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ANNEX A:

A. RECOMANACIONS D’AÏLLAMENT ACÚSTIC I DE
VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIÓ
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B.  RECOMANACIONS D’AÏLLAMENT ACÚSTIC I DE

VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS

En aquesta secció indiquem els criteris generals que han de seguir les

instal·lacions de l’edifici, fins que en el seu moment siguin objecte d’un estudi

concret, un cop es defineixi concretament la maquinària i els sistemes de conducció.

Entre els criteris emesos, n’hi ha de tipus constructiu i d’altres que s’adeqüen a la

normativa ASHRAE pel que fa referència al soroll de les instal·lacions. S’ha tingut

també present el soroll induït per la vibració, per la qual cosa s’han indicat a la

vegada mesures preventives per evitar-lo.

B.1 CLIMATITZACIÓ: CRITERIS CONSTRUCTIUS DELS CONDUCTES

A continuació s’indiquen els aspectes constructius de les instal·lacions que es recomana

seguir amb màxima atenció.

Composició de la paret del conducte de xapa metàl·lica en zones normals del traçat

Aquesta solució s’ha d’aplicar a tots aquells conductes que relacionin zones sorolloses amb

zones que han de tenir un NC-25 a NC-35.

Xapa d’acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix.

Material absorbent acústic i tèrmic a base de fibra de vidre o llana de roca protegida per la 

cara interior amb un vel i una pel·lícula elàstica protectora, tipus Glasco Air, Fibrair o similar. 

El gruix d’aquesta capa serà de 12 mm de gruix com a mínim, preferiblement de 25 mm 

Composició de la paret del conducte de xapa metàl·lica en zones especials del traçat

Fig. A. 1 Composició de la paret del conducte de xapa metàl·lica en zones 

normals del traçat
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Aquest tipus de conductes hauran d’adaptar-se en aquelles zones que existeixi un soroll

molt elevat, i es desitgi que aquest no penetri pel conducte i es transmeti per ell cap a zones

tranquil·les per exigència.

Aquesta solució haurà d’aplicar-se a tots aquells conductes que relacionin sales de

màquines o altres zones especialment sorolloses amb espais tranquils de NC-15.

Fig. A. 2 Composició de la paret del conducte de xapa metàl·lica en zones especials del traçat

Xapa d’acer galvanitzat de 0,8mm de gruix mínim.

Material absorbent acústic i tèrmic a base de fibra de vidre o llana de roca protegida per la 

cara interior amb un vel i una pel·lícula elàstica protectora, tipus Glasco Air, Fibrair o similar. 

El gruix d’aquesta capa serà de 12 mm de gruix com a mínim, preferiblement de 25 mm.

Recobrint el conducte d’aire es col·locarà un pannell de llana de roca revestit per la seva

cara externa amb una làmina d’alumini reforçat, i per la seva cara interna amb un vel

mineral. Gruix de 25 mm. 

Conductes de fibra de vidre: Tipus Glasco Air, Fibrair, Climaver Plus, etc.

Aquests conductes s’utilitzaran en zones on el NC exigible sigui superior al NC-35, i

suposant que els conductes d’aquesta zona es trobin relacionats amb una altra zona amb

NC similar. 

Fig. A. 3 Conductes de fibre de vidre: Tipus Glasco Air, Fibrair, Climaver Plus, etc.

B.2 TRAÇATS AERODINÀMICS DELS CONDUCTES D’AIRE

- Canvis de secció: Buscar perfils de transició aerodinàmica. 
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Fig. A. 4 Canvis de secció

Els canvis de secció del conducte es duran a terme de manera que l’angle de qualsevol dels

costats de la peça de transició que forma respecte l’eix del conducte no sigui superior a 15º . 

- Colzes dels conductes: Intentar evitar colzes 90º i intentar trobar solucions del

traçat el més aerodinàmiques possibles. 

Fig. A. 5 Colzes dels conductes 

Malament         Regular          Bé   Excel·lent

Nota: Els conductes tindran un radi d’eix no inferior a 5’5 vegades l’amplada del

conducte.Els àleps directrius hauran de tenir un perfil aerodinàmic i seran instal·lats de

manera que siguin silenciosos i no provoquin turbulències ni vibracions.

Ramificacions de conductes: Col·locar connexions entre conductes de perfil aerodinàmic.

Les unions entre conductes i ramificacions es segellaran amb massilla especial.

Fig. A. 6 Colzes dels conductes
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Fig. A. 7 Ramificacions de conductes 

Fig. A. 8 Ramificacions de conductes

Reixes i difusors de descàrrega d’aire: 

Malament    Bé 

Fig. A. 9 Ramificacions de conductes

Selecció de la secció transversal idònia dels conductes:

Criteri de forma

Davant del dubte de selecció de la secció transversal d’un conducte d’aire, són preferibles

les seccions rectangulars, o bé quadrades, en front a les de tipus circular de la mateixa àrea 

de secció. 
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                          Regular Millor

Fig. A. 10 Selecció de la secció transversal idònia dels conductes

B.3 CONDUCTES TRAVESSANT PARETS:

Conductes, o tubs, la cara externa dels quals és metàl·lica: 

Solució 1: Cas de que existeixi un soroll a un costat de la paret i que a l’altre costat hi hagi

una sala on s’hagi de mantenir un cert grau de silenci.

Fig. A. 11 Conductes, o tubs, la cara externa dels quals és metàl·lica

Diverses capes d’aïllament depenent de la zona que es tracti.

Paret d’obra proposada.

Si el conducte és metàl·lic, s’haurà de folrar de fibra de vidre o llana de roca de densitat

mínima de 70 Kg/m3.

3
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En els extrems perimetrals de les dues cares, es col·locarà una junta elàstica de Sicaflex

amb un gruix mínim de 30 mm.

Conducte o canonada metàl·lica. 

Solució 2: Cas on que tant sols convé desolidaritzar el conducte de la paret, però on no 

preocupa la transmissió de soroll aeri entre sales.

Fig. A. 12 Conductes, o tubs, la cara externa dels quals és metàl·lica

Diverses capes d’aïllament depenent de la zona que es tracti.

Paret d’obra proposada.

Cautxú cel·lular flexible “Caoutchouc mouse”, amb gruix de 15mm, col·locat donant la volta

al perímetre del conducte i seguint una secció transversals.

Làmina d’acer galvanitzat  de 2mm que es fixarà al conducte d’aire i, al mateix temps, es

farà un tapajuntes amb el mateix material vorejant el cautxú de manera que no toqui la paret

en cap punt.

Conducte o canonada metàl·lica. 

Conductes de fibra de vidre:

3 4
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Fig. A. 13 Conductes de fibra de vidre

Diverses capes d’aïllament depenent de la zona que es tracti.

Paret d’obra proposada.

Conducte de fibra de vidre.

B.4 SUSPENSIÓ DE CONDUCTES METÀL·LICS SENSE FOLRE DE FIBRA

MINERAL:

Quan els conductes d’aire no vagin folrats externament amb fibra mineral, cas no

preferible (punt 1, primer cas), s’haurà de procedir a realitzar la suspensió dels conductes tal 

i com indiquem tot seguit.

En aquest cas la instal·lació haurà de suspendre’s elàsticament amb antivibratoris del tipus

molla - goma, de tal manera que tinguin una fletxa (deformació estàtica) similar a la dels

antivibratoris que suporten els climatitzadors o maquinària d’on provenen els esmentats

conductes, a fi i efecte d’assegurar un grau suficient d’aïllament en front de les vibracions.

Probablement, les fletxes dels climatitzadors o maquinària diversa, hauran de ser de l’ordre

dels 25 mm. o superiors.

Sistemes de fixació i distàncies màximes entre suspensions dels conductes d’aire

condicionat:
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Fig. A. 14 Sistemes de fixació i distàncies màximes entre suspensions dels conductes d’aire 
condicionat

El sistema elàstic tindrà un aïllament en front a les vibracions de: 

95% a distàncies inferiors a 15 m de les zones crítiques.

90% a les distàncies compreses entre 15 i 25m.

85% a distàncies superiors als 25m. 

Si els conductes estan folrats o bé són de fibra, llavors no serà necessari que es col·loquin

suports antivibratoris.

La distància màxima entre suports dependrà de la dimensió més gran dels costats de la

secció transversal del conducte, d’acord amb el següent criteri:

Taula A. 1 
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Dimensió més gran del costat (mm) Distància màxima entre suports (m) 

< 900 2,4

900 a 1500 1,8

> 1500 1,2

Els conductes de xapa metàl·lica s’arriostraran i reforçaran adequadament amb angulars

d’acer galvanitzat o qualsevol altra mesura adequada per aquesta finalitat.

Els conductes superior a 40cm hauran de dur reforços a la diagonal per tal d’excitar

pulsacions.

Nota: Quan parlem de distància, d’ara en endavant, entre la font excitant i una zona de 

recepció, la interpretarem sempre com la distància existent entre els dos punts, sigui quina

sigui llur posició a l’espai. 

Connexions flexibles conducte-ventiladors:

Fig. A. 15 Connexions flexibles conducte-ventiladors 

Les connexions dels conductes a l’entrada i sortida d’aire dels ventiladors, es realitzaran

interposant un tram de lona flexible i estanca a l’aire d’ almenys 15 cm de longitud lliure. 

Distribució correcta de l’aire en locals: 

 

 

Ventiladors

Conne f

Conducte d
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El que s’especifica en aquest apartat ha de respectar-se, com a norma general, en qualsevol

sala on la privacitat sigui especialment important.

Els conductes d’aire, canonades d’aigua, electricitat, etc., no han de travessar parets de

sales adjacents. El repartiment, a ser possible, haurà de realitzar-se des de passadissos o

espais equivalents.

Pot ocórrer, si les sales han d’estar en silenci, que sigui necessari col·locar silenciadors

d’absorció a la entrada del conducte d’aire, tant a l’impulsió com al retorn. L’objectiu d’aquest

silenciador serà el d’aïllar el soroll d’una activitat en relació a una altra. Això succeeix

principalment en sales d’assaig o bé en espais receptors que han de ser aïllats d’un espai

emissor.

Fig. A. 16 Distribució correcta de l’aire en locals 
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B.5 CRITERI NC A COMPLIR

Criteri de disseny NC de soroll de fons en relació a les velocitats màximes admeses per 

criteri acústic segons la NC que es requereixi complir:

Taula A. 2 

Nº Posició Recinte NC dB(A)

1 Auditori 15 27

2 Vestíbuls i halls 40 49

3 Passadissos 35 - 40 44 - 49

NC: Nivell de soroll (dB en bandes d’octaves)

Taula A. 3 

NC 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

15 47 36 29 22 17 14 12 11

20 51 40 33 26 22 19 17 16

25 54 44 37 31 27 24 22 21

30 57 48 41 35 31 29 28 27

35 60 52 45 40 36 34 33 32

40 64 57 50 45 41 39 38 37
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Nivell de vibració: Així mateix, pel què fa al nivell de vibració produït per les instal·lacions o

qualsevol altre agent extern, la evolució temporal de la mateixa no ha de ser superior a 

0,008 m/s2 (rms) en el rang de freqüències entre 0 y 1000Hz.

Criteri per a sistemes de distribució d’aire en els conductes en relació a la NC a complir 

Taula A. 4 

* En les cabines de traducció simultània, d’acord amb la norma ISO 2603:1996, la velocitat

de l’aire als difusors d’impulsió i retorn no haurien de ser superiors a 0,2 m/s. 

B.6 ENCAPSULAT DELS CLIMATITZADORS O ALTRE MÀQUINES SIMILARS

Es recomana molt aferrissadament que els climatitzadors es trobin encapsulats

amb un pannell que tingui un aïllament acústic mínim de 25 dB(A).

Els climatitzadors s’encapsularan amb algun dels tipus d’encapsulat que es

descriuen a continuació: 

Encapsulat PANELMASTER:

Fig. A. 17 Encapsulat PANELMASTER
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Xapa perforada de 0,8mm amb taxa de perforació superior al 20%

Fibra de vidre de 40mm i densitat de 35 Kg/m3

Fibra de vidre de 40mm i densitat de 40 Kg/m3

Xapa de ferro de 1mm 

Taula dels aïllaments que ofereix l’encapsulat. 

Taula A. 5 

Freqüència (Hz) Aïllament acústic (dB) 

63 9.70

125 13.00

250 17.10

500 21.80

1000 26.80

2000 32.00

4000 37.30

A 26.11

Encapsulat NORMABLOC O REFORÇAT 
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Fig. A. 18 Encapsulat NORMABLOC o REFORÇAT

1. Xapa perforada de 0,8mm amb taxa de perforació superior al 20% 

2. Fibra de vidre de 40mm i densitat de 36 Kg/m3

3. Poliuretà rígid

4. Xapa de ferro de 0,5 mm 

Taula A. 6 Aïllaments que ofereix l’encapsulat

Freqüència (Hz) Aïllament acústic (dB) 

63 10.40

125 13.10

250 16.90

500 21.30

1000 26.20

2000 31.30

4000 36.60

A 25.76
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- Encapsulat NORMABLOC STANDARD

Fig. A. 19 Encapsulat NORMABLOC STANDARD

1. Poliuretà rígid

2. Xapa de ferro de 0,5mm

Taula A. 7 Aïllaments que ofereix l’encapsulat

Freqüència (Hz) Aïllament acústic (dB) 

63 10.40

125 13.10

250 16.90

500 21.30

1000 26.20

2000 31.30

4000 36.60

A 25.76
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B.7 CLIMATITZACIÓ: CRITERIS D’INSTAL·LACIÓ DE SILENCIADORS

Sovint, a causa de la proximitat entre la sala de màquines i les sales ventilades,

s’hauran de col·locar dos silenciadors, un a la sortida i l’altre a l’entrada de cada

climatitzador. Cadascun d’aquests silenciadors haurà de tenir com a norma general

un aïllament acústic mínim de 30 dB(A) a 250 Hz (encara que a vegades pugui

requerir-se un aïllament superior), i la velocitat de sortida de l’aire haurà d’acotar-se

segons les indicacions de la corresponent taula de velocitats màximes exposada a

l’apartat 5.

- Adaptadors a la entrada i a la sortida del silenciador:

Amb la finalitat d’obtenir un flux laminar adequat a la entrada i a la sortida dels silenciadors,

és convenient col·locar uns conductes de transformació de pas d’aire, de perfil aerodinàmic,

entre els conductes i el silenciador (embocadures).

 Fig. A. 20 Adaptadors a la entrada i a la sortida del silenciador

- Col·locació dels silenciadors en relació a les parets:

La millor solució és la següent: Situar el silenciador a l’ombra del soroll, darrera d’una paret.

Fig. A. 21 Col·locació dels silenciadors en relació a les parets 

 

 

Silenciador
Conducte entrada aire   Conducte sortida aire
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- Una altra possible instal·lació d’un silenciador:

En el cas desfavorable en què les parets estan lluny dels silenciadors, es tindrà en compte la 

següent solució constructiva.

Fig. A. 22 Una altra possible instal·lació d’un silenciador

IMPORTANT: S’haurà d’aïllar conducte i silenciador de manera adequada per a què el

soroll no penetri per les parets dl silenciador ni del conducte.

- Sistemes de fixació dels silenciadors:

Si els silenciadors, no van folrats amb fibra mineral, aleshores serà convenient evitar el

contacte metàl·lic amb l’estructura intercalant suports antivibratoris.

Fig. A. 23 Sistemes de fixació dels silenciadors:

      Els suports antivibratoris tindran un aïllament de: 

o 95% a distàncies inferiors a 15m de les zones crítiques.
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o 90% a distàncies compreses entre 15 i 20m.

o 85% a distàncies més grans a 20m.

- Criteris de velocitat de l’aire a la sortida dels silenciadors:

La velocitat de l’aire a la sortida o a la entrada del silenciador dependrà, en gran mesura, de

la proximitat que hi hagi als punts terminals, amb la qual cosa serà important complir amb

els criteris de velocitat d’aire emesos a l’apartat 5 (criteris constructius de conductes)

- Separació d’aires d’entrada i sortida dels silenciadors:

És important que els aires d’impulsió i retorn no es barregin.

Nota: Quan parlem de distància, d’ara en endavant, entre la font excitant i una zona de 

recepció, la interpretarem sempre com la distància existent entre els dos punts, sigui quina

sigui llur posició a l’espai. 

B.8 FONTANERIA: Criteris constructius de las canonades

- Canonades d’aigua freda

Totes les canonades de distribució d’aigua freda portaran abraçadores aïllants

anticondensació tipus Armaflex.

Les fixacions a les parets es realitzaran mitjançant mordasses de goma.

Els gruixos de les abraçadores dependran del diàmetre de la canonada i de l’aïllament

tèrmic que es desitgi aconseguir, i això dependrà de les especificacions emeses per

l’Enginyeria.

En cap cas les canonades es fixaran directament a elements vibrants, com per exemple

bombes d’aigua. En aquests casos sempre s’intercalarà una mànega elàstica. Aquest

sistema s’exposa en l’apartat d’aïllament de les vibracions.

Fig. A. 24 Canonades d’aigua freda 
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- Canonades d’aigua calenta

Totes les canonades d’aigua freda portaran abraçadores aïllants de llana mineral. 

Les fixacions a les parets es realitzaran mitjançant mordasses de goma.

Els gruixos de les abraçadores dependran del diàmetre de la canonada i de l’aïllament

tèrmic que es desitgi obtenir i, això, dependrà de les especificacions emeses per

l’Enginyeria.

En cap cas les canonades es fixaran directament a elements vibrants, com per exemple

bombes d’aigua. En aquests casos, sempre s’intercalarà una mànega de goma. Aquest

tema s’exposa en l’apartat d’aïllament de les vibracions.

Fig. A. 25 Canonades d’aigua calenta 

- Canonades travessat parets o terres d’alto aïllament acústic

S’evitarà, tant com sigui possible, que les canonades travessin parets o terres on l’aïllament

acústic no sigui crític.

Si han de passar canonades, s’haurà de discutir els casos concrets, o aplicar les regles
constructives indicades en l’apartat 3.

Fig. A. 26 Canonades travessat parets o terres d’alto aïllament acústic
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Vist l’aïllament de les canonades d’aigua freda i calenta, podem observar que, travessant

parets, sempre tindrem (entre paret i canonada) un material elàstic interposat. Tot i així, en

situacions crítiques, podia ser millor posar doble capa elàstica. 

- Canonades de plàstic de PVC 

Els residus fecals, d’aigües brutes, pluvials, mixtes, ventilació o canonades de pressió

d’aigua neta que utilitzin canonades de plàstic creuant àrees crítiques i properes a les

crítiques, hauran de complir les següents normes constructives:

Fig. A. 27  Canonades de plàstic de PVC

1. Cartró-guix de 20mm 

2. Llana de roca de 40mm i densitat 40Kg/m3

3. Feltre de 25mm + butil de 6mm 

4. Capa betuminosa de 4 a 5 mm 

Nota: La utilització de canonades de fosa és sempre preferible. També hi ha la possibilitat

d’analitzar l’ús d’unes canonades de plàstic especial, tipus friaphon, especialment

dissenyades per a aquest us.
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B.9 AÏLLAMENT I VIBRACIONS DEL SOROLL INDUÏT VIA ESTRUCTURAL

- Bancada d’inèrcia

o Per a tots els climatitzadors i les bombes d’aigua i maquinària similar:

La màquina es fixarà solidariament a la bancada d’inèrcia que subministri el fabricant, o, si

no n’hi ha, s’haurà de construir.

Fig. A. 28 Aïllament i vibracions del soroll induït via estructural per climatitzadors, bombesd’aigua i 
màquines similars

1. Forjat.

2.  Poliuretà aglomerat de 60kg/m3 i 50 mm d’espessor.

3. Llosa acústica flotant de 100 mm a 120mm.

4. Bancada de perfil metàl·lic en U per a climatitzadors o maquinaria  similar,

o de formigó armat per al cas de les bombes d’aigua.

5. Suports antivibratoris.
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De les bombes d’aigua són preferibles les de tipus horitzontal a les de tipus vertical.

Les bombes de tipus horitzontal es col·locaran sobre una bancada de formigó

(bancada d’inèrcia), i el conjunt bombes + bancada es flotarà elàsticament amb

suports de tipus molla-goma (en la part inferior).

- Els suports antivibratoris tindran el següent aïllament:

o 95% a distancies inferiors a 15 m de les zones crítiques.

o 90% a distancies compreses entre 15 i 25 m. 

o 85% a distancies superiors a 25 m. 

El nombre de suports es determinarà en funció de la suma del pes de la bancada i el de la

màquina, les característiques tècniques de càrrega i la fletxa dels suports industrials escollits 

dependrà de la freqüència de gir més baixa dels elements excitatrius de cada màquina,

normalment els ventiladors.

NOTA: Els climatitzadors han d’estar encapsulats. Els armaris dels climatitzadors esmentats

es fixaran a una bancada de perfils en U o en ] que subministri el fabricant sota

comanda, o en tot cas es construirà a expressament.

- Per a màquines com calderes i els transformadors:

Fig. A. 29 Aïllament i vibracions del soroll induït via estructural per màquines com calderes i
transformadors
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1. Forjat estructural.

2. Formigó armat de 100mm.

3. Alfombretes de cautxú ranurat d’espessor mínim 15mm. 

4. Polietilè reticulat. 

- Col·locació de juntes elàstiques de cautxú

Entre màquines, com és el cas dels climatitzadors o les bombes d’aigua, y les canonades

(les que trensporten líquid), es col·locarà una junta elàstica de neoprè de doble esfera.

En els casos més crítics, probablemet serà necessària la col·locació de dues juntes en sèrie.

Fig. A. 30 Col·locació de juntes elàstiques de cautxú

- Suspensió elàstica de les canonades

A la instalació s’hauran de suspendre elàsticament totes les canonades amb

antivibratoris de sostre tipus molla-goma, de manera que tinguin una fletxa similar a

la dels antivibratoris que sustenten la maquinària d’on provenen o a on van a parar

les canonades en qüestió, amb l’objectiu d’assegurar el grau d’aïllament en front a

les vibracions que s’indiquen en les recomanacions a seguir.

Probablement, les fletxes dels antivibratoris tant de les canonades com de la

maquinària, hauran de ser de 25 mm o superiors.

Els tubs d’enllaç entre plantes refredadores i climatitzadors o bombes d’aigua, així

com qualsevol element susceptible de provocar o transmetre vibració, hauran de

descansar sobre elements elàstics de tipus molla-goma de manera que assegurin un

aïllament a la vibració del 90% a la freqüència d’excitació més baixa.
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Els conductes i tubs, així com qualsevol element metàl·lic i/o estructural amb capacitat de

propagar la vibració a través de l’edifici, s’aïllaran tal i com s’indica a les figures que

mostrarem seguidament, o de manera similar.

Aquest apartat afecta a les canonades dels climatitzadors, bombes de fred/calor y bombes

d’aigua.

En aquests casos, s’haurà de tenir especial cura en què les canonades de la maquinària no

estiguin en contacte, en cap punt, amb elements estructurals. Per tot això recomanem una

suspensió elàstica del següent tipus:

o Flotació des del sostre:

Fig. A. 31 Flotació des del sostre 

o Flotació des del terra:

Fig. A. 32 Flotació des del terra 
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- En ambdós casos, els suports antivibratoris tindran el següent aïllament:

o 95% a distàncies inferiores a 15 m de les zones crítiques.

o 90% a les distàncies compreses entre 15 i 25 m. 

o 85% a distàncies superiors  als 25m.

- Altres exemples de suspensió:

Fig. A. 33 Altres exemples de suspensió 

Fig. A. 34 Altres exemples de suspensió 
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B.10 TRACTAMENT DE LES SALES DE MÀQUINES

En el croquis que es mostra a continuació s’indiquen les solucions d’aïllament acústic de les

sales de màquines.

S’ha de recordar que totes les màquines hauran d’estar encapsulades, i aquest encapsulat

haurà de garantir un aïllament acústic mínim de 25 dB(A). 

Les portes de les sales de màquines hauran de ser metàl·liques, amb un aïllament acústic

mínim de 45 dB(A).

TERRA:

Fig. A. 35 Tractament de les sales de màquines: Terra 

ENTREGUES TERRA-PARETS

Fig. A. 36 Entregues terra-parets
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TRACTAMENT PARETS

Fig. A. 37 Tractament parets 

TRACTAMENTS DEL SOSTRE

Fig. A. 38 Tractaments del sostre 

1

62 3 543456

7
8

1

9

1. Forjat
2. Paret d’obra (totxo o bloc) de 150 

mm de gruix
3. Enguixat per ambdues cares
4. Llana de roca de 60 m i 70 Kg/m3

5. Cambra d’aire de 20 mm
6. Cartró-guix de 18+18 mm

col·locat trencant juntes
7. Llosa flotant
8. Poliuretà aglomerat
9. Polietilè reticulat

1

2

3

6

4

1. Forjat
2. Cambra d’aire de 200 mm
3. Llana de roca de 100mm i 

70Kg/m3

4. Cartró guix de 18+18 mm
colocat trencant juntes

5. Sostre absorbent
6. Suspensió antivibratòria5
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TRATCTAMENT DELS ACCESSOS

Les portes que donin accés a les sales de màquines hauran de ser metàl·liques, amb un

aïllament acústic mínim de 45 dB(A). Si els nivells de soroll dintre la sala de màquines són

molt elevats, i es necessari mantenir un nivell de silenci important en les dependències

annexes, pot ser imprescindible la col·locació de dues portes consecutives formant un

recinte d’entrada. A la pràctica serà necessari construir una entrada amb doble porta quan

els aïllaments exigibles a la mateixa hagin de ser iguals o superiors a 50 dB(A), doncs no

existeixen portes al mercat que garanteixin aïllaments acústics superiors als 48/50 dB(A).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte acústic d’un auditori

 

ÿÿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX B:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



þ ýýüûúù  ÿø  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte acústic d’un auditori

 

ÿ÷

C. PRESSUPOST
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C. CÀLCULS D�AÏLLAMENT ACÚSTIC

Els càlculs realitzats a la memòria s•han fet mitjançant un programa intern de l•empresa de 

l•Higini anomenat Arau Acústica. Per poder dur a terme aquests càlculs, el programa 

necessita que se li introdueixin els següents punts: 

-  Paret simple, doble o triple. 

- L•espessor de les cambres utilitzades, i aquestes cambres si són d•aire o bé estan 

omplertes d•algun material absorbent o amb gas. 

- La massa superficial (kg/m2) de cada una de les parets. 

- La freqüència crítica (Hz) de cada una de les parets.   

Els dos primers punts són de disseny propi, els dos últims depenen de les parets escollides i 

caldrà fer alguns càlculs. la massa superficial i la freqüència crítica són valors propis de cada 

material que s•utilitzi per les parets i estan tabulats en el mateix programa. 

Pel càlcul de la freqüència crítica: 

- La freqüència crítica donada està calculada per 1 cm de gruix del material, això 

significa que per calcular la freqüència crítica de la paret utilitzada (que tindrà un 

gruix diferent a 1 cm) caldrà dividir la freqüència tabulada per el gruix (en cm) de la 

paret. 

Pel càlcul de la massa superficial: 

- El programa dona la densitat (kg/m3), per tant, per obtenir la massa superficial cal 

multiplicar aquesta densitat pel gruix de la paret (en m). 

Es realitza el càlcul de les dades a introduir en el programa pel cas de la coberta a mode 

d•exemple: 
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C.1 COBERTA

 

 

Fig. C. 1 Coberta 

- És una doble paret, doncs només es té en compte els punts1, 2, 6, 7 i 8. Del 3 al 5 

no es tenen en compte ja que hi ha forats i, per tant, no aïlla. 

o Paret formada per 1 i 2, 

 La 1, formigó armat amb un gruix de 8 cm. Ja que només es té en 

compte el gruix fins a la xapa col·laborant. 

 La 2, formigó de pendents amb un gruix de 10 cm. 

o Cambra 6 i 7, amb absorció (llana de roca) i una longitud de 300 mm. 

o Paret 8, una paret de doble placa de guix laminar de 15 + 15 mm. 

- Els càlculs a realitzar són: 

o Paret 1: 
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o Paret 2: 

  

  

Per tant, les dades a introduir (que es poden observar en la Fig. C.2) són: 

- Paret 1: 

  

  

- Cambra: 

 Espessor= 300mm 

 Llana de roca 

- Paret 2: 

  

  

Fig. C. 2 Coberta 
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C.2 SÒLS SALA

Fig. C. 3 Sol sala 
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C.3 PARET A

Fig. C. 4 Paret A 

Fig. C. 5 Càlcul doble paret amb arrebossat 
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C.4 PARET B

Fig. C. 6 Paret B 

C.5 PARET C

Fig. C. 7 Paret C 
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C.6 PARET D

Fig. C. 8 Paret D 

C.7 PARET E

Fig. C. 9 Paret E 
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D. CÀLCULS DE REVERBERACIÓ 

Aquest estudi ha estat realitzat mitjançant diversos programes informàtics de simulació 

acústica. Les dades exposades corresponen a les d’entrada al programa. Aquestes 

s’uneixen al model 3D de la sala de l’auditori amb l’afegit de les característiques pròpies de 

cada secció o àrea. Les àreas esmentades s’indiquen com a “Plano nº”. S’exposen també 

els materials i absorcions que presenten cadascun dels planols utilitzats en l’estudi. 

Finalment es mostren els resultats finals de cada cas. Aquests resultats corresponen als que 

es fa referència a la memòria del projecte. 

D.1  CONFIGURACIÓ MÚSICA  

D.1.1 SALA PLENA 

 
 
 
               DATOS DE REFERENCIA 
               =================== 
 
               1. Recinto           AUDITORI  
 
               2. Funcion           SALA CAMBRA 
 
               3. Estado audiencia  PLENA 
 
               4. Teoria calculo     
 
 
 
        DATOS GENERALES 
        =============== 
 
        Superficies techo               (m2)     291.4 
 
                    suelo               (m2)     337.9 
 
        Total superficies X             (m2)             629.3 
 
        Superficies pared derecha       (m2)     150.0 
 
                    pared izquierda     (m2)     150.0 
 
        Total superficies Y             (m2)             300.0 
 
        Superficies pared frontal       (m2)     112.6 
 
                    pared fondo         (m2)      36.7 
 
        Total superficies Z             (m2)             149.3 
 
        Total de superficies del local  (m2)    1078.6 
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        Volumen total del local         (m3)    1949.2 
 
        Valor de lm                     (m)       7.23 
 
        Factor de difusion                        1.00 
 
 
        Frecuencia (Hz)    125     250     500     1000    2000    4000 
                         ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
        m (abs.aire)      .00000  .00006  .00020  .00060  .00200  .00600 
 
 
        DATOS GEOMETRICOS Y UNIDADES DE ABSORCION POR AREA 
        ================================================== 
 
        SUELOS   (337.90 m2) 
        ===== 
 
        Plano nº              1 
        Superficie (m2)   27.92 
        Composición    TARIMA  
        Coeficientes de absorción  0.015 0.110 0.100 0.070 0.060 0.040 
 
        Plano nº              2 
        Superficie (m2)   27.80 
        Composición    Audiència 
        Coeficientes de absorción  0.520 0.680 0.850 0.970 0.930 0.850 
 
        Plano nº              3 
        Superficie (m2)   76.51 
        Composición    Audiència 
        Coeficientes de absorción  0.520 0.680 0.850 0.970 0.930 0.850 
 
        Plano nº              4 
        Superficie (m2)   30.53 
        Composición    Fusta fixada 
        Coeficientes de absorción  0.030 0.040 0.038 0.035 0.035 0.020 
 
        Plano nº              5 
        Superficie (m2)   98.55 
        Composición    Audiència 
        Coeficientes de absorción  0.520 0.680 0.850 0.970 0.930 0.850 
 
        Plano nº              6 
        Superficie (m2)   23.88 
        Composición    Audiència 
        Coeficientes de absorción  0.520 0.680 0.850 0.970 0.930 0.850 
 
        Plano nº              7 
        Superficie (m2)   14.73 
        Composición    TARIMA  
        Coeficientes de absorción  0.015 0.110 0.100 0.070 0.060 0.040 
 
        Plano nº              8 
        Superficie (m2)   37.97 
        Composición    TARIMA  
        Coeficientes de absorción  0.015 0.110 0.100 0.070 0.060 0.040 
 
 
        TECHO   (291.40 m2) 
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        ===== 
 
        Plano nº             42 
        Superficie (m2)   28.24 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             43 
        Superficie (m2)   26.91 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             44 
        Superficie (m2)   25.06 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             45 
        Superficie (m2)   31.61 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             46 
        Superficie (m2)   23.35 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             47 
        Superficie (m2)   17.94 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             48 
        Superficie (m2)   26.32 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             49 
        Superficie (m2)   33.34 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             50 
        Superficie (m2)   33.14 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             51 
        Superficie (m2)   21.63 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             52 
        Superficie (m2)   23.90 
        Composición    PLADUR 

  Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
 
 
        PARED LATERAL DERECHA   (150.00 m2) 
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        ===================== 
 
        Plano nº             27 
        Superficie (m2)   28.47 
        Composición    Vidre 
        Coeficientes de absorción  0.150 0.100 0.060 0.040 0.040 0.030 
 
        Plano nº             28 
        Superficie (m2)   34.00 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             29 
        Superficie (m2)    6.43 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             30 
        Superficie (m2)    6.12 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             33 
        Superficie (m2)    5.88 
        Composición    Vidre 
        Coeficientes de absorción  0.150 0.100 0.060 0.040 0.040 0.030 
 
        Plano nº             34 
        Superficie (m2)    6.43 
        Composición    Vidre 
        Coeficientes de absorción  0.150 0.100 0.060 0.040 0.040 0.030 
 
        Plano nº             35 
        Superficie (m2)    5.67 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             36 
        Superficie (m2)    6.25 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             37 
        Superficie (m2)    6.46 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             38 
        Superficie (m2)   44.27 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
 
 
 
 
 
        PARED LATERAL IZQUIERDA   (150.00 m2) 
        ======================= 
 
        Plano nº              9 
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        Superficie (m2)   28.47 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             10 
        Superficie (m2)    7.86 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             11 
        Superficie (m2)    6.79 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             12 
        Superficie (m2)    4.73 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             13 
        Superficie (m2)    4.20 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             16 
        Superficie (m2)    5.88 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             17 
        Superficie (m2)    1.10 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             18 
        Superficie (m2)    5.67 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             19 
        Superficie (m2)    6.25 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             20 
        Superficie (m2)    6.46 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             21 
        Superficie (m2)   30.88 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             22 
        Superficie (m2)   18.71 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             23 
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        Superficie (m2)   12.20 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             24 
        Superficie (m2)    7.16 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             25 
        Superficie (m2)    1.70 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             26 
        Superficie (m2)    1.92 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
 
 
        PARED FRONTAL   (112.60 m2) 
        ============= 
 
        Plano nº             40 
        Superficie (m2)   36.71 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
 
 
        PARED DEL FONDO   (36.70 m2) 
        =============== 
 
        Plano nº             14 
        Superficie (m2)   22.95 
        Composición    DM 15 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             15 
        Superficie (m2)    2.51 
        Composición    DM 15 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             31 
        Superficie (m2)   22.95 
        Composición    DM 15 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             32 
        Superficie (m2)    2.51 
        Composición    DM 15 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             39 
        Superficie (m2)   23.27 
        Composición    DM 15 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             41 
        Superficie (m2)   38.40 
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        Composición    DM 15 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
 
 
        Características acústicas de la sala. 
        ===================================== 
 
 
                                          TR 
                   ----------------------------------------------- 
        Teoría       125     250     500     1000    2000    4000 
                   ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
        Sabine        1.36    1.27    1.21    1.18    1.21    1.18 
 
        Eyring        1.21    1.12    1.06    1.03    1.07    1.05 
 
        Arau          1.18    1.18    1.21    1.27    1.31    1.17 
 
        EDT           1.23    1.21    1.22    1.27    1.29    1.12 
 
 
        Teoría          T low    T mid    T high   Calidez  Brillo  
                       -------- -------- -------- -------- -------- 
        Sabine            1.32     1.19     1.18     1.10     0.99 
 
        Eyring            1.17     1.04     1.06     1.12     1.02 
 
        Arau              1.21     1.24     1.26     0.92     0.99 
 
 
 
 
 

D.1.2 SALA BUIDA 
 
 
               DATOS DE REFERENCIA 
               =================== 
 
               1. Recinto           AUDITORI  
 
               2. Funcion           SALA DE CAMBRA 
 
               3. Estado audiencia  BUIDA 
 
               4. Teoria calculo     
 
 
        DATOS GENERALES 
        =============== 
 
        Superficies techo               (m2)     291.4 
 
                    suelo               (m2)     337.9 
 
        Total superficies X             (m2)             629.3 
 
        Superficies pared derecha       (m2)     150.0 
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                    pared izquierda     (m2)     150.0 
 
        Total superficies Y             (m2)             299.9 
 
        Superficies pared frontal       (m2)     112.6 
 
                    pared fondo         (m2)      36.7 
 
        Total superficies Z             (m2)             149.3 
 
        Total de superficies del local  (m2)    1078.6 
 
        Volumen total del local         (m3)    1949.2 
 
        Valor de lm                     (m)       7.23 
 
        Factor de difusion                        1.00 
 
 
        Frecuencia (Hz)    125     250     500     1000    2000    4000 
                         ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
        m (abs.aire)      .00000  .00006  .00020  .00060  .00200  .00600 
 
 
 
        DATOS GEOMETRICOS Y UNIDADES DE ABSORCION POR AREA 
        ================================================== 
 
        SUELOS   (337.89 m2) 
        ===== 
 
        Plano nº              1 
        Superficie (m2)   27.92 
        Composición    TARIMA  
        Coeficientes de absorción  0.015 0.110 0.100 0.070 0.060 0.040 
 
        Plano nº              2 
        Superficie (m2)   27.80 
        Composición    Butaques buides 
        Coeficientes de absorción  0.410 0.600 0.770 0.880 0.820 0.700 
 
        Plano nº              3 
        Superficie (m2)   76.51 
        Composición    Butaques buides 
        Coeficientes de absorción  0.410 0.600 0.770 0.880 0.820 0.700 
 
        Plano nº              4 
        Superficie (m2)   30.53 
        Composición    Fusta fixada 
        Coeficientes de absorción  0.030 0.040 0.038 0.035 0.035 0.020 
 
        Plano nº              5 
        Superficie (m2)   98.55 
        Composición    Butaques buides 
        Coeficientes de absorción  0.410 0.600 0.770 0.880 0.820 0.700 
 
        Plano nº              6 
        Superficie (m2)   23.88 
        Composición    Butaques buides 
        Coeficientes de absorción  0.410 0.600 0.770 0.880 0.820 0.700 
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        Plano nº              7 
        Superficie (m2)   14.73 
        Composición    TARIMA  
        Coeficientes de absorción  0.015 0.110 0.100 0.070 0.060 0.040 
 
        Plano nº              8 
        Superficie (m2)   37.97 
        Composición    TARIMA  
        Coeficientes de absorción  0.015 0.110 0.100 0.070 0.060 0.040 
 
 
        TECHO   (291.44 m2) 
        ===== 
 
        Plano nº             42 
        Superficie (m2)   28.24 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             43 
        Superficie (m2)   26.91 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             44 
        Superficie (m2)   25.06 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             45 
        Superficie (m2)   31.61 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             46 
        Superficie (m2)   23.35 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             47 
        Superficie (m2)   17.94 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             48 
        Superficie (m2)   26.32 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             49 
        Superficie (m2)   33.34 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             50 
        Superficie (m2)   33.14 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
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        Plano nº             51 
        Superficie (m2)   21.63 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             52 
        Superficie (m2)   23.90 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
 
 
        PARED LATERAL DERECHA   (149.97 m2) 
        ===================== 
 
        Plano nº             27 
        Superficie (m2)   28.47 
        Composición    Vidre 
        Coeficientes de absorción  0.150 0.100 0.060 0.040 0.040 0.030 
 
        Plano nº             28 
        Superficie (m2)   34.00 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             29 
        Superficie (m2)    6.43 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             30 
        Superficie (m2)    6.12 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             33 
        Superficie (m2)    5.88 
        Composición    Vidre 
        Coeficientes de absorción  0.150 0.100 0.060 0.040 0.040 0.030 
 
        Plano nº             34 
        Superficie (m2)    6.43 
        Composición    Vidre 
        Coeficientes de absorción  0.150 0.100 0.060 0.040 0.040 0.030 
 
        Plano nº             35 
        Superficie (m2)    5.67 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             36 
        Superficie (m2)    6.25 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             37 
        Superficie (m2)    6.46 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             38 
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        Superficie (m2)   44.27 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
 
        PARED LATERAL IZQUIERDA   (149.97 m2) 
        ======================= 
 
        Plano nº              9 
        Superficie (m2)   28.47 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             10 
        Superficie (m2)    7.86 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             11 
        Superficie (m2)    6.79 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             12 
        Superficie (m2)    4.73 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             13 
        Superficie (m2)    4.20 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             16 
        Superficie (m2)    5.88 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             17 
        Superficie (m2)    1.10 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             18 
        Superficie (m2)    5.67 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             19 
        Superficie (m2)    6.25 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             20 
        Superficie (m2)    6.46 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             21 
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        Superficie (m2)   30.88 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             22 
        Superficie (m2)   18.71 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             23 
 
        Superficie (m2)   12.20 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             24 
        Superficie (m2)    7.16 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             25 
        Superficie (m2)    1.70 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             26 
        Superficie (m2)    1.92 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
 
 
        PARED FRONTAL   (112.60 m2) 
        ============= 
 
        Plano nº             40 
        Superficie (m2)   36.71 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
 
 
        PARED DEL FONDO   (36.71 m2) 
        =============== 
 
        Plano nº             14 
        Superficie (m2)   22.95 
        Composición    DM 15 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             15 
        Superficie (m2)    2.51 
        Composición    DM 15 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             31 
        Superficie (m2)   22.95 
        Composición    DM 15 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             32 
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        Superficie (m2)    2.51 
        Composición    DM 15 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             39 
        Superficie (m2)   23.27 
        Composición    DM 15 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             41 
        Superficie (m2)   38.40 
        Composición    DM 15 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
 
        Características acústicas de la sala. 
        ===================================== 
 
 
                                          TR 
                   ----------------------------------------------- 
        Teoría       125     250     500     1000    2000    4000 
                   ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
        Sabine        1.53    1.37    1.30    1.28    1.33    1.32 
 
        Eyring        1.38    1.22    1.15    1.13    1.20    1.22 
 
        Arau          1.30    1.26    1.28    1.35    1.42    1.31 
 
        EDT           1.38    1.30    1.31    1.37    1.41    1.28 
 
 
        Teoría          T low    T mid    T high   Calidez  Brillo  
                       -------- -------- -------- -------- -------- 
        Sabine            1.45     1.29     1.33     1.13     1.03 
 
        Eyring            1.30     1.14     1.21     1.14     1.07 
 
        Arau              1.28     1.32     1.36     0.97     1.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.2 CONFIGURACIÓ TEATRE 
 

D.2.1 SALA PLENA 
 
 
 
               DATOS DE REFERENCIA 
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               =================== 
 
               1. Recinto           AUDITORI 
 
               2. Funcion           TEATRE 
 
               3. Estado audiencia  PLE 
 
               4. Teoria calculo     
 
 
        DATOS GENERALES 
        =============== 
 
        Superficies techo               (m2)     291.4 
 
                    suelo               (m2)     299.9 
 
        Total superficies X             (m2)             591.4 
 
        Superficies pared derecha       (m2)     150.0 
 
                    pared izquierda     (m2)     150.0 
 
        Total superficies Y             (m2)             299.9 
 
        Superficies pared frontal       (m2)      56.2 
 
                    pared fondo         (m2)      36.7 
 
        Total superficies Z             (m2)              92.9 
 
        Total de superficies del local  (m2)     984.2 
 
        Volumen total del local         (m3)    1781.4 
 
        Valor de lm                     (m)       7.24 
 
        Factor de difusion                        1.00 
 
 
        Frecuencia (Hz)    125     250     500     1000    2000    4000 
                         ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
        m (abs.aire)      .00000  .00006  .00020  .00060  .00200  .00600 
 
 
        DATOS GEOMETRICOS Y UNIDADES DE ABSORCION POR AREA 
        ================================================== 
 
        SUELOS   (299.93 m2) 
        ===== 
 
        Plano nº              1 
        Superficie (m2)   27.92 
        Composición    TARIMA  
        Coeficientes de absorción  0.015 0.110 0.100 0.070 0.060 0.040 
 
        Plano nº              2 
        Superficie (m2)   27.80 
        Composición    Audiència 
        Coeficientes de absorción  0.520 0.680 0.850 0.970 0.930 0.850 
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        Plano nº              3 
        Superficie (m2)   76.51 
        Composición    Audiència 
        Coeficientes de absorción  0.520 0.680 0.850 0.970 0.930 0.850 
 
        Plano nº              4 
        Superficie (m2)   30.53 
        Composición    Fusta fixada 
        Coeficientes de absorción  0.030 0.040 0.038 0.035 0.035 0.020 
 
        Plano nº              5 
        Superficie (m2)   98.55 
        Composición    Audiència 
        Coeficientes de absorción  0.520 0.680 0.850 0.970 0.930 0.850 
 
        Plano nº              6 
        Superficie (m2)   23.88 
        Composición    Audiència 
        Coeficientes de absorción  0.520 0.680 0.850 0.970 0.930 0.850 
 
        Plano nº              7 
        Superficie (m2)   14.73 
        Composición    TARIMA  
        Coeficientes de absorción  0.015 0.110 0.100 0.070 0.060 0.040 
 
        TECHO   (291.44 m2) 
        ===== 
 
        Plano nº             37 
 
        Superficie (m2)   28.24 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             38 
        Superficie (m2)   26.91 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             39 
        Superficie (m2)   25.06 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             40 
        Superficie (m2)   31.61 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             41 
        Superficie (m2)   23.35 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             42 
        Superficie (m2)   17.94 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
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        Plano nº             43 
        Superficie (m2)   26.32 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             44 
        Superficie (m2)   33.34 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             45 
        Superficie (m2)   33.14 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             46 
        Superficie (m2)   21.63 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             47 
        Superficie (m2)   23.90 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
 
        PARED LATERAL DERECHA   (149.97 m2) 
        ===================== 
 
        Plano nº             25 
        Superficie (m2)   28.47 
        Composición    Vidre 
        Coeficientes de absorción  0.150 0.100 0.060 0.040 0.040 0.030 
 
        Plano nº             26 
        Superficie (m2)   34.00 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             27 
        Superficie (m2)    6.43 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             28 
        Superficie (m2)    6.12 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             30 
        Superficie (m2)    5.88 
        Composición    Vidre 
        Coeficientes de absorción  0.150 0.100 0.060 0.040 0.040 0.030 
 
        Plano nº             31 
        Superficie (m2)    6.43 
        Composición    Vidre 
        Coeficientes de absorción  0.150 0.100 0.060 0.040 0.040 0.030 
 
        Plano nº             32 
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        Superficie (m2)    5.67 
 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             33 
        Superficie (m2)    6.25 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             34 
        Superficie (m2)    6.46 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             35 
        Superficie (m2)   44.27 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        PARED LATERAL IZQUIERDA   (149.97 m2) 
        ======================= 
 
        Plano nº              8 
        Superficie (m2)   28.47 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº              9 
        Superficie (m2)    7.86 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             10 
        Superficie (m2)    6.79 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             11 
        Superficie (m2)    4.73 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             12 
        Superficie (m2)    4.20 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             14 
        Superficie (m2)    5.88 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             15 
        Superficie (m2)    1.10 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             16 
        Superficie (m2)    5.67 
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        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             17 
        Superficie (m2)    6.25 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             18 
        Superficie (m2)    6.46 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             19 
        Superficie (m2)   30.88 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             20 
        Superficie (m2)   18.71 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             21 
        Superficie (m2)   12.20 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             22 
        Superficie (m2)    7.16 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             23 
        Superficie (m2)    1.70 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             24 
        Superficie (m2)    1.92 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
 
        PARED FRONTAL   (56.24 m2) 
        ============= 
 
        Plano nº             36 
        Superficie (m2)   36.71 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
       PARED DEL FONDO   (36.71 m2) 
        =============== 
 
        Plano nº             13 
        Superficie (m2)   56.24 
        Composición    DM 15 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
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        Características acústicas de la sala. 
        ===================================== 
 
 
                                          TR 
                   ----------------------------------------------- 
        Teoría       125     250     500     1000    2000    4000 
                   ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
        Sabine        1.31    1.22    1.14    1.10    1.13    1.09 
 
        Eyring        1.16    1.07    0.99    0.95    0.99    0.98 
 
        Arau          1.13    1.14    1.17    1.23    1.27    1.15 
 
        EDT           1.19    1.17    1.16    1.18    1.19    1.05 
 
 
        Teoría          T low    T mid    T high   Calidez  Brillo  
                       -------- -------- -------- -------- -------- 
        Sabine            1.27     1.12     1.11     1.08     0.99 
 
        Eyring            1.11     0.97     0.98     1.09     1.02 
 
        Arau              1.18     1.20     1.18     0.94     1.01 
 
 
 
 
 
 

D.2.2 SALA BUIDA 
 
               DATOS DE REFERENCIA 
               =================== 
 
               1. Recinto           AUDITORI 
 
               2. Funcion           TEATRE 
 
               3. Estado audiencia  BUIDA 
 
               4. Teoria calculo     
 
 
        DATOS GENERALES 
        =============== 
 
        Superficies techo               (m2)     291.4 
 
                    suelo               (m2)     299.9 
 
        Total superficies X             (m2)             591.4 
 
        Superficies pared derecha       (m2)     150.0 
 
                    pared izquierda     (m2)     150.0 
 
        Total superficies Y             (m2)             299.9 
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        Superficies pared frontal       (m2)      56.2 
 
                    pared fondo         (m2)      36.7 
 
        Total superficies Z             (m2)              92.9 
 
        Total de superficies del local  (m2)     984.2 
 
        Volumen total del local         (m3)    1782.5 
 
        Valor de lm                     (m)       7.24 
 
        Factor de difusion                        1.00 
 
 
        Frecuencia (Hz)    125     250     500     1000    2000    4000 
                         ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
        m (abs.aire)      .00000  .00006  .00020  .00060  .00200  .00600 
 
 
        DATOS GEOMETRICOS Y UNIDADES DE ABSORCION POR AREA 
        ================================================== 
 
        SUELOS   (299.93 m2) 
        ===== 
 
        Plano nº              1 
        Superficie (m2)   27.92 
        Composición    TARIMA  
        Coeficientes de absorción  0.015 0.110 0.100 0.070 0.060 0.040 
 
        Plano nº              2 
        Superficie (m2)   27.80 
        Composición    Butaques buides 
        Coeficientes de absorción  0.410 0.600 0.770 0.880 0.820 0.700 
 
        Plano nº              3 
        Superficie (m2)   76.51 
        Composición    Butaques buides 
        Coeficientes de absorción  0.410 0.600 0.770 0.880 0.820 0.700 
 
        Plano nº              4 
        Superficie (m2)   30.53 
        Composición    Fusta fixada 
        Coeficientes de absorción  0.030 0.040 0.038 0.035 0.035 0.020 
 
        Plano nº              5 
        Superficie (m2)   98.55 
        Composición    Butaques buides 
        Coeficientes de absorción  0.410 0.600 0.770 0.880 0.820 0.700 
 
        Plano nº              6 
        Superficie (m2)   23.88 
        Composición    Butaques buides 
        Coeficientes de absorción  0.410 0.600 0.770 0.880 0.820 0.700 
 
        Plano nº              7 
        Superficie (m2)   14.73 
        Composición    TARIMA  
        Coeficientes de absorción  0.015 0.110 0.100 0.070 0.060 0.040 
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        TECHO   (291.44 m2) 
        ===== 
 
        Plano nº             37 
        Superficie (m2)   28.24 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             38 
        Superficie (m2)   26.91 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             39 
        Superficie (m2)   25.06 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             40 
        Superficie (m2)   31.61 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             41 
        Superficie (m2)   23.35 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             42 
        Superficie (m2)   17.94 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.200 0.150 0.100 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             43 
        Superficie (m2)   26.32 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             44 
        Superficie (m2)   33.34 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             45 
        Superficie (m2)   33.14 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             46 
        Superficie (m2)   21.63 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             47 
        Superficie (m2)   23.90 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
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        PARED LATERAL DERECHA   (149.97 m2) 
        ===================== 
 
        Plano nº             25 
        Superficie (m2)   28.47 
        Composición    Vidre 
        Coeficientes de absorción  0.150 0.100 0.060 0.040 0.040 0.030 
 
        Plano nº             26 
        Superficie (m2)   34.00 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             27 
        Superficie (m2)    6.43 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             28 
        Superficie (m2)    6.12 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             30 
        Superficie (m2)    5.88 
        Composición    Vidre 
        Coeficientes de absorción  0.150 0.100 0.060 0.040 0.040 0.030 
 
        Plano nº             31 
        Superficie (m2)    6.43 
        Composición    Vidre 
        Coeficientes de absorción  0.150 0.100 0.060 0.040 0.040 0.030 
 
        Plano nº             32 
        Superficie (m2)    5.67 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             33 
        Superficie (m2)    6.25 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             34 
        Superficie (m2)    6.46 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             35 
        Superficie (m2)   44.27 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
 
        PARED LATERAL IZQUIERDA   (149.97 m2) 
        ======================= 
 
        Plano nº              8 
        Superficie (m2)   28.47 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
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        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº              9 
        Superficie (m2)    7.86 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             10 
        Superficie (m2)    6.79 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
 
        Plano nº             11 
        Superficie (m2)    4.73 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             12 
        Superficie (m2)    4.20 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             14 
        Superficie (m2)    5.88 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             15 
        Superficie (m2)    1.10 
        Composición    DELGUES DE FUSTA 
        Coeficientes de absorción  0.100 0.080 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             16 
        Superficie (m2)    5.67 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             17 
        Superficie (m2)    6.25 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             18 
        Superficie (m2)    6.46 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             19 
        Superficie (m2)   30.88 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             20 
        Superficie (m2)   18.71 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             21 
        Superficie (m2)   12.20 
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        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             22 
        Superficie (m2)    7.16 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             23 
        Superficie (m2)    1.70 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
        Plano nº             24 
        Superficie (m2)    1.92 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
 
        PARED FRONTAL   (56.24 m2) 
        ============= 
 
        Plano nº             36 
        Superficie (m2)   36.71 
        Composición    PLADUR 
        Coeficientes de absorción  0.090 0.070 0.060 0.050 0.040 0.040 
 
 
 
        PARED DEL FONDO   (36.71 m2) 
        =============== 
 
        Plano nº             13 
        Superficie (m2)   56.24 
        Composición    DM 15 
        Coeficientes de absorción  0.190 0.140 0.090 0.050 0.040 0.040 
 
        Características acústicas de la sala. 
        ===================================== 
 
 
                                          TR 
                   ----------------------------------------------- 
        Teoría       125     250     500     1000    2000    4000 
                   ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
        Sabine        1.48    1.32    1.23    1.19    1.25    1.25 
 
        Eyring        1.33    1.17    1.08    1.05    1.11    1.15 
 
        Arau          1.24    1.21    1.24    1.31    1.37    1.28 
 
        EDT           1.34    1.26    1.24    1.27    1.31    1.20 
 
 
        Teoría          T low    T mid    T high   Calidez  Brillo  
                       -------- -------- -------- -------- -------- 
        Sabine            1.40     1.21     1.15     1.10     1.03 
 
        Eyring            1.25     1.06     1.13     1.11     1.07 
 
        Arau              1.34     1.22     1.32     0.96     1.04 
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E. MEDI AMBIENT I GESTIÓ DE RESIDUS 

E.1 LA REGULACIÓ DEL MEDI AMBIENT

El concepte de medi ambient es pot definir com “El compendi de valors naturals,

socials i culturals existents en un lloc i un moment determinat, que influeixen en la

vida material i psicològica de l’home”. Aquest ha estat degradat per l’home degut,

fonamentalment, a l’augment de la població i al seu consum excessiu. Per tal de

limitar i reparar aquest impacte negatiu sobre el medi ambient, els poders públics

s’han vist obligats a establir regulacions i sancions penals i/o administratives.

Els principis generals sobre la regulació ambiental, a nivell estatal, queden recollits a

l’art. 45 de la Constitució Espanyola ja es va fer referència “al dret de tots a gaudir

d’un medi ambient adequat pel desenvolupament de la persona, així com el deure de

conservar-lo, reparar los danys causats i en cas de violació de les normes

mediambientals la impugnació de sancions”.

D’altra banda, a nivell comunitari, el 1986 es va generalitzar el concepte de

desenvolupament sostenible amb l’informe de la Comissió Mundial pel Medi

Ambient i el Desenvolupament. En aquest informe es va analitzar la relació entre el

desenvolupament econòmic i els recursos naturals, del qual va sorgir el concepte de

Desenvolupament, definit com “El desenvolupament econòmic que ha de satisfer les

necessitats de les generacions actuals sense comprometre les generacions futures,

gestionant racionalment els recursos”. 

En aquest context, sorgeix el principi recollit a l’art 174 del Tractat de la Unió

Europea, que estableix que qui contamina ha de pagar pel dany ecològic causat.

Segons aquest principi els responsables d’un acte de contaminació han de pagar els

costos de totes las mesures necessàries per eliminar-lo o reduir-lo. 

Per tal de garantir el compliment d’aquests principis genèrics i pal·liar la degradació

ambiental, cada Estat desplega la seva normativa interna. A Espanya, hi ha una

extensa legislació relativa als criteris ambientals a tenir en compte en la construcció,

dels quals els més rellevants són:

- Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels

Residus de la Construcció i Demolició (d’ara en endavant RCD’s). 
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- Reial Decret 21/2006, del 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

- Reial Decret 396/2006, del 31 de Març, pel que s’establecen les disposicions

mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

(«BOE» 86, d'11-4-2006.)

- Ordre MAM/304/2002, del 8 de Febrer, per la que es publiquen les operacions de

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.

- Decret 201/1994, del 26 de juliol regulador de les demolicions i altres residus de la

construcció.

- Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per l’execució de la Llei

20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.

- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus.

- Pla Nacional de residus de la construcció i demolició (PNRCD) 2001-2006.

- Llei 10/98, de 21 d’Abril, de residus.

Complementàriament a la normativa mediambiental, s’han desenvolupat sistemes de

gestió i certificació com la ISO 14001, tot i que la seva aplicació està sent força lenta.

També són rellevants conceptes de gestió ambiental com la producció neta i la

ecoeficiència, que orienten l’estratègia empresarial cap al desenvolupament

sostenible. D’altra banda, la innovació introdueix a llarg termini la possibilitat de

crear un mercat futur que posi fi als productes i processos insostenibles, que sigui

òptimament efectiu i eficient quant a costos econòmics i mediambientals.

E.2 LA GESTIÓ AMBIENTAL 

Paral·lelament al desplegament normatiu s’han desenvolupat un conjunt d’actuacions

per conèixer i quantificar els impactes de les activitats humanes sobre el medi (social,

ambiental y econòmic) i a la vegada totes aquelles mesures que redueixen o eliminen

els impactes negatius. Aquest conjunt d’actuacions i mesures conformen el que

anomenem Gestió ambiental, que se serveix fonamentalment de dos eines:

D’estudis que pronostiquen els impactes de futur (realitzats a la fase de planificació i

avantprojecte).
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D’estudis de diagnosi de realitats tangibles existents, en aquest cas aplicats a la fase

d’explotació i ús. Les auditories ambientals s’encabeixen en aquest tipus d’estudis i

consisteixen en la realització d’una avaluació sistemàtica, documentada i periòdica

de com és l’organització, la seva gestió mediambiental i com compleix el propòsit de

protegir el medi ambient.

E.3 LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

La construcció d’una obra comporta la generació d’una gran varietat de residus, les

característiques i entitat dels quals depenen de la fase de construcció i del tipus de

treball realitzat. És necessari identificar els treballs previstos a la obra i el volum de

residus que es produirà i en cada fase del procés s’ha de planificar la manera més

adequada de gestionar els residus. Si no es gestionen adequadament els residus

problemes com la pèrdua de sòl, la contaminació de les aigües, la contaminació

atmosfèrica o la degradació paisatgística es veuran agreujats.

A continuació es farà referència a alguns dels principals conceptes en matèria de

Gestió de Residus de la Construcció i la Demolició. 

Residus de la Construcció i Demolició (RCD): son els que constitueixen qualsevol

substancia que es genera en una obra de construcció.
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Deconstrucció selectiva: és el conjunt d’operacions coordinades de recuperació de

residus de la construcció i demolició que tenen com a objectiu la separació de

residus aprofitables com objectiu de minimitzar el volum destinat al tractament final.

Reciclatge per la reutilització a la mateixa obra: es l’operació a partir d’un material

procedent dels residus de la construcció que es genera en una obra i mitjançant una

elaboració s’obté un subproducte apte per la seva reutilització o com a matèria

primera en la mateixa obra. 

Pla de Gestió de Residus a la Obra: és una recopilació de documents de les

previsions de generació de residus que derivaran d’una determinada obra, així com

les actuacions previstes a la prevenció de residus. El Pla ha de preveure els diferents

sistemes de gestió possibles como també els costos que directament es

repercuteixen.

Valorització: permet el màxim aprofitament dels recursos continguts en els residus

de la construcció, assegurant les garanties de qualitat segons las normes vigents i

permeten la reutilització del material.

Prevenció de residus: conjunt de mesures vinculades a disminuir la quantitat de

residus de la construcció en el mateix lloc on es produeixen i/o també la seva toxicitat

o perillositat. 

Cànon de residus de la construcció: és l’impost emesa per l’Ajuntament del

municipi on pertany l’obra com a mesura de finançament procedent del tractament de

residus. Aquest tribut té com a objectiu gravar l’abocada de residus de la construcció

i destinar la recaptació a operacions de valorització i optimització dels residus de la

construcció.

Eco-eficiència: tracta de crear més béns i serveis utilitzant menys recursos i creant

menys brosa i pol·lució. S’obté mitjançant la distribució de béns amb preus

competitius i serveis que satisfacin les necessitats humanes i que redueixin

progressivament els impactes mediambientals de béns i la intensitat de recursos a

través del cicle de vida sencer. 

E.3.1  TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS A L’OBRA

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i

la seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor

des de l’1 de gener de 2002. Amb el catàleg s’estableixen quins residus han d’ésser
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considerats com a perillosos (especials). La tipologia dels residus està relacionada

amb la seva naturalesa i amb la quantitat que es preveu generar per a poder

planificar la seva correcta gestió.

Residus inertes (petris): Son aquells que no presenten cap

risc de contaminació d’aigües, sòls o aire. En general estan

formats por elements minerals estables o inertes, es a dir,

que no són corrosius, irritants, inflamables, tòxics, reactius

etc... Són plenament compatibles amb el medi ambient. Els

principals materials que formen els residus de construcció

són d’origen petri, i, per tant, inertes. Poden ser reutilitzats a

la pròpia obra o reciclats a les centrals de reciclatge.

Exemples: totxos, teules, rajoles, formigó endurit.

Residus no perillosos: són els que por la seva

naturalesa poden ser tractats en les mateixes

instal·lacions que els residus domèstics. Aquesta

característica els diferència clarament dels residus

inertes i dels que són potencialment perillosos, perquè

determina les  possibilitats de reciclatge.

Exemples: metall, fusta, paper i cartró, plàstic, cartró, guix, vidre.

Residus especials o perillosos: Existeixen residus de la construcció que estan

formats per materials que tenen determinades

característiques que els fan potencialment perillosos i

que poden ser considerats com residus industrials

especials.

Aquests residus contenen parts inflamables, tòxiques,

corrosives, irritants, que provoquen reaccions nocives

en contacte amb altres materials. Aquests residus i els

seus envasos necessiten un tractament especial amb l’objectiu d’aïllar-los i de

facilitar el tractament específic i controlat.



ýüüûúù ø  ÿÿ 

Exemples: Olis, lubricants, líquids de fre, combustibles, desencofrants,

anticongelants, adhesius, aerosols, decapants, imprimacions, dissolvents,

detergents, pintures, restes del desmantellament de cobertes i envans pluvials, de

materials d’aïllament, paviments, que contenen fibres d’amià.

E.4 IMPACTES AMBIENTALS DEL PROJECTE D’OBRA

E.4.1 IMPACTE AMBIENTAL 1: CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

El fet que el projecte de l’auditori tingui l’objectiu d’assolir una qualitat acústica

òptima, per sí mateix implica que el so no surti a l’exterior ni superi els límits

establerts per la normativa tant de tipus Estatal, Autonòmiques o Ordenances

Municipals. És a dir, si no incompleix les exigències de protecció del soroll

establertes per l’art.14 del Document Bàsic HR de protecció front el soroll (DB
HR) és degut a que les mateixes característiques tècniques de l’auditori fan que el

medi ambient no es contamini acústicament.

El projecte de l’auditori no està regit pel DB HR ja que no s’inscriu dins el seu àmbit

d’aplicació: tal com estableix, queden exempts de subjecció “els recintes i edificis de

pública concurrència destinats a espectacles, tals com auditoris, sales de música,

teatres, etc., que seran objecte d’estudi especial quant al seu disseny per

l’acondicionament acústic, i es consideraran recintes d’activitat respecte a les unitats

d’ús col·lindants a efectes d’aïllament acústic. (...) Es consideraran recintes protegits

respecte d’altres recintes i de l’exterior a efectes d’aïllament acústic”.
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E.4.2 IMPACTE AMBIENTAL 2: GESTIÓ DE RESIDUS DURANT L’EXECUCIÓ DEL 

PROJECTE D’OBRA

En el cas del projecte de l’auditori cal comentar que és molt probable que aquest

formi part d’un conjunt d’obra de dimensió important, és a dir, que l’esmentat projecte

serà una part del total d’una obra més complexa. Per tant, el conjunt d’obra generaria

les quantitats mínimes de RCD’s especificades en el Reial Decret 105/2008 a partir

de les quals els projectes d’obra estan obligats a incloure un Estudi de Gestió de

Residus que serveixi de base per a confeccionar posteriorment un Pla de Gestió de

Residus durant la fase d’execució.

Seria necessari el disseny d’un Pla de Gestió de Residus en el que es definís una

logística adequada per la seva evacuació i que estableixi un protocol d’actuació per

garantir la separació en origen del 100% dels RCD’s.

Els resultats de les experiències d’aplicar un Pla de Gestió de Residus en obra son

molt positius des del punt de vista ambiental ja que es separen en origen totes

aquelles fraccions de residu amb possibilitat de valorització en el mercat del

reciclatge. Al mateix temps s’obtenen uns estalvis econòmics considerables passant

de pagar grans quantitats de diners per gestionar residus en abocadors a ingressar

diners gràcies a recicladors que aprofiten els residus com el paper-cartró, el plàstic

d’embalatge, el metall etc. 

En la major part de casos els beneficis econòmics d’aplicar un Pla de Gestió de

Residus a l’obra superen de bon tros el seu cost directe. Amés, amb la seva aplicació 

a la fase d’execució es garanteix el compliment de la legislació ambiental relativa als

RCD’s.
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ANNEX F: 
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F.5  SUMARI PLÀNOLS
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þêôýç ýéýðã ðäýñ ãâáäãýò  ÷ 

þèôç áò  ß äýã 



318 persones

+0.61
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