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RReessuumm  

El present projecte pretén donar les eines necessàries a l’enginyer projectista a l’hora 
d’elaborar projectes de protecció davant el soroll segons el DB HR del CTE (Codi Tècnic de 
l’Edificació). La recent aparició d’aquest nou Document Bàsic ha fixat uns nous criteris de 
disseny i d’execució pels projectes de construcció respecte a  l’anterior normativa. 

El projecte està format per dues parts diferenciades. La primera part consta d’un estudi de la 
normativa de protecció davant al soroll que caracteritza i quantifica les exigències des de tres 
vessants: l’aïllament acústic, el condicionament acústic i el soroll i vibracions de les 
instal·lacions tant en fase projecte com en fase d’execució i d’obra acabada. 

I una segona part on es realitza l’aplicació pràctica d’aquests criteris, definint un edifici real 
ubicat en una àrea geogràfica concreta que té com a ús principal l’administratiu. Es pretén 
aplicar la normativa seguint tots els mètodes possibles per arribar a completar l’objectiu final de 
dissenyar l’edifici segons els paràmetres exigits per la normativa. 

Finalment, als annexos s’han afegit una sèrie de conceptes previs referents al so i al soroll 
necessaris per a qualsevol tècnic que no estigui familiaritzat amb aquests termes, a més a més 
d’una sèrie de fitxes que complementen el DB HR amb informació dels diferents elements 
constructius, les seves trobades, l’execució i les condicions de control d’obra amb exemples 
que aporten valor afegit. 
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1.1 Terminologia 

Absorció acústica (A): quantitat d’energia acústica, en m2, absorbida per un objecte del camp 
acústic. Es funció de la freqüència. 

S·A ff α=  [m2] (Eq. 1.1) 

on, 

Af absorció acústica per a la banda de freqüència f, [m2]; 
fα  coeficient d’absorció acústica del material per a la banda de freqüències f; 

S àrea del material, [m2]. 

Aïllament acústic a soroll aeri: Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, en dBA, 
entre el recinte emissor i el receptor. Per a recintes interiors s’utilitza l’índex DnT,A. Per a recintes 
en els que algun tancament constitueix façana o coberta en les que el soroll dominant és el 
d’automòbils o el d’aeronaus, s’utilitza l’índex D2m,nT,Atr. Per a recintes en els que algun dels 
seus tancaments constitueix una façana o una coberta en els que el soroll exterior dominant és 
ferroviari s’utilitza D2m,nT,A. 

Aïllament acústic a soroll d’impactes: protecció enfront al soroll d’impactes. Ve determinat 
pel nivell global de pressió de soroll d’impactes estandarditzat, L’nT,w, en dB. 

Àrea acústica: segons definició de la Llei 37/2003 de 17 de Novembre del Soroll, àmbit 
territorial, delimitat per l’Administració competent, que presenta el mateix objectiu de qualitat 
acústica. Les àrees acústiques es classificaran, en atenció a l’ús predominant del sòl. En els 
tipus que determinin les comunitats autònomes. 

Àrea d’absorció acústica equivalent, A: Absorció acústica, en m2, corresponent a un objecte 
de superfície no definida. Correspon a l’absorció d’una superfície amb coeficient d’absorció 
acústica igual a 1 i àrea igual a l’absorció total de l’element. 

Banda d’octava: interval de freqüències comprès entre una freqüència determinada i una altra 
igual al doble que l’anterior. 

Banda de terç d’octava: interval de freqüències comprès entre una freqüència determinada f1 i 
una freqüència f2 relacionades per (f2/f1)3=2. 

Banda elàstica: Banda de material elàstic d’almenys 10mm d’espessor utilitzada per 
interrompre la transmissió de vibracions a les trobades d’una partició amb terres, sostres, pilars 
i altres particions.    
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Coberta: tancament superior dels edificis, horitzontal o amb inclinació no major de 60º sobre 
l’horitzontal, que inclou l’element resistent (forjat) més l’acabat a la seva part inferior (sostre), 
més revestiment o cobertura a la part superior. 

Coberta lleugera: coberta on la seva càrrega permanent no excedeix 100kg/m2. 

Coeficient d’absorció acústica, α: relació entre l’energia acústica absorbida per un objecte 
usualment pla, i l’energia acústica incident sobre ell mateix, referida a la unitat de superfície. És 
funció de la freqüència. 

Diferència de nivells estandarditzada en façanes, cobertes i terres en contacte amb l’aire 
exterior (D2m,nT): aïllament acústic a soroll aeri d’una façana, una coberta o un terra en contacte 
amb l’exterior, en dB, quan la mitjana del nivell de soroll exterior, L1,2m, es fa a 2 metres davant 
la façana o coberta. Es defineix amb la següent expressió: 

0
2212 10

T
T·logLLD m,nT,m +−=  [dB] (Eq. 1.2) 

on, 

L1,2m nivell mig de pressió sonora mesurat a 2 metres davant la façana o coberta, [dB]; 
L2 nivell mig de pressió sonora al recinte receptor, [dB]; 
T temps de reverberació del recinte receptor, [s]; 
T0 temps de reverberació de referència; el seu valor és T0=0,5s. 

Diferència de nivells entre recintes (aïllament acústic brut entre recintes, D): diferència, en 
dB, entre els nivells mitjos de pressió sonora produïts en dos recintes per l’acció d’una o vàries 
fonts de soroll emeten en un d’ells, que s’agafa com a emissor. Es defineix per: 

21 LLD −=  [dB] (Eq. 1.3) 

on, 

L1 nivell mig de pressió sonora mesurat al recinte emissor, [dB]; 
L2 nivell mig de pressió sonora al recinte receptor, [dB]. 

Diferència de nivells estandarditzada entre recintes interiors (DnT): diferència entre els 
nivells mitjos de pressió sonora produïts en dos recintes per una o vàries fonts. Es defineix per: 

0
21 10

T
T·logLLDnT +−=  [dB] (Eq. 1.4) 

on, 

L1,2m nivell mig de pressió sonora mesurat a 2 metres davant la façana o coberta, [dB]; 
L2 nivell mig de pressió sonora al recinte receptor, [dB]; 
T temps de reverberació del recinte receptor, [s]; 
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T0 temps de reverberació de referència; el seu valor és T0=0,5s. 

Element constructiu homogeni: element d’una sola fulla de fàbrica, de formigó, productes 
pètries, etc. Es consideren forjats homogenis les lloses de formigó, els forjats amb elements 
alleugerants ceràmics i de formigó i els forjats de xapa col·laborant. 

Element constructiu mixt: element format per dues o més parts d’aïllament diferents, 
muntades unes com a prolongació de les altres fins a cobrir el total de la superfície. Un 
exemple és un mur de façana amb finestres. 

Element d’entramat autoportant: element constructiu format per dos o més plaques de guix 
laminat, subjectes a una perfileria autoportant i amb una cambra plena de material porós, 
elàstic i acústicament absorbent. 

Espectre de freqüències: representació de la distribució d’energia d’un so en funció de les 
seves freqüències components. Normalment s’expressa mitjançant nivells de pressió o de 
potència en bandes d’octava. 

Element de flanc: element constructiu adjacent a un element de separació, pel que es 
produeix la transmissió acústica indirecta estructural o per via de flancs. 

Elements de construcció petits: elements d’àrea menor que 1m2, excepte finestres i portes, 
que col·locats als elements de separació vertical, façanes i cobertes, transmeten el so entre dos 
recintes o entre un recinte i l’exterior, com ara: elements de climatització, airejadors, 
ventiladors,... 

Extradossat: element suplementari de l’element constructiu vertical. Es consideren els 
extradossats  següents: 

 a) una o vàries plaques de guix. 
 b) un panell format per una placa de guix i una capa de material aïllant adherit o ancorat 
 mecànicament a l’element base 

Estances: recintes protegits tals com: salons, menjadors, biblioteques,... en edificis d’ús 
residencial i despatxos, sales de reunions, sales de lectura,... en edificis d’altres usos. 

Façana: tancament perimètric de l’edifici, vertical o amb inclinació no major que 60º sobre 
l’horitzontal, que la separa de l’exterior. Inclou tant el mur de façana com els forats (portes 
exteriors i finestres). 

Façana lleugera: façana contínua i ancorada a una estructura auxiliar, amb una massa per 
unitat de superfície menor que 200kg/m2. 

Freqüència (f): nombre de pulsacions d’una ona acústica sinusoïdal ocorregudes en un segon. 

Freqüència crítica (fc): freqüència límit inferior a la que comença a donar-se el fenomen de 
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coincidència consistent en que l’energia acústica es transmet a través de l’element constructiu 
en fora d’ones de flexió, acoblades amb les ones acústica de l’aire, amb la conseqüent 
disminució de l’aïllament acústic. 

E
)·(

d
·,fc

24 11046 σρ −
=  [Hz] (Eq. 1.6) 

on, 
d espessor de la paret, [m]; 
ρ densitat, [kg/m3]; 
E mòdul de Young, [N/m2]; 
σ coeficient de Poisson. 

Índex de reducció acústica d’un element constructiu (R): Aïllament acústic, en dB, d’un 
element constructiu mesurat al laboratori. És funció de la freqüència. Es defineix per: 

A
S·logLLR 1021 +−=  [dB] (Eq. 1.7) 

on, 

L1 nivell mig de pressió sonora al recinte emissor, [dB]; 
L2 nivell mig de pressió sonora al recinte receptor, [dB]; 
S àrea de l’element constructiu, [m2]; 
A àrea d’absorció acústica equivalent del recinte receptor, [m2]. 

Índex de reducció de vibracions per a camins de transmissió sobre unions d’elements 
constructius (Kij): diferència entre els nivells mitjos de velocitat entre ambdós costats de la 
unió, amitjanada en les dues direccions, normalitzada a la longitud de la unió i a la longitud 
d’absorció equivalent dels elements a cada costat. És una magnitud relacionada amb la 
transmissió d’energia en una unió de dos elements constructius. Es defineix com: 

situ,jsitu,i

ij
situ,ij,vij a·a

I
·lg10DK +=  [dB] ;   dB0D situ,ij,v ≥  (Eq. 1.8) 

on, 

situ,ij,vD diferència de nivells de velocitat amitjanada en els dos sentits de propagació per a cada 
 camí de transmissió ij; 
ai,situ longitud d’absorció equivalent de l’element i mesurada in situ, [m]; 
aj,situ longitud d’absorció equivalent de l’element j mesurada in situ, [m]; 
lij longitud comú de l’aresta d’unió entre l’element i i el j, [m]. 

Índex de soroll de dia (Ld): segons definició del RD 1513/2005 que desenvolupa la Llei del 
soroll és l’índex de soroll associat a la molèstia durant el període dia i definit com el nivell sonor 
mig a llarg termini, ponderat A, determinat al llarg de tots els períodes dia d’un any. S’expressa 
en dBA. 
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Índex global de reducció acústica, ponderat A, d’un element constructiu (RA): valoració 
global, en dBA, de l’índex de reducció acústica, R, per un soroll incident rosa normalitzat, 
ponderat A. Es determinen mitjançant assajos al laboratori. 

∑
=

−−=
n

i

/)RL(
A

ii,Ar·lgR
1

101010  [dBA] (Eq. 1.9) 

on, 

Ri valor de l’índex de reducció acústica a la banda de freqüència i, [dB]; 
LAtr,i valor de l’espectre normalitzat del soroll d’automòbils, ponderat A, a la banda de 
 freqüència i, [dBA]; 
i recorre totes les bandes de freqüència de terç d’octava de 100Hz a 5kHz. 

Material porós: material absorbent d’estructura alveolar, granular, fibrosa, etc., que actua 
degradant l’energia mecànica en calor, mitjançant fregament de l’aire amb les superfícies dels 
materials. 

Mitjanera: tancament que limita en tota la seva superfície o en part d’ella amb altre edificis ja  
construïts, o que poden construir-se legalment. 

Ponderació espectral A: aproximació amb signe menys de la línea isofònica amb un nivell de 
sonoritat igual a 40 fons. Al marge de freqüències d’aplicació d’aquest DB, la corba de 
ponderació A ve definida pels valors següents: 

 
Taula 1.1 Valors de la corba de ponderació A 

             Font: DB HR 

La ponderació espectral A s’utilitza per a compensar les diferències de sensibilitat que l’oïda 
humana té per les diferents freqüències dins del camp auditiu. 

Potència acústica, W: energia emesa en la unitat de temps per una font acústica determinada. 

Potència acústica, p: diferència entre la pressió total instantània en un punt determinat, en 
presència d’una pertorbació acústica i la pressió estàtica al mateix punt. 

Recinte: espai de l’edifici per tancaments, particions o qualsevol altre element de separació. 

Recinte d’activitats: aquells recintes, als edificis d’ús residencial (públic i privat), hospitalari o 
administratiu, que es realitza una activitat diferent a la realitzada a la resta de recintes de 
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l’edifici al que es troba integrat, sempre que el nivell mig de pressió sonora estandarditzada, 
ponderada A, del recinte sigui major que 70dBA. Per exemple, activitat comercial, de pública 
concurrència,... A partir de 80 dB es considera recinte sorollós. 

Tots els aparcaments es consideren recintes d’activitat respecte a qualsevol ús menys els d’ús 
privatiu en habitatges unifamiliars. 

Recinte d’instal·lacions: recinte que conté equips d’instal·lacions col·lectives de l’edifici, 
entenent com a tal, tot equipament o instal·lació susceptible d’alterar les condicions ambientals 
de dit recinte. El recinte de l’ascensor no es considera un recinte d’instal·lacions a menys que la 
maquinària estigui a dins. 

Recinte habitable: recinte interior destinat a l’ús de persones amb densitat d’ocupació i temps 
d’estància exigeix unes condicions acústiques, tèrmiques i de salubritat adequades. Es 
consideren recintes habitables els següents: 

 a) habitacions i estances; 
 b) aules, sales de conferències, biblioteques, despatxos, en edificis d’ús docent; 
 c) quiròfans, habitacions, sales d’espera, en edificis d’ús sanitari o hospitalari; 
 d) oficines, despatxos; sales de reunió, en edificis d’ús administratiu; 
 e) cuines, banys, passadissos, distribuïdors i escales, en edificis de qualsevol ús; 
 f) qualsevol altre amb un ús assimilable als anteriors.  

En el cas que en un recinte es combinen varis usos dels anteriors sempre que un d’ells sigui 
protegit, a els efectes de DB es considerarà recinte protegit. 

Es consideren recintes no habitables aquells no destinats a l’ús permanent de persones o la 
seva ocupació, per ser ocasional o excepcional i per sota del temps d’estança, només exigeix 
unes condicions de salubritat adequades. S’inclouen en aquesta categoria els trasters, golfes 
no condicionades i zones comuns 

Recinte protegit: recinte habitable amb millors característiques acústiques. Es consideren 
recintes protegits els recintes habitables dels casos a), b), c) i d). 

Recinte sorollós: recinte, d’ús generalment industrial, on les activitats produeixen un nivell mig 
de pressió sonora estandarditzat, ponderat A, a l’interior del recinte, major que 80 dBA. 

Soroll blanc: soroll que conté totes les freqüències amb la mateixa amplitud. El seu espectre 
expressat amb nivells de pressió o potència, en bandes de terç d’octava, és una recta de 
pendent 3 dB/octava. S’efectua per efectuar mesures normalitzades. 

Soroll rosa: soroll amb l’espectre expressat com a nivells de pressió o potència, en bandes de 
terç d’octava, que consisteix en una recta de pendent 0 dB/octava. S’efectua per a efectuar 
mesures normalitzades. 
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Terra flotant: element constructiu sobre el forjat que comprèn l’enrajolat amb la seva capa de 
suport i una capa d’un material aïllant a soroll d’impactes. 

Temps de reverberació (T): temps, en s, necessari per a que el nivell de pressió sonora 
disminueixi 60 dB després de l’aturada de la font. En general és funció de la freqüència. Els 
valors de les exigències establides com a límit, s’entendran com la mitja dels valors a 500, 1000 
i 2000 Hz. S’arrodoneixen a la primera xifra decimal (Exemple: 1,25 → 1,3) 

Transmissió acústica directa: transmissió del so al recinte receptor exclusivament a través de 
l’element de separació, bé per la seva part sòlida o per parts de comunicació aèria, tals com 
reixes, obertures o conductes, etc, si hi fossin. 

Transmissió acústica indirecta: transmissió del so al recinte receptor a través de camins de 
transmissió diferents al directe. Pot ser àrea i estructural; també s’anomena transmissió per 
flancs. 

Unitat d’ús: edifici o part  d’un edifici que es destina a un ús específic, i els seus usuaris estan 
vinculats entre ells, si bé pertanyen a una mateixa unitat familiar, empresa, corporació, bé per 
formar part d’un grup o col·lectiu que realitza la mateixa activitat. Es consideren unitats d’ús: 

 a) en edificis d’habitatges, cadascun dels habitatges. 
 b) en edificis d’ús hospitalari i residencial públic, cada habitació inclosos els annexes. 
 c) en edificis docents, cada aula o sala de conferències incloent els annexes. 

Zona comú: zona o zones que donen servei a varies unitats d’ús. 
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1.2 Notacions i unitats 

Notació Concepte Unitat 
α Coeficient d’absorció acústica  
ρ Densitat [kg/m3] 
σ Coeficient de Poisson  
τ’ Factor de transmissió total de potència acústica  
∆L Reducció del nivell de pressió a soroll d’impactes [dB] 
∆R Millora de l’índex de reducció acústica [dBA] 
a Longitud d’absorció equivalent d’un element constructiu  [m] 
c0 Velocitat de propagació [m/s] 
d Espessor de la paret [m] 
f Freqüència [Hz] 
lij Longitud comú de l’aresta d’unió entre l’element i i el j [m] 
m Massa per unitat de superfície [kg/m2] 
n Número d’elements de flanc del recinte  
p Pressió acústica [Pa] 
A Àrea d’absorció acústica equivalent [m2] 
D Diferència de nivells entre recintes [dB] 
DnT Diferència de nivells estandarditzada entre recintes interiors [dB] 
D2m, nT Diferència de nivells estandarditzada en façanes i cobertes [dB] 
E Mòdul de Young [N/m2] 
Kij Índex de reducció de vibracions per cada camí de transmissió ij [dB] 
L Nivell mig de pressió sonora en un recinte  [dB] 
Ld Índex de soroll de dia [dBA] 
L1,2m Nivell mig de pressió sonora mesurat a 2 metres davant façana [dB] 
R Índex de reducció acústica d’un element constructiu [dB] 
S Àrea  [m2] 
T Temps de reverberació del recinte receptor [s] 
T0 Temps de reverberació de referència, T0=0,5s [s] 
V Volum del recinte receptor [m3] 
W Potència acústica [W] 
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22  PPrreeffaaccii  

El Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, com a entitat al servei dels seus 
col·legiats, es fa ressò de la inexistència d’una metodologia ben definida a l’hora d’elaborar un 
projecte de protecció davant el soroll. Amb la recent aparició del Document Bàsic d’ Habitabilitat 
Soroll (DB HR) del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 
d’octubre, [1]. Aquesta normativa ha fixat uns nous criteris tant en el disseny com en l’execució 
pels projectes de construcció respecte a l’anterior Norma Bàsica de l’Edificació NBE CA-88 [2], 
que serviran de base pel desenvolupament d’aquest projecte. 

Aprofitant aquest conjunt de canvis i amb la voluntat de facilitar la tasca diària de l’enginyer 
projectista, des de la comissió de construcció del COEIC s’endega un projecte encaminat a 
elaborar una guia d’aplicació del DB HR i l’elaboració d’un cas pràctic seguint aquesta guia. 
 

2.1  Motivació 

Durant tota la carrera d’Enginyeria Industrial, els temes relacionats amb la construcció han 
suscitat a l’autor del present projecte un gran interès. Aquest fet va provocar la realització de la 
intensificació d’Estructures i Construccions Industrials i posteriorment la incorporació al COEIC 
per a l’elaboració del present projecte que va sorgir des de la comissió de construcció. La 
principal motivació per a la realització del projecte és elaborar una guia per a l’enginyer 
projectista aplicant tots els conceptes desenvolupats al llarg de la carrera, tant els propis de la 
intensificació com d’altres més amplis, sobretot el que és referent a l’acústica. 
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33  IInnttrroodduucccciióó  

3.1  Objectius 

Com ja s’ha exposat en apartats anteriors, la finalitat d’aquest projecte és l’elaboració d’una 
guia d’aplicació del DB HR del CTE. Amb aquesta guia es pretén dotar a l’enginyer projectista 
d’una eina útil per a la seva tasca professional. El projecte està format per dues parts 
diferenciades: una primera part on hi ha un estudi de la normativa de protecció davant al soroll i 
una segona part d’aplicació de la normativa amb un exemple en un edifici d’oficines. 

L’àmbit d’aplicació d’aquest projecte és el mateix que el de la pròpia normativa. Són totes les 
obres d’edificació de nova construcció, les obres d’ampliació, reforma o rehabilitació que es 
realitzen en edificis existents, sempre que aquestes obres siguin compatibles amb la 
intervenció. Les exclusions són: 

a) Recintes sorollosos, que es regiran per la seva reglamentació específica. 

b) Recintes i edificis de pública concurrència destinats a espectacles. 

c) Sales de conferències i aules amb un volum superior a 350m3. 

d) Les obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació dels edificis existents, menys 
quan es tracti de rehabilitació integral. 

Els objectius que es pretenen assolir amb la redacció del present projecte són: 

 Tenir una idea de què és el so i el soroll. 

 Fer un estudi de la normativa de protecció davant el soroll (DB HR del CTE). 

 Establir una metodologia per l’elaboració d’un projecte de protecció davant del soroll. 

 Aplicar aquesta metodologia en un cas concret. 

 Incorporar recomanacions, comentaris i exemples que aportin valor afegit. 

 

3.2 Abast 

Per complir amb els objectius definits a l’apartat anterior, serà necessari realitzar un estudi del 
DB HR del CTE en tots els aspectes. A partir d’aquí, es realitzarà l’aplicació pràctica en un 
edifici d’oficines considerant els aspectes següents: 
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 Entorn acústic de l’edifici. 

 Característiques  interiors de l’edifici. 

 Orientació i tipologia de les façanes. 

 Tipologia de les particions interiors. 

Així, doncs, es pretendrà donar abast a tots els conceptes necessaris per elaborar un projecte 
de protecció davant el soroll que ha de tenir presents l’enginyer projectista. 
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44  EEssttaatt  ddee  ll’’aarrtt  

4.1 Evolució històrica de la normativa de protecció contra el 
soroll 

La primera normativa tècnica de l’edificació a l’Estat Espanyol es redacta el 1957 amb les 
normes MV del Ministeri d’Habitatge, feina que abans desenvolupava la Direcció General 
d’Arquitectura del Ministeri de Governació creada el 1937 pel govern de la II República en plena 
Guerra Civil. 

El Ministeri d’Habitatge es constitueix per Decret Llei de 25 de febrer de 1957, agrupant una 
sèrie d’Organismes dispersos en diversos Ministeris. Amb la finalitat de resoldre els problemes 
de l’habitatge i urbanisme generats per l’estancament de la població urbana a conseqüència de 
la Guerra Civil. 

Al 1977 el Govern aprova un marc unificat per a la normativa de l’edificació composat per: 

 Normes Bàsiques de l’Edificació (NBE), d’obligat compliment, donant rang de NBE a 
les llavors normes bàsiques MV. 

 Normes Tecnològiques de l’Edificació (NTE), sense caràcter obligatori, aprovades en 
aquesta dècada, que serveixen com a desenvolupament operatiu de les NBE. 

 Solucions Homologades de l’Edificació (SHE), que no es van arribar a desenvolupar,  
que haguessin arribat a complimentar el camp de les solucions constructives 
convencionals o tradicionals als Documents d’Idoneïtat Tècnica (DIT), avaluacions 
tècniques favorables per a les solucions innovadores otorgades per l’Institut Eduardo 
Torroja. 

El grans avenços en la normativa s’han succeït en l’última dècada a partir de l’entrada en vigor, 
el 6 de maig de 2000, de la  Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE). 
La Llei té per objecte regular en els seus aspectes essencials el procés de l’edificació, establint 
les obligacions i responsabilitats dels agents que intervenen en aquest procés, així com les 
garanties necessàries per l’adequat desenvolupament del mateix, amb la finalitat d’assegurar la 
qualitat mitjançant el compliment dels requisits bàsics dels edificis i de l’adequada protecció 
dels interessos dels usuaris. 

Segons la LOE tindran consideració d’edificació..., i requeriran un projecte... les obres 
d’edificació de nova construcció, ...les obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació..., 
les obres que tinguin el caràcter d’intervenció total en edificacions catalogades o que disposin 
d’algun tipus de protecció de caràcter ambiental o historicoartístic... i considera compreses a 
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l’edificació les seves instal·lacions fixes i l’equipament propi, així com els elements 
d’urbanització que romanen adscrites a l’edifici. 

La LOE estableix els següents requisits bàsics que s’han de satisfer amb la finalitat de garantir 
la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient: 

 els relatius a la funcionalitat (utilització, accessibilitat i accés als serveis de 
telecomunicació, audiovisuals i d’informació). 

 els relatius a la seguretat (estructural, en cas d’incendi i d’utilització).  

 els relatius a l’habitabilitat (higiene, salut i protecció del medi ambient, protecció contra 
el soroll, estalvi d’energia i aïllament tèrmic i altres aspectes funcionals). 

En la seva Disposició Final Segona la LOE autoritza al Govern per a l’aprovació d’un Codi 
Tècnic de l’Edificació que estableix les exigències que han de complir els edificis en relació 
amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. Fins que s’aprova el CTE, per satisfer 
aquests requisits bàsics s’havien d’aplicar les NBE i les altres normes d’obligat compliment. 

Fins ara, la normativa de l’edificació en la majoria dels països tradicionalment havia estat de 
caràcter prescriptiu (establint procediments acceptats o guies tècniques). Aquest tipus de codis 
prescriptius poden suposar un impediment a la innovació i al desenvolupament tecnològic i 
representar barreres tècniques, pel que no són acceptables al context internacional. 

En conseqüència, i com alternativa als codis prescriptius, s’imposa un enfocament basat en el 
concepte de les prestacions o objectius, en el que s’estableixen explícitament els objectius i la 
manera d’assolir-los, sense obligar l’ús d’un procediment o solució determinats. 

Les prestacions són el conjunt de característiques -qualitatives o quantificatives- de l’edificació, 
que contribueixen a determinar la seva aptitud per respondre a diferents funcions per les que 
ha estat dissenyat. 

D’altra banda, la legislació també ha avançat paral·lelament respecte al soroll. La llei 37/2003, 
de 17 de novembre, del Soroll [3], té per objecte prevenir, vigilar i reduir la contaminació 
acústica, per evitar i reduir els danys que d’aquesta poden derivar-se per a la salut humana, els 
béns o el medi ambient. Aquesta Llei es desenvolupa en dos Reials Decrets (1513/2005 i 
1367/2007), el primer referent a l’Avaluació i gestió del Soroll Ambiental i el segon referent a la 
Zonificació, objectius de qualitat i emissions acústiques. 

Innovacions en l’àmbit de la Protecció davant al soroll 

El soroll a l’àmbit de l’edificació és causant de freqüents problemes als usuaris. Els últims anys 
ha augmentat la conscienciació social amb els problemes del soroll i existeix una major 
demanda de la societat d’incrementar el confort acústic dels habitatges. L’aparició de la 
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reglamentació relacionada amb els problemes del soroll a l’edificació, tant a nivell europeu com 
a nivell estatal (LOE, Llei del Soroll mencionades anteriorment), implica una necessària 
adequació de la normativa acústica existent. 

El Document Bàsic d’Habitabilitat de Protecció davant el Soroll del CTE (DB HR) té com a 
antecessora la NBE CA-88, sobre condicions acústiques als edificis, i únicament regulava 
l’aïllament acústic, deixant els altres aspectes sense regular. 

Al DB HR, a més del soroll aeri i d’impactes, s’inclou també la regulació del soroll reverberant 
excessiu que produeix igualment molèsties i provoca en molts casos la no intel·ligibilitat de la 
paraula, circumstància que en determinats espais és crucial. Per això s’ha quantificat el temps 
de reverberació de recintes on la comunicació verbal és fonamental, com aules, menjadors, 
restaurants i sales de conferències. A més es desenvolupa un capítol destinat a la protecció del 
soroll de les instal·lacions, mitjançant la indicació de bones praxis constructives i mètodes per a 
minimitzar la transmissió de soroll i vibracions. 

Per altra banda, la NBE CA-88 no expressava els valors límit de compliment de les exigències 
d’aïllament amb els paràmetres més indicats. L’aïllament dels elements constructius en projecte 
no reflexava l’aïllament real de les solucions constructives ja que utilitzava l’índex de reducció 
acústica (RA).  La utilització d’aquest índex té el gran inconvenient que no es pot verificar in situ 
mitjançant una mesura, fet que derivava en un gran nombre de litigis i, en definitiva, deixant a 
l’usuari desprotegit. Per a solucionar aquest problema, les exigències d’aïllament a soroll aeri i 
a soroll d’impactes del DB HR s’han expressat mitjançant paràmetres verificables en una 
medició in situ (diferència de nivells estandarditzada entre recintes, DnT,A), i s’han augmentat els 
seus nivells d’aïllament tal i com es mostra en la següent taula. 

 

Element Separador NBE CA-88 CTE DB HR 

Mitgeres RA > 45 dBA 
DnT,A>50 dBA 

D2m,nT,A>40 dBA 
Façanes RA > 30 dBA D2m,nT,A>30 fins a 47 dBA1

Instal·lacions o activitat RA > 55 dBA DnT,A>50 dBA 

Impacte LnT <80 dBA L’nT <60 dBA 

 Taula 4.1 Comparativa valors aïllament acústic entre la NBE CA-88 i DB HR  
             Font: Pròpia 

El plantejament de les solucions d’aïllament al DB HR és nou, ja que es considera que una 
solució d’aïllament és el conjunt de tots els elements constructius que conformen un recinte 

                                                 

1 Aquest valor depèn de l’índex de soroll dia de l’emplaçament on s’ubica l’edifici. Aquest valor fa 
referència a la Llei 37/2003 del Soroll. 
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(envans, element separador, forjat, façanes i cobertes) i no només l’element de separació entre 
recintes. Aquest nou enfocament sorgeix de la necessitat d’eliminar el soroll de flancs. 

4.2 Comparativa amb la resta d’Europa 

Tot i que el DB HR suposa un salt qualitatiu en la protecció davant el soroll, si es compara la 
normativa espanyola amb la resta d’estats europeus encara resta a la cua de les exigències. 
Aquesta dada mostra les mancances que hi ha hagut i encara són presents en la protecció 
davant el soroll a l’edificació. 

En el primer gràfic es mostren els nivells màxims d’immissió a soroll d’impactes permesos en 
habitatges de 18 països europeus. Es comprova que Espanya és el país on l’índex permès és 
el màxim. Aquest índex correspon al nivell sonor obtingut a l’interior d’una partició d’un 
habitatge quan s’excita el terra de l’habitatge ubicat a la planta immediatament superior amb 
una màquina d’impactes normalitzada. 
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Figura 4.1 Comparativa d’aïllament acústic a soroll d’impactes 

             Font: Pròpia 

El segon gràfic mostra les exigències mínimes d’aïllament acústic a soroll aeri entre habitatges 
de 18 països europeus. Espanya es presenta com el país menys exigent tot i la millora del CTE 
DB HR. 
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Comparativa d'aïllament a soroll aeri entre recintes
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Figura 4.2 Comparativa d’aïllament acústic a soroll aeri 
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5

                                                

5  CCrriitteerriiss  dd’’aapplliiccaacciióó  

5.1  Àmbit d’aplicació 

L’àmbit d’aplicació del DB HR és el mateix que el del CTE (i la LOE), tot i que hi ha algunes 
exclusions. S’inclouen totes les obres d’edificació de nova construcció, les obres d’ampliació, 
reforma o rehabilitació que es realitzen en edificis existents, sempre que aquestes obres siguin 
compatibles amb la intervenció. Les exclusions són: 

e) Recintes sorollosos, que es regiran per la seva reglamentació específica. 

f) Recintes i edificis de pública concurrència destinats a espectacles. 

g) Sales de conferències i aules amb un volum superior a 350m3. 

h) Les obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació dels edificis existents, menys 
quan es tracti de rehabilitació integral2. 

El DB HR caracteritza i quantifica les exigències des de tres vessants: l’aïllament acústic, el 
condicionament acústic i el soroll i vibracions de les instal·lacions, tal i com mostra la figura 5.1.  

 

DB HR Protecció enfront al soroll 

 
Aïllament acústic Condicionament acústic Soroll i vibracions de les 

instal·lacions 

Figura 5.1 Esquema exigències DB HR 
             Font: Pròpia 

Aquest projecte segueix la mateixa estructura en que està escrit tant el DB HR com la Guia 
d’Aplicació del DB HR [4]. 

 

2 Segons el CTE Article 2. Àmbit d’aplicació de la PART 1: 

S’entén que una obra és de rehabilitació integral quan té per objecte actuacions tendents a tots els fins descrits en 
aquest apartat. El projectista ha d’indicar a la memòria del projecte en quin o quins dels supòsits esmentats es poden 
inscriure les obres projectades i si aquestes inclouen o no actuacions en l’estructura preexistent; en cas negatiu, 
s’entén que les obres no impliquen el risc de dany esmentat a l’article 17.1.a) de la LOE. 
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5.2 Aïllament acústic 

Les exigències d’aïllament s’apliquen a: 

 Edificis d’ús residencial: públic i privat. 

 Edificis d’ús sanitari: hospitalari i centres d’assistència ambulatòria 

 Edificis d’ús docent. 

 Edificis d’ús administratius. 

L’esquema d’aplicació de la normativa pel que fa a aïllament acústic és el que es mostra a la 
figura 5.2.  

 
Figura 5.2 Esquema d’aplicació respecte a l’aïllament acústic 

             Font: Pròpia 
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5.2.1 Pas 1 - Dades prèvies 

El primer pas és conèixer el valor de l’índex de soroll dia, Ld, de la zona on s’ubica l’edifici. Es 
pot obtenir consultant a les administracions competents, que han elaborat els mapes 
estratègics de soroll. La Llei del Soroll exigeix a l’administració que elabori mapes de soroll en 
els casos següents: 

a) Grans eixos viaris amb un trànsit superior a tres milions de vehicles a l’any. 

b) Grans eixos ferroviaris amb un trànsit superior 30.000 trens a l’any. 

c) Grans aeroports civils amb més de 50.000 moviments a l’any. 

d) Aglomeracions urbanes de més de 100.000 habitants. 

 
Figura 5.3 Exemple de mapa estratègic de soroll de Barcelona 

             Font: http://www.gencat.cat 

En cas que no es disposés de dades oficials de Ld, s’aplicaran els següents valors: 

 Ld=60 dBA, per al tipus d’àrea acústica relativa a sectors on predomina l’ús residencial. 

 A la resta d’àrees acústiques, s’aplicarà la taula A de l’Annex II del Reial Decret 
1367/2007, que desenvolupa la llei del Soroll, ja que és el que estableix l’objectiu de 
qualitat per a cada tipus d’àrea acústica. 
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Taula 5.1 Valors índex de soroll segons tipus d’àrea acústica 

             Font: RD 1367/2007, de 19 de Octubre 

5.2.2 Pas 2 – Zonificació i exigències d’aïllament acústic 

Els valors límit d’aïllament acústic es poden agrupar en tres tipus segons sigui la procedència 
del soroll (segons l’apartat 2.1 del DB HR): 

 Soroll interior: soroll aeri i d’impactes entre recintes de l’edifici. 

 Soroll procedent de l’exterior: només s’apliquen als recintes protegits. 

 Soroll procedent d’altres edificis: només s’apliquen als recintes protegits i habitables 
confrontats amb un altre edifici (en contacte amb una mitjanera). 

Per tant, és necessari identificar l’ús o usos de l’edifici i procedir a la zonificació de l’edifici per 
determinar els valors exigits. Les exigències d’aïllament a soroll interior s’estableixen entre 
una unitat d’ús i qualsevol altre recinte de l’edifici que no pertanyi a aquesta unitat d’ús i entre 
recintes protegits o habitables i recintes d’activitat o instal·lacions. Les exigències d’aïllament a 
soroll exterior s’estableixen entre un recinte protegit i l’exterior. Les exigències d’aïllament  
entre edificis s’estableixen entre recintes protegits i habitables adjacents amb altres edificis. 

Una unitat d’ús és una part d’un edifici que es destina a un ús específic i que els seus usuaris 
estan vinculats entre si, ja sigui formant part d’una mateixa unitat familiar, empresa, corporació, 
o per formar part d’un grup que realitza la mateixa activitat. 

El DB HR classifica els recintes de l’edifici en: 

 No habitables: aquells que no estan destinats a l’ús permanent de persones. Per ex: 
traster. 

 Habitables: aquells que estan destinats a l’ús permanent de persones. 
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• Protegits: els habitables que han de tenir les millors condicions acústiques. 

 D’instal·lacions: contenen equips d’instal·lacions col·lectives de l’edifici. 

 D’activitats i sorollós: on es realitza un activitat diferent amb nivell mig de pressió 
sonora, A > 70 dBA. 

La identificació de les zones comunes només és necessària a efectes de conèixer les 
exigències d’absorció acústica. A efectes d’aïllament acústic, les zones comunes que no 
pertanyen a la unitat d’ús es consideren recinte habitable. 

Ús Unitats d’ús de l’edifici Recintes protegits de l’edifici 

Privat Habitatge  Habitacions i estàncies 
Residencial 

Públic Habitació  
Habitacions 
Estàncies (menjadors, salons, etc) 

Hospitalari Habitació  

Habitacions 
Estàncies (sales d’espera, despatxos, 
consultes, àrees de tractament, etc) 
Quiròfans Sanitari 

Resta 
(CAPs)  

Estàncies (sales d’espera, despatxos, 
consultes, àrees de tractament, etc) 
 

Docent Aules i sales de 
conferències  

Aules 
Estàncies (sales de conferències, 
biblioteques, despatxos, etc) 

Administratiu Establiment Estàncies (sales de conferències, 
despatxos, etc) 

Taula 5.2 Classificació dels usos i tipus d’unitats d’ús i recintes que poden trobar-se en un edifici 
             Font: Pròpia 
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Aclariments: 

Dins d’una mateixa unitat d’ús o habitatge el passadís i el vestíbul són recintes habitables. 

El recinte de l’ascensor i el conducte d’extracció dels fums no són recintes d’instal·lacions, ja 
que tenen una consideració especifica (apartat 3.3.3.5 i 3.3.3.3 del DB HR respectivament), 
excepte els ascensors que tenen la maquinària incorporada al mateix ascensor, que sí que 
ho són. 

Tots els aparcaments es consideren recintes d’activitat excepte els d’ús privat en habitatges 
unifamiliars.  
.2.2.1 Exigències de soroll interior 

na vegada zonificat l’edifici ja es poden determinar els valors límit d’aïllament, tant per a soroll 
eri com d’impacte, exigits entre els diferents recintes. 
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Valors d’aïllament a soroll aeri 

La següent taula conté els valors de les exigències d’aïllament a soroll aeri entre recintes, pel 
que fa a recintes adjacents. El DB HR contempla unes situacions particulars on l’exigència 
d’aïllament a soroll aeri entre recintes, DnT,A, es substitueix per valors mínims de l’índex global 
de reducció acústica, RA. És el cas de: 

 Elements de separació verticals amb portes o finestres entre un recinte d’una unitat d’ús  
i qualsevol altre recinte de l’edifici que no pertanyi a la mateixa unitat d’ús i no sigui 
d’instal·lacions o d’activitats. 

 Elements de separació verticals amb portes entre un recinte habitable i un 
d’instal·lacions o d’activitats. 

 Envans interiors. 

 Recinte de l’ascensor. 

Recinte emissor exterior a la unitat d’ús Recinte receptor 

Protegit  Soroll aeri, 
DnT,A (dBA) 

Habitable Soroll aeri, 
DnT,A (dBA) 

No comparteixen 
portes 

50 45 
Condicions tancament opac i finestra o porta, 

 RA (dBA) 
Porta o finestra en recinte 
protegit habitable 

Tancament 
opac 

Altres recintes 
habitables 

Comparteixen portes 

30 20 50 

Protegit  Soroll aeri, 
DnT,A (dBA) 

Habitable Soroll aeri, 
DnT,A (dBA) No comparteixen 

portes 
55 45 

Condicions tancament opac i finestra o porta, 
 RA (dBA) 

Porta en recinte 
habitable Tancament opac 

D’instal·lacions o 
activitat 

Comparteixen portes 

30 50 

Envans interiors edificis de vivendes RA>33dBA 
Recinte ascensor3 RA>50dBA 

Taula 5.3 Exigències d’aïllament acústic a soroll aeri entre recintes, DnT,A i RA
             Font: Pròpia 

Valors d’aïllament a soroll d’impactes: 

La següent taula conté els valors de les exigències d’aïllament a soroll d’impactes entre 
recintes. Els recintes d’una unitat d’ús són els receptors, que han de tenir una aïllament acústic 

                                                 

3 Si la maquinària no està incorporada al mateix ascensor 
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com a protecció al soroll de recintes exteriors (ja siguin recintes d’una altra unitat d’ús, 
d’instal·lacions, d’activitat, ...). 
 

Recinte receptor Recinte emissor exterior a la 
unitat d’ús Protegit                  

Impactes, L’nT,w (dB) 
Habitable               

Impactes, L’nT,w (dB) 

Altres recintes edifici 65 - 

D’instal·lacions o d’activitat 60 60 
Taula 5.4  Exigències d’aïllament acústic a soroll d’impactes entre recintes, L’nT,w

             Font: Pròpia 

Les exigències de la transmissió de soroll d’impactes s’apliquen entre recintes superposats, 
recintes adjacents verticalment i recintes amb una aresta horitzontal amb comú. La manera 
més efectiva d’aïllar el soroll d’impactes és actuar sobre el forjat, utilitzant terres flotants. 

5.2.2.2 Exigències de soroll exterior 

Les exigències d’aïllament acústic a soroll exterior afecten als tancaments en contacte amb 
l’exterior, és a dir, façanes, cobertes i els terres en contacte amb l’exterior, i només s’apliquen 
als recintes protegits de l’edifici.  

Com a dades prèvies s’ha de disposar del valor de l’índex de soroll dia, Ld (en cas que hi hagi 
més d’un Ld s’agafa el de valor més gran). Si existeixen patis interiors al Ld se li resten 10 dB, 
excepte en zones on el soroll dominant és el d’aeronaus. La següent taula conté els valors 
mínims d’aïllament acústic, D2m,nT,Atr. 
 

Ús de l’edifici 
Residencial i hospitalari Cultural, sanitari, docent, administratiu 

Ld

dBA 
Dormitoris Estàncies Estàncies Aules 

Ld ≤60 30 30 30 30 
60<Ld≤65 32 30 32 30 
65<Ld≤70 37 32 37 32 
70<Ld≤75 42 37 42 37 

Ld≥75 47 42 47 42 
Taula 5.5 Valors mínims d’aïllament acústic a soroll exterior exigits, D2m,nT,Atr

             Font: Pròpia 

Quan en la zona on s’ubica l’edifici el soroll exterior dominant és d’aeronaus, el valor d’aïllament 
acústica a soroll aeri, D2m,nT,Atr, s’incrementa en 4 dBA. 

5.2.2.3 Exigències de soroll d’altres edificis 

Les mitgeres són els tancaments que limiten en tota la seva superfície o en part amb altres 
edificis ja construïts o que es construiran. L’aïllament acústic a soroll aeri, D2m,nT,Atr, no ha de ser 



Pàg. 32  Memòria 

menor que 40 dBA, o alternativament, l’aïllament acústic a soroll aeri al conjunt dels dos 
tancaments, DnT,A, no ha de ser menor que 50 dBA. 

Entre dos edificis no hi ha exigències d’aïllament a soroll d’impactes, ni entre recintes adjacents 
ni amb una aresta horitzontal en comú. 

5.2.3 

5.2.4 

Pas 3 – Elecció de l’opció 

El DB HR conté dues opcions de càlcul de l’aïllament acústic: 

 Opció simplificada, que conté taules amb solucions que donen conformitat a les 
exigències. 

 Opció general, que consisteix en un mètode de càlcul basat en el model simplificat de la 
norma UNE EN 12354, [5].  

L’única restricció del mètode simplificat és que només es pot aplicar a forjats amb un 
comportament homogeni: de formigó massís o amb elements alleugerants (revoltons i 
cassetons) i forjats mixtes de formigó i xapa d’acer, que constitueixen la majoria de forjats 
utilitzats a l’edificació. No s’aplica a forjats mixtes de formigó i fusta o de bigues de fusta. 

Totes dues opcions requereixen l’ús del Catàleg d’Elements Constructius [6] (en endavant 
CEC) o d’informació sobre l’aïllament acústic obtingut al laboratori dels elements constructius. 

Pas 4.a – Opció simplificada d’aïllament 

Consisteix en una sèrie de taules individualitzades per a cadascun dels diferents elements 
constructius, on figuren els valors mínims d’aïllament acústic de laboratori que els elements 
constructius han de complir per separat. Les taules transformen les exigències de l’edifici 
acabat en valors d’aïllament en laboratori per separat. 

 
Figura 5.4 Representació de l’opció simplificada 

             Font: Guía de aplicación del DB HR 
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És necessari conèixer la classificació que fa el DB HR de les particions interiors. 

 Envans: aquelles particions de distribució interior de les unitats d’ús. 

 Elements de separació verticals, ESV: són les separacions verticals que separen: 

- Una unitat d’ús de qualsevol altre recinte habitable o protegit.  

- Un recinte habitable o protegit de l’edifici, d’un recinte d’instal·lacions o 
d’activitat. 

 Elements de separació horitzontals, ESH: són les separacions horitzontals que 
separen: 

- Una unitat d’ús amb qualsevol recinte habitable o protegit. 

- Un recinte habitable o protegit, d’un d’instal·lacions o d’activitat. 

 Cobertes, façanes i terres en contacte amb l’aire exterior: són els tancaments en 
contacte amb l’exterior. 

Les taules 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 del DB HR fan referència, respectivament, als paràmetres mínims 
per a cadascuna de les tipologies de particions interiors.  

A més a més, el DB HR estableix els elements de separació verticals als que no se’ls hi 
apliquen les taules de l’opció simplificada. A la següent taula s’exposen els valors de RA que 
han de complir els ESV amb portes i recintes de l’ascensor. 

 

 1    Elements de separació vertical ESV amb portes entre: 
Porta o finestra RA≥30 dBA Protegit 
Tancament opac RA≥50 dBA 
Porta o finestra RA≥20 dBA 

Qualsevol 
recinte de l’edifici 

i Recintes d’una 
unitat d’ús 

Habitable 
Tancament opac RA≥50 dBA 

Recintes protegits No està permès l’accés directe des de 
recintes protegits a recintes 
d’instal·lacions o d’activitat 
Porta o finestra RA≥30 dBA 

Recintes 
d’instal·lacions o 
d’activitat 

i 

Recintes habitables 
Tancament opac RA≥50 dBA 

2     Elements de separació vertical ESV entre: 

Recintes de 
l’ascensor 

i Recintes protegits o habitables 
d’una unitat d’ús 

RA≥50 dBA 

Taula 5.6  Exigències per als ESV amb portes i recinte de l’ascensor 
             Font: Pròpia 
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Depenent de la ubicació de les unitats d’ús dins d’un edifici s’hauran d’utilitzar les diferents 
taules de l’opció simplificada. La següent taula mostra aquesta classificació. 

Tipus d’edifici                         
Situació unitats ús dins 
edifici 

Exigències d’aïllament acústic que han de 
complir 

Taules o apartats del 
DB HR 

Aïllament entre un recinte protegit i l’exterior Taula 3.4 L’edifici és una unitat d’ús en 
si mateix Si és habitatge, els envans interiors han de 

complir RA≥33dBA 
 

Les unitats d’ús estan 
separades de la resta de 
l’edifici per ESV, però no per 
ESH 

  

Aïllament entre un recinte protegit i l’exterior Taula 3.4 
Aïllament a soroll aeri entre unitats d’ús Taula 3.1 i 3.2 

- Si comparteixen 
l’estructura horitzontal 

Aïllament a soroll d’impactes entre unitats 
d’ús 

Taula I.1 

Aïllament entre un recinte protegit i l’exterior Taula 3.4 - Si es tracta d’estructures 
independents Aïllament a soroll aeri entre unitats d’ús Taula 3.2 o s’ha 

d’instal·lar un element 
RA  ≥  33 dBA 

Aïllament entre un recinte protegit i l’exterior Taula 3.4 Les unitats d’ús estan 
separades de la resta de 
l’edifici per ESV i ESH 

Aïllament a soroll aeri i d’impacte entre 
unitats d’ús 

Taula 3.1, 3.2 i 3.3 

Taula 5.7 Classificació de les exigències d’aïllament acústic dels edificis en funció de la ubicació de les unitats d’ús 
             Font: Pròpia 

Els paràmetres acústics que defineixen cada element constructiu són: 

a) Per als ESV, envans i façanes: 

i. m, massa per unitat de superfície, en kg/m2. 

ii. RA, índex global de reducció acústica, ponderat A, en dBA. 

iii. ∆RA, millora de l’índex global de reducció acústica, degut a l’extradossat. 

b) Per als ESH:  

i. m, massa per unitat de superfície, en kg/m2, de la secció tipus del forjat. 

ii. RA, índex global de reducció acústica, ponderat A, en dBA. 

iii. ∆Lw, reducció de l’índex global de pressió d’impacte, en dB, degut al terra flotant.  

iv. ∆RA, millora de l’índex global de reducció acústica, degut al terra flotant o al sostre 
suspès. 

Elecció del tipus constructiu 

En general els elements d’aquestes taules es poden combinar de qualsevol manera. Tot i que 
algunes combinacions són poc usuals a la pràctica constructiva o no són recomanables des del 
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punt de vista d’aïllament acústic i l’opció simplificada no les contempla o les penalitza imposant 
condicions més restrictives. A la següent taula hi ha les combinacions recollides a l’opció 
simplificada, amb les condicions mínimes dels elements: 

Taula 5.8 Condicions mínimes entre ESV, envans, façanes i forjats que recull l’opció simplificada 
             Font: Guia de aplicación del DB HR 

 



Pàg. 36  Memòria 

5.2.4.1 Envans. Taula 3.1del DB HR 

En l’opció simplificada es contemplen els següents tipus d’envans, que es troben representats a 
la figura 5.5: 

a) Envans de fàbrica amb recolzament directe: envans de fàbrica o de panells prefabricats 
ceràmics, de formigó o guix, recolzats al forjat sense interposició de bandes elàstiques. 

b) Envans de fàbrica amb recolzament elàstic, que poden ser: 

a. Envans de fàbrica, panells prefabricats ceràmics, de formigó o guix amb bandes 
elàstiques disposades a la seva base, al trobament amb el forjat inferior. 

b. Envans de fàbrica, panells prefabricats ceràmics, de formigó o guix recolzats al 
terra flotant. Es considera que el recolzament és elàstic ja que entre l’envà i el 
forjat hi ha el material aïllant a soroll d’impactes.  

c) Envans d’entramat: envans formats per plaques de guix laminat. 

 
Figura 5.5 Tipus d’envans recollits al DB HR 

             Font: DB HR 

 

L’elecció dels envans condiciona l’elecció dels elements de separació vertical i horitzontal. A la 
següent taula es mostren els valors mínims que han de complir els envans. 

 

 
Taula 5.9 Paràmetres dels envans. Taula 3.1 del DB HR 

             Font: DB HR 
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5.2.4.2 Elements de Separació Vertical, ESV. Taula 3.2 del DB HR 

Els ESV es divideixen en tres tipus: 

a) Tipus 1. Elements mixtos: Estan formats per un element base i un extradossat. 
L’element base és un element homogeni acústicament, format per una fulla de fàbrica, 
de maó, formigó armat o panells prefabricats. Els extradossats són: autoportant (TR01), 
adherit (TR02) o ceràmic (TR03). 

b) Tipus 2. Elements de fàbrica amb bandes elàstiques: Aquest tipus és una novetat i 
tracta solucions de dues fulles de fàbrica amb bandes en tot el seu perímetre. Es 
reconeixen dos grups de particions: dues fulles de fàbrica amb bandes elàstiques i una 
fulla de fàbrica i un extradossat ceràmic. 

c) Tipus 3. Elements d’entramat: Estan formats per plaques de guix laminat subjectes a 
una perfileria doble autoportant. Poden tenir 4 o 5 plaques. 

 

 
Figura 5.6 Tipus d’ESV recollits al DB HR 

             Font: DB HR 

La taula 3.2 del DB HR conté els valors mínims que ha de complir cadascun dels ESV. Pels 
elements de tipus 1 s’ha de complir simultàniament els paràmetres acústics m i RA per a 
l’element base i ∆RA per a l’extradossat en funció dels envans. Pels elements de tipus 2 i 3 
s’han de complir els valors m i RA simultàniament.  

A la taula 5.10 hi ha explicat el procediment d’ús de la taula 3.2 del DB HR. Entre parèntesi 
figuren els valors que han de complir els ESV que separen un recinte d’activitat o 
d’instal·lacions d’un recinte protegit. Sense parèntesi corresponen als ESV que separen unitats 
d’ús diferents. 

A l’annex B s’adjunten les fitxes que contenen la descripció dels components dels elements 
constructius horitzontals que compleixen la taula 3.2. 
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Taula 5.10 Procediment d’ús de la taula 3.2 del DB HR 

             Font: Guia DB HR 

5.2.4.3 Elements de Separació Horitzontal, ESH. Taula 3.3 i I.1del DB HR 

A l’opció simplificada s’elegeix el mateix ESH per a cada planta, excepte quan es limiti amb 
recintes d’activitats o instal·lacions. Els elements estan formats per: 

a) El suport estructural, ja sigui forjat o llosa. 

b) Terra flotant, que consisteix en un material aïllant a soroll d’impactes sobre el que es 
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disposa una capa rígida. Hi ha tres tipus: SF1, SF2 i SF3. 

c) Un fals sostre, en casos on l’aïllament necessari sigui major. Existeixen quatre tipus: 
T00, T01, T02 i T03. 

Per a utilitzar l’opció simplificada s’ha de fer servir la taula 3.3 si l’ESH separa unitats d’ús 
diferents o recintes d’instal·lacions o d’activitats de recintes protegits i la taula I.1 si no separa 
unitats d’ús diferents però estan separades per ESV, com ara habitatges unifamiliars. 

La taula 3.3 del DB HR conté els valors mínims que ha de complir cadascun dels paràmetres 
acústics. Es parteix de les dades de massa per unitat de superfície (kg/m2) del forjat. En funció 
del tipus d’envans del recinte de l’edifici s’ha d’elegir un terra flotant i/o un sostre suspès que 
compleixi: 

a) Per al terra flotant, han de complir simultàniament: 

- ∆RA, millora de l’índex global de reducció acústica, en dBA. 

- ∆Lw, reducció de l’índex global de pressió d’impacte, en dBA. 

b) Pel sostre suspès: 

- ∆RA, millora de l’índex global de reducció acústica, en dBA. 

El primer pas del procediment per aplicar la taula 3.3 del DB HR és l’elecció el tipus de forjat. 
S’ha de comprovar quina és la massa per unitat de superfície del cantell projectat per motius 
estructurals i el valor RA, simultàniament. 

Un cop definit quin és el forjat, s’elegeix el terra flotant i el fals sostre. Els valors de ∆RA i ∆Lw 
s’obtenen en funció del tipus d’envans: fàbrica, fàbrica amb bandes o entramat. Es poden triar 
diferents combinacions, accentuant la millora en el fals sostre o en el terra flotant. Tot i que, si 
es tria l’opció que el ∆RA del fals sostre sigui 0 significa que no en fa falta. En canvi, el terra 
flotant sempre és necessari per complir els valors de ∆Lw. 

A la taula 5.11 entre parèntesis hi ha els valors requerits pels ESH entre recintes protegits o 
habitables i d’activitats o instal·lacions. Les caselles ombrejades es refereixen a elements 
constructius inadequats. 

A més a més, si els envans utilitzats són d’entramat s’han de consultar les condicions de 
compatibilitat dels elements de separació horitzontal amb les façanes, sempre que estiguin en 
contacte amb la façana. 
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Taula 5.11 Procediment d’ús de la taula 3.3 del DB HR 
             Font: Guía DB HR 

A l’annex D s’adjunten les fitxes que contenen la descripció dels components dels elements 
constructius horitzontals que compleixen la taula 3.3. 
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La taula I.1 de l’annex I del DB HR conté els valors mínims per quan les unitats d’ús estan 
separades per elements de separació verticals i no per horitzontals. També es parteix de la 
massa per unitat de superfície del forjat. 

 
Taula 5.12 Paràmetres dels ESH quan les unitats d’ús comparteixen estructura horitzontal. Taula I.1 del DB HR 

             Font: DB HR 

L’exemple més clar d’aquesta circumstància és l’habitatge unifamiliar adossat, on els forjats o 
lloses que formen l’estructura horitzontal són compartits pels habitatges, sense existir entre 
habitatges una junta estructural. 

5.2.4.4 Soroll exterior: façanes, cobertes i terres amb contacte amb l’aire exterior 

La taula 3.4 del DB HR conté els valors d’índex global de reducció acústica per al soroll del 
trànsit, RA,tr, que han de complir els forats i la part cega de la façana, la coberta o el terra en 
contacte amb l’aire exterior. 

Es necessari conèixer els nivells de límit exigit del pas 2. Per a cada nivell de D2m,nT,Atr hi ha 
dues caselles que indiquen el RA,tr. La primera indica la “part cega 100%” i la segona “part cega 
diferent 100%”, és a dir, quan hi ha forats tal i com es mostra a la taula 5.14. Els forats es 
consideren finestres o lluernes incloent la caixa de persiana i airejador. La superfície total de la 
façana és la vista des de l’interior de cada recinte protegit. 

Al CEC es caracteritzen per separat les finestres i les caixes de persiana. Per trobar el RA,tr es 
necessari realitzar els càlculs d’aïllament mixt tal i com descriu l’annex G del DB HR. 

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛ +
−=

−−

S
·S·SlogR

tr,A,vtr,A,v R·,
c

R·,
v

tr,A

1010 101010  [dBA] (Eq. 5.1) 

on, 

RA,tr índex global de reducció acústica, per a soroll de trànsit del conjunt finestra i caixa de 
 persiana, [dBA]; 
Rv,A,tr índex global de reducció acústica, per a soroll de trànsit de la finestra, [dBA]; 
Rc,A,tr índex global de reducció acústica, per a soroll de trànsit de la caixa de persiana, [dBA]; 
S àrea del conjunt finestra i caixa de persiana, [m2]; 
Sv àrea de la finestra, [m2]; 

 

Sc àrea de la caixa de persiana, [m2]; 
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En la següent taula es recullen els valors de RA,tr totals per a diferents valors de finestres i 
caixes de persiana, vàlid per finestres de 0,8 cm2 fins a 8 m2 i per a caixes de fins a 0,25 m 
d’alçada. 

 
Taula 5.13 Valors dels paràmetres acústics de finestra i caixa de persiana 

             Font: Guia DB HR 

Els elements determinants per l’aïllament acústic d’una façana són les finestres i les caixes de 
persiana, ja que són els elements de menor aïllament. Tot seguit es presenta la taula 3.4 del 
DB HR assenyalant els tipus de finestra: senzilla, doble i a les que el CEC no dóna resposta (en 
aquests casos s’ha de consultar amb els fabricants). 

 
Taula 5.14 Correspondència entre la taula 3.4 del DB HR i les prestacions de finestres aportades pel CEC 

             Font: Pròpia 
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El problema de les caixes de persiana és la falta d’estanqueïtat quan s’instal·len a l’interior de la 
façana. En aquest cas només es poden instal·lar si Ld és inferior a 65 dB. En zones on la 
contaminació acústica és més gran s’han d’usar altres mètodes com dobles finestres o 
capalçats instal·lats per l’exterior. 

  
Figura 5.7 Esquemes de capalçats i el seu aïllament acústic 

             Font: Pròpia 

5.2.4.5 Mitgeres 

Són aquells tancaments que limiten amb altres edificis ja construïts o que es construiran. En 
aquest cas l’aïllament acústic a soroll aeri, D2m,nT,A, de la mitgera no ha de ser menor a 40 dBA 
o, alternativament, l’aïllament acústic a soroll aeri, DnT,A, corresponent al conjunt dels dos 
tancaments no serà superior a 50 dBA. Per tant existeixen dues exigències. 

5.2.5 Pas 4.b – Opció general d’aïllament 

L’opció general es pot aplicar a qualsevol tipus d’edifici. No existeixen restriccions sempre que 
es disposi d’informació veraç sobre l’aïllament acústic dels elements constructius i de les unions 
entre elements. És obligatori utilitzar-la en els casos en que no es pot usar l’opció simplificada. 
Conté un procediment de càlcul basat en el model simplificat per a la transmissió acústica 
estructural de la UNE EN 12354 parts 1, 2 i 3. La transmissió acústica des de l’exterior a un 
recinte d’un edifici o entre dos recintes d’un edifici es produeix seguint els camins directes i els 
indirectes o per via de flancs. 

En el càlcul del soroll aeri s’usa l’aïllament acústic aparent R’, considerada en la seva forma 
global RA’. En el càlcul del soroll d’impactes s’usa el nivell global de pressió d’impactes 
normalitzat, L’n,w. 

El procediment d’aplicació per al correcte disseny i dimensionat dels elements constructius d’un 
edifici que proporcionen l’aïllament acústic s’ha de realitzar entre parelles de recintes, i 
considerant cadascun d’ells com a recinte emissor i com a recinte receptor. 
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Les hipòtesis de càlcul són les següents: 

Les transmissions per via directa i per via de flancs han d’establir-se en termes d’aïllament 
mesurat in situ. 

 Rsitu = Rlab [dB] 

 Ln, situ = Ln. lab  [dB] 

on,  

Rsitu índex de reducció acústica d’un element mesurat in situ, [dB] 
Rlab índex de reducció acústica d’un element mesurat al laboratori, [dB] 
Ln, situ nivell de pressió de soroll d’impactes normalitzat mesurat in situ, [dB] 
Ln, lab nivell de pressió de soroll d’impactes normalitzat mesurat al laboratori, [dB] 

 

Anàlogament, per a revestiments com sostres suspesos, terres flotants i extradossats, han de 
considerar-se els valors de millora de l’índex de reducció acústica ∆Rsitu, de la reducció del 
nivell de pressió de soroll d’impactes per revestiment de la cara d’emissió ∆Lsitu i de la cara de 
recepció ∆Ld, situ. 

5.2.5.1 Mètode de càlcul d’aïllament acústic a soroll aeri entre recinte interiors 

La diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, DnT,A, utilitzada per a recintes interiors es 
calcula mitjançant l’expressió: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

S

'
AA,nT S

V·32,0·lg10RD     [dBA] (Eq. 5.2) 

on, 

V volum del recinte receptor, [m3]; 

SS àrea compartida de l’element de separació, [m2]; 

R’A índex global de reducció acústica, [dBA]. 

L’índex de reducció acústica aparent en obra R’ es calcula de forma general mitjançant 
l’expressió: 

'10·lg'R τ−=     [dBA] (Eq. 5.3) 

on,  

τ ’ factor de transmissió total de potència acústica, definit com el quocient entre la potència 
 acústica total radiada al recinte receptor i la potència acústica incident sobre la part 
 compartida de l’element de separació, per als diferents camins directes i indirectes (de 

 



Estudi i aplicació del DB HR del CTE en la construcció d’edificis d’oficines Pàg. 45 

 flancs) tal i com s’indiquen a la figura 5.8. 

 
Figura 5.8  Definició dels camins de transmissió acústica ij entre dos recintes. 

             Font: DB HR 

Per obtenir l’índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R’A s’utilitzen els índexs 
globals de reducció acústica dels elements constructius, RA, donant com a resultat els 
corresponents valors d’aïllament in situ. 
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1

1010 101010101010 [dBA] (Eq. 5.4) 

on, 

RDd,A índex global de reducció acústica per a la transmissió directa, en dB (dBA, per a soroll 
 rosa); 

RFf,A índex global de reducció acústica per a la transmissió indirecta, del camí Ff, en dB (dBA, 
 per a soroll rosa); 

RDf,A índex global de reducció acústica per a la transmissió indirecta, del camí Df, en dB 
 (dBA, per a soroll rosa); 

RFd,A índex global de reducció acústica per a la transmissió indirecta, del camí Fd, en dB 
 (dBA, per a soroll rosa); 

Dn,ai,A diferència de nivells normalitzada, ponderada A, per a la transmissió de soroll aeri per 
 via directa, a través d’airejadors o altres elements de construcció petits, Dn,e,A, o per via 
 indirecta, Dn,s,A, a través de distribuïdors i passadissos o a través de sistemes tals com 
 conductes d’instal·lacions d’aire condicionat o ventilació, en dB (dBA, per a soroll rosa); 

n número d’elements de flanc del recinte. Normalment n=4 però pot ser diferent 
 segons el disseny del recinte;  

SS àrea compartida de l’element de separació, [m2]; 

A0 àrea d’absorció equivalent de referència, de valor A0=10m2. 

 

L’índex  global de reducció acústica per la transmissió directa es determina a partir de les 
dades de l’element de separació segons l’expressió: 
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A,DdA,SA,Dd RRR ∆+=     [dBA] (Eq. 5.5) 

on,  

RS,A índex global de reducció acústica de l’element de separació per a soroll rosa incident, 
 [dBA]; 

A,DdR∆  millora de l’índex global de reducció acústica, per efecte de revestiments del costat de 

 l’emissió i de la recepció, en dBA, per a soroll rosa. Aquest valor s’obté directament de 
 resultats disponibles per assajos al laboratori per a la combinació elegida o es pot 
 deduir dels resultats obtinguts de cadascun dels revestiments per separat: 

 Un revestiment:   o A,DA,Dd RR ∆=∆ A,dA,Dd RR ∆=∆   [dBA]     

 Dos revestiments:       
2

A,d
A,DA,Dd

R
RR

∆
+∆=∆  o 

2
A,D

A,dA,Dd
R

RR
∆

+∆=∆  [dBA] 

 S’elegirà com a valor meitat pel cas de dos revestiments, el menor d’ells. 

Els valors dels índexs globals de reducció acústica per a la transmissió per flancs es 
determinen mitjançant les expressions: 

f

S
FfA,Ff

A,fA,F
A,Ff II

S
·lgKR

RR
R

0
10

2
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=     [dBA] (Eq. 5.6) 
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f
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S·lgKR
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R
0

10
2

++∆+
+

=     [dBA] (Eq. 5.8) 

on, 

RF,A índex global de reducció acústica de l’element de flanc F, (en dBA, per a soroll rosa); 

Rf,A índex global de reducció acústica de l’element de flanc f, (en dBA, per a soroll rosa); 

∆RFf,A millora de l’índex global de reducció acústica, per efecte de revestiments de l’element de 
 flanc, del costat de l’emissió i de la recepció, (en dBA, per a soroll rosa); 

∆RDf,A millora de l’índex global de reducció acústica, per efecte de revestiments en l’element de 
 flanc del costat de l’emissió i/o de l’element de flanc a la recepció, (en dBA, per a  soroll 
 rosa); 

∆RFd,A millora de l’índex global de reducció acústica, per efecte de revestiments en l’element de 
 flanc del costat de l’emissió i/o de l’element de separació  a la recepció, (en dBA, per a 
 soroll rosa) 

 Aquests valors s’obtenen directament de resultats disponibles per assajos a laboratori 
 per la combinació elegida o es poden deduir dels resultats obtinguts en cadascuna de 
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 les capes implicades independentment (ij=Ff; Fd o Df). 

 Un revestiment: A,iA,ij RR ∆=∆   o  A,jA,ij RR ∆=∆   [dBA]     

 Dos revestiments:       2
A,j

A,iA,ij
R

RR
∆

+∆=∆
  o  2

A,i
A,jA,ij

R
RR

∆
+∆=∆

 [dBA] 

 S’elegirà com a valor meitat pel cas de dos revestiments, el menor d’ells. 

Kij índex de reducció de vibracions per al camí per flancs ij (ij= Ff; Fd o Df), [dB];  

SS àrea compartida de l’element de separació, en m2 

lf longitud comú de l’aresta d’unió entre l’element de separació i els elements de flancs F i 
 f, [m]; 

l0 longitud de l’aresta d’unió de referència, de valor l0=1m. 

 

5.2.5.2 Mètode de càlcul d’aïllament acústic a soroll aeri en façanes, cobertes i terres en 
contacte amb l’aire exterior 

Quan el soroll exterior dominant és el ferroviari o el d’estacions ferroviàries, s’ha d’usar la 
magnitud d’aïllament global D2m,nT,A. Quan el soroll dominant és el d’automòbils o el d’aeronaus, 
la magnitud de l’aïllament global és D2m,nT,Atr. 

 
Figura 5.9  Definició dels camins de transmissió acústica des de l’exterior al recinte 

             Font: DB HR 

La diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, de la façana o de la coberta, ve donada 
per l’expressió: 

ST
V·logLRD fs

'
AA,nT,m

0
2 6

10+∆+=     [dBA] (Eq. 5.9) 

on, 

R’A índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, [dBA]; 
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∆Lfs millora de l’aïllament o diferència de nivells per la forma de la façana, [dB], segons 
 l’annex F del DB HR; aquest factor només és aplicable en el cas de soroll d’automòbils i 
 soroll ferroviari, i no en el cas d’aeronaus; 

V volum del recinte, [m3]; 

S àrea total de la façana o coberta, vista des de l’interior del recinte [m2]; 

T0 temps de reverberació de referència; el seu valor és T0=0,5s. 

 La transmissió per flancs comprèn tots els camins indirectes, incloent els corresponents a 
elements de façana o de coberta que no pertanyen al recinte: 
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on,  

Rm,A índex global de reducció acústica de l’element constructiu mixt (aïllament mixt), 
 ponderat A [dBA];r 

n número de camins indirectes. 

 

Per airejadors sense tractament acústic es considera: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

10
10 0S

·lgD A,e,n  [dBA]  (Eq. 5.11) 

On,  

S0 àrea de l’airejador, [m2]. 

5.2.5.3 Mètode de càlcul d’aïllament acústic a soroll aeri per mitgeres 

Cadascun dels tancaments d’una mitgera es dimensionarà amb el mateix mètode de càlcul 
d’aïllament acústic a soroll aeri que l’apartat anterior (5.2.5.2).  

5.2.5.4 Mètode de càlcul d’aïllament acústic a soroll d’impactes 

Les situacions més importants amb transmissions de soroll d’impacte corresponen a recintes 
superposats, recintes adjacents i recintes amb una aresta horitzontal comú formant díedres 
oposats per l’aresta. 
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Figura 5.10  Definició dels camins de transmissió entre dos recintes. Vista en secció vertical 

             Font: DB HR 

El nivell global de pressió de soroll d’impactes estandarditzat es calcula mitjançant l’expressió: 

( )V·,·lgLL '
w,n

'
w,nT 032010−=       [dB] (Eq. 5.12) 

on, 

V volum del recinte receptor, [m3]; 

L’n,w nivell global de pressió de soroll d’impactes normalitzat, [dB] 

Per a recintes superposats, el nivell global de pressió de soroll d’impactes normalitzat ve 
donat per: 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
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n
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L·,L,'
w,n

ij,w,nd,w,n·lgL
1
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on, 

Ln,w,d nivell global de pressió de soroll d’impactes normalitzat, degut a la transmissió directa, 
 [dB] i s’obté:  w,dww,nd,w,n LLLL ∆−∆−=

 on, 

 Ln,w nivell global de pressió de soroll d’impactes normalitzat, [dB]; 

 ∆Lw reducció del nivell global de pressió de soroll d’impactes per revestiment del 
  costat d’emissió, [dB]; 

 ∆Ld,w reducció del nivell global de pressió de soroll d’impactes per revestiment del 
  costat de la recepció, [dB]; 

 

Ln,w,ij nivell global de pressió de soroll d’impactes normalitzat, degut a la transmissió indirecta, 
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 o per flancs [dB] i s’obté: 
0ij

i
j,iA,j

A,jA,i
ww,nij,w,n ll

S
·lg10KR

2
RR

LLL −−∆−
−

+∆−=  

 on, 

 Ln,w nivell global de pressió de soroll d’impactes normalitzat, [dB]; 

 ∆Lw reducció del nivell global de pressió de soroll d’impactes per revestiment del 
  costat d’emissió, [dB]; 

 Rj,A índex global de reducció acústica per revestiment de l’element j, [dB]; 

 ∆Rj,A millora de l’índex global de reducció acústica per revestiment de l’element j, [dB]; 

 Kij índex de reducció de vibracions per cada camí de transmissió de l’element i al j, 
  [dB]; 

 Si àrea de l’element excitat, [m2]; 

 Iij longitud comú de l’aresta d’unió entre l’element i i el j, [m]; 

 l0 longitud de l’aresta d’unió de referència de valor 1m, [m]; 

 

n número de flancs, generalment 4. 

 

En recintes adjacents i recintes amb una aresta horitzontal en comú no existeixen 
transmissions directes. Les expressions resultants són immediates a la vista de les figures 
corresponents i de les relacions per als diferents camins de transmissió indirecta senyalades al 
punt anterior per Ln,w ij: 

⎟
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⎛
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=

n

j

L·,'
w,n

ij,w,n·lgL
1

101010       [dB] (Eq. 5.14) 

amb la mateixa notació que l’expressió 5.13. 

5.2.5.5 Eina de càlcul del DB HR 

Per tal de facilitar l’aplicació de l’opció general el Ministeri d’Habitatge ha desenvolupat una eina 
informàtica (Herramienta de Cálculo del Documento Básico HR Protección frente al ruido v1.0) 
[7] que conté i desenvolupa la formulació del DB HR. 

El programa consta d’uns fulls de càlcul (Excel) per a cada cas. S’hi introdueixen les dades de 
partida, tant de dimensions com dels elements constructius utilitzats, i el programa diu si amb 
aquestes especificacions es compleix el DB HR. L’eina serveix per realitzar una a una la revisió 
de l’aïllament acústic de parelles de recintes, a soroll aeri i d’impactes, i per calcular l’absorció 
acústica i temps de reverberació. 
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Figura 5.11  Pantalla inicial de l’Eina de càlcul del DB HR 

        

Els fulls de càlcul incorporen les dades del Catàleg d’Elements Constructius del CTE. I a més a 
més es poden afegir solucions constructives caracteritzades per l’usuari.  

En la figura 5.12 es mostra com és la fulla de càlcul per calcular l’aïllament acústic i d’impactes 
entre recintes interiors, adjacents amb 4 arestes comunes. Els valors obtinguts utilitzant aquest 
programa són idèntics als obtinguts a l’opció general ja que utilitza la mateixa metodologia de 
càlcul. 

Segons l’estudi [8], Validación de la herramienta oficial del DB HR del CTE frente a la UNE 
12354-1,2, evidencia la correcta implementació de la norma en l’eina de càlcul i comprova que 
utilitzant aquesta eina de càlcul els resultats calculats són idèntics als obtinguts amb l’opció 
general ja que utilitza la mateixa eina de càlcul. 

L’opció general compleix totes les condicions de disseny i dimensionat de l’edifici, tant per 
elements de separació vertical, horitzontal, com per façanes, cobertes i terres en contacte amb 
l’exterior. Pel que fa a la comparació entre l’opció general, programa del Ministeri, i les mesures 
in situ, segons l’estudi [9] Estudio acústico de adaptación en un edificio al código técnico de la 
edificación, les mesures obtingudes in situ i les obtingudes aplicant l’opció general són 
idèntiques. Les diferències que pot haver-hi entre els càlculs realitzats amb l’eina i les mesures 
obtingudes en casos reals, es deuran a altres circumstàncies alienes a la implementació, com 
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ara: la qualitat de les dades d’entrada, la correcta instal·lació dels materials, la interpretació 
adequada de tota la casuística a l’hora d’importar tota la geometria real per a cada parella de 
recintes o per la naturalesa pròpia del mètode de càlcul (apartat 5 de la norma). 

 

 
Figura 5.12  Pantalla de comprovació de l’aïllament acústic a soroll aeri i d’impactes per a recintes amb 4 arestes 

comunes 
             Font: Eina de càlcul del DB HR 
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5.3  Condicionament acústic 

El DB HR estableix que s’ha de limitar el soroll reverberant de determinats recintes des de dues 
vessants: 

a) Absorció acústica de les zones comunes. 

b) El temps de reverberació màxim d’aules i sales de conferències de V≤350m3, 
menjadors i restaurants. 

L’esquema del procediment d’aplicació és: 

 

  
Figura 5.13 Procediment d’aplicació del DB HR per condicionament acústic 

              Font: Pròpia 
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5.3.1 

5.3.2 

Pas A – Identificar recintes   

5.3.1.1 Zones comunes 

Els valors mínims d’absorció acústica s’apliquen a les zones comunes de: 

 Edificis d’ús residencial públic. 

 Edificis docents. 

 Edificis hospitalaris. 

Les zones comunes són aquells recintes que donen servei a vàries unitats d’ús. Els 
passadissos, vestíbuls, escales,... dins d’una unitat d’ús no es consideren zones comunes. 

5.3.1.2 Aules, sales de conferències, menjadors i restaurants 

Els valors màxims de temps de reverberació s’apliquen a: 

 Aules i sales de conferències de volum V≤350m3. Per a aules més grans el DB HR no 
estableix cap mètode de càlcul. 

 Menjadors i restaurants de qualsevol volum. 

Pas B – Determinació de les exigències 

5.3.2.1 Valors mínims d’absorció acústica 

L’àrea d’absorció acústica equivalent, A, de les zones comunes ha de ser almenys 0,2 m2 per 
m3 de volum del recinte. 

requeridarecinte AA ≥   

V·0,2Arequerida =  
(Eq. 5.15) 

 

5.3.2.2 Valors màxims de temps de reverberació 

Recinte Temps de reverberació 

Aules i sales de conferències buides T≤ 0,7s 
Aules i sales de conferències buides, però amb butaques fixes T≤ 0,5s 
Menjadors i restaurants T≤ 0,9s 

Taula 5.15 Valors màxims temps reverberació 
             Font: Pròpia 
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5.3.3 Pas C – Elecció dels materials i verificació 

Per satisfer els valors límit del temps de reverberació requerits en aules i sales de conferències 
de volum fins a 350 m3, restaurants i menjadors, es pot elegir un dels dos mètodes que figuren 
al DB HR: 

 Mètode de càlcul general del temps de reverberació a partir del volum i de l’absorció 
acústica de cadascun dels recintes. 

 Mètode de càlcul simplificat del temps de reverberació que consisteix a utilitzar un 
tractament absorbent acústic aplicat al sostre. Aquest mètode només es vàlid en el cas 
d’aules de volum fins a 350 m3, restaurants i menjadors. 

 

5.3.3.1 Dades prèvies 

Es necessari conèixer els valors del coeficient d’absorció acústic, α, dels acabats i l’àrea 
d’absorció acústica dels objectes, Ao. El coeficient α sol expressar-se en bandes d’octava, pel 
que s’haurà de trobar αm fent la mitja aritmètica de les bandes de 500, 1000 i 2000 Hz4. 

 

5.3.3.2 Mètode general del temps de reverberació 

El temps de reverberació, T, d’un recinte es calcula amb l’expressió: 

A
V·,T 160

=   [s] (Eq. 5.16) 

on, 

V volum [m3]; 

A absorció acústica total del recinte, [m2]. 

 

L’absorció acústica, A, es calcula a partir de l’expressió: 

V·m·AS·A m

N

j
j,m,o

n

i
ii,m 4

11
∑∑
==

++= α   [m2] (Eq. 5.17) 

on, 

                                                 
4Descrit a la UNE EN ISO 354. Acústica. Mesura de l’absorció acústica en una cambra reverberant. 
Avaluació de l’absorció acústica. 
UNE EN ISO 11654. Acústica. Absorbents acústics per a la seva utilització. 
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i,mα  coeficient d’absorció acústica mig de cada paràmetre, per a les bandes de terç d’octava 
 centrades a les freqüències de 500, 1000 i 2000 Hz; 

Si àrea del parament on el coeficient d’absorció és iα , [m2]; 

j,m,oA  àrea d’absorció acústica equivalent mitja de cada moble fix absorbent diferent [m2]; 

V volum del recinte, [m3]; 

mm  coeficient d’absorció acústica mig a l’aire, per a les freqüències de 500, 1000 i 2000 Hz i 
 té un valor de 0,006 m-1. 

Per aplicar el mètode de càlcul, és convenient ajudar-se de la fitxa justificativa de l’annex K del 
DB HR. En aquesta fitxa, figura 5.14, s’introdueixen les àrees de cadascun dels diferents 
paraments amb el seu coeficient d’absorció corresponent i juntament amb els objectes i 
l’absorció de l’aire s’obtenen l’absorció acústica i el temps de reverberació. 

 
Figura 5.14 Fitxa justificativa per calcular el temps de reverberació i d’absorció pel mètode general 

             Font: Annex K del DB HR 
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5.3.3.3 Mètode de càlcul simplificat del temps de reverberació 

A la majoria dels casos es pot utilitzar un tractament absorbent uniforme aplicat només al 
sostre. El mètode que es presenta a continuació calcula els valors mínims del coeficient 
d’absorció acústica mig del material o fals sostre pels casos: 

a) Aules de volum fins 350 m3: 

a. sense butaques tapissades: 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−=

t
i,m

S
,,·h 120230α    (Eq. 5.18) 

b. amb butaques tapissades fixes: 

260120320 ,
S
,,·h

t
i,m −

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−=α    (Eq. 5.19) 

b) Restaurants i menjadors: 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−=

t
i,m

S
,,·h 120180α    (Eq. 5.20) 

on, 

h altura lliure del recinte, [m]; 

St superfície sostre, [m2]. 

 

Si amb el sostre no s’obté el suficient condicionament acústic s’han de tractar els altres 
paraments, aplicant l’equació: 

∑
=

=
n

i
ii,mtt,m S·S·

1

αα    (Eq. 5.21) 

on, 

tm,α  coeficient d’absorció acústica mig obtingut a les expressions 5.18, 5.19 i 5.20; 

St superfície sostre, [m2]; 

im,α  coeficient d’absorció acústica mig del parament i; 

Si superfície parament i, [m2]. 

 

Anàlogament al mètode general, per aplicar el mètode de càlcul simplificat és convenient 
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ajudar-se de la fitxa justificativa de l’annex K del DB HR. En aquesta fitxa, figura 5.15, es 
calcula en un primer pas quin ha de ser el coeficient mig d’absorció acústica del sostre. Una 
vegada calculat aquest coeficient s’ha de triar un acabat del sostre que com a mínim tingui un 
coeficient mig d’absorció com el calculat al pas anterior. 

 
Figura 5.15 Fitxa justificativa per calcular el temps de reverberació i d’absorció pel mètode simplificat 

             Font: Annex K del DB HR 

5.3.3.4 Consideracions sobre els materials 

El condicionament acústic és un problema de l’elecció dels revestiments o els acabats de les 
superfícies dels recintes. Els materials absorbents més utilitzats en la construcció són: 

 Materials porosos: dissipen l’energia per fricció entre l’aire a l’interior dels porus. 
Absorbeixen amb major eficàcia les altes freqüències. En són exemples: moquetes, 
llanes minerals, guixos, revestiments tèxtils,... 

 Panells ressonadors: s’utilitzen en aplicacions específiques ja que absorbeixen un rang 
determinat de freqüències, amb major eficàcia les baixes. Els més comuns són panells 
de membrana o panells perforats. 

A l’Annex G del present projecte, Absorció acústica dels materials, s’adjunten unes taules amb 
els coeficients d’absorció dels materials d’acabats interiors de parets, sostres i terres per a 
diferents freqüències i el coeficient d’absorció mig. 
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5.4 Soroll i vibracions de les instal·lacions 

L’objectiu del DB HR pel que fa a soroll i vibracions d’instal·lacions és: 

 Limitar el nivell de soroll i vibracions dels equips. 

 Limitar el soroll i vibracions transmès a través de les subjeccions o punts de contacte. 

I és per això que el DB HR tracta el soroll i les vibracions des de dues vessants, 

 Des de la construcció. 

 Des de l’elecció dels equips i el disseny de les instal·lacions. 

El DB HR dóna una sèrie de regles bàsiques de muntatge general, encaminades a prevenir la 
transmissió de sorolls i vibracions de les instal·lacions de l’edifici. Aquestes regles es divideixen 
en condicions de muntatge dels equips generadors de soroll estacionari (grups electrògens, 
cremadors, calderes,...) i condicions de les conduccions i equipaments (xarxes hidràuliques, 
aire condicionat, ...). 

Per altra banda, al document del CTE sobre salubritat, DB HS, també figuren exigències 
relatives a aïllaments de vibracions, de transmissió del soroll estructural o de ventilació que 
també s’han de tenir en compte. Tot i que sovint fa referència a mètodes de càlcul del DB HR 
que finalment no han estat inclosos, com ara el càlcul de la freqüència de ressonància. 

 

5.4.1 

                                                

Condicions de muntatge d’equips generadors de soroll estacionari 

Els equips s’instal·laran sobre suports antivibratoris elàstics quan es tracta d’equips petits i 
compactes o sobre una bancada d’inèrcia quan l’equip no tingui una base pròpia suficientment 
rígida. La bancada d’inèrcia serà de formigó o acer de tal forma que tingui la suficient massa i 
inèrcia per evitar el pas de vibracions a l’edifici5. 

S’instal·laran connectors flexibles a l’entrada i a la sortida de les canonades dels equips. A les 
xemeneies de les instal·lacions tèrmiques que portin incorporats dispositius electromecànics 
per a l’extracció de productes de combustió s’utilitzaran silenciadors. 

 

 

 

5 Es consideren vàlids els suports antivibratoris i els connector flexibles que compleixin la UNE 100153 IN 
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5.4.2 Conductes i equipaments 

Hidràulics 

Les conduccions col·lectives de l’edifici han d’anar tractades amb la finalitat de no provocar 
molèsties als recintes habitables i protegits adjacents. S’utilitzaran sistemes antivibratoris tals 
com maniguets elàstics estancs, boteres estanques i brides. L’ancoratge de canonades 
col·lectives es realitzarà a elements de massa major que 150 Kg/m2. 

La velocitat de circulació de l’aigua es limitarà a 1 m/s en les canonades de calefacció i els 
radiadors d’habitatges. Els radiadors no s’han de recolzar al paviment i a la paret 
simultàniament, només quan la paret estigui recolzada sobre el terra flotant. 

Les aixetes dels recintes habitables seran del Grup II com a mínim, segons la classificació UNE 
EN 200. S’evitarà l’ús de cisternes elevades de descàrrega a través de canonades i d’aixetes 
d’ompliment 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 
suports a l’estructura de l’edifici: terres i parets. Els sistemes d’hidromassatge s’hauran de 
muntar mitjançant elements de suspensió elàstica esmorteïda. 

Aire condicionat 

Els conductes de l’aire condicionat han de ser absorbents acústics quan la instal·lació ho 
requereixi i s’han d’utilitzar silenciadors específics. 

S’evitarà el pas de les vibracions dels conductes als elements constructius mitjançant sistemes 
antivibratoris, com ara brides, maniguets i suspensions elàstiques. 

Ventilació 

Els conductes d’extracció que discorren dins d’una unitat d’ús s’han de revestir amb elements 
constructius amb índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, d’almenys 33 dBA, a no 
ser que siguin d’extracció de fums de garatges que en aquest cas s’han de revestir amb 
elements constructius amb un índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, d’almenys  45 
dBA. 

En cas que dues unitats d’ús adjacents horitzontalment comparteixin el mateix conducte 
col·lectiu d’extracció, es compliran les condicions que especifica el DB HS3. 

Eliminació de residus 

Per a instal·lacions de trasllat de residus per baixant, han de complir-se les condicions: 

a) Els conductes s’han de tractar adequadament per a que no transmetin soroll i 



Estudi i aplicació del DB HR del CTE en la construcció d’edificis d’oficines Pàg. 61 

 

vibracions als recintes habitables i protegits adjacents. 

b) El magatzem de contenidors es considera un recinte d’instal·lacions i el terra del 
magatzem de contenidors ha de ser flotant. 

Ascensors i muntacàrregues 

Els sistemes de tracció dels ascensors i muntacàrregues s’ancoraran als sistemes estructurals 
de l’edifici mitjançant elements esmorteïdors de vibracions. El recinte de l’ascensor, quan la 
maquinària estigui a dins del mateix, es considerarà un recinte d’instal·lacions a efectes 
d’aïllament acústic. Quan no sigui així, els elements que separen un ascensor d’una unitat d’ús 
han de tenir un índex de reducció acústica RA major que 50 dBA. 

Les portes d’accés a l’ascensor als diferents pisos tindran topalls que assegurin la pràctica 
anul·lació de l’impacte contra el marc a les operacions de tancament. 

El quadre de comandaments, que conté els relés d’arrencada i aturada, estarà muntat 
elàsticament assegurant un aïllament adequat dels sorolls d’impactes i de les vibracions.    

 

5.5 Construcció 

El DB HR fa referència a la construcció i dóna unes pautes tant per l’execució, el control de 
l’execució i el control d’obra acabada. Al 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 al projecte.  

5.5.1 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 d’execució de l’obra. Al plec de condicions s’indicaran les condicions particulars 
d’execució dels elements constructius. Als Annexos B, C, D d’aquest projecte s’adjunten les 
fitxes d’execució de cadascun dels elements constructius amb totes les indicacions per una 
bona execució de les obres. En especial es tindran en compte una sèries de consideracions 
pels diferents elements constructius. 

5.5.1.1 Elements de separació vertical (ESV) i envans 

Els endolls, interruptors i caixes de registre d’instal·lacions contingudes als elements de 
separació vertical no seran passants. Quan es disposin per les dues cares d’un element de 
separació vertical, no seran coincidents, exceptuant quan s’interposi entre ells una fulla de 
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fàbrica o una placa de guix laminat. Les juntes entre els elements de separació vertical i les 
caixes per a mecanismes elèctrics han de ser estanques. 

5.5.1.2 Elements de separació horitzontal (ESH) 

Pels terres flotants: el forjat ha d’estar net de restes que puguin deteriorar el material aïllant. El 
material aïllant ha de cobrir tota la superfície del forjat i no ha d’interrompre la seva continuïtat. 
La trobada entre el terra flotant i els altres elements s’ha de realitzar sense contacte rígid. 

Pels fals sostres: quan els conductes d’instal·lacions estiguin instal·lats a l’interior dels fals 
sostres han d’evitar-se que connectin rígidament el forjat i les capes que formen el sostre. 

5.5.1.3 Façanes i cobertes 

La fixació dels marcs de les fusteries que formen els forats (portes i finestres) i els lluernaris, 
així com la fixació de les caixes de persiana, s'ha de fer de tal manera que quedi garantida 
l'estanquitat a la permeabilitat a l'aire.

5.5.1.4 Instal·lacions 

S’han de fixar elements elàstics i sistemes antivibradors a les subjeccions o punts de contacte 
entre les instal·lacions que produeixen vibracions i els elements constructius. 

5.5.1.5 Acabats superficials 

Els acabats superficials, especialment les pintures, aplicats sobre els elements constructius 
dissenyats per condicionament acústic, no han de modificar les propietats absorbents 
acústiques d’aquests. 

5.5.2 Control de l’execució  

El control de l’execució de l’obra es realitzarà d’acord amb les especificacions del projecte, els 
seus annexos i les modificacions autoritzades pel director d’obra i les instruccions del director 
d’execució.  

Es comprovarà que l’execució de l’obra es realitza d’acord amb els controls que estableix el 
plec de condicions del projecte i amb la freqüència que hi indica. 

S’inclourà a la documentació de l’obra executada qualsevol modificació que pugui introduir-se 
durant l’execució, sense que en cap cas deixen de complir-se les condicions mínimes 
assenyalades al DB HR. 
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5.5.3 Control d’obra acabada 

En el cas de que es realitzin mesures in situ per a 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 les UNE EN ISO 140-4 i UNE EN ISO 140-5 per 
a soroll aeri, la UNE EN ISO 140-7 per a soroll d’impactes i la UNE EN ISO 3382 pel temps de 
reverberació. La valoració global dels resultats de les mesures d’aïllament es realitzaran 
conforme a les definicions de diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de soroll 
segons estableix l’Annex H del DB HR.  

Pel compliment de les exigències d’aquest DB s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts 
per mesures in situ i els valors límits exigits de 3 dBA per aïllament a soroll aeri, de 3 dB per 
aïllament a soroll d’impacte i de 0,1 s per temps de reverberació. 

El Ministeri d’Habitatge ha fet públic que la potestat per demanar aquestes mesures correspon 
a les Comunitats Autònomes. Tot hi això, hi ha ajuntaments que abans de donar la llicència de 
primera ocupació demanen la verificació dels diferents elements constructius, el cas més 
conegut és el de l’Ajuntament de València. Actualment a Catalunya no es demanen aquestes 
comprovacions, això no vol dir que un futur alguna llei autonòmica o ordenança municipal ho 
requereixi. 

5.6 Manteniment i conservació 

Finalment, el DB HR fa esment al manteniment i la conservació. Els edificis s’han de mantenir 
de manera que els seus recintes conservin les condicions exigides inicialment. Quan en un 
edifici es realitza alguna reparació, modificació o substitució dels materials o productes que 
composen els seus elements constructius, aquests hauran de realitzar-se amb materials o 
productes de propietats similars, i de tal forma que no afectin a les característiques acústiques 
del recinte. 

S’ha de tenir en compte que la modificació de la distribució interior d’una unitat d’ús, com ara 
l’eliminació o desplaçament dels envans, modifica substancialment les condicions acústiques 
de la unitat d’ús. 
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66  AApplliiccaacciióó  pprrààccttiiccaa  ddee  ddiisssseennyy  

6.1 Definició de l’edifici de referència 

Per a l’aplicació pràctica dels criteris de disseny descrits anteriorment, s’ha optat per un model 
típic que s’enquadra als paràmetres característics dels edificis d’oficines. 

Per a que l’estudi pugui ser el més representatiu possible s’ha triat un edifici amb una tipologia 
de façana específica per a cada orientació. En cadascuna d’aquestes façanes els nivells 
d’índex de soroll dia que es rebran també seran diferents. 

 

6.1.1 Localització 

La ciutat escollida per a la localització de l’estudi és Barcelona, que es troba situada a al nord-
est de la Península Ibèrica, a la costa del mar Mediterrani, tal i com es mostra a la figura 6.1: 

 
Figura 6.1 Localització de Barcelona a Europa 

             Font: maps.google.cat 

Les seves coordenades són 41° 24′ 7″ N i 2° 10′ 17″ E i es troba situada a una altitud de 12,5 m 
per sobre del nivell del mar a la Pl. Sant Jaume. 
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La ubicació exacta de l’edifici no es necessària per a l’estudi a realitzar i, per tant, no és objecte 
a desenvolupar al present projecte. Tot i això, una proposta a l’hora d’ubicar-lo en una zona 
concreta de la ciutat seria el districte del 22@, antiga zona industrial situada al barri de Poble 
Nou de la ciutat i afectada de ple per un pla de reconversió que la transformarà en el futur 
centre de negocis de la ciutat de Barcelona. A la figura 6.2 s’observa una vista aèria de la zona. 

 
Figura 6.2 Vista aèria del 22@ 

             Font: www.22barcelona.com 

6.1.2 

6.1.3 

Climatologia 

Situada a la costa de la mar Mediterrània, Barcelona s'assenta en una plana formada entre els 
deltes de les desembocadures dels rius Llobregat, al sud-oest, i Besòs, al nord-est, i limitada 
pel sud-est per la línia de costa, i pel nord-oest per la serralada de Collserola (amb el cim del 
Tibidabo, 516,2 m, com a punt més alt) que segueix paral·lela la línia de costa encaixant la 
ciutat en un perímetre molt definit. 

La part del pla de Barcelona més propera a la serralada litoral es troba esquitxada de petits 
turons, alguns dels quals urbanitzats: el Carmel (265,6 metres), Monterols (127,3 metres), el 
Putget (182,7 metres), la Rovira (206,8 metres) i la Peira (138 metres). A tocar del litoral, 
dominant el port, s'aixeca la muntanya de Montjuïc (184,8 metres), i el mont Tàber de només 
16,9 m, que és el promontori on s'assenta el nucli històric de la ciutat. 

Característiques generals de l’edifici 

Per al present estudi s’ha dissenyat un edifici d’oficines amb una planta quadrada de 36 m de 
costat, el que suposa una superfície per planta de 1.296 m2. Consta de 10 plantes de 3 metres 
d’altura lliure cadascuna d’elles; per tant, l’alçada total de l’edifici és de 30 metres.  
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Per a l’estudi s’ha considerat dues unitats d’ús, una sala d’activitats i una zona comuna tal i com 
es mostra en la figura 6.3. Aquesta configuració correspon a tenir dues empreses, ja que es 
consideren unitats diferents amb una zona d’accés que és la zona comuna i la sala d’activitats 
pot ser la sala de les fotocopiadores on el nivell sonor és més elevat, i per això es considera 
d’activitats.  

 Figura 6.3 Planta de l’edifici d’estudi 
             Font: Pròpia 

6.1.4 Orientació i tipologia de les façanes 

L’edifici d’estudi té cadascuna de les seves façanes orientades a un dels punts cardinals 
principals (façana nord, sud, est i oest). A la mateixa figura 6.3 es mostra la planta de l’edifici 
d’estudi, amb la indicació de l’orientació corresponent per a cada espai. Cada façana dóna a un 
carrer diferent on el soroll també és diferent. Per triar el tipus de façana s’han seguit els 
consells del dossier professional, Edificios de oficinas eficientes: Criterios de diseño [11]. 

A la façana nord s’ha determinat instal·lar una façana lleugera de vidre. Aquest tipus de façana 
s’anomena mur cortina. És una de les solucions més actuals i modernes en tancaments 
exteriors per edificis d’oficines i s’ha instal·lat a la façana nord ja que és l’única orientació on no 
és necessària la utilització de proteccions solars que controlin la radiació solar incident. La 
solució genèrica que es vol comprovar és d’una fulla formada per un doble vidre laminar amb 
una cambra d’aire entremig. 
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La façana sud és de tipus sandvitx formada per dues fulles no ventiladesm, amb la fulla interior 
d’entramat, la fulla exterior lleugera i un 50% de forats. En aquesta orientació una bona opció 
seria recobrir la façana amb plantes, convertint-la en una façana verda. Aquest tipus de 
recobriment a més de millorar l’aspecte proporciona un aïllament addicional, sobretot pel que fa 
a les exigències tèrmiques. Ni al CEC ni en catàlegs de fabricants no contemplen quin és 
l’abast real d’aquesta millora en l’aïllament acústic i, per tant, en aquest cas pràctic s’ha optat 
per fer els càlculs per una façana de tipus sandvitx.  

La façana est és una façana de fàbrica vista no ventilada aïllada per l’interior amb una fulla 
interior d’entramat, la fulla exterior pesada i amb un 75% de forats. 

Finalment la façana oest és una façana ventilada amb una fulla interior d’entramat amb un 50% 
de forats. Aquest tipus de façana té indiscutibles avantatges termoacústics gràcies a la seva 
cambra ventilada entre el revestiment i l’aïllament, sempre que estigui correctament executada  
i mantinguda. 

6.1.5 Característiques de les particions interiors 

Pel que fa als tancaments, les solucions genèriques que es desitgen executar seran del tipus 
mixt per elements verticals: obra de fàbrica amb extradossats i elements d’envans secs. 

La tipologia d’envans triada és d’entramat autoportant, segons el DB HR tipus 3. Són envans 
formats per plaques de guix laminat de 15 mm a cada cara, amb muntants de 48mm, amb 
rebliment de la cavitat interior de llana mineral (de vidre o roca semirígida). 

Pel que fa als elements de separació vertical entre recintes de diferents unitats d’ús s’ha triat la 
composició del tipus 1 del DB HR, format per un element base i un extradossat. Els elements 
de separació estan formats per mig maó foradat doble com a element base i un extradossat (a 
les dues cares) format per una placa de guix laminat de 15 mm sobre muntants de 48 mm, amb 
rebliment de la cavitat interior de llana mineral (de vidre o roca semirígida). 

Els elements de separació vertical entre un recinte i un d’activitat la solució serà del mateix 
tipus que els cas anterior, però amb uns guanys per extradossat superior majors que les 
exigibles en els casos anteriors, ja que les exigències són majors. S’utilitzarà divisoris amb 
massa de maó important. Es proposa mig peu de maó perforat cara vista, enguixat ambdues 
cares, i amb un extradossat de doble paca de guix laminat de 15 mm, muntat sobre entramat 
metàl·lic i amb rebliment de llana mineral. 

L’elecció dels elements de separació horitzontal s’elegeix tenint en compte la solució 
corresponent a envans d’entramat amb un forjat de massa de 350 kg/m2. És un forjat de 
bigueta i revoltó de formigó amb un cantell de 25 + 5 cm complementat amb un terra flotant de 
90 kg/m2 de massa, format per 4 cm mínim de morter més acabat de fusta adherida, sobre un 
element de resiliència que consisteix en una llana mineral rígida de 20 mm d’espessor. 



Estudi i aplicació del DB HR del CTE en la construcció d’edificis d’oficines Pàg. 69 

6.2 Disseny de l’aïllament acústic segons requeriments del DB-
HR del CTE 

6.2.1 Dades prèvies 

El primer pas és conèixer el valor d’índex de soroll de dia, Ld, de la zona on s’ubica l’edifici. 
Com que la ubicació de l’edifici no és un lloc concret, i per tal de que l’exemple d’aplicació sigui 
el més profitós possible, a cada façana de l’edifici hi ha un nivell sonor diferent, tal i com es 
mostra a la figura 6.4. 

 
Figura 6.4 Mapa estratègic del soroll centrat amb l’edifici d’estudi  

             Font: Pròpia 

A la ciutat de Barcelona els índexs de soroll de dia varien des de nivells inferiors als 55 dBA, 
fins a valors superiors als 75 dBA. Els índexs de soroll que s’han determinat pels carrers que 
envolten l’edifici d’estudi s’han determinat tenint en compte els quatre valors on la població 
exposada és més gran, tal i com mostra la taula 6.1 segons les dades del mapa del soroll del 
barcelonès [12]. S’ha considerat l’índex de soroll dia del carrer més sorollós el que correspon a 
la façana est (70-75 dBA), la façana nord li correspon un índex de soroll de 65-70 dBA, la 
façana sud un índex de 60-65 dBA i la façana oest un índex de 55-60 dBA. 

 

Població exposada 
Valors Ld dBA Població en centenes 

<55 85,39 
55-60 155,39 
60-65 354,99 
65-70 446,13 
70-75 149,58 
>75 0 

Taula 6.1 Població exposada als diferents índexs de soroll de dia pel barri 22@  
             Font: Mapa del soroll del barcelonès 
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6.2.2 Zonificació i exigències 

L’ús de l’edifici del present estudi és administratiu i, per tant, pertany a un dels quatre usos que 
afecta l’aïllament acústic del DB HR, tal i com es mostra a la taula 5.2 del capítol 5. Les 
exigències d’aïllament a soroll interior s’estableixen entre una unitat d’ús i qualsevol altre recinte 
de l’edifici que no pertanyi a aquesta unitat d’ús i entre recintes protegits o habitables i recintes 
d’activitat o instal·lacions. Les exigències d’aïllament a soroll exterior s’estableixen entre un 
recinte protegit i l’exterior. Les exigències d’aïllament entre edificis s’estableixen entre recintes 
protegits i habitables adjacents amb altres edificis. 

Una unitat d’ús és una part d’un edifici que es destina a un ús específic. En el cas d’un edifici 
d’ús administratiu cada unitat d’ús pot ser una empresa diferents o, en cas que sigui una 
empresa gran, poden ser departaments diferents. En el cas de l’estudi hi ha dues unitats d’ús i 
un recinte d’activitats (per exemple una sala de fotocopiadores) per planta. 

La identificació de les zones comunes només es necessària a efectes de conèixer les 
exigències d’absorció acústica. A efectes d’aïllament acústic, les zones  comunes que no 
pertanyen a la unitat d’ús es consideren recinte habitable. 

La següent figura mostra com queda zonificada una planta de l’edifici: 

 
Figura 6.5 Zonificació de l’edifici 

 S’han marcat amb una P els recintes protegits i amb una H els recintes habitables  
             Font: Pròpia 
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Un cop identificades les diferents unitats d’ús es procedeix a identificar els recintes protegits i 
habitables que pertanyin o no a una unitat d’ús. Es consideren recintes protegits en edificis d’ús 
administratiu les oficines, despatxos i sales de reunió. La resta de recintes (cuines, banys, 
passadissos i zones comunes) es consideren recintes habitables. 

 

6.2.2.1 Exigències de soroll interior 

Un cop zonificat l’edifici es determinen el valors límit d’aïllament interior, tant aeri com 
d’impacte, exigits entre els diferents recintes. 

A la figura 6.6 es mostren les diferents exigències d’aïllament acústic entre recintes mitjançant 
línies de colors, tant pel que fa a soroll aeri com soroll exterior. 

Soroll aeri 

Per saber quines són les exigències entre recintes s’aplica la taula 5.3. Els colors utilitzats per a 
cada nivell d’aïllament pels elements de separació vertical són els següents: 

 

 Vermell per DnT,A ≥ 55 dBA. 

 Blau per DnT,A ≥ 50 dBA. 

 Taronja per DnT,A ≥ 45 dBA. 

 

En magenta s’han ressaltat els elements de separació verticals que disposen de portes. En 
aquest cas no s’aplica la diferència de nivells estandarditzada entre recintes interiors,DnT,A , sinó 
que s’apliquen altres valors mínims de l’índex global de reducció acústica, RA, per al tancament 
opac i per a la porta. 

 

A les particions interiors d’una mateixa unitat d’ús, els envans, l’índex global de reducció 
acústica no ha ser menor que 33 dBA en edificis residencials. A l’edifici d’estudi aquesta 
restricció no faria falta complir-la ja que és un edifici administratiu, però s’ha cregut convenient 
que es compleixi per a que hi hagi més confort acústic entre recintes. 
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Soroll d’impactes 

Anàlogament al soroll aeri, per saber les exigències d’aïllament acústic a soroll d’impactes entre 
recintes s’aplica la taula 5.4. El nivell de pressió de soroll d’impactes, L’nT,w, ha de ser més petit 
que 65 dB quan el receptor és un recinte protegit i l’emissor un altre recinte de l’edifici i més 
petit que 60 dB quan el receptor és un recinte protegit o habitable i l’emissor és un recinte 
d’instal·lacions o d’activitat. 

 

6.2.2.2 Exigències de soroll exterior 

Les exigències de soroll exterior afecten als tancaments en contacte amb l’exterior, és a dir, 
façanes, cobertes i terres en contacte amb l’exterior dels recintes protegits. Partint de les dades 
prèvies del valor de l’índex de soroll dia, Ld, les exigències per a cada façana s’han pintat del 
color del mapa del soroll corresponent. La següent taula conté els valors mínims d’aïllament 
D2m,nT,Atr. 

 

Ús de l’edifici 
Cultural, sanitari, docent, administratiu 

Ld

dBA 
Estàncies Aules 

 
Façana 

Ld ≤60 30 30 Oest 
60<Ld≤65 32 30 Sud 
65<Ld≤70 37 32 Nord 
70<Ld≤75 42 37 Est 

Ld≥65 47 42  
Taula 6.2 Valors d’aïllament acústic a soroll aeri exigits, D2m,nT,Atr

             Font: Pròpia 

Com que l’edifici està situat al 22@, on el soroll exterior dominant és el del trànsit i no el de les 
aeronaus no s’han d’incrementar en 4 dBA els valors mínims d’aïllament, fet que si succeeix 
quan el soroll exterior dominant és el de les aeronaus. 

 

6.2.2.3 Exigències de soroll d’altres edificis 

Les mitgeres són els tancaments que limiten en tota la seva superfície o en part amb altres 
edificis ja construïts o que es construiran. L’edifici d’estudi és un edifici aïllat i no té mitgeres, en 
aquest cas no hi ha exigències de soroll d’altres edificis. 

A la figura 6.6 es representen totes les exigències d’aïllament acústic que hi ha a l’edifici. 
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Figura 6.6 Plànol amb cada paret d’un color diferent indicant les exigències d’aïllament acústic 

             Font: Pròpia 

6.2.3 Opció simplificada 

Segons la configuració en la ubicació de les unitats d’ús s’han d’aplicar les diferents taules que 
composen l’opció simplificada. A l’edifici d’estudi les unitats d’ús estan separades de la resta de 
l’edifici per Elements de Separació Vertical (ESV) i per Elements de Separació Horitzontal 
(ESH). Per aquesta configuració s’hauran d’aplicar les taules 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 del DB HR, tal i 
com es mostra a la taula de classificació dels edificis, taula 5.7 del present projecte. 

Per a la correcta definició dels elements constructius al projecte d’execució, és necessari 
utilitzar  el CEC (Catàleg d’Elements Constructius) o dades dels fabricants juntament amb les 
taules de l’opció simplificada. 

 

6.2.3.1 Envans   

L’elecció del tipus d’envans condiciona l’elecció dels elements de separació verticals i 
horitzontals, ja que els envans són, a més d’una partició entre dos espais, elements de flanc 
que influeixen en la transmissió de soroll entre recintes. 

En el nostre cas els envans triats són del tipus d’entramat autoportant. A partir de la taula 3.1 
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del DB HR els paràmetres que ha de complir aquest tipus són 25 kg/m2 de massa i 43 dBA 
d’índex global de reducció acústica. 

 
Taula 6.3 Taula 3.1 del DB HR 

             Font: DB HR 

Els envans utilitzat estan formats per plaques de guix laminat de 15 mm a cada cara, amb 
muntants de 48 mm, amb rebliment de la cavitat interior de llana mineral (de vidre o roca 
semirígida). Al CEC aquesta configuració correspon al codi P4.1 (tal i com mostra la taula 6.4) i 
té 26 kg/m2 de massa i 43 dBA d’índex global de reducció acústica. Per tant aquesta 
configuració compleix. 

 
Taula 6.4 Valors d’envans autoportants 

             Font: CEC, pàg 14 particions interiors verticals 
 

6.2.3.2 Elements de separació verticals. ESV 

Tot i que al DB HR s’han classificat els recintes en habitables i protegits i se li han donat 
exigències diferents, l’opció simplificada les tracta d’igual manera. Per tant, un cop identificades 
les 2 unitats d’ús els ESV són els mateixos independentment que separi recintes habitables, 
protegits o d’altres recintes de l’edifici, sempre que aquests últims no siguin d’instal·lacions o 
d’activitat. 

Tots els ESV amb portes entre una unitat i qualsevol altra han de complir RA≥50 dBA. A l’opció 
simplificada tots els elements de la taula 3.2 del DB HR ho compleixen i són vàlids en el cas de 
particions que tenen portes o finestres.  

Pel que fa al recinte de l’ascensor, aquest ha de tenir un RA, e base+ ∆RA extradossat ≥50 dBA si 
l’element emprat és del tipus 1. 

L’element utilitzat en el present estudi és del tipus 1: elements mixtes, format per un element 
base i un extradossat. Els elements de separació estan formats per mig maó foradat doble com 
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a element base i un extradossat (a les dues cares) format per una placa de guix laminat de 15 
mm sobre muntants de 48 mm, amb rebliment de la cavitat interior de llana mineral (de vidre o 
roca semirígida). Al CEC aquesta configuració correspon al codi P1.3 per l’element base (tal i 
com es mostra a la taula 6.5) i té una massa de 127 kg/m2 i 40 dBA d’índex de reducció 
acústica. A l’extradossat li correspon el codi TR 1 (taula 6.6) i té 23 dBA de millora (els 15 dBA 
d’una banda i la meitat de l’altra 8 dBA). 

 

 
Taula 6.5 Valors d’elements base d’ESV6

             Font: CEC, pàg 2 particions interiors verticals 

 
Taula 6.6 Valors d’extradossat d’ESV 

             Font: CEC, pàg 10 particions interiors verticals 

A partir de la taula 3.2 del DB HR la solució de tipus 1 de massa 120 kg/m2 i RA de 38 dBA ha 
de portar un extradossat de ∆RA de 14 dBA, tal i com es mostra a la taula 6.7. Per tant aquesta 
configuració compleix. 

                                                 

6 El valor entre claudàtors fa referència al valor mig que té en compte l’amplitud dels productes existents. 
Sense claudàtors és el valor mínim.   
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Taula 6.7 Taula 3.2 del DB HR 

             Font:: DB HR 

Els superíndexs de la taula 3.2 del DB HR afegeixen condicionants que s’han de tenir en 
compte. En aquest cas ens condiciona les façanes (no són vàlides les façanes amb la fulla 
interior de fàbrica o formigó) i el forjat (ha de ser d’almenys 250kg/m2 i amb terra flotant amb 
millora de l’índex de reducció acústica de 4 dBA). 

Pel que fa als elements que separen un recinte d’un d’activitats, el DB HR en aquest cas 
concret no augmenta l’exigència (a la taula 3.2 per aquesta configuració no hi ha cap valor 
entre parèntesis). No obstant, si augmentem la massa de l’element base, tal i com s’ha pensat 
executar, hi haurà més confort acústic en aquests recintes. 

En el cas que els ESV comparteixin portes i finestres, s’hauran de triar les portes i finestres 
amb un índex global de reducció acústica, RA, de 20 dBA si el recinte receptor és  habitable i de 
30 dBA si és protegit.  

 

6.2.3.3 Elements de separació horitzontals. ESH 

A l’opció simplificada s’elegeix el mateix element de separació horitzontal per a cada planta, 
amb excepció de les zones on els recintes protegits o habitables limiten amb recintes 
d’instal·lacions o d’activitat, on l’aïllament acústic exigit és major. 

L’element utilitzat al present estudi és un forjat de bigueta i revoltó de formigó amb un cantell de 
25 + 5 cm complementat amb un terra flotant de 90 kg/m2 de massa, format per 4 cm mínim de 
morter més acabat de fusta adherida, sobre un element de resiliència que consisteix en una 
llana mineral rígida de 20 mm d’espessor. 
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Al CEC aquesta configuració correspon a un forjat d’entrebigat de formigó 300 mm de cantell 
amb una massa de 372 kg/m2 (tal i com es mostra a la taula 6.8), un índex global d’aïllament de 
55 dBA i un nivell mig de pressió sonora de 78 dBA. 

 
Taula 6.8 Característiques de forjats unidireccionals 

             Font: CEC, pàg 17 materials i productes 

Al terra flotant li correspon, segons el CEC, una millora de l’índex global d’aïllament de 5 dBA i 
una millora del nivell mig de pressió de 30 dB. 

  

 
Taula 6.9 Característiques de terres flotants 

             Font: CEC, pàg 2 particions interiors horitzontals 

Aquests valors es comparen amb els de la taula 3.3 del DB HR, tal i com es mostra a la taula 
6.10. Per un forjat de massa 350 kg/m2 i índex global de reducció acústica de 54 dBA (s’han de 
complir els dos valors simultàniament) es necessita un terra flotant amb una reducció de l’índex 
global de pressió d’impacte de 14 dB i una millora de l’índex global de reducció acústica de 5 
dBA. Es comprova que l’ESH compleix aquestes condicions. 

Finalment es comprova que també compleix les condicions que ens diu els superíndexs de la 
taula 3.2. El forjat ha de ser d’almenys  250 kg/m2 i amb terra flotant amb millora de l’índex de 
reducció acústica de 4 dBA. 
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Taula 6.10 Taula 3.3 del DB HR 

             Font: DB HR 

La taula 3.3 ens condiciona les façanes tal i com es mostra segons el superíndex (6).  

 

 

Totes les restriccions que resulten dels superíndexs estan plasmades a la taula 5.8 del 
present projecte. En color verd hi ha totes les combinacions possibles utilitzant l’opció 
simplificada. La taula 5.8 és molt útil per veure si amb els tipus de solucions emprades es 
pot aplicar el mètode simplificat i les condicions mínimes entre els elements. 
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6.2.3.4 Façanes 

Finalment s’estudien els tancaments exteriors. En aquest cas, com que a cada orientació hi ha 
un tipus de façana diferent, s’aniran estudiant cas per cas. 

 Façana Nord 

El tipus de façana utilitzat en aquesta orientació és el mur cortina. Partint dels valors de la 
diferència de nivells estandarditzada en façanes, D2m,nT, s’obtenen els valors de l’índex de 
reducció acústica a tràfic, RA,tr, que han de complir les solucions segons la taula 3.4 del DB HR. 
Les exigències de soroll exterior per aquesta façana són, segons la taula 6.2, de 37 dBA. Com 
que la part de forats és del 100% la façana ha de tenir un índex de reducció acústica a tràfic de 
39 dBA com a mínim. 

 
Taula 6.11 Taula 3.4 del DB HR per a les exigències de la façana Nord 

             Font: DB HR 

Al CEC no hi ha gaires dades referents a façanes de mur cortina7, i de les poques que hi ha 
cap supera un RA,tr de 32 dBA. Per trobar una solució que s’ajusti als 39 dBA exigits s’ha 
consultat a catàlegs de fabricants. Segons [13], la solució triada és un doble vidre amb el vidre 
exterior laminar incolor de 10 mm, una cambra d’aire de 12 mm i un vidre interior incolor de 9 
mm, ja que té un RA,tr de 39 dBA, tal i com mostra la taula 6.12. 

 
Taula 6.12 Taula prestacions acústiques mur cortina 

             Font: TECHNAL 

                                                 

7 Fins a la versió del setembre de 2009 no ni havia cap apartat específic per aquest tipus de façana. 

 



Pàg. 80  Memòria 

Tot i que compleix amb les especificacions de la taula 3.4 del DB HR hi ha una de les 
condicions de la taula 3.3 (superíndex 6) que diu que les façanes d’una fulla han de superar els 
135 kg/m2. El mur cortina és una façana lleugera, en aquest cas concret de 46 kg/m2, per tant  
aplicant l’opció simplificada no compleix les especificacions. Aquest fet obligarà a comprovar-
ho amb l’opció general que és més acurada. 

 Façana Sud 

La façana utilitzada és del tipus sandvitx de dues fulles no ventilada; amb la fulla interior 
d’entramat, la fulla exterior lleugera i el 50% de forats. Partint de les exigències de 32 dBA, de 
D2m,nT,Atr, la solució adoptada haurà de complir un índex de reducció acústica a tràfic, RA tr, de 40 
dBA de la part cega i 32 dBA dels forats, tal i com mostra la següent taula: 

 
Taula 6.13 Taula 3.4 del DB HR per a les exigències de la façana Sud 

             Font: TECHNAL 

La façana utilitzada està formada per un panell sandvitx de xapa d’acer amb ànima aïllant de 
poliuretà a la fulla exterior i una fulla interior formada per una placa de guix laminat amb 
perfileria de 48 mm i absorbent entre mig. Entre les dues fulles hi ha una cambra d’aire. 
Aquesta configuració correspon a la codificació F11.4a del CEC, tal i com mostra la taula 6.14, i 
té un índex de reducció acústica a tràfic de 43 dBA i una massa de 26 kg/m2. 

 

 Taula 6.14 Valors façana de panell sandvitx amb ànima aïllant, no ventilada 
             Font: CEC, pàg 27 façanes 
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Pel que fa a les finestres, han de tenir un índex de reducció acústica a tràfic major de 32 dBA. 
Amb un vidre senzill de 12 mm, amb finestra no practicable, ja s’aconsegueixen els 32 dBA. 

  
Taula 6.15 Valors de vidres per a finestres  

             Font: CEC, pàg 4 forats  

Aquesta configuració compleix amb les exigències de la taula 3.4 del DB HR i amb els 
superíndexs de la taula 3.3 del DB HR, segons els quals la massa de la façana ha de ser com a 
mínim de 26 kg/m2 i l’índex de reducció acústica, RA, de 43 dBA. 

 Façana Est 

El tipus utilitzat és una façana no ventilada amb una fulla exterior pesada i una fulla interior 
d’entramat amb un 75% de forats. La façana est és la que rep un índex de soroll dia més gran i 
per tant és la que tindrà unes exigències majors que són, segons la taula 6.2, de 42 dBA. 
Segons la taula 3.4 del DB HR, aquesta façana haurà de complir 50 dBA d’índex de reducció 
acústica global a tràfic, RA, tr, per a la part cega i 43 dBA pels forats, tal i com es mostra a la 
següent taula: 

 

 
Taula 6.16 Taula 3.4 del DB HR per a les exigències de la façana Est 

             Font: CEC, pàg 4 forats      

La façana utilitzada està formada per una fulla principal (exterior pesada) de maó perforat de 
115 mm amb un revestiment interior de 15 mm  i una fulla interior formada per un aïllant no 
hidròfil i una placa de guix de 15 mm. Aquesta configuració correspon a la codificació F1.4 del 
CEC, tal i com mostra la taula 6.17, i té un índex de reducció acústica a tràfic de 55 dBA i una 
massa de 184 kg/m2. 
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Taula 6.17 Valors façana amb fulla principal de fàbrica vista 

             Font: CEC, pàg 3 façanes 

En aquest cas les finestres hauran de ser dobles, instal·lant un vidre senzill amb obertura 
lliscant a la finestra exterior i un vidre aïllant amb obertura oscil·lobatent, que té un índex de 
reducció acústica a tràfic de 44 dBA.  

 
Taula 6.18 Valors de vidres per a finestres  

             Font: CEC, pàg 4 forats  

Aquesta configuració compleix amb les exigències de la taula 3.4 del DB HR i amb els 
superíndexs de la taula 3.3 del DB HR, segons els quals per a façanes pesades i no ventilades 
amb la fulla interior d’entramat autoportant la massa de la fulla de fàbrica ha de ser com a 
mínim de 145 kg/m2 i l’índex de reducció acústica, RA, de 45 dBA. 

 Façana Oest 

Finalment, el tipus utilitzat per a la façana oest és del tipus ventilada amb una fulla interior 
d’entramat amb un 50% de forats. El fet que rebi l’índex de soroll dia més petit fa que les 
exigències siguin les menors. Partint de les exigències de 30 dBA i amb la taula 3.4 del DB HR, 
aquesta façana haurà de complir 40 dBA d’índex de reducció acústica global a tràfic, RA, tr, per a 
la part cega i 30 dBA pels forats, tal i com es mostra a la següent taula: 
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Taula 6.19 Taula 3.4 del DB HR per a les exigències de la façana Oest  

             Font: CEC, pàg 4 forats      

La façana utilitzada està formada per un revestiment exterior discontinu fixat mecànicament, 
una cambra ventilada de 100 mm i una fulla interior d’entramat autoportant amb rebliment de la 
cavitat interior de llana mineral. Aquesta configuració correspon a la codificació F.10.2  del 
CEC, tal i com es mostra a la taula 6.20, i té un índex de reducció acústica a tràfic de 43 dBA i 
una massa de 48 kg/m2. 

 
Taula 6.20 Valors façana ventilada 

             Font: CEC, pàg 3 façanes 

L’exigència de les finestres és de 30 dBA. Amb un vidre senzill de 10 mm de gruix i no 
practicable és suficient per complir amb aquestes especificacions. A la taula 6.15 es mostren 
els valors de les finestres senzilles. 

Aquesta configuració compleix amb les exigències de la taula 3.4 del DB HR i amb els 
superíndexs de la taula 3.3 del DB HR, que diu que per façanes ventilades la massa de la fulla 
interior ha de ser com a mínim de 26 kg/m2 i l’índex de reducció acústica, RA, de 43 dBA. 

 

6.2.3.5 Fitxa justificativa de l’opció simplificada d’aïllament acústic 

El DB HR, en el seu annex K, adjunta una sèrie de fitxes justificatives. Una d’elles és la fitxa 
justificativa de l’opció simplificada d’aïllament acústic. Aquesta fitxa reflexa tots els índexs que 
s’han obtingut anteriorment i permet comprovar si es compleix amb tots el requeriments. 
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Taula 6.21 Fitxa justificada opció simplificada aïllament acústic  

             Font: pròpia 

6.2.4 Opció general. Verificació dels resultats amb l’Eina de càlcul del DB HR 

Per calcular l’aïllament acústic segons l’opció general del DB HR s’utilitzarà l’Eina de càlcul del 
DB HR que ha programat el Ministeri i que és igual de vàlid que si ho calculéssim amb les 
fórmules a mà. 

En un primer pas haurem de triar quin càlcul es voldrà fer. En aquest estudi es calcularà el 
conjunt d’aïllament acústic a soroll aeri i d’impactes entre dues unitats d’ús i entre un recinte 
protegit i un d’activitats (amb això es calcularan els ELV i ELH) i el càlcul de l’aïllament a soroll 
exterior per les 4 façanes. 

Per tant caldrà realitzar 6 fulls de càlcul diferents. Un cop ja hem triat quin càlcul es vol fer s’han 
d’introduir totes les dades (tant geomètriques, definició dels elements a comprovar i unions 
entre elements). A l’Annex H del present projecte s’adjunten totes les pantalles amb totes les 
dades inicials i els resultats per cadascun dels càlculs.  
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A la taula 6.22 es recullen tots els resultats derivats d’aplicar l’Eina de càlcul. Utilitzant la 
metodologia de càlcul de l’opció general, que és molt més acurada i que no comporta tantes 
condicions com l’opció simplificada, es comprova que totes les solucions constructives 
compleixen la normativa, fins i tot la façana Nord de tipus mur cortina. Aquesta façana en 
l’opció simplificada no complia a causa de la seva lleugeresa i en canvi aplicant l’opció general 
és suficient. 

 Requisit DB HR  Resultat Eina  

DnT,A ≥ 50 dBA 60 dBA  Entre unitats d’ús 

L’nT,w ≤ 65 dBA 27 dBA  
DnT,A ≥ 55 dBA 60 dBA  Entre un recinte protegit i 

d’activitat 
L’nT,w ≤ 60 dBA 27 dBA  

Façana Nord D2m,nT,Atr ≥ 37 dBA 37 dBA  
Façana Sud D2m,nT,Atr ≥ 32 dBA 32 dBA  
Façana Est D2m,nT,Atr ≥ 42 dBA 43 dBA  
Façana Oest D2m,nT,Atr ≥ 32 dBA 32 dBA  

Taula 6.22 Resultats de l’Eina de càlcul  
             Font: pròpia 

6.3 Disseny del condicionament acústic segons requeriments 
del DB-HR del CTE 

El DB HR estableix limitacions del condicionament acústic en l’absorció de les zones comunes i 
el temps de reverberació màxim d’aules i sales de conferències de V ≤ 350 m3, menjadors i 
restaurants. 

6.3.1 Identificar recintes 

6.3.1.1 Zones comunes 

Les zones comunes són aquells recintes que donen servei a vàries unitats d’ús. Els 
passadissos, vestíbuls, escales, etc. dins d’una unitat no es consideren zones comuns. A 
l’edifici d’estudi les zones comunes són les que es mostren a la figura 6.7. 

6.3.1.2 Aules, sales de conferències, menjadors i restaurants 

Els valors màxims de temps de reverberació s’apliquen a aules i sales de conferències de 
volum  V ≤ 350 m3 i menjadors i restaurants de qualsevol volum. Les exigències s’apliquen als 
recintes buits, sense ocupació i sense mobiliari, exceptuant el mobiliari fix, com les butaques 
fixes a les sales de conferències. A l’edifici d’estudi s’haurà de calcular el temps de reverberació 
dels menjadors i de les aules, tal i com es mostra a la figura 6.7.  
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Figura 6.7 Identificació dels 

             Font: Pròpia 

6.3.2 

2

6.3.3 

Determinació de les exigències 

6.3.2.1 Valors mínims d’absorció acústica 

L’àrea d’absorció acústica equivalent, A, de les zones comunes ha de ser almenys 0,2 m2 per 
metre cúbic de volum del recinte.  

L’àrea de la zona comú de l’edifici d’estudi és de 88 m2 i el volum és de 264 m3, per tant l’àrea 
requerida és  8522642020 m,·,V·,Arequerida ===

6.3.2.2 Valors màxims del temps de reverberació 

Els valors màxims són els que mostren la taula 5.15 del present projecte. A les aules i sales de 
conferències buides el temps de reverberació ha de ser major a 0,7s. Per aules i sales de 
conferències amb butaques fixes el temps de reverberació ha de ser major a 0,5s i per a 
restaurants i menjadors el temps ha de ser major 0,9s. 

Elecció dels materials i verificació de l’exigència 

Per calcular els valors de temps de reverberació requerits per a aules i sales de conferències 
de fins a 350 m3, restaurants i menjadors es poden elegir dos mètodes de càlcul: 

 Mètode general del temps de reverberació a partir del volum i de l’absorció acústica. 
Aquesta opció és vàlida per calcular l’absorció acústica de les zones comunes i pel 
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temps de reverberació d’aules i sales de conferències de fins a 350 m3, restaurants i 
menjadors 

 Mètode simplificat del temps de reverberació. Aquest mètode només és vàlid en el cas 
d’aules de volum fins a 350 m3, restaurants i menjadors. 

6.3.3.1 Dades prèvies 

Pel càlcul del temps de reverberació i de l’absorció acústica és necessari conèixer els valors del 
coeficient d’absorció acústica, α, dels acabats i l’àrea acústica dels objectes. A l’annex G es 
mostren per a diferents materials d’acabats interiors de parets, sostres i terres el coeficient 
d’absorció mig i les freqüències per bandes d’octava. 

6.3.3.2 Càlcul de l’absorció acústica de les zones comunes 

Pel càlcul de l’absorció acústica de les zones comunes només es pot fer aplicant el mètode 
general. Per aplicar aquest mètode de càlcul es convenient utilitzar la fitxa justificativa de 
l’annex K del DB HR on s’introdueixen les àrees de cadascun dels diferents paraments amb el 
seu coeficient d’absorció corresponent i juntament amb els objectes i l’absorció de l’aire 
s’obtenen l’absorció acústica i el temps de reverberació. 

 
Taula 6.23 Fitxa justificativa opció general condicionament acústic 

             Font: pròpia 
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En aquest cas és necessari instal·lar un fals sostre de plaques de guix perforat amb un 
coeficient mig de 0,55 per tal de complir amb les exigències. 

6.3.3.3 Càlcul del temps de reverberació d’aules i menjadors  

El càlcul de l’absorció acústica de les aules i menjadors es pot fer aplicant el mètode general i 
el mètode simplificat. Com que ja s’ha vist que el mètode general i el càlcul del condicionament 
és igualment vàlid utilitzant el mètode simplificat, es farà servir aquest últim. 

Anàlogament al cas anterior per aplicar aquest mètode de càlcul és convenient utilitzar la fitxa 
justificativa de l’annex K del DB HR. En aquest cas es calcula quin ha de ser el coeficient mig 
necessari i a partir d’aquí es tria l’element o elements, segons les exigències. En el cas d’estudi 
només s’utilitzarà el fals sostre com a element. 

 
Taula 6.24 Fitxa justificativa opció simplificat condicionament acústic 

             Font: pròpia 

A les aules l’exigència és major que als menjadors per això l’acabat triat és diferent. A la taula 
6.24 es comprova que l’absorció acústica que es deriva dels càlculs és superior a l’exigida. El 
fet que hi hagi diferents elements segons els usos dels recintes pot crear errades durant 
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l’execució, seria convenient que tots els fals sostres fossin iguals. En aquest cas es triaria el 
que té un coeficient d’absorció més gran garantint, així, que es compleix amb el DB HR i en els 
recintes on hi ha menys exigència hi haurà més confort acústic.  

 

Recinte Absorció acústica, [m2] Absorció acústica exigida, [m2] 
Aula unitat d’ús 1 20,54 18,96 
Aula unitat d’ús 2 17,65 18,00 
Menjador unitat d’ús 1 20,74 19,14 
Menjador unitat d’ús 2 24,75 22,85 

Taula 6.25 Resum absorció acústica 
             Font: pròpia 

 

6.3.4 Verificació dels resultats amb l’Eina de càlcul del DB HR 

L’eina de càlcul del DB HR també calcula el condicionament acústic. Els càlculs són els 
mateixos que en els apartats anterior (es pot triar si s’utilitza l’opció general o la simplificada). 
Utilitzar aquesta eina és molt més ràpid que fer-ho manualment, ja que ja està programada el 
full de càlcul i ja estan introduïdes les dades del CEC del coeficient d’absorció acústica. Tot 
seguit es mostren dos exemples (un del mètode simplificat i l’altre del general). 

 
Figura 6.8 Càlcul temps de reverberació amb l’opció general utilitzant l’Eina de càlcul del DB HR 

             Font: Pròpia 
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Figura 6.9 Càlcul temps de reverberació amb l’opció simplificada utilitzant l’Eina de càlcul del DB HR 

             Font: Pròpia 
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6.4 Altres consideracions 

Tot i que el gran gruix del DB HR fa referència  l’aïllament acústic i al condicionament acústic hi 
ha altres consideracions que s’han de tenir en compte com són: el soroll i vibracions de les 
instal·lacions, el disseny de trobades, el control d’execució d’obra i a control d’obra acabada. 

6.4.1 

6.4.2 

Soroll i vibracions 

L’objectiu del DB HR pel que fa a soroll i vibracions d’instal·lacions és limitar el nivell de soroll i 
vibracions dels equips i limitar el soroll i vibracions transmeses a través de les subjeccions. El 
DB HR dóna una sèrie de regles de muntatge general i no entra en exigències numèriques. Per 
tant s’han de seguir els consells que es donen a l’apartat 4.4 del present projecte. 

Disseny de trobades 

Un dels punts on es poden produir més errades en l’execució és a les trobades entre els 
elements. La Guia d’aplicació del DB HR proporciona una sèrie de fitxes amb els detalls i 
característiques que han de complir les trobades entre elements constructius. Als Annexos B, C 
i D del present projecte fan referència a cadascun dels elements constructius hi ha una o vàries 
fitxes de trobades entre els diferents elements. 

A tall d’exemple a la següent figura es mostren les diferents fitxes de trobades dels elements de 
separació vertical de tipus 1 i forjats, façanes, envans, pilars i conductes de ventilació i 
instal·lacions. 

 
 Figura 6.10 Fitxa de trobades entre elements constructius 

             Font: Guía del DB HR 
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6.4.3 

6.4.4 

Control execució d’obra 

Per garantir tots els dimensionats i dissenys dels elements és de vital importància fer un 
seguiment i control de l’obra durant l’execució. La Guia d’aplicació del DB HR proporciona una 
sèrie de fitxes i taules de control d’execució de l’obra. Aquestes fitxes s’han inclòs a l’Annex F 
del present projecte. 

Control d’obra acabada 

El DB HR diu que se seguiran els criteris indicats a l’article 7.4 de la part 1 del CTE. marca com 
a obligació realitzar mesures finals in situ, de comprovació de l’aïllament a soroll aeri, soroll 
d’impactes i temps de reverberació. 
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77  EEssttuuddii  eeccoonnòòmmiicc  

En aquest capítol es realitza una valoració econòmica del projecte, tenint en compte que la 

seva durada ha estat de 9 mesos en un total de 960 hores. 

Els costos generats per a la realització del projecte es basen en els associats al procés de 

documentació i redacció dels resultats. Aquests costos es poden diferenciar en: 

 Infraestructures: engloba l’ús de l’oficina o el seu lloguer, els subministres (electricitat, 

aigua, telèfon, ADSL,... ). 

 Recursos materials: aquest apartat el formen les despeses generades pel material 

fungible o no utilitzat en tot el transcurs de la realització del projecte. El material 

considerat és material informàtic (hardware i software) i material d’oficina (bolígrafs, 

llibretes, carpetes,... ). 

 Recursos humans: és la partida més important en un projecte analític - documental, hi 

estan associats el treball dels enginyers i personal administratiu. La valoració d’aquest 

cost es fa amb les hores de dedicació i la tarifa horària per a cada tipologia de personal. 

 

7.1  Cost d’infraestructures 

Aquest cost està composat per: 

 Ús o lloguer de l’oficina. 

 Connexió ADSL i telèfon. 

 Subministres: electricitat i aigua. 

 

Pel que fa als equips es consideren 240 dies laborables i una mitjana de 6 h/dia, per tant 1.440 

hores d’utilització de l’oficina i dels equips durant un any. El temps de dedicació de les 

infraestructures ha estat de 960 hores. 
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Concepte Import anual 
(€/any) 

Cost horari 
(€/h) 

Temps de dedicació  
(h) 

Cost total  
(€) 

Infraestructura 
(ús de l’oficina) 

2.000 1,39 960 1.334,4 

Connexió ADSL i 
telèfon 

600 0,28 960 268,8 

Subministres 
(electricitat, aigua) 

400 0,28 960 268,8 

Total    1.872 
Taula 7.1: cost de les infraestructures 

             Font: Pròpia 

7.2  Cost dels recursos materials 

Aquest cost està composat per: 

 Costos no amortitzables: material d’oficina (paper, bolígrafs, cartutxos de tinta, 

carpetes,...). Aquest cost està estimat en 150 €. 

 Costos amortitzables: material informàtic, tant pel que fa el hardware: 

o Ordinador personal HP Compaq dc7100, Pentium 4, 3.00 GHz, 504 MB de 

RAM. 

o Impressora Xerox WorkCentre 24PCL6. 

Com pel que fa al software: 

o Microsoft Office 2003. 

L’amortització es calcula estimant la inversió inicial dels equips i llicències dividit entre la vida 

útil d’aquests recursos materials. L’horitzó temporal estimat de vida útil tant de l’ordenador com 

el de la llicència del software és de tres anys. En el cas de la impressora es consideren deu 

anys. Tal i com s’ha fet en l’apartat anterior es considera 1.440 h d’utilització dels equips. 
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Concepte Inversió inicial 
(€) 

Amortització 
(anys) 

Cost anual 
(€/any) 

Cost horari  
(€/h) 

Ordenador personal HP 
Compaq dc7100 

1.100 3 366,7 0,255 

Llicència Office 2003  700 3 233,3 0,162 

Impressora Xerox 
WorkCentre 24PCL6 

6.000 10 600 0,417 

Taula 7.2: cost horari dels recursos materials amortitzables 
             Font: Pròpia 

 

Concepte Cost horari 
(€/h) 

Temps de dedicació 
(h) 

Cost total  
(€) 

Ordenador personal HP            
Compaq dc7100 

0,255 960 244,8 

Llicència Office 2003  0,162 960 155,5 

Impressora Xerox                
WorkCentre 24PCL6 

0,417 960 400,3 

Total   800,6 
Taula 7.3: cost total dels recursos materials amortitzables 

             Font: Pròpia 

Sumant els dos costos referents als recursos materials, el del material d’oficina estimat en 150€ 

i el del equip informàtic estimat en 800,6€ es té un cost total de recursos materials de 950,6€. 

7.3  Cost dels recursos humans 

El personal involucrat en la realització del projecte es pot classificar en les següents categories i 

tarifes horàries: 

 

Categoria professional Tarifa horària   
(€/h) 

Administratiu/va 20 

Enginyer/a júnior 35 

Enginyer/a sènior 100 
Taula 7.4: categories i tarifes del personal 

             Font: Pròpia 

 

En la següent taula es defineixen els costos associats als recursos humans definint fases i 

tasques concretes 
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Fase Tasques Categoria 
professional 

Temps de 
dedicació 

Tarifa 
horària 

Cost 

Definició de les directrius E. Júnior 5 35 175 

Recopilació de la informació E. Júnior 80 35 2.800 

Redacció E. Júnior 300 35 10.500 

Estudi normativa E. Júnior 240 35 8.400 

Càlculs E. Júnior 100 35 3.500 

El
ab

or
ac

ió
 d

el
 p

ro
je

ct
e 

Subtotal   25.375

Aportacions i revisions                        
de contingut 

      E. Sènior 40 100 4.000

C
on

su
lte

s 
   

i r
ev

is
ió

 

Subtotal   4.000  

Redactat, impressió i 
enquadernació 

Administratiu 195 20 3.900

Ed
ic

ió
 

Subtotal   10.000  

TOTAL  33.275 

Taula 7.5: cost total dels recursos humans 
             Font: Pròpia 

7.4  Cost total 

El cost total del projecte, sumant els costos de les infraestructures, costos materials i humans 

és el següent:  

Concepte Cost         
(€) 

Infraestructures 1.872 

Recursos materials 950,6 

Recursos humans 33.275 

SUBTOTAL                                                                 36.097,6   

10% Benefici Industrial 3.609,8

TOTAL 39.707,3 

Taula 7.6: cost total del projecte 
             Font: Pròpia 

Sobre el cost del projecte s’aplicarà la tarifa de l’IVA corresponent al moment de l’emissió de la 

factura.
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88  AAnnààlliissii  ddee  ll’’iimmppaaccttee  aammbbiieennttaall  

El present projecte és essencialment de caràcter teòric, es per això que l’impacte ambiental 
generat per a la seva elaboració s’enfoca directament als materials i energia empleada. 

La confecció d’aquest projecte s’ha realitzat al COEIC ja que l’autor d’aquest document està 
realitzant un conveni de cooperació educativa amb aquesta organització. L’any 2006, el 
COEIC, com a signant de L’Acord Cívic per a una Barcelona Neta i Sostenible amb 
l’Ajuntament de Barcelona, va participar al projecte Oficina Verda amb l’objectiu de 
desenvolupar accions i implantar mesures centrades en la recollida selectiva i en la gestió de 
residus. 

Des de l’any 2007 el COEIC té integrada la norma ISO 14001:2004 de Gestió Mediambiental 
amb la motivació principal de minimitzar l’impacte de les activitats que es realitzen a 
l’organització. La certificació d’aquesta norma es va obtenir l’any 2008. 

En referència al material d’oficina es potencia la seva reutilització interna, s’augmenta el 
consum de productes reciclats, s’inclouen criteris ambientals pel que fa a la gestió de compres i 
s’implanta a recollida selectiva interna. Pel que fa als aspectes energètics s’afavoreix l’estalvi 
mitjançant mesures integrades com per exemple l’ajust i disminució de l’horari de funcionament 
de les instal·lacions d’il·luminació i climatització, que estan operatives només en les 
dependencies ocupades. 

El procediment de treball a l’hora d’elaborar aquest projecte ha estat el d’utilitzar suports 
informàtics evitant la impressió de documents de consulta. La impressió de les còpies 
utilitzades amb la directora i ponent han estat realitzades en blanc i negre, a dues cares i dos 
pàgines per cara. El paper utilitzat disposa de certificat FSC i a més, la documentació que ha 
quedat obsoleta s’ha reciclat. 

Tot i que la finalitat del projecte és teòric, el disseny i execució d’un projecte de protecció contra 
el soroll sota els criteris del CTE implica el compliment d’uns requisits bàsics que garantitzen la 
seguretat de les persones, el benestar de la societat i de la protecció del medi ambient. 
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CCoonncclluussiioonnss  

Durant la realització d’aquest projecte s’han tractat diferents aspectes relacionats amb l’acústica 
en la construcció d’edificis d’oficines. Es distingeixen dues parts al projecte: la primera part 
consisteix en un estudi detallat de la nova normativa de protecció davant del soroll, el DB HR 
(Document Bàsic d’Habitabilitat de Protecció davant el Soroll del CTE). La segona part és 
l’aplicació d’aquesta normativa en un edifici d’oficines. 

Fins a l’entrada en vigor del nou DB HR, les construccions no tenien suficient confort acústic 
bàsicament per tres raons: la normativa precedent, NBE CA-88, establia unes exigències per 
sota del nivell de confort acústic, la protecció davant el soroll en els projectes constructius no 
estava ben definida (només s’incloïa un full resumit) i,  per últim, l’execució era deficient. 

L’aplicació del DB HR suposarà una adaptació del sector. S’han augmentat les exigències 
d’aïllament i s’han utilitzat uns índexs d’aïllament nous, millors que els utilitzats a la NBE CA-88 
ja que tenen en compte les transmissions indirectes i són verificables in situ. Tot i aquest 
augment en les exigències, l’Estat Espanyol continuarà estant a la cua en protecció acústica si 
ho comparem amb la resta d’Europa. 

El DB HR preveu realitzar mesures in situ per comprovar els índexs d’aïllament. Aquestes 
mesures han estat la part més “comentada” d’aquest Document, ja que en un primer moment 
es preveia l’obligació de demanar-les però a l’últim moment es van treure. Ara només es 
realitzaran quan sigui exigit per la legislació aplicable o estigui previst al projecte. Els indicis fan 
creure que les comprovacions de les mesures les faran entitats acreditades per l’administració i 
no els projectistes o directors d’obra. El DB HR hauria d’haver estat més concret, ja que 
aquestes mesures són la garantia de la bona execució del projecte constructiu. 

Pel compliment d’aquestes exigències en les mesures in situ el DB HR admet toleràncies de 3 
dBA tant per aïllament a soroll aeri com per a soroll d’impacte i de 0,1 s pel temps de 
reverberació. Si es té en compte que els dBA són una escala logarítmica, 3 dBA és una 
quantitat no gens menyspreable. Per exemple, si tenim una font de soroll que emet 70 dBA i 
una altra al costat de 70 dBA la suma de les dues fonts de soroll no són 140 dBA sinó 73 dBA. 
És a dir, la tolerància d’aquests 3 dBA comporta que un augment en un 100% del focus 
emissor encara segueix complint amb la normativa. Aquesta tolerància equipara pràcticament 
el DB HR amb la NBE CA-88. 

En la realització del cas pràctic s’ha triat un edifici de referència amb planta quadrada i amb les 
quatre façanes de tipologies constructives diferents amb exigències de soroll exterior diferents 
per tal de ser el més representatiu possible. En l’aplicació del càlcul d’aïllament, tant amb 
l’opció simplificada com amb l’opció general, sobre el mateix edifici se n’extreuen les següents 
conclusions: l’opció general compleix amb totes les condicions de disseny i dimensionat de 
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l’edifici tant per elements de separació vertical i horitzontal, com per façanes, cobertes i terres 
en contacte amb l’aire exterior. L’aparició de l’Eina de càlcul del DB HR simplifica molt el càlcul i 
permet d’una manera molt més senzilla aplicar aquesta metodologia, tot i que encara no hi ha 
tot el catàleg d’elements introduït dins el programa. L’opció simplificada, no necessita 
coneixements d’acústica per a la seva aplicació, però tendeix a sobredimensionar les solucions, 
per exemple, als elements de separació vertical tracta d’igual manera els recintes habitables 
com els protegits. 

El mètode simplificat és un recull en una sèrie de taules del mètode general, basat en la norma 
UNE 12354. L’aplicació del mètode simplificat comporta tot un seguit de condicions que fan que 
algunes possibles solucions no compleixin. L’exemple més flagrant és el mur cortina, on 
aquesta configuració de façana amb les particions interiors de l’exemple d’aplicació no complia 
amb el DB HR i en canvi si s’utilitza el mètode general sí que compleix. Per tant aquest mètode 
encara no està del tot acurat i en un futur el Ministeri n’haurà de treure revisions. 

Pel que fa a les implicacions en els edificis de nova construcció al DB HR apareixen noves 
tecnologies com ara els elements de separació verticals o els envans sobre elements elàstics 
(tipus 2 al DB HR) que permeten reduir els ponts acústics formats entre el contacte de l’element 
separador i el forjat. Les noves exigències d’aïllament acústic impliquen la desaparició de murs 
simples, i la presència sistemàtica d’esmorteïdors (llanes de roca o de vidre entre les cavitats 
de dues fulles). L’augment de l’exigència a soroll d’impacte implica la presència de terres 
flotants i eventualment de falsos sostres. 

Per tal de poder aplicar la nova normativa és necessari conèixer totes les dades tant d’aquests 
nous elements constructius com els que ja existien. En aquest sentit l’eina que ha dotat el 
Ministeri, el Catàleg d’Elements Constructius, és molt potent, tot i les mancances que encara té 
(com el fet de no tenir documentat l’efecte d’un recobriment verd sobre la façana). El fet que el 
Catàleg sigui una base de dades en progrés i el seu contingut s’actualitza a mesura que es 
disposa de noves dades facilitarà la feina a l’enginyer projectista. 

En definitiva aquesta nova normativa, que sembla molt més complicada i restrictiva en un 
principi del que realment és, comporta una sèrie de canvis tant en fase projecte com sobretot 
en fase d’execució que estan encaminats a donar un salt en la qualitat i el confort de les futures 
construccions. 
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