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MANIFEST DE MUNICIPIS 

AFECTATS PEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE PROTECCIONS ACÚSTIQUES  

RESULTANT DELS PLANS D’ACCIÓ CONTRA EL SOROLL. 

 FASES I I II. ÀREA NÚM. 3 ZONA EST. BARCELONA I TARRAGONA 

 

El projecte de construcció de proteccions acústiques resultant dels plans d’acció contra el soroll, 

Fases I i II. àrea núm. 3 zona est. Barcelona i Tarragona neix motivat pel marc normatiu vigent, 

en un procés que engloba l’elaboració prèvia dels Mapes estratègics de soroll i els corresponents 

Plans d’Acció per a cada un dels grans eixos ferroviaris. 

L’obligació d’elaborar els documents esmentats recau en les Administracions Públiques 

competents, en el seu moment el Ministeri de Foment (actualment denominat de Mobilitat, 

Transports i Agenda Urbana), que va delegar en ADIF la seva redacció. 

La proposta plantejada per ADIF per reduir la contaminació acústica prioritza la utilització de 

pantalles en lloc de prioritzar mesures sobre els emissors acústics, contravenint la Llei del Soroll 

espanyola i divergint radicalment de les conclusions del “Document de posició sobre les 

estratègies europees i prioritats per a la reducció del soroll ferroviari”, elaborat l’any 2003 pel 

Grup de Treball sobre el Soroll del Ferrocarril, de la Comissió Europea;  com també de l’“Estudi 

sobre la reducció de la contaminació acústica en el sector ferroviari”, realitzat pel Departament 

de Polítiques Estructurals i de Cohesió del Parlament Europeu l’any 2012, i de l’“Informe sobre 

el soroll del ferrocarril a Europa, de gener de 2021”, emès per la Unió Internacional de 

Ferrocarrils (UIC). Tots ells conclouen que la priorització de mesures relacionades amb la font 

emissora per minimitzar el soroll ferroviari és la solució més eficaç en termes cost-benefici. 

La proposta plantejada per ADIF està concebuda des d’una perspectiva del sector ferroviari que 

no té en compte que la infraestructura ferroviària és un element més de l’amalgama d’elements 

que conforma la ciutat i amb els quals hauria d’integrar-se. 

Aquesta perspectiva sectorial, suposa el menysteniment dels valors urbans i l’externalització 

d’uns costos a la ciutat i la ciutadania en forma d’un conjunt de perjudicis, que aquests darrers 

no tenen perquè assumir, com també una absoluta manca de sensibilitat per conjuminar la 

reducció de la contaminació acústica amb altres interessos generals que es poden veure 

pertorbats, com poden ser la seguretat, l’accessibilitat, la disponibilitat d’espai d’aparcament, 

l’assolellament i el gaudi de visuals i d’un paisatge urbà digne, entre d’altres. 

Davant d’això, els municipis afectats coincidim en la defensa i aportació d’una pluralitat de 

mesures alternatives i/o complementàries per assolir els objectius de qualitat acústica, com són: 

I. Reducció del soroll en origen, algunes de les quals s’indiquen a continuació: 

 Mantenir la rugositat dels carrils i les rodes per sota d’uns certs valors. Amb aquesta 

mesura es poden assolir reduccions de soroll en origen de fins a 12 dB. 

 Reduir la vibració dels carrils, amb què es pot reduir fins a 3 dB el soroll en origen. 

 Contenir la propagació del soroll dels carrils amb elements amortidors instal·lats al 

mateix carril, amb què es poden aconseguir reduccions de fins a 3 dB. 

 L’aplicació de mesures als vehicles, per reduir el soroll de propulsió, de les 

instal·lacions de climatització, dels convertidors elèctrics i de la resta d’elements 
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susceptibles de generar soroll, tant des del disseny dels vehicles, com amb la 

instal·lació d’amortidors i l’encapsulat dels elements sorollosos. 

 Renovació sistemàtica de la flota de ferrocarrils per nous vagons silenciosos. A tall 

d’exemple, SBB, la companyia de ferrocarrils suïssa, va assolir l’objectiu que des de 

l’any 2020 per la xarxa de ferrocarrils suïssa només hi circulin trens silenciosos. 

 Modernització del sistema de frenada i substitució dels bogis estàndard per d’altres 

silenciosos. Amb aquesta mesura es poden assolir reduccions de soroll de fins a 8 

dB. 

 Apantallament dels bogis amb faldons o carenats que eviten la propagació del soroll 

d’aquests elements. Aquesta mesura, adoptada en molts trens japonesos, permet 

assolir reduccions de soroll de fins a 1 dB. 

 

II. Reducció de la propagació del soroll. Quan no és possible reduir el soroll per sota dels 

objectius de qualitat acústica amb mesures preventives procedeix plantejar mesures 

correctores per reduir la propagació del soroll. Aquestes mesures no es limiten 

únicament a les pantalles acústiques fora de la infraestructura ferroviària, com les 

proposades per ADIF, sinó que inclou també altres mesures, com barreres molt baixes 

però molt properes al principal focus emissor de soroll de rodament (contacte roda-

carril). Aquesta solució ha estat adoptada en algunes vies austríaques i suïsses amb 

resultats molt satisfactoris. 

 

III. Reducció del soroll al receptor. La insonorització d’habitatges afectats per la 

contaminació acústica és una mesura més de l’extens catàleg de solucions alternatives 

a les pantalles acústiques que, a més, té l’avantatge de millorar també tèrmicament els 

habitatges afectats i, per tant, incorporar a la solució el valor afegit de ser compatible 

amb les mesures contra el canvi climàtic, que és una qüestió d’interès públic. 

La insonorització d’habitatges és una mesura per assolir els objectius de qualitat acústica 

en els habitatges afectats pel soroll, que ha estat posada en pràctica pels responsables 

dels emissors acústics del transport aeri, amb uns mecanismes de gestió que han permès 

aïllar més de 24.000 habitatges, amb una inversió per part d’AENA de prop de 333 

milions d’euros. 

Aquesta mesura, però, no és exclusiva del sector aeronàutic: SBB, companyia ferroviària 

de Suïssa, també la té incorporada en el seu catàleg de mesures per reduir la 

contaminació acústica, i ja ha substituït més de 70.000 finestres d’habitatges per noves 

finestres insonoritzades. 

A part d’aquestes mesures, n’existeixen d’altres basades en la gestió, que permeten 

també reduir la contaminació acústica. Se’n relacionen algunes a continuació: 

 Aplicar reduccions de velocitat en determinats trams. 

 Limitar o prohibir l’ús de sistemes d’emissió acústica (botzina / xiulet) que, 

d’acord amb mesuraments realitzats, poden produir augments de LAeq,1s d’uns 

20 dBA.  

 Aplicar penalitzacions als operadors per l’ús de vehicles sorollosos o establir 

taxes diferenciades en funció del soroll dels combois. 
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Com es pot veure, existeix una multiplicitat de solucions que permeten optimitzar recursos i 

reduir impactes no desitjats, en contraposició a l’adopció de l’apantallament com a 

pràcticament única solució plantejada per ADIF. 

En base a tot això, els municipis adherits a aquest manifest  

ACORDEN 

PRIMER.- Fer arribar al Ministeri de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana (MITMA), a les 

entitats públiques empresarials, a l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) i a 

Renfe Operadora, el posicionament dels ajuntaments afectats pel projecte de construcció de 

proteccions acústiques resultant dels plans d’acció contra el soroll, Fases I i II. àrea núm. 3 zona 

est. Barcelona i Tarragona, en el sentit de defensar una pluralitat de mesures alternatives i/o 

complementàries per assolir els objectius de qualitat acústica, i oposar-se a l’adopció de 

l’apantallament com a pràcticament única solució plantejada per ADIF. 

SEGON.- Expressar la voluntat de coordinar-se tant políticament com tècnicament i 

jurídicament, per tal de defensar la posició expressada a totes les instàncies i procediments 

adients. 

TERCER.- A aquest efecte, i amb la intenció de ser operatius, s’acorda la creació d’un GRUP 

IMPULSOR que haurà de fer el seguiment del projecte i fer d’interlocutor amb les institucions 

necessàries per redreçar el projecte satisfactòriament per als municipis.  

 

 

27 de setembre de 2021 

 

 

 

 

 


