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1. INTRODUCCIÓ  
 
Des de temps immemorials el soroll ha estat una font de problemes per a 
l’home. Ja a l’època dels romans, el soroll que provocaven les rodes de ferro 
quan picaven amb les pedres del paviment molestaven a la gent, sobretot a la 
nit; per això no es d’estranyar que tinguessin normes per controlar aquest 
soroll. 
 
Posteriorment, a l’època medieval, en algunes ciutats europees, estava prohibit 
anar a cavall i utilitzar carruatges durant la nit per tal de garantir el descans de 
la població. 
 
Tot i això, els nivells sonors i els problemes causats antigament són 
incomparables amb els actuals de la nostra societat, en la qual hi ha una 
infinitat de fonts generadores de soroll: motocicletes, cotxes, ferrocarrils, 
avions, vaixells, maquinàries industrials de tot tipus, bars, discoteques, etc. 
 
El problema del soroll s’accentua cada cop més, ja que la gent es desplaça 
cada vegada més, ja sigui per feina o per oci. A més de les persones, existeix 
una gran quantitat de mercaderies que es transporten d’un lloc a un altre. 
Aquest moviment de persones i mercaderies era impensable fa uns anys, però 
el més preocupant és que continua augmentant. Aquesta necessitat de 
desplaçar persones i mercaderies origina un gran nombre de viatges, els quals 
es cobreixen gràcies a diferents modes de transport: a peu, en cotxe, en moto, 
en autobús, en ferrocarril, en avió i en vaixell. 
 
En el cas del ferrocarril, aquest constitueix en l’actualitat un mitjà de transport 
capaç d’introduir a la ciutat un gran nombre de persones (trens de rodalies, 
regionals i grans línies). Però no només es limita al transport de persones, sinó 
que també s’utilitza per transportar tot tipus de mercaderies. 
 
És precisament el transport ferroviari de mercaderies la principal font de 
contaminació acústica dins del sector del ferrocarril. A Catalunya, el transport 
de mercaderies per ferrocarril representa només un 4% del total de 
mercaderies transportades, mentre que a Europa arriba al 8%. Però la previsió 
de futur es que aquest percentatge augmenti, ja que el transport de 
mercaderies per ferrocarril té un cost social i mediambiental inferior al que té la 
carretera, i a més, aquesta comença a estar saturada. Precisament, fa poc que 
SEAT ha arribat a un acord amb FGC per transportar cotxes des de la factoria 
de Martorell fins al Port de Barcelona a partir de l’any 2007. 
  
També és important el soroll provocat pels trens de rodalies, no tan pel nivell 
sonor causat per un tren aïllat, sinó pel gran nombre de circulacions diàries 
d’aquest tipus de trens i pel fet que circulen sempre per zones fortament 
poblades. 
 
Dins d’aquest marc, davant dels problemes de molèsties que genera el soroll, i 
tenint en compte que es considera un contaminant més, apareix la necessitat 
de regular-lo formalment com a tal. Però no es fins el 16 de juny del 2002 que 
s’aprova la llei 16/2002 contra la contaminació acústica que regula, entre altres 
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coses, el soroll produït per les infrastructures i mitjans de transport. Fins 
aleshores a Catalunya i a Espanya només hi havia ordenances municipals que 
regulaven la immissió acústica, les quals excloïen del seu àmbit d’aplicació el 
soroll originat pel transport. 
 
En l’àmbit de la xarxa de ferrocarri ls existent, el control dels seus nivells de 
soroll és l’eina que marca la llei per a poder determinar les actuacions que cal 
prendre. Precisament, aquest control és el fet que motiva aquesta tesina. 
 
La llei catalana té com a un dels seus objectius controlar els nivells sonors de 
les línies de ferrocarril existents, de manera que aquests no superin els nivells 
sonors d’atenció descrits en l’esmentada llei, ja que es considera que si es 
superen aquests nivells les persones perden qualitat acústica. La seva finalitat 
és, doncs, que cap persona pateixi nivells de soroll superiors als d’atenció en 
l’àmbit d’una línia ferroviària. 
 
En un anàlisi territorial de l’entorn més pròxim de les línies de ferrocarril 
existents mitjançant les accions de control s’observa que en molts escenaris es 
sobrepassa l’objectiu abans esmentat i que el seu compliment és, a llarg 
termini, la única forma per a que la realitat de les infrastructures i del territori 
s’ajustin als objectius de la llei. 
 
Pel que fa a la sensibilitat acústica del territori, la realitat territorial esperada en 
l’àmbit de les línies de ferrocarril existents es pot estructurar en un mínim de 
tres àmbits o zones: 

- Zones de Sensibilitat Acústica Alta. Són indrets caracteritzats pel fet que 
l’augment dels nivells de soroll habituals comporta una pèrdua de 
qualitat molt acusada. Són zones molt tranquil·les i habitualment 
allunyades de les línies de ferrocarril i, per tant, aquest territori té una 
baixa capacitat per admetre l’augment dels nivells de soroll. 

- Zones de Sensibilitat Acústica Moderada. Són indrets caracteritzats per 
una contaminació acústica notòria en el qual un increment de soroll de 4 
dBA implica una variació considerable en la pèrdua de qualitat. Són les 
zones que normalment abriguen les infrastructures de transport 
(carreteres, línies de ferrocarril, etc.). 

- Zones de Sensibilitat Acústica Baixa. Són indrets caracteritzats per tenir 
una contaminació acústica elevada en tot moment. Són les zones que 
estan molt contaminades acústicament, com les grans cruïlles 
d’infrastructures territorials de transport. 

 
Cada zona de sensibilitat acústica té uns valors límits d’atenció propis, més 
restrictius a mesura que augmenta la sensibilitat acústica. En funció de la 
localització de la línia de ferrocarril, aquesta pertanyerà a una zona de 
sensibilitat acústica determinada, i els valors límits d’atenció d’aquesta 
delimiten dues zones del territori a banda i banda de la línia de ferrocarril. La 
més propera té un nivell sonor més elevat que el valor límit mentre que l’altre 
es situa per sota d’aquest. La distància a la qual es situa la línia que separa 
aquestes dues zones s’anomena distància de qualitat acústica. 
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En aquest estudi es determinen les distàncies de qualitat acústica de les línies 
de ferrocarril catalanes, i el càlcul d’aquestes es realitza a partir del mètode 
francès de previsió del soroll ferroviari presentat pel C.E.T.U.R. 
 




