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C.1. Generalitats
C.1.1. Procediment de verificació

Per satisfer les exigències del CTE en referència a la protecció en front del soroll s'han de:

• assolir els valors límit d'aïllament acústic a soroll aeri i no superar els valors límit de 

nivell de pressió de soroll  d'impactes (els valors llindar es poden consultar en el 

CTE-DB-HR).

• no superar els valors límit de temps de reverberació que s'estableixen en el CTE.

• complir les especificacions presents en el CTE-DB-HR apartat 2.3, referents al soroll 

i a les vibracions de les instal·lacions.

Per assolir i verificar que es compleixen les condicions mínimes exigides, el CTE proposa 

els següents mètodes:

• mitjançant la opció simplificada.

• mitjançant la opció general.

Independentment de la opció escollida s'han de complir les condicions de disseny de les 

unions entre elements constructius especificades en el CTE-DB-HE apartat 3.1.4.

Per  satisfer  la  justificació  documental  del  projecte,  s'han  de  complimentar  les  fitxes 

justificatives de l'annexe L, que s'inclouran en la memòria del projecte. 
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C.2. Aïllament  acústic  a  soroll  aeri  i  a  soroll 

d'impactes
C.2.1. Procediment d'aplicació 

Pel disseny i dimensionat dels elements constructius que conformen protecció davant el 

soroll, s'ha d'escollir:

• els envans;

• els elements de separació horitzontals i els verticals;

▪ entre recintes d'unitats d'ús diferents o entre una unitat d'ús i una zona comú;

▪ entre  recintes  d'una  unitat  d'ús  i  un  recinte  d'activitat  o  un  recinte 

d'instal·lacions;

• les mitgeres;

• les façanes, les cobertes i els terres en contacte amb l'aire exterior.

C.2.2. Elements de separació

Els elements de separació verticals són aquelles particions verticals que separen unitats 

d'ús diferent o una unitat d'ús  d'una zona comú, d'un recinte d'instal·lacions o d'un recinte 

d'activitat. En aquesta opció el CTE contempla els següents tipus:

• tipus 1: Elements composats per un element base d'una o dos fulles de fàbrica, 

formigó o panells prefabricats pesats, sense trasdossat o amb un trasdossat per 

ambdós llocs;

• tipus 2: Elements de dos fulles de fàbrica o panells prefabricats pesats, amb bandes 

elàstiques en el seu perímetre disposades en les trobades de, almenys, una de les 

fulles amb forjats, sòls, sostres, pilars i façanes;

• tipus 3: Elements de dos fulles d'entramat autoportant.

En tots els elements de dos fulles, la càmera ha d'anar omplerta amb un material absorbent 

acústic o amortidor de vibracions.

Els elements de separació horitzontals són aquells que separen unitats d'ús diferents, o una 

unitat  d'ús  d'una  zona  comú,  d'un  recinte  d'instal·lacions  o  d'un  recinte  d'activitat.  Els 

elements de separació horitzontals estan formats pel forjat, el sòl flotant i, en alguns casos, 
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el sostre suspès.

Els envans estan formats pel conjunt de particions interiors d'una unitat d'ús. En aquesta 

opció es contemplen els tipus següents:

• envans de fàbrica o de panells prefabricats pesats amb recolzament directe en el 

forjat o en el sòl flotant, sense interposició de bandes elàstiques;

• envans  de  fàbrica  o  de  panells  prefabricats  pesats  amb  bandes  elàstiques 

disposades almenys en les trobades inferiors amb els forjats;

• envans d'entramat autoportant.

Les solucions d'elements de separació d'aquest apartat són vàlides pels tipus de façanes i 

mitgeres següents:

• d'una  fulla,  (s'inclouen  dins  d'aquest  tipus de façanes ventilades i  façanes  amb 

aïllament per l'exterior);

• de dos fulles, amb una fulla interior que pot ser de :

▪ fàbrica o panells prefabricats pesats amb recolzament directe en el forjat o 

en el terra flotant;

▪ fàbrica o panells prefabricats pesats amb bandes elàstiques;

▪ entramat autoportant

C.2.2.1. Elements de separació verticals
C.2.2.1.1. Elements de separació verticals de tipus 1

En les trobades dels elements de separació verticals de dos fulles de fàbrica amb façanes 

de dos fulles, s'ha d'interrompre la fulla interior de la façana, ja sigui aquesta de fàbrica o 

d'entramat i en cap cas, la fulla interior ah de tancar la càmera de l'element de separació 

vertical o connectar les seves dues fulles.

En les trobades amb els envans, aquesta s'ha d'interrompre de tal forma que l'element de 

separació vertical sigui continu. En el cas d'elements de separació verticals de dues fulles 

de fàbrica, els envans no connectaran les dues fulles de l'element de separació vertical, ni 

interromprà la cambra. Si fos necessari ancorar o travar l'element de separació vertical per 

raons estructurals, només es travarà els envans a una sola de les fulles de l'element de 

separació vertical de fàbrica o s'unirà a aquesta mitjançant connectors.
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C.2.2.1.2. Elements de separació verticals de tipus 2

Les  bandes  elàstiques  s'han  de col·locar  en  les  trobades  dels  elements  de  separació 

verticals de tipus 2 i els forjats, les façanes i els pilars.

Quan un element de separació vertical de tipus 2 escometi a una façana, s'ha de disposar 

bandes elàstiques:

• en les trobades amb la fulla principal de les façanes d'una fulla, ventilades o amb el 

de façanes amb l'aïllament per l'exterior;

• en la trobada amb la fulla exterior d'una façana de dues fulles.

En les trobades amb façanes de dues fulles, s'ha d'interrompre la fulla interior de la façana, 

ja sigui aquesta de fàbrica o d'entramat i en cap cas la fulla interior de la façana ha de 

tancar la cambra de l'element de separació vertical.

Els envans que escometin a un element de separació vertical s'han d'interrompre, de tal 

forma que l'element de separació vertical sigui continu.

En el cas de que els envans siguin de fàbrica o de panells prefabricats pesats amb bandes 

elàstiques, les bandes elàstiques s'han de col·locar en el recolzament dels envans en el 

forjat o en el terra flotant.

C.2.2.1.3. Elements de separació verticals de tipus 3

S'ha d'interposar una banda d'estanquitat en la trobada de la perfileria amb el forjat, els 

pilars, altres elements de separació verticals i la fulla principal de les façanes d'una fulla, 

ventilats o amb l'aïllament per l'exterior, de tal forma que s'aconsegueixi l'estanquitat.

En les trobades amb façanes de dues fulles, s'ha d'interrompre la fulla interior de la façana, i 

en cap cas, la fulla interior de la façana ha de tancar la cambra de l'element de separació 

vertical.

Els envans que escometin a un element de separació vertical s'han d'interrompre, de tal 
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forma que l'element de separació vertical sigui continu. En cap cas, els envans han de 

connectar les fulles de l'element de separació vertical, ni interrompre la cambra.

C.2.2.1.4. Trobades amb els conductes d'instal·lacions

Quan un conducte d'instal·lacions col·lectives s'adossi a un element de separació vertical, 

es revestirà de tal forma que no disminueixi l'aïllament acústic de l'element de separació i es 

garanteixi la continuïtat de la solució constructiva.

C.2.2.2. Elements de separació horitzontals
C.2.2.2.1. Trobades amb els elements verticals

S'han d'eliminar els contactes entre el terra flotant i els elements de separació verticals, 

pilars i envans amb recolzament directe; per això, s'interposarà entre ambdós una capa de 

material elàstic o del mateix material aïllant a soroll d'impactes del terra flotant.

Els sostres suspesos o els terres registrables no seran continus entre dos recintes que 

pertanyin a unitats d'ús diferents. La cambra d'aire entre el forjat i un sostre suspès o un 

terra  registrable  s'ha  d'interrompre  o  s'ha  de  tancar  quan  el  sostre  suspès  o  el  terra 

registrable escometi a un element de separació vertical entre unitats d'ús diferents.

C.2.2.2.2. Trobades amb els conductes d'instal·lacions

En el cas que un conducte d'instal·lacions, per exemple, d'instal·lacions hidràuliques o de 

ventilació,  travessi  un  element  de separació  horitzontal,  es  recobrirà  i  es  segellarà  les 

folgances dels forats efectuats en el forjat pel pas del conducte amb un material elàstic que 

impedeixi el pas de vibracions a l'estructura de l'edifici.

S'han  d'eliminar  els  contactes  entre  el  terra  flotant  i  els  conductes  d'instal·lacions  que 

discorrin sota ella. Per això, els conductes es revestiran d'un material elàstic.

C.2.3. Temps de reverberació i absorció acústica
C.2.3.1. Dades prèvies i procediment
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Per  satisfer  els  valors  límit  del  temps  de  reverberació  requerits  en  aules  i  sales  de 

conferències  de volum fins  350 m3,  restaurants  i  menjadors,  es pot  escollir  un  dels  2 

mètodes que figuren a continuació:

• el  mètode  de càlcul  general  del  temps  de reverberació  a partir  del  volum i  de 

l'absorció acústica de cada un dels recintes de l'apartat 3,2,2.

• el  mètode  de  càlcul  simplificat  del  temps  de  reverberació,  apartat  3,2,3,  que 

consisteix en fer servir un tractament absorbent acústic aplicat en el sostre. Aquest 

mètode  només  és  vàlid  en el  cas  d'aules  de volum fins  350 m3,  restaurants  i 

menjadors. 

En el  cas de les aules i  sales de conferències,  ambdues opcions són aplicables si  els 

recintes són de formes prismàtiques rectes o assimilables.

S'ha de dissenyar i dimensionar, com a mínim, un cas de cada recinte que sigui diferent en 

forma, mida i elements constructius.

C.2.3.2. Equips generadors de soroll estacionari

Es consideren equips  generadors  de soroll  estacionari  els  cremadors,  els  calderes,  les 

bombes d'impulsió, la maquinaria dels ascensors, els compressors, etc...

Els equips s'instal·laran sobre suports antivibratoris elàstics quan es tracti d'equips petits i 

compactes  o  sobre  una  bancada  d'inèrcia  quan  l'equip  no  posseeixi  una  base  pròpia 

suficientment  rígida  per  resistir  els  esforços  causats  per  la  seva funció  o  es  necessiti 

l'alineació dels seus components, com per exemple del motor i el ventilador o del motor i la 

bomba.

En el cas d'equips instal·lats sobre una bancada d'inèrcia, tals com bombes d'impulsió, la 

bancada serà de formigó o acer de tal forma que tingui la suficient massa i inèrcia per evitar 

el pas de vibracions a l'edifici. Entre la bancada i l'estructura de l'edifici s'han d'interposar 

elements antivibratoris.

Es consideren vàlids els suports antivibratoris i els connectors flexibles que compleixen la 

UNE 100153 IN.
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S'instal·laran connectors flexibles a l'entrada i a la sortida de les canonades dels equips.

En  les  xemeneies  de  les  instal·lacions  tèrmiques  que  porten  incorporats  dispositius 

electromecànics per l'extracció de productes de combustió s'utilitzaran silenciadors.

Les bombes d'impulsió s'instal·laran preferiblement submergides. 

S'evitaran suspensions  complementaries  a la  general,  quan les bombes s'instal·lin  a la 

coberta.

C.2.3.3. Conduccions i equipament
C.2.3.3.1. Hidràuliques

Les conduccions col·lectives de l'edifici s'han de portar per conductes aïllats dels recintes 

protegits i els recintes habitables.

En  el  pas  de  canonades  a  través  dels  elements  constructius  s'utilitzaran  sistemes 

antivibratoris tals com maneguets elàstics estancs, conquilles, passamurs estancs, brides i 

suspensions elàstiques.

L'ancoratge de canonades col·lectives es realitzarà a elements constructius de massa per 

unitat de superfície major de 150 kg/ m2 .

En les estances humides en els que la instal·lació d'evacuació d'aigües estigui despenjada 

del forjat, s'ha d'instal·lar un sostre suspès amb un material absorbent acústic en la cambra. 

La velocitat de circulació de l'aigua es limitarà a 1 m/s en les canonades de calefacció i els 

radiadors dels habitatges.

L'aixeteria situada dins dels recintes habitables serà de Grup II com a mínim, segons la 

classificació de UNE EN 200.
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S'evitarà l'ús de cisternes elevades de descàrrega a a través de canonades i  d'aixetes 

d'emplenat de cisternes de descàrrega a l'aire. 

Les banyeres i els plats de dutxa s'han de muntar interposant elements elàstics en tots els 

seus recolzaments en l'estructura de l'edifici: terres i parets. Els sistemes d'hidromassatge, 

s'hauran de muntar mitjançant elements de suspensió elàstica amortida.

No s'han de recolzar els radiadors en el paviment i fixar-se a la paret simultàniament.

C.2.3.3.2. Aire condicionat

Els conductes d'aire condicionat han d'estar revestits d'un material absorbent acústic i s'han 

d'utilitzar silenciadors específics.

S'evitarà  el  pas  de  les  vibracions  dels  conductes  als  elements  constructius  mitjançant 

sistemes antivibratoris, tals com brides, maneguets i suspensions elàstiques.

 

S'usaran reixetes i difusors terminals.

C.2.3.3.3. Ventilació

S'han d'aïllar els conductes i conduccions verticals de ventilació que discorrin per recintes 

habitables i protegits dins d'una unitat d'ús, especialment els conductes d'extracció de fums 

dels garatges, que es consideraran recintes d'instal·lacions.

C.2.3.3.4. Eliminació de residus

Per  instal·lacions  de  trasllat  de  residus  per  baixant,  s'han  de  complir  les  condicions 

següents:

• quan  s'utilitzin  conductes  prefabricats,  s'han  de  subjectar  aquests  als  elements 

estructurals  o  als  murs  mitjançant  brides  o  abraçadores  de  tal  manera  que  la 

freqüència de ressonància del conjunt no sigui major a 30 Hz.

• el terra del  magatzem de contenidors ha de ser  flotant  i  la seva freqüència de 

ressonància no serà major de 50 Hz.
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C.2.3.3.5. Ascensors i muntacàrregues

Les  guies  s'ancoraran  als  forjats  de  l'edifici  mitjançant  interposició  d'elements  elàstics, 

evitant-se  l'ancoratge  als  elements  de  separació  verticals.  La  caixa  de  l'ascensor  es 

considerarà un recinte d'instal·lacions a efectes d'aïllament acústic.

La maquinària dels ascensors estarà desolidaritzada dels elements estructurals de l'edifici 

mitjançant  elements  amortidors  de  vibracions  i,  quan  estigui  situada  en  una  cabina 

independentment,  aquesta  es  considerarà  recinte  d'instal·lacions  a  efectes  d'aïllament 

acústic.

Les portes d'accés a l'ascensor en els diferents pisos tindrà topes elàstics que assegurin la 

pràctica anul·lació de l'impacte contra el marc en les operacions de tancament.

El  quadre  de comandaments,  que conté  els  relés  d'arrancada  i  parada,  estarà  muntat 

elàsticament assegurant un aïllament adequat dels sorolls d'impacte i de les vibracions.
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C.3. Productes de construcció
C.3.1. Característiques exigibles als productes

Els productes utilitzats en edificació i que contribueixen a la protecció en front al soroll es 

caracteritza per les seves propietats acústiques, que ha de proporcionar el fabricant.

Els productes que composen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la 

massa per unitat de superfície kg/m2.

En el plec de condicions del projecte s'han d'expressar les característiques acústiques dels 

productes utilitzats en els elements constructius de separació.

C.3.2. Control de recepció en obra de productes

En el plec de condicions s'indicaran les condicions particulars de control per la recepció dels 

productes  que  formen  els  elements  constructius,  incloent  els  assaigs  necessaris  per 

comprovar  que  els  mateixos  reuneixen  les  característiques  exigides  en  els  apartats 

anteriors.

S'haurà de comprovar que els productes rebuts:

• corresponen als especificats en el plec de condicions del projecte;

• disposen de la documentació exigida;

• estan caracteritzats per les propietats exigides;

• han sigut assajats, quan així ho estableixi en el ple de condicions o ho determini el 

director de l'execució de l'obra, amb la freqüència establerta.
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C.4. Construcció

En el projecte es definiran i justificaran les característiques tècniques mínimes que han de 

reunir  els productes,  així com les condicions d'execució de cada unitat  d'obra,  amb les 

verificacions i controls especificats per comprovar la seva conformitat amb l'indicat en dit 

projecte, segons l'indicat en l'article 6 de la part I del CTE.

C.4.1. Execució

Les obres de construcció de l'edifici s'executaran amb subjecció al projecte, a la legislació 

aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director 

d'obra i del director de l'execució de l'obra, conforme a l'indicat en l'article 7 de la Part I del 

CTE.  En  el  plec  de  condicions  s'indicaran  les  condicions  particulars  d'execució  dels 

elements constructius. En especial es tindrà en compte les consideracions següents:

C.4.1.1. Elements de separació verticals i envans

Els endolls, interruptors i caixes de registre d'instal·lacions contingudes en els elements de 

separació verticals no seran passants. Quan es disposin per les dues cares d'un element de 

separació vertical, no seran coincidents, excepte quan s'interposi entre ambdues una fulla 

de fàbrica o una placa de guix laminat.

Les juntes entre l'element de separació vertical i les caixes per mecanismes elèctrics han de 

ser estanques, per això es segellaran o es faran servir caixes especials per mecanismes en 

el cas dels elements de separació verticals d'entramat autoportant.

C.4.1.1.1. De fàbrica  o  panells  prefabricats  pesats  i trasdosats  de 

fàbrica

S'han d'omplir les juntes entre totxanes (cast. llagues) i els capes de morter ajustant-se a les 

especificacions del fabricant de les peces.
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S'han de compactar amb morter les rases fetes per pas d'instal·lacions de tal manera que 

no es disminueixi l'aïllament acústic inicialment previst.

En el cas d'elements de separació verticals formats per dues fulles de fàbrica separades per 

una cambra, s'han d'evitar les connexions rígides entre fulles que es poden produir durant 

l'execució de l'element, degudes, per exemple, a rebaves de morter o restes de material 

acumulats en la cambra. El material absorbent acústic o amortidor de vibracions situat en la 

cambra ha de cobrir tota la seva superfície. Si aquest no omple tot l'ample de la cambra, 

s'ha de fixar a una de les fulles, per evitar el desplaçament del mateix dins de la cambra.

Quan es facin servir bandes elàstiques, aquestes han de quedar adherides al forjat i a la 

resta de particions i façanes, per això s'han de fer servir els morters i pastes adequades per 

cada tipus de material.

En  el  cas  d'elements  de  separació  verticals  amb  bandes  elàstiques  (tipus  2)  acabat 

superficial de les quals sigui un arrebossat, s'han d'evitar els contactes entre l'arrebossat de 

la fulla que porta bandes elàstiques en el seu perímetre i l'arrebossat del sostre en la seva 

trobada amb el forjat superior, per això, es prolongarà la banda elàstica o s'executarà un tall 

entre ambdós arrebossats.  Per rematar  la junta,  es podran utilitzar  cintes de cel·lulosa 

microperforada.

De la mateixa manera, s'han d'evitar els contactes entre l'arrebossat de la fulla que porta 

bandes elàstiques en el seu perímetre i l'arrebossat de la fulla principal de les façanes d'una 

sola fulla, ventilades o amb l'aïllament per l'exterior.

C.4.1.1.2. D'entramat autoportant i trasdossats d'entramat

Els elements de separació verticals d'entramat autoportant s'han de muntar en obra segons 

les especificacions de la UNE 102040 IN i els trasdossats, bé d'entramat autoportant, o bé 

adherits, s'han de muntar en obra segons les especificacions de la UNE 102041 IN. En 

ambdós casos s'han d'utilitzar  els  materials  d'ancoratge,  tractament  de juntes  i  bandes 

d'estanquitat establerts pel fabricat dels sistemes
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Les  juntes  entre  les  plaques  de  guix  laminat  i  de  les  plaques  amb  altres  elements 

constructius s'han de tractar amb pastes i cintes per garantir l'estanquitat de la solució.

En el cas d'elements formats per varies capes superposades de plaques de guix laminat, 

s'han de contraplacar les plaques, de tal forma que no coincideixin les juntes entre plaques 

ancorades a un mateix costat de la perfilaria autoportant.

El material absorbent acústic o amortidor de vibracions posat en la cambra ha d'omplir-la en 

tota la seva superfície,  amb un espessor  de material  adequat  a l'ample de la perfileria 

utilitzada.

En el cas de trasdossats autoportants aplicats a un element base de fàbrica, es raspatllarà 

la fàbrica per eliminar rebaves i es deixarà almenys 10 mm de separació entre la fàbrica i 

els canals de perfilaria.

C.4.1.2. Elements de separació horitzontals
C.4.1.2.1. Terres flotants

Prèviament a la col·locació del material aïllant a soroll d'impactes, el forjat ha d'estar net de 

restes que poden deteriorar el material aïllant a soroll d'impactes.

El  material  aïllant  a  soroll  d'impactes  cobrirà  tota  la  superfície  del  forjat  i  no  s'ha 

d'interrompre la seva continuïtat, per això es solaparan o segellaran les capes de material 

aïllant, conforme a l'establert pel fabricant de l'aïllant a soroll d'impactes.

En el cas que el terra flotant estigués format per una capa de morter sobre un material 

aillant a soroll d'impactes i aquest no fos impermeable, s'ha de protegir amb una barrera 

impermeable prèviament a l'abocat del formigó.

Les trobades entre el terra flotant i els elements de separació verticals, envans i pilars s'ha 

de realitzar de tal manera que s'eliminin contactes rígids entre el terra flotant i els elements 

constructius perimètrics.
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C.4.1.2.2. Sostres suspesos i terres registrables

Quan discorrin  conductes  d'instal·lacions  pel  sostre  suspès  o  pel  terra  registrable  s'ha 

d'evitar que aquests conductes connectin rígidament el forjat  i les capes que formen el 

sostre o el terra.

En el cas que el sostre hi haguessin lluminàries encastades, aquestes no han de formar una 

connexió rígida entre les plaques del sostre i el forjat i la seva execució no ha de disminuir 

l'aïllament acústic inicialment previst.

En el cas que els sostres suspesos disposessin d'un material  absorbent  en la cambra, 

aquest ha d'omplir de forma continua tota la superfície de la cambra i reposar en el dors de 

les plaques i zones superiors de l'estructura portant.

S'han de segellar totes les juntes perimètriques o tancar-se la totalitat del sostre suspès o el 

terra  registrable,  especialment  les  trobades  amb elements  de  separació  verticals  entre 

unitats d'ús diferent.

C.4.1.3. Façanes i cobertes

La fixació dels cèrcols de les fusteries que formen els forats (portes i finestres) i claraboies, 

així com la fixació de les caixes de persiana, s'ha de realitzar de tal manera que quedi 

garantida l'estanquitat a la permeabilitat de l'aire.

C.4.1.4. Instal·lacions

S'han d'utilitzar elements elàstics i sistemes antivibratoris en les subjeccions o punts de 

contacte entre les instal·lacions que produeixin vibracions i els elements constructius.

C.4.1.5. Acabats superficials

Els acabats superficials, especialment pintures, aplicades sobre els elements constructius 

dissenyats  per  condicionament  acústic,  no  han  de  modificar  les  propietats  absorbents 

acústiques d'aquests.
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C.4.2. Control de l'execució

El control  de  l'execució  de les  obres  es  realitzarà  d'acord  amb les  especificacions  del 

projecte,  els  seus  annexes  i  les  modificacions  autoritzades  pel  director  d'obra  i  les 

instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme a l'indicat en l'article 7.3 de la Part 

I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació.

Es comprovarà que l'execució de l'obra es realitza d'acord amb els controls establers en el 

plec de condicions del projecte i amb la freqüència indicada en el mateix.

S'inclourà en la documentació de l'obra executada qualsevol modificació que pugui introduir-

se durant l'execució, sense que en cap cas es deixin de complir les condicions mínimes 

assenyalades en aquest Document Bàsic.

C.4.3. Control de l'obra acabada

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la Part I del CTE.

En el cas que es realitzin medicions in situ per comprovar les exigències d'aïllament acústic 

a soroll aeri, d'aïllament acústic a soroll d'impactes i de limitació del temps de reverberació, 

es realitzaran per laboratoris acreditats i conforme a l'establert en les UNE EN ISO 140-4 i 

UNE EN ISO 140-5 per soroll aeri, en la UNE EN ISO 140-7 per soroll d'impactes i en la 

UNE EN ISO 3382 per  temps de reverberació.  La valoració  global  de resultats  de les 

medicions  d'aïllament  es  realitzarà  conforme  a  les  definicions  de  diferència  de  nivells 

estandarditzats  per cada tipus de soroll segons l'establert en l'annexe H.
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C.5. Manteniment i conservació

Els  edificis  s'han  de mantenir  de  tal  forma que  en els  seus recintes  es  conservin  les 

condicions acústiques exigides inicialment.

Quan en un edifici es realitzi alguna reparació, modificació o substitució dels materials o 

productes que composen els seus elements constructius, aquestes s'han de realitzar amb 

materials o productes de propietats similars,  i de tal forma que no es menystinguin les 

característiques acústiques.

S'ha de tenir en compte que la modificació en la distribució dins d'una unitat d'ús, com per 

exemple  la  desaparició  o  el  desplaçament  dels  envans,  modifica  substancialment  les 

condicions acústiques de la unitat.
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