
Temps de reverberació (Tmd) = 1.8 s

La distribució del so en una sala auditori és un dels criteris més exigents a l’hora 
de dissenyar l’espais. 
Per tal d’aconseguir una bona distribució de les ones acústiques, la proporció de 
les dimensions en planta s’han d’apoximar lo més possible al valor del número 
d’or; 1.6180339

Les dimensions en planta de la sala són:
34.1910 m de llargada
22.6250 m d’amplada
La relació entre ambues dimensions és: 34.1910/22.6250 = 1.51120

CÀLCUL DEL VOLUM D’UN RECINTE

Cas A “Normal”

Tota l’audiència es troba sobre la superfície principal del terra de la sala. Pot existir 
una petita audiència en anfiteatres poc profunds i molt distants del sostre.

V/Sa = 7.361x Tmd

V: Volum de la sala
Sa: Superficie

V = 7.361 x Tmd x Sa
V = 7.361 x 1.8 x 588.80
V = 7800 m3 

Aïllament d’envaneria en sec

E total = 160 mm
Rw = 65 dB

VIDRE D’AÏLLAMENT ACÚSTIC SILENCE Si

És un vidre combinat de seguretat amb una l’amina especial 
d’aïllament acústic. Les finestres amb aquest vidre aconsegue-
ixen fins 45 dB d’aïllament.

Vidre
Càmara d’aire
Butiral acústic
Perfil separador
Primer sellant (butilo)
Tamís molecular (sellant)
Segon sellant (silicona o poliuretà)

Teixit screen opacant, proporciona absoluta foscor, inclús a plena 
llum del dia. Ambdues cares tenen la mateixa tonalitat, cosa que 
confereix una estètica impecable i uniforme.
Gracies al seu alt gramatge, de 530g/m2, proporciona un molt bon 
aïllament tèrmic i un estalvi energètic significatiu.
La seva composició consta de 25% de fibra de vidre i el 75% de 
PVC, lo que el converteix en un teixit pràcticament inalterable al 
pas del temps.

Apertura: 1% aprox.
Gramatge: 530g/m2
Grosor: 0.78 mm
Termosellat
Ignífug
Estabilitat tèrmica -30ºC - 70ºC
Repel·lent de la pols

SALA POLIVALENT - GRADERIA TANCADA

Area sala: 501.72 m2
Area Escenari: 198.50 m2
TOTAL 501.72 m2

Aforament Menjador : 265 persones
Aforament  : 280 persones
Aforament graderia superior : 260 places
  

SALA AUDITORI - GRADERIA OBERTA

Area graderia inferior : 235 m2
Area graderia superior: 225 m2
Area Escenari : 198.50 m2

Aforament graderia superior : 260 places
Aforament graderia inferior: 313

Aforament total : 573 persones (9 seients es-
pecials per minusvàlids)
  

GRADERIA TELESCÒPICA

Graderia telescòpica model Ttez.BETA, 
de la empresa comercial EZCARAZAY.

Butaca model MÍNOR W

Estructura d’acer

Abatiment automàtic de la butaca

Abalisament lumínic

Tauler de contraxapat e=19 mm de OKUME xapat en arce.

Llum puntual LD-ROUND LED de la marca LLEDÓ
Font de llum: placa LED blanca integrada 3x1 W, 350 mA. Temperatura de 

color: blanc càlid ±3.500 ºK. Consum: 3 W. Angle de radiació intensiva 10º.

Il·luminació d’accent EVENT TS de la marca LLEDÓ
Sistema direccional telescòpic combinat fabricat en termoplàstic semicristali-
no d’ altes prestacions mecàniques y tèrmiques amb tija telescòpica d’alumini 
d’injecció, el sistema permet un gir de 360º i una orientació de 90º.
Font de llum: lluminàries d’ halogenuros metàl·lics CDMTm- 20 y 35W (PGJ5) 
i lluminàries halògenas QT-LP12 75W (GY6,35).
 

Il·luminació de senyalització LD-Tee Square de la marca 
LLEDÓ
Lluminària per empotrar en el sòl, de 3 LEDs de 1W de potència cada un. Ide-
als per la senyalització i orientació de passadissos i llocs de pas.
Permet l’orientació del feix luminós, inclinació de 30º i rotació de 360º.

Llum lineal model OD-5301 de la marca LLEDÓ
Fabricada en alumini d’extrusió en color blanc.

Font de llum: lluminàries fluorescents de 1 ó 2 tubs T5 de 28, 35, 49 i 54 W (G5)
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