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1. Motiu de l’estudi 

 
El motiu d’aquest estudi és la proposta de condicionament  acústic per la sala nova de LA PATRONAL 
situada a l’Avda Pau Casals, 86 de STQV i el pressupost adjunt per a l’obtenció del confort acústic. 
 
L’estudi consta de: 
 

  Mesures acústiques  in-situ del temps de reverberació  per conèixer les condicions actuals de 
la sala per tal de fer-ne una avaluació qualitativa i quantitativa.  

 

 Càlcul dels paràmetres de valoració acústica a partir dels resultats de les mesures i en funció 
de les recomanacions basades en criteris de confort acústic segons l’ús del recinte i la correcta 
comprensió de la paraula.  
 

 Proposta de solució a partir del valors obtinguts i els de criteri de confort acústic. 
  

 Redacció del pressupost amb mesures correctores segons requeriments de l’estudi acústic.  

 
 
2. Aplicació de Normativa  i criteris recomanats. 

 
 Avaluació del TR, d’acord als valors límit per a l’ús d’un determinat espai, segons el que 

estableix el CTE (Código técnico de Edificación) “DB-HR aprobado por el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007) y recomendaciones de la NBE-CA-88 
según las actividades que se realizan en un recinto comentadas en la NTP 503”. 
 
 

 Aplicació de criteris de confort acústic indicats per fixar recomanacions de qualitat en recintes 
protegits, també respecte a les corbes NBC (Balanced Noise Criteria)  per a equips exposats a 
sorolls HVAC. 

 
 

3. Procediment de l’estudi 
 

Com a resultat de la inspecció ocular del dia 27/04 i de les mesures sonomètriques realitzades el dia 
2/08  es determina que l’estudi de les condicions acústiques actuals ha de seguir el següent 
procediment: 

 
 

3.1  Descripció de la sala. Instrumentació empleada.  
 
 

Sala en forma de T amb una semiesfera còncava a l’extrem que fa d’escenari. La superfície a tractar és 
de 265,87 m

2
 + 23,66 m

2
 corresponents a l’escenari. 

 
Tant la forma geomètrica de la sala com el seu volum total de 810 m

3
 suposen un inconvenient 

respecte a l’acústica de la pròpia sala. L’escenari còncau genera focalitzacions sonores en punts 
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concrets de la sala. La sala en forma de T, amb les parets paral·leles i llises permeten ones 
estacionaries i reverberació. 

 
 
 

Per permetre un ús polivalent de la sala haurem d’aplicar mesures correctores del temps de 
reverberació, de les focalitzacions,  de les estacionàries i ecos. 

 
Cas de sales separades 
 
En aquest cas hem de preveure l’ús de dos sales separades per envans. El resultat son dos sales de 100 
m

2
 i 165 m

2
. La sala de l’escenari  quedarà amb 100 +23,66 m

2
 de l’escenari i la sala més gran (SALA2) 

es quedarà amb 165 m
2
. 

 
El tenir dos sales mes petites i amb una geometria diferent farà que la resposta de la sala també ho 
sigui. El funcionament d’aquestes dos sales per separat obligarà al tractament acústic diferenciat 
respecte al total de la sala. 
 
Els volums de les sales son Sala ESCENARI V1= 346m

3
 i per la Sala 2 V2=462 m

3
.  

focalitzacions 

Estacionaries, 

ecos 
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La separació de les dues sales es farà a través d’envans de fusta. L’aïllament entre sales dependrà 
fonamentalment de l’envà de separació. Es la superfície més gran, amb menys densitat i sistema de 
tancament que no assegura estanqueïtat. 
Això condicionarà els usos simultanis que es podran fer a les sales. L’ajuntament de STQV proposa un 
us multidisciplinari de les sales de manera que es puguin fer alhora presentacions i classes de ball o bé 
exposicions i cinema. Aquets exemples podrien executar-se simultàniament, tot i que queden 
descartats actes amb veu amplificada a les dues sales alhora. 
 

Instrumentació empleada 
 
 Analitzador Investigator Brüel & Kjaer tipus 2250, de classe 1, prèviament  verificat, 

amb nº de serie 3001152. 

 Calibrador/verificador Cesva CB006, classe 1, con nº de sèrie 0901014 

 Termoanemòmetre TESTO 410-2 con nº de sèrie 38531859/303. 

“Estos equipos disponen de su correspondiente certificado de verificación periòdica que 

certifica el cumplimiento de la “Ordre Ministerial ITC/2845/2007, de 25 de setembre de 

2007, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instruments destinados 

a la medida de sonido  audible y  de los calibradores acústicos (B.O.E. nº 237 de 3/10/07)”. 
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3.2  Mesura del Temps de Reverberació 
 

Breus consideracions prèvies 
 
El temps de reverberació(TR) és un paràmetre acústic utilitzat per quantificar el temps que transcórrer 
des de que una font sonora deixa d’emetre so fins a l’ extinció de les reflexions sonores provocades per 
les superfícies més properes ( parets, sostre, terra) 
 
La reverberació d’un recinte contribueix decisivament a la sonoritat, i per tant el TR no pot ser ni alt ni 
baix sinó que s’ha d’ajustar a l’ús que se li dona a un determinat espai. 
 
La magnitud del TR és funció de: 
 

- Volum  geomètric de l’espai.  
- Grau d’absorció sonora i disposició dels materials que el contenen 
- Geometria de la sala i formes de les superfícies 
 
 
Resultats de les mesures 
 

El dia 2/08 in –situ es va procedir a fer una mesura del TR segons normativa amb el següent resultat: 
 
TR20= 4,20s (global) 
TR30= 4,34s (global) 
 

En la següent gràfica es pot observar el TR en funció de la freqüència, més conegut  com a corba tonal: 
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Com veurem posteriorment, aquesta corba indica clarament que la sala té una reverberació 
inadequada i per tant condiciona qualsevol ús que se’n vulgui fer. 

 
 
3.3 Valoració dels resultats: 

 
. Utilitzant el criteri del CTE per la valoració del resultat obtingut  ens trobem:  
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Criteri del CTE  Salas vacias y aulas (810 m
3
) TR recomenat = 0,7s 

Mesura obtinguda Volum= 810 m
3
 TR20 = 4,20s 

 
La comparació confirma que la sala té una reverberació excessiva, superant en 3,5s el que seria 
recomanable. 

 
. Aplicació de criteris de confort acústic indicats per fixar recomanacions de qualitat en recintes 
protegits. 
 
Seguint els criteris de confort acústic el Tmid hauria de trobar-se entre: 
 
 Tmidopmax= 0,368* V

0,1505
= 0,368*810

0,1505
= 1 

  
 Tmidopmax= 0,368* V

0,1505
= 0,264*810

0,1394
= 0,67 

 
per freqüències entre 500Hz i 1KHz. 

 
De la nostre mesura comprovem que el Tmid = 4,4s a f=1kHZ. Valor que està molt lluny del mínim 
confort acústic. 
 
També podem utilitzar dos índex mes per la comprovació del confort acústic d’una sala: BR (calidesa) i 
Br(brillantor) 
 
Segons les recomanacions per aquets índex: 
 
 0,9 < BR < 1,2 
 0,8 < Br < 1 
 
En el nostre cas, aquets índex  son:  
 
 BR= 0,81 i Br= 0,61 
 
Que reflecteixen clarament una sala excessivament brillant. 
 
Cas de sales separades 
 
La prova no s’ha fet amb les dos sales separades. L’envà encara no està instal·lat i per tant no s’ha fet 
la mesura in-situ.  Igualment en el cas de les sales per separat el TR serà molt superior al desitjat i per 
tant s’haurà d’actuar de la mateixa manera. 
 
Les dues sales es troben amb diferents tipus de materials i dimensions i la seva resposta freqüencial 
serà diferent. 
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3.4 Proposta de solucions  

 
Com ja hem comprovat la sala té un problema important de reverberació, focalització i ones 
estacionaries. 

 
La solució s’orienta a eliminar els tres factors descrits. Concretament haurem de canviar els materials 
que disposa la sala per baixar la reverberació i evitar les estacionaries. Per les focalitzacions actuarem 
a l’escenari. 
 
A continuació mostrem el resultat de la simulació acústica utilitzant el programa CATT ACOUSTICS v 9. 
 

Settings = C:\Program Files (x86)\CATT\STQV.md9 
PROJECT  = patronal 
MASTER   = LAPATRONAL.GEO 
 
The estimated RTs become: 
 
            125   250   500   1k    2k    4k    8k   16k  
------------------------------------------------------------------------- 
Eyring :  0,847 0,813 0,846 0,780 0,923 0,852 0,632 0,329 s 
Sabine :  0,940 0,906 0,936 0,870   1,01 0,919 0,666 0,337 s 
------------------------------------------------------------------------- 
<Abs>  :   19,2  19,8  19,0  20,3  16,9  16,6  16,2  15,9 % 
Volume : 810   <Free path> :  4,49 m 
------------------------------------------------------------------------- 
Schröder frequency:  51 Hz 
-> Geometrical acoustics estimated from band : 250 Hz 
------------------------------------------------------------------------- 
 
WARNING: The volume could not be estimated for this model and a 
crude estimate or a manually entered value was used. 
 
 
WARNING: The Sabine or Eyring RT may differ considerably from actual 
RT and T-30. It depends on the absorption/diffusion distribution and 
if the hall shape is 'mixing' or not. Always compare the Sabine/Eyring 
values to the T-30 values (also from 'TUCT Predict SxR'). 
Note that the model has to be constructed according to guide-lines 
or Volume and <Abs> will be in error and thereby also the Sabine 
and Eyring RT values above. 

 
Aquets resultats responen a una intervenció complerta de la sala, on s’han canviat materials del sostre, 

parets i escenari. Com es pot comprovar el TR  de la sala es trobaria en 0,75s responen a les exigències 

del CTE. 

Detallem a continuació els materials proposats per aconseguir aquesta millora. 

La nostra proposta per millorar el confort acústic és: 
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Sostre 

Canvi de les plaques existents de guix per plaques absorbents de 120cm x 60cm tipus Acustec amb un 

índex αw= 0,83 amb càmera d’aire de 185 mm. Aquestes plaques tenen una mida igual que les 

existents. Permet fer el canvi de plaques amb un cost molt baix. 

 

Característiques de les plaques: 

 .Absorbent pur. Tipus B 

 .Llana mineral amb vel resistent de color blanc o colors. 

 .Placa de 600x600x15mm 

 .Pes: 2,4 kg/m
2
 

 

El sostre ha d’anar recobert de llana mineral de 50kg/m
3
 per tal d’evitar la reverberació a l’interior del 

fals sostre. 

Per altre banda el sostre  té diferent alçada just a la part de l’escenari. Aquesta inclinació provoca 

problemes de concentració de reflexions. Per poder evitar aquest efecte es proposa la instal·lació de 

plaques difusores. Aquestes permeten el trencament de l’energia sonora i la seva dispersió en 

diferents sentits. 

 

 

Auralex MetroFusor Sound Diffusor 

Característiques de les plaques: 

.Difusor pur. 

.EPS d’alta qualitat.  

.Placa de 61 x 61x 5cm  
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Escenari 

Recobriment de les parets amb cortines acústiques  a l’escenari tipus Reverb-out  amb un index 

DnT,W(C,Ctr)=8(1,-1)  de gramatge superior als 500gr/m
2
. 

 

Característiques de les cortines: 

 Cortina negre de cotó 100% amb pelfa a les 2 cares. Forats cada 25 cm. Presentació 3 x 3m. 

 

 

Parets 

Recobriment de les parets lleugerament angulades amb plaques de fusta tipus Acustiforo-R32 amb un 

índex αw= 0,20. Aquest recobriment ens aporta absorció a baixes freqüències donat que actua com un 

ressonador. També ens ajuda a disminuir l’efecte de les estacionaries. 

 

Característiques de les plaques: 

 .Absorbent ressonador. 

 .Fusta tipus MDF. Acabat de melamina. 

 .Plaques de 120x600x12mm amb un pes de 9kg/m
2
. 
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Cas de sales separades 

 

En el cas de les sales separades ens afecten altres problemes. El TR de les dos  sales  és molt alt i per 

tant haurem d’actuar per baixar-lo. Però també s’haurà de fer el control de les reflexions al fons de la 

sala, evitar focalitzacions a la sala de l’escenari i dissenyar el conjunt de la sala per permetre diferents 

usos de la mateixa. 

 

A continuació mostrem el resultat de la simulació acústica utilitzant el programa DB HR del CTE. 
 
Per la sala de l’escenari: 
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Per la sala 2: 

 
 

 

En aquest cas la proposta seria: 

 

Sala ESCENARI 
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Escenari 

 

Recobriment de les parets amb cortines acústiques  a l’escenari tipus Reverb-out  amb un index 

DnT,W(C,Ctr)=8(1,-1)  de gramatge superior als 500gr/m
2
. 

 

Característiques de les cortines: 

 Cortina negre de cotó 100% amb pelfa a les 2 cares. Forats cada 25 cm. Presentació 3 x 3m. 

 

Parets 

 

Recobriment de les parets lleugerament angulades amb plaques de fusta tipus Acustiforo-R32 amb un 

índex αw= 0,20. Aquest recobriment ens aporta absorció a baixes freqüències donat que actua com un 

ressonador. També ens ajuda a disminuir l’efecte de les 

estacionaries. 

 

Característiques de les plaques: 

 .Absorbent ressonador. 

 .Fusta tipus MDF. Acabat de melamina. 

 .Plaques de 120x600x12mm amb un pes de 9kg/m
2
. 

 

Sostre 

 

Canvi de les plaques existents de guix per plaques absorbents de 120cm x 60cm tipus Acustec amb un 

índex αw= 0,83 amb càmera d’aire de 185 mm. Aquestes plaques tenen una mida igual que les 

existents. Permet fer el canvi de plaques amb un cost molt baix. 

 

 

Característiques de les plaques: 

 .Absorbent pur. Tipus B 

 .Llana mineral amb vel resistent de color blanc o colors.  

 .Placa de 600x600x15mm 

 .Pes: 2,4 kg/m
2
 

 

 

Al igual que en el cas de la sala gran haurem de preveure l’ús de plaques difusores. En aquest cas 

només les utilitzarem a la part del sostre que queda inclinada. 
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Auralex MetroFusor Sound Diffusor 

Característiques de les plaques: 

.Difusor pur. 

.EPS d’alta qualitat.  

.Placa de 61 x 61x 5cm  

 

Sala 2 (sala entrada) 

 

Sostre 

 

Canvi de les plaques existents de guix per plaques absorbents de 120cm x 60cm tipus Acustec amb un 

índex αw= 0,83 amb càmera d’aire de 185 mm. Aquestes plaques tenen una mida igual que les 

existents. Permet fer el canvi de plaques amb un cost molt baix. 

 

 

Característiques de les plaques: 

 .Absorbent pur. Tipus B 

 .Llana mineral amb vel resistent de color blanc o colors.  

 .Placa de 600x600x15mm 

 .Pes: 2,4 kg/m
2
 

ENVÀ DE SEPARACIÓ 

L’envà de separació es una estructura de fusta  formada per conjunt de 3 plaques de MDF de densitat 

750 kg/m3 i acabat de melamina. Segons característiques del fabricant té un Rw= 47 dB i la seva corba 

d’aïllament és: 
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Com es pot observar clarament entre les freqüències de 1khz i 2,5 kHz hi ha una baixada d’aïllament 

significatiu. Les freqüències de la parla es concentren entre 300Hz i 3kHz . Això ens indica que no 

tindrem un bon aïllament entre sales. 

Per millorar aquest aïllament cal tenir en compte d’instal·lar una paret aïllant entre les dos sales des  

del sostre decoratiu fins al forjat. 

 

Croquis d’instal·lació de materials 

VEU 
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Simulació d’usos de la sala 

 

Utilitzant com a referència L’aïllament de l’envà que ens proporciona el fabricant Rw=47 dB, podrem 

fer una simulació del nivell que tindrem entre sales. El valor que dona el fabricant fa referència a un 

estudi en laboratori amb condicions ideals. Un cop instal·lat l’envà i donat que ni per la part de 

subjecció al sostre ni per la part de fixació al terra no seran estancs aquest aïllament serà molt inferior. 

Per la experiència de la nostre enginyeria, aquest aïllament no serà superior als Rw=30 (+/- 2) dB.  

  

USOS 
Sala escenari Sala entrada 2 

SPL (aprox) dBA L2 nivell a sala2 dBA 

Teatre (no amplificat) 85 55 

Presentacions (amplificat) 87 57 

Cinema 90 60 

Concert 100 70 

  

Això és una aproximació que només vol donar un valor global de referència per valorar el desconfort 

acústic. 
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Si utilitzem la referència de les corbes NC per saber quin nivell de soroll de fons hem de tenir a la sala 

veurem que: 

 

 

 

 

La corba NC recomanada per a les nostres sales es de  NC 30. Això vol dir que el nivell de so màxim per  

l’ús de la sala hauria de ser menor de 30 dB a f=1kHz. Aquest valor és molt inferior al calculat 

anteriorment. 

 

Deduïm que no podrem tenir usos compatibles en les dos sales quan aquets necessitin amplificació. 

Tampoc tindrem compatibilitat quan l’ús impliqui sonoritats SPL per sobre de 50-55 dB a les dos sales 

al mateix moment. 

 

Tipus d’us que es podrien compatibilitzar : 

    

SALA1 SALA2 

Presentació (micro) Exposició pintura o foto (amb soroll de fons) 

Teatre (no amplificat) Classes de ioga o similars (amb soroll de fons) 

Concert Exposició pintura o foto (amb soroll de fons alt) 

Cinema Exposició pintura o foto (amb soroll de fons alt) 

Classes dansa Classes de pintura o altres... (amb soroll de fons) 
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3.5 Conclusions 
 
La millora de les condicions acústiques de la sala obliga a fer canvis de materials. Fonamentalment al 
sostre i parets. Degut a que la sala té diferents problemes acústics (reverberació, focalitzacions i 
estacionàries) la seva solució necessàriament ha d’actuar en diferents paraments. El més important es 
substituir el sostre per donar-li absorció. La segona part de la solució és col·locar cortines a l’escenari 
per evitar focalitzacions i finalment recobrir les parets per absorbir les baixes freqüències i trencar el 
paral·lelisme de les mateixes. 
 
La sala vol tenir un us polivalent i això farà que prengui mes importància el tractament de les dos sales 
per separat. Degut a això la intervenció tindrà com a objectiu una millora de l’acústica que permeti 
usar la sala per a diferents actes. Això vol dir que la intervenció que es proposa no és que la sala tingui 
una acústica ideal per a un us  concret sinó que vagi bé per a qualsevol us que es vulgui donar 
(concerts, presentacions, teatre, exposicions, cinema, etc).  
 
 
L’oferta econòmica que presentem assegura una acústica adequada a una sala polivalent amb el 
menor cost possible. Degut a un cost elevat de les plaques de fusta hem optat per pressupostar PYL+ 
Llana. Aquest té un cost molt inferior i ens permet angular les parets per tal de trencar el paral·lelisme. 
La resposta a baixes freqüències no serà igual que utilitzant la fusta però no condicionarà els usos de la 
sala. 
 

 

4. Oferta econòmica 
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SEA Engineering Solutions S.L

CIF: B 66085697

Joan Miró, 5 Baixos
08394 - Sant Vicenç de Montalt Client: Ajuntament STQV
Barcelona Ref: SQTER2016/000025

Tel: 937216800

Mail: (jaume.badenes@santquirzevalles.cat)

Direcció: Plaça  de la  Vi la ,1

St. Quirze del  Va l les

Data: 14/09/2016 Barcelona

Pressupost: PRE-10718-16-OBR-LaPatronal -STQV

Concepte: Condicionament acústic local

Codi Concepte Quantitat              Preu Import

FA1 Sostre técnic primari compost de : m2 278 40,00 € 11.120,00 €

Truere fals sostre existent. 

Instal·lar sostre  absorvent  acústic tipus  Acustec  

 o Ekla  amb  llana de roca de 50kg/m3 .

FA1.1 Plaques difusores tipus MetroFusor d'Auralex m2 12 55,00 € 660,00 €

FA 1.2 Retalls al sostre per envans 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Retallar el sostre i assegurar  l'estructura

FD1 Cortines escenari m2 25 45,00 €               1.125,00 €         

Instal·lació de cortines absorbents de 500gr/m2

per a l'escenari i parets frontals escenari.

FD2 Parets m2 50 45,00 € 2.250,00 €

Parets revestides amb placa PYL +llana de 50kg/m 3

col·locades amb angle de 10º.

OBR Treure  runes 1 495,00 €

Contenidor per a runes .

NOTA: Els treballs de lampisteria i altres derivats de les instal·lacions al sostre no estan incloses.

Les llicencies d'obra o altres no estan incloses.

Ports Base Imponible %IVA Quota IVA

-  €            17.650,00 €       21% 3.706,50 €         

                Forma de Pagament i venciments           Total Factura

Forma de Pagament: 35% a  l 'acceptació, 35% arribada materia l  i  30% fina l i tzació. 21.356,50 €     

Abonar a: Banc Sabadell. CCC  0081 0103 22 0001357242

Venciment: 30/10/2016

 


