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2. OBJECTIUS 
 
Aquesta tesina estudia com dur a terme el control de les línies de ferrocarril 
anteriors a l’aparició de la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació 
acústica, donat que freqüentment moltes d’aquestes línies incompleixen els 
objectius de qualitat acústica d’aquesta llei. 
 
L’anàlisi que es realitza a les línies de ferrocarril existents es cenyeix a les 
zones de sensibilitat acústica moderada, atès que aquestes són els escenaris 
més representatius i nombrosos. Les zones de sensibilitat acústica alta es 
localitzen normalment lluny de les línies de ferrocarril i les zones de sensibilitat 
acústica baixa, degut a la seva complexitat, requereixen una metodologia 
basada sempre en mesures de camp i no mixta de càlcul i mesuraments. 
 
Per tant, l’objectiu principal de la tesina és determinar una metodologia fàcil 
d’adoptar i econòmicament viable que permeti realitzar el control dels nivells 
d’immissió de les línies de ferrocarril existents a Catalunya situades a les zones 
de sensibilitat acústica moderada per aconseguir fer una valoració del seu 
soroll i de la seva evolució futura. 
 
2.1 Objectius principals 
 

- L’objectiu primordial d’aquesta tesina és determinar un mètode de 
control acústic de les línies de ferrocarril existents dins del territori català 
situades en zones de sensibilitat acústica moderada. 
 
El paràmetre de control d’aquest mètode és la distància de qualitat 
acústica, la qual delimita, prenent com a punt de referència la línia de 
ferrocarril i en ambdós costats, una franja de territori susceptible 
d’incomplir la llei catalana de protecció contra la contaminació acústica. 
Dita llei fixa per a les línies de ferrocarril existents ubicades en zones de 
sensibilitat acústica moderada, uns nivells d’immissió màxims o valors 
d’atenció que no poden superar els 68 dBA i els 63 dBA de dia i de nit 
respectivament. A partir d’aquesta distància de qualitat acústica es pot 
garantir que els nivells sonors són inferiors als límits que marca la llei i, 
consegüentment, el soroll produït per la infrastructura no provoca cap 
mena de problema per a la gent del seu entorn. 

 
- L’objectiu següent és caracteritzar totes les línies de ferrocarril del 

territori en relació al soroll a través de l’establiment de la distància de 
qualitat que garanteixi el compliment dels objectius de qualitat de la 
normativa catalana. 
 
D’aquesta manera s’aconsegueix una caracterització del territori actual i 
la localització dels trams de les línies susceptibles d’originar problemes 
de molèsties a les poblacions properes a la infrastructura.  

 
- Per últim es confia que aquest mètode de control acústic de les línies de 

ferrocarril sigui senzill, eficient i econòmic per tal que li serveixi a 
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l’administració catalana com una eina de decisió sobre la gestió del 
soroll. 

 
Aquesta metodologia té un seguit de passos estàndards per tal d’agilitzar 
el control de la immissió del soroll de les línies de ferrocarril i disminuir el 
nombre de mesures sobre el terreny, amb la qual cosa es pot actualitzar 
anualment i veure la seva evolució. Això permet realitzar una planificació 
de les actuacions més urgents que cal fer. 

 
2.2 Objectius secundaris 
 
Per portar a cap els objectius principals esmentats anteriorment es necessita 
realitzar una sèrie de passos previs i intermedis, els quals es poden considerar 
al mateix temps com a objectius. Aquests són els següents: 
 

- Caracteritzar el soroll (generació, propagació i determinació dels 
diferents paràmetres acústics). 

- Definir l’indicador més adequat per l’estudi del soroll provocat per la 
circulació dels ferrocarrils, el qual ha de ser representatiu de les 
molèsties que causa a la població. 

- Caracteritzar el soroll produït per una infrastructura ferroviària: factors 
que intervenen en la creació del soroll ferroviari, tipus de soroll que 
produeix un tren i les seves característiques. 

- Establir els límits sonors que fixa la llei i les condicions d’aplicació, així 
com el marc legal que determina les distàncies de qualitat del territori.  

- Estudiar el mètode francès de previsió del soroll ferroviari presentat pel 
C.E.T.U.R. 

- Fer un inventari dels diferents tipus de trens que circulen per la xarxa 
catalana, classificar-los en les diferents categories del mètode aplicat i 
definir les seves característiques bàsiques. 

- Assignar a les diferents categories els nivells sonors de referència. 
- Fer un inventari de les línies de ferrocarril existents a Catalunya i 

determinar les característiques necessàries per aplicar el mètode: 
nombre de trens que circulen i velocitat màxima de circulació en els 
diferents trams. 

- Calcular la distància de qualitat acústica al pas d’un sol tren. 
- Calcular la distància de qualitat acústica al pas d’un trànsit real de trens. 
- Determinar els punts de control de la xarxa ferroviària catalana i la seva 

caracterització acústica, de manera que s’optimitzarà la campanya de 
mesuraments. 

- Avaluació acústica global de la xarxa catalana de ferrocarrils segons les 
molèsties que ocasionen, de manera que s’obté una qualificació del 0 al 
10. 

 
 
 
 
 




