
Paret simple

Espessor total: 26.1 cm

HE 1: Limitació de la demanda energètica

Um (Façana): 0.56 W/(m2K)

HR: Protecció front al soroll
Massa superficial: 534.22 kg/m2
Índex global de reducció acústica, ponderat A.: 61.1 dBA
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2      1 - Formigó armat d > 2500: 20 cm

     2 - MW Llana mineral [0.031 W/[mK]]: 4.6 cm
     3 - Placa de guix laminat [PYL] 750 < d < 900: 1.5 cm

HE 1: Limitació de la demanda energètica
U (flux descendent): 0.43 W/(m2K)
U (flux ascendent): 0.46 W/(m2K)
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.47 W/(m2K))

HR: Protecció front al soroll
Massa superficial: 851.21 kg/m2
Massa superficial de l'element base: 721.96 kg/m2
Índex global de reducció acústica, ponderat A.: 65.8 dBA
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat: 67.2 dB
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Massa superficial: 966.20 kg/m2
Massa superficial de l'element base: 652.00 kg/m2
Índex global de reducció acústica, ponderat A.: 64.2 dBA

Tipus de coberta: Enjardinada, amb terra vegetal
Formació de pendents: Formigó lleuger amb argila expandida
Tipus d'impermeabilització: Material bituminós/bituminós modificat

Uc calefacció: 0.36 W/(m2K)
HE 1: Limitació de la demanda energètica

HR: Protecció front al soroll

HS 1: Protecció en front a la humitat

Espessor total: 87.0 cm
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10 Capes
1 - Paviment de formigó remolinat polit, de baixa retracció: 4cm
2 - Morter de ciment autoanivellant
3 - Terra radiant: tub multicapa ALB de 2cm de diàmetre
4 - Panell Difutec: 1cm
5 - Element resistent: biguetes in situ de formigó armat i revoltons ceràmics: 30cm
6 - Fals sostre de placa de guix laminat de 15mm amb càmara d'aire de 100mm replè de 
      llana mineral de 50mm 
Espessor total: 53.5 cm

HE 1: Limitació de la demanda energètica
Um: 3.13 W/(m2K)

HR: Protecció front al soroll
Massa superficial: 390.00 kg/m2
Índex global de reducció acústica, ponderat A.: 56.1 dBA

SI 1: Seguretat en cas d'incendi
Resistència al foc: EI 30

Paret simple
1 - Envà autoportant de placa de guix laminat de 15mm 
     i estructura metàl·lica de 48mm amb llana mineral.

Espessor total: 6.3cm
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Tipus: Enjardinada, amb terra vegetal
1 - Terra vegetal [d < 2050]: 40 cm
2 - Làmina filtrant: 1cm
3 - Placa de drenatge i retenció: 1cm
4 - Manta retenció i protecció: 1cm
5 - Làmina impermeable bituminosa: 1cm
6 - Làmina geotèxtil de polièster: 1cm
7 - Aïllament tèrmic de polistiré extrusionat [0.04 W/mK]: 8cm
8 - Formigó cel·lular de formació de pendents: 4cm 
9 - Element resistent: biguetes in situ de formigó armat i revoltons cerà-
     mics: 30cm
10 - Fals sostre de placa de guix laminat de 15mm amb càmara d'aire 
        de 100mm replè de llana mineral de 50mm 

AULES

TALLERS

Segons tipologia

Segons tipologia

Superfície 
[m2]

3,2

3,2

Alçada 
[m]

< 350,00

< 350,00

Volum 
[m3]

Simplificat

Simplificat

Mètode
càlcul

< 0,7 s

< 0,7 s

Tr límit

>0,68

>0,68

α 
límit material

α 
material

3,27

3,27

Valors límits
temps de

reverberació

PLATÓ 155,00

Superfície 
[m2]

4,70

Alçada
[m]

716,00

Volum 
[m3]

General

Mètode
càlcul

Absorció
acústica

157,62 0,74 s

Tr sala

< 0,79 s

Tr límit
Valors límits

temps de
reverberació

Per al compliment de les condicions del temps de reverberació es col·locarà pannell absorvent en el 
sostre amb coeficient d'absorció acústica α  = 0,86.

Per al compliment de les condicions del temps de reverberació es col·locarà pannell absorvent en el
sostre de cada sala de coeficient d'absorció acústica α = 3,27.
 

VALORS LÍMIT D'AÏLLAMENT 

(Locals Protegits)
Índex Global de Reducció 

Acústica a Soroll Aeri
Nivell Global de Pressió 

de Soroll a Impacte
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s Entre unitats del mateix ús >33 dBA --

Entre unitats de diferent ús >50 dBA --
Unitats amb zones comunes >50 dBA --
Unitats amb local instal·lacions >55 dBA --
Façanes >30 dBA --
Mitgeres >45 dBA --

Entre unitats del mateix ús

Entre unitats de diferent ús

Unitats amb zones comunes

Unitats amb local instal·lacions
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>50 dBA >65 dBA

>50 dBA >65 dBA

>55 dBA >60 dBA

>30 dBA --
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3. PLANTA 1

2. PLANTA 0

1. PLANTA -1

Intal·lacions: ACÚSTICA

Documentació Constructiva  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

COMPLIMENT DEL DB-HE1 (LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA)

La demanda energètica dels edificis es limita en funció de la zona climàtica i de l'ús.

- OLOT - Zona climàtica D2

- ESCOLA DE BELLES ARTS - Ús docent

Paràmetres característics de l'envolvent de l'edifici

Transmitància límit de murs de façana i tancaments en contacte amb el terreny: UMlim = 0,66 W/m2K

Trasmitància límit de terres: USlim = 0,49 W/m2K

Trasmitància límit de cobertes: UClim = 0,38 W/m2K

Trasmitància límit de forats: 
UHlim S = 3,00 W/m2K
UHlim N = ---    W/m2K
UHlim E = 2,90 W/m2K
UHlim O = 2,90 W/m2K

COMPLIMENT DEL DB-HR (PROTECCIÓ FRONT AL SOROLL)

En conjunt els elements constructivos, acabats superficials i revestimients que delimiten les  aules  de  l'edifici, tin-
dran l'absorció acústica suficient de tal manera que:

a) El temps de reverberació a les aules buides (sense ocupació i sense mobiliari), que tinguin un  volum  inferior  a 
    350 m³, no será superior a 0,7 s.

b) El temps de reverberació a les aules buides, que tinguin un volum inferior a 350 m³, no serà superior a 0,5 s.

PARÀMETRES CARACTERÍSTICS DE L'ENVOLVENT

1) Coberta:

2) Sostres:

3) Parets interiors:                                                    4) Façanes:


