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Perfil actual de la restauració. 
Expectatives dels titulars de les activitats

Complir amb les normatives acústiques d’aplicació 
i no tenir problemes amb els veïns i l’Administració

Garantir un adequat confort  acústic i satisfacció 
per part dels clients

Estar a l'avantguarda oferint condicions acústiques
diferencials, noves i innovadores



Perfil actual de la restauració. 
Expectatives dels clients

Disposar d'un adequat confort acústic

Disposar de bones condicions 
d'intel·ligibilitat

Disposar de solucions acústiques estètiques 
integrades en un disseny modern



Perfil actual de la restauració. 
Expectativas de trabajadores

Disposar d'un entorn acústic de treball agradable

Evitar baixes per problemes acústics

Que es compleixi la normativa de soroll en el lloc
de treball (entorns de treball amb nivells ≥ 80 dBA)



Expectatives

Com s'aconsegueixen?

Aposta pel
confort

Projectes
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per 
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Condicions acústiques.
Processos de verificació i acreditació qualitat acústica

Creació i foment de 
distintius i segells de 

qualitat acústica

Associacions i 
agrupacions

sectorials

…



EXEMPLE CERTIFICACIÓ ACÚSTICA INTEGRAL
DES DEL PROJECTE A LA CERTIFICACIÓ FINAL
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CERTIFICACIÓ INTEGRAL
ESTUDI I ANÀLISIS PREVIS

Assajos acústics previs
Estudi de condicions de la local

Anàlisi de normatives
de referència

Límite de 
emisión sonora 
de actividades

Aislamiento acústico mínimo a 
ruido aéreo

Entre recintos
Horario día

D nT,A

Entre recintos 
Horario noche

D nT,A

≤ 85 dBA 60 dBA 65 dBA
90 dBA 65 dBA 70 dBA
95 dBA 70 dBA 75 dBA



CERTIFICACIÓ INTEGRAL
PROJECTE

Aïllaments i condicionaments acústics



CERTIFICACIÓ INTEGRAL
EXECUCIÓ

Aïllaments i condicionaments acústics



AÏLLAMENT
IMMISIÓ EXTERIOR

IMMISIÓ INTERIOR

CERTIFICACIÓ INTEGRAL
ASSAJOS ACÚSTICS IN SITU I CERTIFICACIÓ FINAL

Realitzats per Laboratoris d'assaig acreditats i sobre la 
base de normes i mètodes d'assaig normalitzats.



ACCIONS DE MILLORA: Activitats existents

Control actiu d’emissions sonores
(limitadors i registradors sonors)

Protecció dels treballadors (taps i 
protectors auditius)

Conscienciació i bones pràctiques
acústiques (informació a clients i 
treballadors)

Condicionament acústic (millora 
d'intel·ligibilitat i millor confort 
acústic)



ADAPTAR DISSENY I PRESTACIONS 
ACÚSTIQUES



ADAPTAR DISSENY I PRESTACIONS 
ACÚSTIQUES



ADAPTAR DISSENY I PRESTACIONS 
ACÚSTIQUES
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