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6. SELECCIÓ DEL MÈTODE D’AVALUACIÓ DEL SOROLL DE LES LÍNIES 
DE FERROCARRIL 
 
6.1 Control acústic de la xarxa de ferrocarrils de Catalunya 
 
Realitzar el control acústic de totes les línies ferroviàries de l’àmbit català es 
presenta com una tasca molt feixuga i onerosa, fer-ho de manera senzilla, a 
baix cost i amb resultats representatius demana: 
 

a) Caracteritzar acústicament tots els tipus de trens que circulen a 
Catalunya en base als nivells sonors de referència L0 emès per cada 
tipus de tren determinat, circulant a la velocitat v0, percebut per un 
receptor situat a una distància d0, a l’alçada normalitzada h0. 

b) Identificar totes les línies de ferrocarril 
c) Determinar quines són les distàncies de qualitat (d) a partir de les quals 

els escenaris acústics no sobrepassen els valors d’atenció de qualitat 
acústica fixats en la llei 16/2002 (per realitzar aquesta determinació serà 
necessari definir l’emissió i immissió del soroll del pas dels trens, en 
base a: L0, v0, d0, h0, llargada de la rama ferroviària, velocitat, número de 
trens de viatgers i mercaderies durant el dia i la nit, etc.). 

d) Establir els punts de control acústic de la xarxa de ferrocarrils d’acord 
amb la tipologia acústica del trànsit ferroviari 

e) Realitzar mesuraments estratègics, és a dir, fent mesures per les 
diferents tipologies acústiques que presenten les rames ferroviàries tot 
estalviant al màxim repetir escenaris acústics similars. 

 
6.2 Normativa 
 
El primer pas per dur un control acústic de la xarxa de ferrocarrils és definir 
quins són aquells límits màxims d’immissió sonora fixats per la legislació 
catalana i que es consideren legalment to lerables per les persones. A partir 
d’aquests límits es pot establir quina és la distància de qualitat acústica, és a 
dir, aquella distància de la via de ferrocarril a partir de la qual els nivells sonors 
que hi arriben són inferiors als fixats. 
 
Sempre hi ha hagut molts buits legals en el fenomen del soroll ja que abans no 
es considerava que fos un contaminant. L’any 1972 la Organització Mundial de 
la Salut (OMS) tracta per primera vegada el soroll com un contaminant i exposa 
les conseqüències que aquest provoca en la salut de les persones. Però no ha 
estat fins aquests darrers anys quan s’ha començat a legislar la contaminació 
acústica. 
 
Tot seguit es fa un repàs de l’estat actual de les normatives respecte aquest 
tipus de contaminació en les diferents administracions amb la descripció 
detallada de la normativa catalana que és la que s’aplicarà per fer l’estudi de la 
xarxa catalana de ferrocarrils. 
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6.2.1 La Unió Europea 
 
El Llibre Verd (1996) de la Comissió Europea sobre “Política futura de Lluita 
contra el soroll” va incidir sobre dos aspectes del problema de la contaminació 
acústica: els nivells de contaminació acústica segons algunes de les fonts que 
contaminen i la població afectada. Això va fer prendre consciència a la Unió 
Europea de la necessitat de fer més entenedor i homogeneïtzar l’entorn 
normatiu del soroll. 
 
Amb aquest afany el Parlament Europeu i el Consell de la Unió va emetre la 
Directiva 2002/49/CE sobre l’avaluació i la gestió del soroll ambiental (25 de 
juny del 2002). L’objectiu d’aquesta era establir un punt de vista comú destinat 
a evitar, prevenir i reduir els efectes nocius de l’exposició al soroll ambiental per 
tal de protegir la salut i el benestar dels ciutadans. Alhora, la directiva volia 
establir unes bases que permetessin elaborar mesures comunitàries per reduir 
els sorolls emesos per les principals fonts (vehicles, carreteres, infrastructures 
de ferrocarril, aeronaus i equipaments industrials).  
 
Aquestes mesures comunitàries proposades per la Directiva són: 

- elaborar mapes de soroll a partir d’uns indicadors, mètodes d’avaluació i 
criteris d’adaptació de la cartografia 

- potenciar la difusió de la informació a la població i l’intercanvi d’aquesta 
entre els Estats membres 

- adoptar plans d’acció a partir dels resultats obtinguts en els mapes de 
soroll, tenint en compte els valors límits que haurà de marcar cada Estat 
membre. 

 
La Directiva és aplicable al soroll ambiental, és a dir, al soroll que genera 
l’activitat humana (trànsit dels vehicles de motor, ferrocarrils, transport aeri, 
indústria, activitats recreatives i construcció) i que es percep en l’ambient 
domèstic (cases i les seves proximitats, parcs públics, escoles, hospitals, etc.). 
La Directiva no regula el soroll produït pels animals, la natura, els veïns i la 
pròpia persona exposada, i tampoc regula el soroll percebut en el lloc de treball 
ni en els mitjans de transports. 
 
La Directiva defineix en l’annex I els indicadors de soroll que s’han d’utilitzar 
(Lden i  Lnight) i en l’annex II recomana provisionalment el mètode nacional de 
càlcul dels Països Baixos, publicat el 20 de novembre de 1996. 
 
L’elaboració de mapes de soroll i plans d’acció serà obligatòria en el cas 
d’aglomeracions urbanes (zona urbanitzada amb més de 100.000 habitants), 
grans eixos viaris (trànsit superior a 3.000.000 vehicles/any), grans eixos 
ferroviaris (més de 30.000 trens/any) i grans aeroports (més de 50.000 
moviments/any). Abans del 30 de juny del 2007 s’hauran d’elaborar els primers 
mapes de soroll que són els corresponents a aglomeracions de més de 
250.000 habitants, grans eixos viaris amb un trànsit superior a 6.000.000 de 
vehicles/any, grans eixos ferroviaris amb trànsit superior a 60.000 trens/any i 
grans aeroports. La resta s’hauran de fer abans del 30 de juny del 2012. 
Posteriorment, cada cinc anys , s’hauran de revisar. Aquests mapes de soroll 
s’elaboraran mitjançant els indicadors de soroll Lden i Lnight. 
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La Comissió Europea va aprovar el 6 d’agost del 2003 la Recomanació relativa 
a les Orientacions sobre els mètodes de càlcul provisionals revisats pel soroll 
del trànsit rodat, del trànsit ferroviari, procedent d’aeronaus i industrial, i les 
dades d’emissió corresponents. En ella recomana als estats membres sense 
mètode de càlcul o amb voluntat de canviar-lo d’adopció de mètodes de càlcul 
provisiona ls per la determinació dels indicadors Lden i Lnight. En el cas del soroll 
del trànsit ferroviari recomana l’adopció del mètode nacional de càlcul dels 
Països Baixos.  
 
6.2.2 Espanya 
 
A Espanya el soroll no està regulat per cap llei específica i només es poden 
trobar referències a la contaminació acústica en altres normatives de caràcter 
ambiental i en la Constitució Espanyola, en la qual alguns articles legitimen a 
l’individu per lluitar contra aquest tipus de contaminació per protegir la seva 
salut i la seva qualitat de vida (article 43), i per conservar el medi ambient 
(article 45). 
 
Actualment, s’elabora un avantprojecte de llei del soroll basat en la Directiva 
europea anterior i que n’amplia l’abast. El setembre de 2003 Les Corts van 
aprovar el projecte de Llei del Soroll (número d’expedient 121/000140). 
Aquesta pretén regular els paràmetres i mesures del soroll ambiental, dotar de 
major cohesió la ordenació de la contaminació acústica en l’àmbit estatal 
espanyol i promoure activament, a través de l’adequada distribució de les 
competències administratives i de l’establiment dels mecanismes oportuns, la 
millora de la qualitat acústica del nostre entorn. 
 
En referència al soroll provocat pel ferrocarril, defineix la zona de servitud 
acústica com els sectors del territori situats en l’entorn d’aquesta infrastructura 
de transport. Totes les mesures i avaluacions acústiques a què es refereix la 
llei assumeixen l’aplicació d’índexs acústics homogenis en la totalitat del 
territori espanyol respecte cada període del dia. La llei té com a objectiu 
principal la fixació d’aquests índexs. Els valors límit dels índexs d’immissió i 
emissió acústica seran fixats pel govern, encara que les comunitats autònomes 
i els ajuntaments podran fixar límits més rigorosos que els fixats per l’estat.  
 
6.2.3 Catalunya 
 
A Catalunya existeix la Llei 16/2002 de Protecció contra la contaminació 
acústica aprovada el 12 de juny del 2002. Aquesta llei recull els criteris que la 
Unió Europea ha establert en el Llibre Verd de la lluita contra el soroll i que 
s’han plasmat en la normativa comunitària. Tot i ser aprovada abans que la 
Directiva, s’adapta a les seves disposicions. 
 
L’objecte d’aquesta llei és regular les mesures necessàries per a prevenir i 
corregir la contaminació acústica, que afecta els ciutadans i el medi ambient, 
provocada pels sorolls i les vibracions, i alhora establir un règim d’intervenció 
administrativa que sigui aplicable a tot el territori de Catalunya. El seu àmbit 
d’aplicació comprèn qualsevol infrastructura, instal·lació, maquinària, activitat o 
comportament que originin sorolls i vibracions. 
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Els trets més significatius d’aquesta llei són: 
- la consideració de la contaminació acústica des del punt de les 

immissions 
- la delimitació del territori en zones de sensibilitat acústica en funció d’uns 

objectius de qualitat 
- la regulació d’un règim específic per a les infrastructures de transport, 

amb l’establiment de zones de soroll per a garantir uns mínims de 
qualitat acústica en les noves construccions i amb l’establiment de tot un 
seguit de mesures per a minimitzar l’impacte acústic en les 
construccions existents afectades per sorolls i vibracions. 

 
En l’annex 1 de la Llei es fixen els nivells d’immissió sonora a l’ambient exterior 
produïts pels mitjans de transport, i en particular pels ferrocarrils. És important 
distingir entre els valors d’atenció i els valors límit d’immissió, ja que els primers 
són aplicables a les infrastructures ja existents en el moment d’entrada en vigor 
de la llei, mentre que els segons fan referència a les noves infrastructures. 

LAr en dBA LAr en dBA

Dia Nit Dia Nit
A, alta 60 50 65 60

B, moderada 65 55 68 63
C, baixa 70 60 75 70

Zona de sensibilitat
Valors límit d'immissió Valors d'atenció

 
Taula 6.1 Nivells d’immissió per les infrastructures de transport 

(extret de [8]) 
 
L’avaluació s’ha de fer durant un període de temps representatiu, entre dilluns i 
divendres, sempre que no siguin festius ni vigília de festius. El nivell d’avaluació 
es calcula separadament per als períodes següents: 

a) L’horari diürn, període comprès entre les 7 h i les 23 h (960 min) 
b) L’horari nocturn, període comprès entre les 23 h i les 7 h (480 min). 

 
El nivell d’avaluació (LAr) es pot calcular de dues maneres: 

a) a partir de mesuraments que inclouen tot el període horari, mitjançant les 
expressions següents: 
 

)(TLL AeqAr =         (6.1) 
on: 

LAeq = nivell de pressió sonora continu equivalent mesurat durant 
el període T 

 T = període de temps (960 min i 480 min) 
 

b) o bé per mostreig a partir de mesuraments de durada curta (10 min o 
més) en diferents intervals de temps, Ti, representatius de les variacions 
del trànsit: hores punta, hores en calma, etc., i mitjançant les 
expressions següents: 
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 on: 
  i = cadascun dels intervals de temps representatius 
  Ti = interval de temps on s’estima el mateix nivell de soroll (min) 
  LAri = nivell d’avaluació de l’interval i determinat per l’expressió: 
   tiAeqiAr LL ,, =       (6.4) 

 on: 
LAeq,ti = nivell de pressió sonora continu equivalent mesurat duran 
el temps de mostreig t i, essent ti = Ti. 

 
El lloc i les condicions de mesurament també han de ser representatives. 
 
En l’annex 8 de la Llei es defineixen les exigències relatives als mètodes de 
càlcul i als equips de mesurament. Els mètodes utilitzats per a calcular les 
immissions de soroll han de tenir en consideració: 

a) Les emissions de les fonts de soroll de la instal·lació 
b) Les distàncies entre el lloc d’immissió i les fonts de soroll de la 

instal·lació 
c) Els efectes del sòl en la propagació del so 
d) Els efectes de les construccions i els obstacles naturals en la propagació 

del so (atenuació i reflexions a causa dels obstacles) 
 
Però la llei catalana no defineix quin mètode utilitzar per calcular el soroll 
produït pels ferrocarrils. 
 
6.2.4 Línies ferroviàries 
 
Segons la Llei 1211/1990, tota línia de ferrocarril que formi part de la “Red 
Ferroviaria de Interés General” té fixada una zona de domini públic, una zona 
de servitud, una altra d’afecció i un límit d’edificació. 
 
La zona de domini públic compren els terrenys ocupats per les línies de 
ferrocarril i una franja de terreny de 8 metres a cada costat de la plataforma, 
mesurada en horitzontal i perpendicularment a l’eix de la via, des de l’aresta 
exterior de l’explanada. Aquesta aresta exterior de l’explanada és la intersecció 
del talús del desmunt, del terraplè o dels murs de sosteniment adjacents al 
terreny natural. 
 
La zona de servitud consisteix en dues franges de terreny a ambdós costats de 
la línia ferroviària, delimitades interiorment per la zona de domini públic, i 
exteriorment per dues línies paral·leles a les arestes exteriors de l’explanació, a 
una distància de 20 metres. 
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La zona d’afecció de les línies de ferrocarril consisteix en una franja de terreny 
a cada costat de les línies ferroviàries delimitada, interiorment, per la zona de 
servitud definida anteriorment i, exteriorment, per dues línies paral·leles 
situades a 50 metres de les arestes exteriors de l’explanada. 
 
En sòl classificat com a urbà consolidat pel corresponent planejament 
urbanístic, les distàncies establertes anteriorment seran de 5 metres per la 
zona de domini públic, de 8 metres per la zona de servitud i de 25 metres per la 
zona d’afecció, mesurades en tots els casos des de les arestes exteriors de 
l’explanada. 
 
El límit d’edificació es situa a una distància de 50 metres des de l’aresta 
exterior més pròxima de la plataforma, mesurada horitzontalment a partir de la 
mencionada aresta. Aquesta distància podrà ser inferior en funció de les 
característiques de les línies ferroviàries i del planejament urbanístic. 
 
6.3 Mètode per calcular la distància de qualitat acústica (el mètode 
francès) 
 
En aquest treball la distància de qualitat acústica es calcularà a través del 
model de previsió del soroll ferroviari presentat pel C.E.T.U.R. Aquest és un 
mètode simplificat que permet obtenir el nivell d’immissió sonora en dBA totals 
en un punt proper a una via fèrria a partir de la posició d’aquest respecte la via, 
el nombre de trens, la seva categoria i la velocitat de circulació en el període 
considerat. Però enlloc de calcular el soroll a una determinada distància, es 
procedirà a calcular a quina distància es produeix el soroll màxim permès per la 
llei catalana. 
 
Aquesta formulació està basada en estudis experimentals, fruit de nombroses 
mesures efectuades amb diferents trens i en diferents vies de la xarxa de 
ferrocarrils francesa. El mètode permet obtenir un ordre de magnitud del nivell 
de soroll de ± 5 dBA. Tot i això, el rang de validesa és limitat i el model no 
s’adapta bé a situacions de propagació complexes (grans distàncies, topografia 
irregular, reflexions múltiples, etc.). 
 
6.3.1 Hipòtesis del mètode 
 
Per aplicar aquest mètode s’han de complir sempre les següents hipòtesis: 

- Circulacions a camp obert sobre carrils soldats i continus i vies amb 
travesses de formigó i subjeccions clàssiques 

- Distàncies no superiors a 250 m de la via 
- Velocitats superiors a 40 km/h i inferiors a 200 km/h 
- Terreny pla i acústicament reflectant 
- Via rectilínia i infinitament llarga 
- Inexistència de grups d’edificis o altres elements reflectants  

 
Tot i això, no totes les hipòtesis anteriors són iguals de restrictives. En el cas de 
que el terreny no sigui acústicament reflectant, l’efecte del sòl es pot tenir en 
compte a partir de les corbes incloses en el mètode detallat per carreteres. Pel 
que fa a la heterogeneïtat del traçat de la via es pot dividir aquesta en trams 
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homogenis i aplicar la correcció de l’efecte de l’extensió finita, i si la via no està 
a camp obert perquè hi ha una façana es pot realitzar una correcció degut a la 
façana (veure apartat 6.3.4). També existeixen àbacs per avaluar l’eficàcia de 
les barreres o les pantalles situades a 3 o 5 metres del rail més proper i 
d’alçades compreses entre 1,5 i 3 metres. 
 
En el cas de grans distàncies o velocitats el mètode no permet extrapolar els 
resultats i enfront d’una topografia irregular o la presència de reflexions 
complexes (un grup d’obstacles reflectants, com per exemple un conjunt 
d’edificis) el mètode no presenta solucions. 
 
6.3.2 Esquema de càlcul 
 
El mètode simplificat de càlcul del soroll ferroviari distingeix quatre categories 
de trens. Amb l’objectiu d’avaluar l’exposició al soroll degut al trànsit ferroviari, 
després de comptar el nombre de trens pertanyents a cada categoria que 
circulen per la línia considerada i en el període d’interès, s’ha de calcular, per a 
cada categoria: 

- el nivell sonor màxim d’un tren, LAmàx, en funció de la distància i posició 
del receptor respecte la via, de la velocitat i del tipus de tren (categoria) 

- el nivell sonor equivalent d’un tren, LAeq (1 tren), a partir del LAmàx i del 
temps d’exposició (te) del receptor al pas d’un tren 

- el nivell sonor equivalent del conjunt de trens, LAeq (n trens), de l’esmentada 
categoria que circulen en un període de temps T. 

 
Un cop calculat el LAeq (n trens) de cada categoria (amb o sense les correccions 
esmentades), el nivell sonor equivalent per un trànsit real, LAeq (total), s’obté de la 
combinació o suma energètica dels nivells sonors de cada una d’elles. 
Finalment, es pot aplicar la correcció per façana, consistent a afegir 3 dBA al 
nivell sonor total calculat. Llavors el LAeq (total) resultant representa el nivell sonor 
a dos metres de distància enfront la façana. 
 
6.3.3 Nivell sonor màxim al pas d’un tren: LAmàx 
 
El nivell sonor màxim al pas d’un tren LAmàx, és el nivell sonor mig del soroll 
màxim corresponen al pas dels vehicles enfront el receptor. Aquest nivell depèn 
del tipus de tren, de la seva velocitat, de la distància des d’on es pren la 
mesura i de la correcció eventual de directivitat (segons la posició de 
l’observador). El LAmàx es mesura per acord internacional a 7,5 metres, a 15 
metres i a 25 metres de l’eix de la via ferroviària. 
 
El LAmàx d’un tren, percebut per un receptor situat a camp obert, es calcula a 
partir de la següent fórmula: 
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on: 
L0 = nivell sonor de referència emès per un tipus de tren determinat 
circulant a una velocitat v0, que percep un receptor situat a una distància 
d0 i a una altura normalitzada h0 en dBA 
K = coeficient multiplicador de la funció distància que depèn de la 
longitud del tren 

 d = distància entre el receptor i l’eix de la via ferroviària en m 
 d0 = distància de referència del receptor per a calcular L0 en m 
 V = velocitat de circulació del tren en km/h 
 V0 = velocitat de referència del tren per a calcular L0 en km/h 
 Kd = correcció per directivitat 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, aquesta formulació es aplicable per a 
distàncies del receptor inferiors a 250 metres de la via, per velocitats de tren 
entre 40 i 200 km/h i per circulacions en camp obert sobre rails soldats i 
continus sobre travesses de formigó i subjeccions clàssiques. 
 
Les quatre tipologies de tren que té en compte aquest mètode són les 
següents: 

1) Trens curts de rodalies i metros 
Longitud total entre 160 i 200 metres (2 o 3 unitats d’uns 80 metres 
cada una) 
Velocitat de l’ordre de 120 km/h 

2) Trens de viatgers de llarg recorregut 
Longitud mitja de 250 metres (12 vagons) 
Velocitat màxima de 160-200 km/h 

3) Trens de mercaderies 
Longitud mitja de 400-500 metres i màxima de 750 metres 
Velocitat màxima de 80-100 km/h 

4) Mecanismes aïllats 
Longitud mitja de 50-100 metres 
Velocitat màxima de 120-160 km/h 

 
El nivell de referència (L0) emès per un tren a una velocitat determinada, no 
només depèn del tipus de tren, sinó també de la infrastructura i el seu estat. La 
taula 6.2, extreta de la guia publicada pel C.E.T.U.R., indica el valor del nivell 
de referència, per cada tipus de tren, en funció de la velocitat (km/h) i la 
distància (m). Generalment, la distància de referència es considera de 25 
metres, tot i que també s’inclouen els nivells sonors observats a 7,5 i 15 
metres. Aquests valors són experimentals i tenen una precisió de ± 5 dBA. 
Aquesta dispersió es deu fonamentalment a les variacions del nivell emès 
degut a l’estat del material ferroviari i de la via. 
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60 80 100 120 140 155 200
Trens curts, rodalies i metros

d = 7,5 m 79
d = 15 m 75

do = 25 m 72
Trens de llarg recorregut

d = 7,5 m 97 104
d = 15 m 94 100

do = 25 m 92 97
Trens de mercaderies

d = 7,5 m 93 96
d = 15 m 89 92

do = 25 m 86 89
Mecanismes aïllats

d = 7,5 m 92 96
d = 15 m 88 91

do = 25 m 85 89

Categoria de tren Velocitat (km/h)

 
Taula 6.2 Nivells de referència L0 en dBA (extret de [5]) 

 
Nombroses mesures efectuades a camp obert amb trens de composició i 
velocitat molt variada permeten proposar la següent llei experimental de 
propagació aèria del soroll ferroviari per calcular l’atenuació produïda per la 
distància: 
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⋅−=       (6.6) 

 
on: 
 Ld = nivell sonor a la distància d en dBA 
 L0 = nivell sonor a la distància d0 en dBA 
 K’ = paràmetre que depèn de la velocitat i la directivitat 
 
Per simplificar els càlculs, els factors geomètrics d’atenuació (velocitat i longitud 
del tren) i els efectes d’absorció de l’aire estan integrats en el valor de K, fixat 
mitjançant estudis experimentals. Aquest coeficient pren valors entre 10, 
equivalent a un font lineal infinita de propagació cilíndrica, i 20, que correspon a 
una font puntual de propagació esfèrica. Els valors considerats per a cada tipus 
de tren es resumeixen en la següent taula: 
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TIPUS DE TREN COEFICIENT
Font lineal infinita de propagació cilíndrica
Trens molt llargs, vistos per un receptor situat suficientment
aprop de la via de manera que la font sembli infinita
Trens de mercaderies (trens llargs) K =12
Trens grans línies (longitud mitja) K = 15
Metros de gran gàlib 14 = K = 16
Metros de gàlib petit K = 16
Trens curts de rodalies K = 17
Font puntual de propagació esfèrica
Mecanismes aïllats

K = 20

K = 10

 
Taula 6.3 Coeficient K segons el tipus de tren (extret de [5]) 

 
Per tenir una referència, es pot considerar que el nivell sonor disminueix de 4 a 
5 dBA quan es duplica la distància. 
 
La variació de la velocitat provoca una variació del nivell sonor que s’expressa 
mitjançant la següent fórmula: 
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⋅+=       (6.7) 

 
on: 
 L = nivell sonor a la velocitat v en dBA 
 L0 = nivell sonor a la velocitat v0 en dBA 
 K’’ = paràmetre que depèn de la distància i la directivitat 
 
El fenomen de la directivitat en el pla vertical es recull a la formula del LAmàx 
mitjançant el paràmetre de directivitat (Kd). Els valors de Kd són els que 
apareixen a l’àbac i la taula resum de la figura 6.1 segons l’angle sota el qual el 
receptor observa la via. 
 

 
Figura 6.1 Àbac i taula resum dels valors del paràmetre Kd (extret de [9]) 
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Pel que fa a la directivitat en el pla horitzontal, el mètode del C.E.T.U.R. no la 
considera degut a que l’objectiu principal del mètode és la determinació del LAeq 
i, donat que el període d’integració del mateix és sempre superior al del pas 
d’un tren, la directivitat horitzontal no es considera rellevant. Aquesta atenuació 
s’hauria de considerar si es tractes d’un estudi rigorós del nivells màxims.  
 
6.3.4 Nivell sonor equivalent al pas d’un tren: LAeq (1 tren) 
 
El nivell sonor equivalent al pas d’un tren, LAeq (1 tren), expressat en dBA, es 
considera representatiu de la molèstia causada a la població pel soroll, i 
representa la mitja de l’energia acústica percebuda durant el període T.  
 
El LAeq (1 tren) es calcula mitjançant la següent fórmula: 
 











⋅⋅= 10

)1( 10log10
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e
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t
L      (6.8) 

 
on: 
 LAmàx =  nivell sonor màxim en dBA 
 T = període d’estudi en s 
 te = temps d’exposició en s 
 
La signatura temporal del soroll al pas d’un tren es relativament estable, amb 
una pendent de creixement que augmenta amb la velocitat del vehicle. El 
temps d’exposició (te) equival a l’interval temporal transcorregut entre l’aparició i 
la desaparició del soroll. Tot i això, aquesta duració no depèn únicament de 
l’esmentada signatura temporal, sinó també de l’ambient sonor exterior (soroll 
ambiental). Amb la finalitat d’evitar aquesta dependència, el temps d’exposició 
es defineix, per convenció, com el temps durant el qual es percep un nivell 
sonor almenys igual al nivell màxim disminuït en 10 dBA. Aquest temps pot 
calcular-se a partir de la longitud del tren, la seva velocitat i la distància del 
receptor a la via. 
 

 
Figura 6.2 Temps d’exposició al pas d’un tren (extret de [10]) 

 
El mètode del C.E.T.U.R. proposa les dues fórmules següents pel càlcul del 
temps d’exposició, recomanant-ne la segona (fórmula simplificada): 
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on: 
 te = temps d’exposició a nivells de soroll superiors a LAmàx – 10 dBA en s 
 l  = longitud del tren en m 
 v = velocitat del tren en m/s 
 d = distància de l’observador a la via en m 
 
L’atenuació per la distància ja s’ha considerat en el càlcul de LAmàx de forma 
implícita, ja que la distància intervé en el càlcul del nivell màxim sonor i del 
temps d’exposició. Tot i això, pot ser interessant saber que hi ha la possibilitat 
de calcular el nivell sonor equivalent en un punt directament a partir del valor ja 
calculat en un altre, sense necessitat d’aplicar la fórmula general. La fórmula 
que permet fer aquest pas és la següent: 
 

 







⋅−=

0
0 log13)()(

d
d

dLdL AeqAeq      (6.11) 

 
on: 
 LAeq (d0) = nivell sonor equivalent a d0 en dBA  
 d0 = distància de l’observador de referència a la via en m 
 d = distància de l’observador a la via en m 
 
Tota aquesta formulació està basada en la hipòtesis d’un sòl acústicament 
reflectant. En el cas que no es compleixi aquesta hipòtesis i tinguem un sòl 
absorbent es produirà una reducció del soroll per efecte de l’absorció del sòl i 
haurem de realitzar una correcció del valor obtingut. Aquesta atenuació 
suplementària es pot calcular mitjançant l’àbac de la figura 6.3 proposat pel 
C.E.T.U.R. en l’apartat de la guia dedicat al càlcul detallat del soroll provocat 
per les carreteres. L’àbac permet conèixer l’atenuació suplementària en dBA 
deguda als efectes d’un sòl no reflectant i en funció de la distància del receptor 
a la via i de la seva alçada respecte el terreny. 
 

 
Figura 6.3 Reducció del soroll per efecte de l’absorció del sòl (extret de [5]) 
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El nivell sonor equivalent al pas d’un tren, LAeq (1 tren), obtingut amb la fórmula 
6.8 és a camp obert, per la qual cosa s’ha d’efectuar una correcció quan el punt 
considerat es trobi enfront d’una façana. Aquesta avaluació es produeix a 2 m 
de la façana i s’ha de sumar 3 dBA al nive ll sonor obtingut mitjançant la fórmula 
general. 
 
En el cas que l’edificació no sigui paral·lela a la via o existeixin obstacles entre 
la via i el punt d’avaluació s’haurà de realitzar una altra correcció, anomenada 
correcció per extensió finita, ja que el receptor només percep soroll de la via de 
forma parcial. Aquesta correcció és funció de l’angle (en el pla horitzontal) amb 
que l’observador veu la via (veure figura 6.4). Aleshores el nivell sonor es pot 
calcular de la següent manera: 
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on: 
 LAeq (?) = nivell sonor equivalent a una distància d i sota un angle ? 
 LAeq (180°) = nivell sonor equivalent a una distància d i sota un angle pla 
 ? = l’angle sota el qual l’observador veu la via en graus 
 

 
Figura 6.4 Efecte de l’extensió finita (extret de [9]) 

 
6.3.5 Nivell sonor equivalent al pas de N trens: LAeq (n trens) 
 
Un cop conegut el nivell sonor equivalent al pas d’un sol tren, ara es pot 
calcular el nivell sonor equivalent al pas de n trens de la mateixa categoria 
mitjançant la següent expressió: 
 

( )nLL trenAeqntrensAeq log10)1()( ⋅+=      (6.13) 
 
on: 
 LAeq (1 tren) = nivell sonor equivalent al pas d’un sol tren 
 LAeq (n trens) = nivell sonor equivalent al pas de n trens 
 n = nombre de trens d’una mateixa categoria 
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6.3.6 Determinació del nivell sonor equivalent per a un trànsit real: LAeq (total) 
 
Finalment, el nivell sonor equivalent de tots els trens que passen per la via 
ferroviària és la suma logarítmica de cada un dels nivells sonors equivalents de 
cada categoria: 
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 on: 
 LAeq,i = nivell sonor equivalent de la categoria i 
 




