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1. INTRODUCCIÓ 

 

En aquest estudi analitzarem les característiques acústiques del  menjador de l’Escola 

Els Encants, ubicada al carrer Consell de Cent 558 de Barcelona, per tal de poder fer 

una anàlisi de la seva situació actual i definir les mesures correctores necessàries per 

tal de millorar el confort acústic del recinte. 

Aquest estudi es du a terme a petició de l’AFA de l’Escola Els Encants, motivada per 

l’excés de nivells de soroll i manca de confort acústic a l’interior del menjador de 

l’escola. 

Per dur a terme aquest estudi s’han fet una sèrie de mesures acústiques ‘in situ’ tant 

dels nivells de soroll a l’interior del menjador com de la reverberació del recinte. A 

partir d’aquestes mesures i de les  característiques dimensionals i de materials de 

l’espai, s’avaluaran les possibles solucions a aplicar i es farà una estimació del grau de 

millora que es pot aportar respecte l’estat actual. 
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2. ANÀLISI ACÚSTICA DEL RECINTE 

 

El recinte estudiat és el menjador de l’Escola Els Encants, de Barcelona. 

Es tracta d’un espai diàfan d’uns 10’5 m d’ample per 17 m de longitud, amb una alçada 

de sostre d’uns 2’55 m a la zona central, ocupant la major part de superfície de sostre, 

i de fins a 3.3 m al perímetre. El Volum aproximat del recinte és d’uns 470 m3. 

Tota la superfície central del sostre (alçada 2,55 m) disposa d’un fals sostre de cartró-

guix perforat amb llana de roca com a tractament de condicionament acústic per al 

control de la reverberació. La resta de materials de parets, terra i sostre perimetrals 

són acústicament reflectants (cartró-guix llis, enlluïts, vidre i paviment ceràmic). 
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El menjador disposa de 24 taules de 6 persones, amb una capacitat total de 144 nens.  

L’ús del menjador es divideix en dos torns i la ocupació de l’espai en cadascun dels 

torns és del 100%. 

Actualment existeix una evident manca de confort acústic a l’interior del recinte 

deguda bàsicament a un excés de nivells de soroll a l’interior del mateix. A nivell 

acústic podem distingir 3 grans factors que determinen els nivells de soroll a l’interior 

d’un recinte: 

 

a) Els nivells d’emissió de les fonts de soroll   (veus dels nens, en aquest cas) 

Es tracta del factor més important. En el cas que ens ocupa els nivells de soroll 

produïts pels nens són elevats i condicionen (i condicionaran sempre) els nivells de 

soroll resultants del recinte. Encara que es minimitzin els factors d’amplificació 

sonora produïts pel propi recinte mitjançant tractaments acústics , només amb una 

reducció dels nivells d’emissió de les fonts es pot garantir una reducció important 

dels nivells de soroll resultants. 

A curta distància (fins a uns 4m) el nivell de so directe de les fonts és 

absolutament predominant en relació a la resposta acústica del recinte. 

 

b) La propagació el so a mitja distància  

Conforme ens allunyem d’una font de soroll, els nivells decauen ràpidament a raó 

d’uns 6 dBA cada vegada que es duplica la distància (la intensitat sonora decau 

amb el quadrat e la distància) si parlem de fonts de soroll en camp lliure (en 

absència de cap superfície reflectant on puguin “rebotar” els raigs sonors). 

Així doncs, en recintes tancats o semi-tancats resulta molt important la geometria, 

dimensions i materials de l’espai que són els que modularan la intensitat i 
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quantitat de so reflectit que, sumat al so directe, conformaran el total del nivell de 

so resultant. 

Concretament la presència de superfícies reflectants o bé absorbents properes, 

així com la seva geometria, són les responsables de sumar o restar en el nivell de 

so global ja que modularan les primeres reflexions del so (les més intenses). 

Una superfície reflectant propera pot ampliar considerablement el nivell de so 

final mentre que una superfície acústicament absorbent pot fer l’efecte contrari. 

De la mateixa manera, depenent de la disposició i orientació, una superfície pot 

projectar el so favorit la seva propagació mentre que una altra pot actuar com a 

pantalla acústica per tal de minimitzar aquesta propagació. 

 

c) El Temps de Reverberació del recinte  

En tercer lloc, i un cop separades les components de so directe i primeres 

reflexions, queda el so procedent de les múltiples reflexions residuals. Es tracta de 

reflexions del so en múltiples superfícies de manera reiterada que amplifiquen els 

nivells de so globals, especialment en forma de “remor” de fons, ja que es tracta 

de so procedent de reflexions tardanes que persisteixen cert temps en el recinte 

després de la extinció del so directe procedent de la font. 

Aquests nivells de soroll venen governats pel que en acústica es coneix com a 

Temps de Reverberació que, en definitiva, ve a ser una referència del temps que 

tarda el so en desaparèixer d’un recinte.  

Com més elevat sigui el Temps de Reverberació (TR) d’un recinte, més 

contribució de so residual hi haurà, amplificant els nivells de soroll. Per contra, 

com més baix sigui el TR, menys important serà aquest efecte d’amplificació dels 

nivells sonors. 
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Els paràmetres que governen el TR són essencialment 2: 

- El Volum (m3) del recinte 

- La quantitat de material acústicament absorbent repartit a les superfícies del 

recinte i el valor del coeficient d’absorció acústica d’aquest/s material/s.  

Una bona aproximació del comportament del TR en un recinte ve donada per la 

fórmula de W.C. Sabine: 

TR = 0.16V/A 

Sent: 

V = Volum del recinte 

A = unitats d’absroció en m2 (A= αS ; α=coeficient d’absorció i S = superfície 

interior del recinte) 
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3. MESURES ACÚSTIQUES 

 

El dia 20 de juny de 2017 es varen fer una sèrie de mesures ‘in situ’ dels nivells de 

soroll presents al menjador, així com del Temps de Reverberació del recinte. 

 

 

MEUSRES DE NIVELLS DE SOROLL: 

 

Durant les mesures el menjador no estava ple al 100% degut a que estaven en dies de 

jornada intensiva i no hi havia tots els alumnes, de manera que no es va poder fer 

mesures del nivell absolut en condicions habituals. 

No obstant es varen fer 2 mesures per tal de poder avaluar el comportament de la 

propagació del so: 

a) Mesura del nivell global en dBA a 1 m de una taula de mostra 100% ocupada 

(nivell de so directe) 

b) Mesura del nivell global en dBA a uns 8 m de una taula de mostra 100% ocupada 

(nivell de so procedent de l’altra banda/meitat del menjador)  

 

PUNT DE MESURA NIVELL DE SOROLL 

(dBA) 

A 1 m de taula ocupada 100% 80 dBA 

A 8 m de taula ocupada al 100%  72 dBA 
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MEUSRES DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ: 

 

Es varen fer mesures del Temps de Reverberació en 12 punts del recinte del menjador, 

amb posicions aleatòries Emissor-Receptor. 

Les mesures del TR varen ser en bandes freqüencials de 1/1 Octava en el rang 

freqüencial de 125 Hz a 4kHz. 

A continuació presentem els resultats obtinguts per cada mesura i el valor mig del 

recinte: 

 

PUNT DE 

MESURA 

TEMPS DE REVERBERACIÓ (s)  

1/1 OCT. 

125 250 500 1000 2000 4000 
Punt 1 0,60 0,61 0,58 0,61 0,66 0,67 

Punt 2 0,79 0,60 0,63 0,63 0,69 0,66 

Punt 3 0,84 0,62 0,64 0,60 0,67 0,68 

Punt 4 1,03 0,58 0,52 0,59 0,65 0,65 
Punt 5 0,59 0,69 0,62 0,63 0,67 0,67 

Punt 6 0,65 0,58 0,59 0,60 0,67 0,68 
Punt 7 0,54 0,53 0,57 0,64 0,67 0,69 

Punt 8 0,61 0,76 0,62 0,63 0,70 0,71 
Punt 9 0,59 0,63 0,60 0,63 0,64 0,61 

Punt 10 0,58 0,71 0,67 0,64 0,71 0,71 
Punt 11 1,08 0,72 0,65 0,59 0,70 0,69 

Punt 12 0,69 0,66 0,62 0,66 0,71 0,70 

 
Valor mig 
Recinte 

0,72 0,64 0,61 0,62 0,68 0,68 
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4. NORMATIVA I CRITERIS ACÚSTICS RECOMANABLES 

 

D’una banda, el Codi Tècnic de la Edificació (CTE DB-HR) demana complir uns valors 

mínims respecte al Temps de Reverberació. Es tracta d’uns valors de mínim que no 

obstant poden no ser sempre suficients: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas que ens ocupa, per a espais tipus Menjador, es fixa un Temps de 

Reverberació màxim amb el recinte desocupat de: 

TRmàx < 0.9 s 

No obstant, i tenint en compte la problemàtica d’excés de nivell del recinte estudiat, 

com més baix sigui el temps de reverberació millor. 

 

La disminució que es pot obtenir en els nivells de soroll a partir de la reducció del TR es 

pot estimar a partir de la fórmula següent: 

Reducció (dB) = 10Log(TRinicial/TRfinal)  

  



10/20 
ROC RIUS FINA   

Consultor Acústic  

C/ Bruc del Mig 14, 08294 El Bruc 

654991399 / 937710829 

 

5. ANÀLISI DELS RESULTATS 

 

A partir dels resultats obtinguts podem emetre la següent diagnosi: 

a) Els nivells d’emissió sonora (veu nens i arrossegament de cadires) són molt 

elevats, fet que provoca uns nivells alts en camp directe i, per tant, limiten la 

eficàcia dels tractaments acústics a implementar. 

b) La propagació del so dins l’espai té un decaïment de nivell important (uns 8 dBA 

a partir de 8m). Això significa que el soroll generat en un punt allunyat del 

receptor arriba a aquest bastant debilitat, de manera que, si bé incrementa 

lleugerament el soroll global aquest increment és mínim. Aquest fet implica 

que la component de soroll predominant és la directa (depenent únicament 

dels nivells propis d’emissió de la font), fet que limita la eficàcia dels 

tractaments acústics a implementar. 

c) El Temps de Reverberació del recinte estudiat és més aviat baix, de l’ordre de 

0.6 s a 1kHz on es centra gran part del to de veu dels nens. Això significa que la 

component de soroll reverberant és molt petita en relació a la component de 

soroll directa, que és la predominant, fet que limita de nou la eficàcia dels 

tractaments acústics a implementar. 

 

Així doncs, tal i com es desprèn de les mesures efectuades, la reducció que puguin 

aportar els possibles tractaments acústics de l’espai analitzat serà mínima, si bé que 

perceptible. 

No obstant això, en els apartats següents, descriurem les mesures correctores que 

pensem seran de més eficàcia i mostrarem de manera quantitativa les possibles 

millores que s’obtindrien pel què fa la reducció dels nivells de soroll globals del recinte . 
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6.  MESURES CORRCETORES 

 

A partir de l’anàlisi acústic del recinte, pensem que les millors solucions per tal de 

reduir en la mesura del possible els nivells de soroll són les que de manera conjunta 

abordin els següents aspectes: 

 

- Sectoritzar / dividir acústicament el recinte mitjançant elements fixes/mòbils. 

D’aquesta manera s’interfereix en la propagació del so a mitja distància a la 

vegada que es redueix el volum aparent en els recintes sectoritzats, reduint així 

també el Temps de Reverberació i els nivells de soroll. 

 

- Aportar un increment d’absorció acústica extraordinari sobre els elements 

divisoris esmentats. Aquest increment d’absorció reduirà el Temps de 

Reverberació i els nivells de soroll. 

 

- En un altre ordre de solucions, creiem molt necessari substituir els actuals tacs 

de plàstic de les cadires per tacs de goma tova per reduir en origen el soroll 

provocat per l’arrossegament de cadires. Serà necessari dur a terme una revisió 

periòdica de l’estat dels tacs de goma per garantir el seu bon funcionament.  

 

 

 

A continuació presentem una proposta de divisió de l’espai mitjançant: 

 

- Envà fixe que divideix transversalment el menjador en dues parts, mantenint la 

comunicació entre espais pel perímetre. 

- Envans/mampares mòbils que divideixen longitudinalment el menjador, 

dividint l’espai en quatre parts. 
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A) ENVÀ DIVISORI TRANSVERSAL 

 

Seguint l’esquema que es descriu al croquis següent (línia de color VERMELL), es 

construirà un envà fixe (des de terra a sostre i de pilar a pilar) que dividirà 

transversalment el menjador en dues parts, respectant els passos de circulació 

perimetral arran de parets: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest envà serà de tipus lleuger amb una placa de cartró-guix de 15 mm per cada 

costat, amb perfilaria de 46 mm de gruix. 

Sobre cadascuna de les cares de l’envà es trasdossarà amb una placa de HERAKUSTIK 

STAR (material absorbent) de 25 mm de gruix muntada sobre rastrells verticals de 

fusta de 30x30 mm amb 600mm de separació. La cambra d’aire entre la placa de 

cartró-guix i la placa de HERAKUSTIK STAR (30 mm) anirà totalment farcida de llana de 

roca de 30 mm i de densitat d’uns 70 kg/m3. 
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A continuació mostrem un croquis (secció en planta) de la composició de l’envà 

descrit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Placa de material acústicament absorbent 

tipus HERAKUSTIK STAR de 25 mm de gruix 

Rocomanem format de 1200x600 mm 

2 Rastrell vertical de fusta de 30x30mm 

separats 600 mm 

3 Llana de roca de 30 mm de gruix i densitat 

d’uns 70 kg/m3 

4 Placa de cartró-guix e 15 mm de gruix 

5 Perfil de l’envà, de 45 mm de gruix 

6 Cambra d’aire (45 mm) 

 

Gruix total envà = 185 mm 
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B) ENVANS MÒBILS / MAMPARES DIVISÒRIES LONGITUDINALS 

 

Seguint l’esquema que es descriu al croquis següent (línia de color VERD), es 

construiran dos envans mòbils o mampares (des de terra fins a una alçada de 240 cm) 

que dividirà longitudinalment el menjador en dues parts, respectant els passos de 

circulació perimetral arran de parets i també arran de l’envà central (línia de color 

VERMELL): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes mampares seran de tipus lleuger, amb un nucli de doble placa de aglomerat 

hidròfug DM de 15 mm (15+15 mm). Sobre cadascuna de les cares d’aquest nucli es 

trasdossarà amb una placa de HERAKUSTIK STAR (material absorbent) de 25 mm de 

gruix muntada sobre rastrells verticals de fusta de 30x30 mm amb 600mm de 

separació. La cambra d’aire entre la placa de cartró-guix i la placa de HERAKUSTIK STAR 

(30 mm) anirà totalment farcida de llana de roca de 30 mm i de densitat d’uns 70 

kg/m3. 
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A continuació mostrem un croquis (secció en planta) de la composició de l’envà mòbil / 

mampara descrita: 

 

 

 

 

 

  

1 Placa de material acústicament absorbent 

tipus HERAKUSTIK STAR de 25 mm de gruix. 

Rocomanem format de 1200x600 mm 

2 Rastrell vertical de fusta de 30x30mm 

separats 600 mm 

3 Llana de roca de 30 mm de gruix i densitat 

d’uns 70 kg/m3 

4 Doble placa de DM hidròfug de 15 mm de 

gruix (15 +15 mm) 

 

Gruix total mampara = 140 mm 
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Fitxa del material acústicament absorbent HERAKUSTIK STAR: 
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7. CÀLCULS I RESULTATS ESPERATS 

 

En aquest apartat presentarem els resultats obtinguts per càlcul  del Temps de 

Reverberació. Adjuntem els resultats calculats amb el recinte OCUPAT,  tant de l’estat 

INICIAL, com DESPRÉS de la implantació de les mesures correctores proposades . 

Per als càlculs acústics s ’han considerat els següents coeficients d’absorció acústica 

tant dels materials utilitzats com de l’ocupació amb un aforament del 100% (144 

persones): 

MATERIAL COEFICIENT D’ABSORCIÓ ACÚSTICA (tant x 1) 

125 250 500 1000 2000 4000 

HERAKUSTIK 0,1 0,5 0,9 0,9 0,7 0,9 
Ocupació 0,2 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 

 

Les dades dimensionals del recinte (dimensions, volum, etc.) utilitzades pels càlculs així 

com les mesures fetes ‘in situ’ del Temps de Reverberació amb el recinte desocupat 

són les descrites en els apartats corresponents. 

 

En primer lloc avaluarem la reducció sonora aportada per l’efecte PANTALLA dels 

elements divisoris proposats. 

Tenint en compte que els nivells en Camp Directe són de l ’ordre de 80 dBA a 1m, i que 

l’efecte a mitja distància (m) és de 72 dBA, podem establir que la contribució del soroll 

propagat a 8m és de: 

Contribució sonora a 8m = 10log(10^(Lp1m/10)-10^(Lp8m/10)) 

Contribució sonora a 8m = 10log(10^(80/10)-10^(72/10)) = 1 dBA 

 

  



19/20 
ROC RIUS FINA   

Consultor Acústic  

C/ Bruc del Mig 14, 08294 El Bruc 

654991399 / 937710829 

 

En segon lloc avaluarem la reducció sonora aportada per l’efecte ABSORCIÓ dels 

elements divisoris proposats.  

A continuació mostrem els resultats calculats del TR amb el recinte OCUPAT, ABANS i 

DESPRÉS de l’aplicació dels tractaments acústics descrits: 

SITUACIÓ ACÚSTICA TEMPS DE REVERBERACIÓ (s)  

125 250 500 1000 2000 4000 
Recinte DESOCUPAT.  

Situació mesura inicial ‘in situ’ 
0,72 0,64 0,61 0,62 0,68 0,68 

Recinte OCUPAT. 

Sense tractament acústic 
0,68 0,58 0,54 0,54 0,59 0,60 

Recinte OCUPAT. 
Tractament acústic A (envà) 

0,67 0,52 0,46 0,46 0,51 0,50 

Recinte OCUPAT. 
Tractament acústic A+B (envà + mapares) 

0,64 0,44 0,36 0,36 0,41 0,38 

 

Tal i com es desprèn dels càlculs efectuats, els tractaments acústics descrits aportaran 

una reducció de l’ordre de 0.1 a 0.2 s en el Temps de Reverberació. Aquesta reducció 

es traduirà en les següents reduccions del nivell de soroll: 

SITUACIÓ ACÚSTICA REDUCCIÓ DEL NIVELL DE SOROLL (dB) 

125 250 500 1000 2000 4000 

Recinte DESOCUPAT.  
Situació mesura inicial ‘in situ’ 

--- --- --- --- --- --- 

Recinte OCUPAT. 
Sense tractament acústic 

--- --- --- --- --- --- 

Recinte OCUPAT. 
Tractament acústic A (envà) 

0,1 0,5 0,7 0,7 0,6 0,8 

Recinte OCUPAT. 
Tractament acústic A+B (envà + mapares) 

0,3 1,2 1,8 1,8 1,6 2,0 

 

Així doncs veiem que la reducció aportada pel tractament A (envà fixe) serà inferior a 

1 dBA mentre que la reducció aportada pel conjunt de tractaments A+B serà propera 

als 2 dBA. 
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8. CONCLUSIONS FINALS 

 

A partir de les mesures acústiques efectuades ‘in situ’, i  tenint en compte els càlculs 

efectuats i els resultats de d’aquests es desprenen, podem emetre les següents 

conclusions: 

1) La reducció sonora aportada pels tractaments proposats està fortament limitada 

pel predomini del soroll en camp directe respecte els nivells globals de soroll. 

Aquesta component de soroll en camp directe únicament depenent dels nivells 

d’emissió de les fonts sonores i, per tant, no resulta afectat pels tractaments 

acústics que s’implementin en el recinte. 

2) Els tractaments proposats estan orientats a reduir els nivells de soroll propagats a 

mitja distància, així com a reduir la component de soroll procedent de les 

reflexions tardanes del soroll. 

3) La reducció sonora estimada amb els tractaments A + B (envà fixe + mampares 

mòbils) serà d’uns 3 dBA 

4) La reducció sonora estimada únicament amb el tractaments A (envà fixe) serà 

d’entre 1 i 2 dBA 

5) Tenint en compte el marge d’incertesa intrínsec en els mesuraments acústics  

(habitualment de fins a 3 dBA), aquesta lleu millora en els nivells de soroll serà 

difícilment quantificable. 

6) Així doncs, la reducció que puguin aportar els tractaments acústics descrits serà 

mínima, si bé que perceptible. 

 


