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5. IMPACTE AMBIENTAL DEL SOROLL DEL FERROCARRIL 
 
Ja s’ha comentat abans que el soroll es defineix com aquell so molest i no 
desitjat. Ara bé, la molèstia és una sensació subjectiva que porta a rebutjar 
qualsevol estímul que resulta desagradable, en aquest cas concret, un so 
desagradable, és a dir, un soroll, i per tant, un so pot ser considerat com a un 
soroll per un individu i, en canvi, per un altre no degut a la diferent sensibilitat 
dels receptors. A més, la molèstia serà diferent segons el lloc i el moment on es 
produeixi.  
 
En el procés d’elaboració d’aquesta reacció adversa entren factors físics 
determinats per l’agent causant de la molèstia, així com factors psicosocials 
influïts tant per l’agent com per l’entorn i l’afectat. El soroll del trànsit del 
ferrocarril a partir de certs nivells pertorba les diferents activitats de les 
persones i de moment no s’ha demostrat que existeixi una habituació. 
 
Per tenir una idea del grau de molèstia d’un so és suficient analitzar algunes 
característiques bàsiques com són la freqüència, la intensitat i el ritme. La 
freqüència és la més determinant ja que a mesura que augmenta la freqüència 
del so, aquest es fa més molest; així doncs, un so agut és més molest que un 
de greu. També s’incrementa la molèstia amb l’augment d’intensitat d’un so i, 
per tant, un so fort serà sempre més molest que un so dèbil. Finalment, en 
quan al ritme, la repetició d’un so a ritme lent és més molest que a ritme ràpid.  
 
En situacions on el soroll de fons és molt baix, hi ha sorolls  que són percebuts 
com a molestos només pel fet que se senten. En canvi, altres sorolls són 
tolerats si els nivells bàsics són esporàdics i no gaire elevats.  
 
El soroll no només provoca problemes relacionats amb l’oïda (pèrdua d’audició, 
sordesa, efecte màscara, acufens) sinó que també té efectes no auditius sobre 
les persones ja que pot generar interferències que pertorben el 
desenvolupament normal de determinades accions com ara el repòs o el lleure. 
 
5.1 Avaluació del soroll del trànsit del ferrocarril 
 
El soroll s’avalua comparant els nivells mesurats o estimats en el punt de 
recepció amb estàndards que fixen objectius de qualitat o immissió. 
 
L’avaluació dels nivells sonors generats pel ferrocarril quan se n’avalua 
l’impacte es sol fer amb els criteris següents: 

- Impacte ambiental compatible: aquell que la recuperació és immediata 
després de l’activitat, i no necessita pràctiques protectores o correctores. 

- Impacte ambiental moderat: aquell que per recuperar-se no necessita 
pràctiques protectores en el receptor o correctores intensives. 

- Impacte ambiental sever: aquell en què les condicions de recuperació 
del medi exigeix l’adopció de mesures protectores o correctores. 

- Impacte ambiental crític: aquell que té una magnitud superior al llindar 
admissible. Es produeix una pèrdua de la qualitat de les condicions 
ambientals sense possible recuperació, fins i tot adoptant mesures 
correctores i protectores.  
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Existeixen criteris qualitatius que relacionen els nivells de soroll del trànsit de 
ferrocarril amb la població que es troba molesta. Aquesta mena d’informació 
serveix per establir unes directrius de planificació i uns límits màxims que 
protegeixin a la població. 
 

 
Figura 5.1 Resposta de la comunitat davant del soroll del trànsit de ferrocarril 

(extret de [1]) 
 
En aquesta gràfica es mostra que quan el nivell sonor dia-nit (Ldn) és igual a 65 
dBA es considera que hi ha un 15 % de la població que es troba molt molesta. 
 
A continuació es presenta un altre criteri qualitatiu d’avaluació del soroll del 
trànsit de ferrocarril, criteri en horari diürn, que atorga per nivells agrupats en 3 
dBA diferents graus de molèstia. 
 

Nivell de soroll
LAeq

< 56 molt baix
57 a 59 baix
60 a 62 bastant baix
63 a 65 mitjà
66 a 68 bastant alt
69 a 71 alt
72 a 75 molt alt

>  75 molt més alt

Grau de molèstia

 
Taula 5.1 Avaluació dels nivells LAeq(T) de soroll de trànsit de ferrocarril 

(extret de [1]) 
 
Els intervals de 3 dBA responen a l’increment o decrement de soroll que 
s’obtindria de duplicar o reduir a la meitat el nombre de pas dels ferrocarrils en 
un temps determinat. 
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Cal remarcar que el grau de molèstia, per a un mateix nivell de soroll, és moltes 
vegades superior en medi rural i zones residencials que el percebut en un medi 
urbà, degut a les expectatives de les persones. 
 




