
Cada un dels materials que el conformen té associat un valor de coeficient de reflex. És a dir, que el soroll 
que arriba a aquestes superfícies es pud absorbir o reflectir. Si el coeficient d'absorció és 1 significa que 
tot el soroll que arribi a aquella superfície s'absorbirà. Aquesta seria la condició desitjable. 

S'ha definit un paràmetre que estableix quin nivell de reflexos de soroll existeixen per a una sala. És el 
temps de reverberació. 

Si s'augmenta la superfície de material amb índex d'absorció alt en una sala, es redueix el temps de 
reverberació i, per tant, el confort acústic que es percep és més elevat. Així, per exemple, per a un mínim 
de confort acústic serà necessari que un terç de la superfície del sostre tingui un factor d'absorció proper 
a 1. Els valors de reverberació  sempre han de ser aquests, tan baixos com sigui possible i, per tant, s'han 
de dotar les sales de treball de la major superfície absorbent que es pugui instal·lar. 

Introducció

Un aspecte fonamental de gran part de l'activitat laboral es basa en la comunicació i, bona part d'ella és 
verbal, tant amb interlocutors directes com aquella que es realitza amb tecnologies de la comunicació. Un 
punt clau en aquesta comunicació són les característiques acústiques dels recintes en els quals es 
produeix la transmissió oral. 

A continuació s'indiquen els dos aspectes clau:  

•  Nivell de soroll de l'ambient.

•  Característiques físiques de l'espai i materials que el conformen. 

Un nivell de soroll suficientment baix és fonamental a l'hora de poder entendre el que està dient el nostre 
interlocutor. Parlar en un entorn sorollós suposa un esforç extraordinari, tant per qui parla com per qui 
escolta. 

Característiques acústiques del tipus de recinte en el qual es treballa. La reverberació

El so es transmet per l'aire des de l'emissor (la persona que parla) fins al receptor. La persona a qui li 
arriba l'ona sonora rep tant el so directe com el que rebota a les parets, sostre i terres.

Les característiques de la sala condicionen la magnitud de la quantitat del so reflectit que arriba a l'oïda i, 
per tant, la qualitat de com se sent.      

Solucions tècniques o bones pràctiques

Les possibilitat que ofereixen els fabricants i els distribuïdors són molt grans. Hi ha diferents solucions 
adaptades a múltiples necessitats, com són la neteja, els colors, els emplaçaments, la funcionalitat., ...:

•  Plaques al sostre

•  Cortines

•  Superfícies penjades

•  Panells interposats

•  Quadres realitzats en teixits especials

•  Elements transportables per condicionar amb rapidesa una zona

A sales grans, amb ocupacions elevades, es conceben solucions, com les illes acústiques, que 
permeten condicionar espais especials que requereixen d'unes condicions millorades en acústica, 
especialment aïllants pel que fa a la resta de la sala per a què el soroll no arribi a aquest espai, i reforçant 
l'absorció d'aquesta illa.

Conclusions

És important que qualsevol sala en la qual es realitzi una comunicació oral estigui correctament 
adaptada a aquesta tasca. Així com es valora la il·luminació o la temperatura de la sala de treball, un 
temps de reverberació inadequat dificulta enormement la realització de la feina i introdueix factors de risc 
i desconfort. 

Condicionar i millorar acústicament un recinte no és complex i hi ha moltes solucions que aporten millores 
significatives.

Enllaços d'interès amb explicacions addicionals i solucions concretes:

https://acusticadecorativa.com/blog/que-es-la-reverberacion-b87.html

https://acusticadoppler.com/como-evitar-la-reverberacion-y-el-eco-correctamente/

https://www.acusticaintegral.com/14225/que-es-la-reverberacion/

https://www.huddlestone.es/reverberacion/

https://www.audiotec.es/diseno-y-confort-acustico/

Què és la reverberació? 
La importància de fer-se entendre

En aquest sentit, el codi tècnic de l'edificació també introdueix un qüestionari a la fase de control de 
l'obra acabada.  

En general, la indústria ofereix catàlegs de recobriments i formes d'introduir elements absorbents 
adaptats a múltiples necessitats i estètiques, que permeten trobar diferents solucions optimitzades. N'hi 
haurà prou amb utilitzar un cercador d'internet i posar les paraules absorbent, acústic, reverberació, etc. 
per trobar-ne proveïdors. Poden ser solucions que no impliquin complexitat tècnica i que s'instal·lin amb 
força senzillesa. 

No obstant això, l'opció preferible sempre serà tenir en compte la necessitat d'una bona acústica, tant 
d'aïllament com d'absorció, en la fase de construcció o reforma, tant per la qualitat de la solució aportada 
com pel nivell de reverberació aconseguit. 

Per exemple, l'ús d'unes cortines acústiques, a més a més del control de la llum, aporten aquesta 
absorció. Percebre la sensació acústica que suposa una reverberació reduïda implica, per exemple, que 
aquestes hagin d'arribar fins al terra per aportar més superfície. 

Altres aspectes a considerar

Diferenciar aquelles zones en les quals es realitza una activitat més col·laborativa (creació, disseny, 
màrqueting, formació), d'aquelles zones en les quals es desenvolupa una activitat que requereix d'un 
nivell alt de concentració (comptabilitat, pressupostos, muntatge, redacció).
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BIOMECÁNICA DEL CODO
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Los movimientos del codo son:
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•  Extensión (alejamiento del antebrazo con respecto la cara anterior del brazo)
•  Pronación
•  Supinación

NÓISNETXE/NÓIXELF NÓICANIPUS/NÓICANORP 
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1. MATERIAL α per a diferents freqüències

125 250 500 1000 2000 4000

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04

0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02

0,29 0,1 0,05 0,04 0,07 0,09

0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07

0,2 0,15 0,12 0,1 0,1 0,07

0,17 0,18 0,21 0,5 0,63 0,83

0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35

0,17 0,44 0,99 1,03 1 1,03

0,25 0,45 0,7 0,8 0,85 0,85

0,03 0,02 0,02 0,01 0,07 0,04

0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08

0,53 0,51 0,51 0,56 0,56 0,59
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Formigó sense pintar

Totxana vista sense pintar

Totxana vista pintada

Placa de guix (Durlock) 12mm a 10cm

Marbre o rajola

Parquet

Parquet sobre llistons

Catifa de llana 2,3 kg/m2

Cortina 338 gr/m2

Espuma de poliuretà (Fonac) 75mm

Llana de vidre (feltre 14kg/m3) 50mm

Vidre

Seient de fusta (0,8 m2/ seient)

Persones en seient entapissat (0,8 m2/ persona
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Ficha CTRL-04-TR

CONTROL DE OBRA TERMINADA

Medición del tiempo de reverberación de un recinto
Obra:

Recinto receptor: 

Fecha control / ensayo: 

Condiciones: SI NO Observaciones Ensayos 

El laboratorio que efectúa los ensayos está acreditado4

para la realización de ensayos según la norma UNE EN 
ISO 3382-2:2008. 

El informe de ensayo está firmado por el director técnico 
del laboratorio. 

En el informe de ensayo está identificado claramente el 
recinto donde se medirá el tiempo de reverberación. 

En el informe de ensayo se muestra un croquis orientativo 
del recinto. 

En el informe de ensayo están identificados claramente los 
equipos de medida (fabricante, modelo y número de serie). 

Se presenta como resultado final el valor del tiempo de 
reverberación con una cifra decimal, calculado según se 
indica en el Anexo A del DB HR a partir de los resultados 
del tiempo de reverberación en las bandas de 500, 1000 y 
2000 Hz. 

El valor del tiempo de reverberación en un aula o sala de 
conferencias vacía (sin ocupación y sin mobiliario), con un 
volumen menor de 350 m3, es menor o igual que 0,7 
segundos. 

El valor del tiempo de reverberación en un aula o sala de 
conferencias vacía, pero incluyendo el total de las butacas, 
con un volumen menor de 350 m3, es menor o igual que 
0,5 segundos. 

El valor del tiempo de reverberación en un restaurante o 
comedor vacío, es menor o igual que 0,9 segundos. 

Otros:

4 Debe tenerse en cuenta la modificación de Artículo 4, apartado 4 – a) de la Parte I del CTE, introducida como consecuencia de la
entrada en vigor del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de
control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de
su actividad.

La epicondilitis representa el 69 % de las enfermedades profesionales relacionadas con agentes físicos.

¿QUÉ ES LA EPICONDILITIS?

La epicondilitis es una inflamación de los músculos extensores de la muñeca, en su inserción en el 
epicóndilo del codo.

En la epicondilitis, el dolor aparece a nivel de la inserción muscular, en el epicóndilo del codo y se puede 
irradiar hacia los músculos del antebrazo y ocasionalmente hasta la muñeca.

En ambos casos es debido a un movimiento repetitivo de la musculatura o a un golpe sobre la zona, que 
producen pequeñas roturas en el tejido conectivo que sujeta el músculo al hueso.

La epicondilitis está incluida dentro de la lista de enfermedades profesionales, ya que suele darse en 
una variedad de puestos de trabajo en los que se requiere adoptar posturas forzadas o movimientos 
repetidos del brazo bajo una tensión continua.

Los síntomas de la epicondilitis son dolor en el codo, que puede extenderse hacia el borde del antebrazo. 
Este dolor suele disminuir con el reposo de la articulación y aumentar con los movimientos de extensión y 
flexión de la muñeca.

En aquest sentit, el codi tècnic de l'edificació també introdueix un qüestionari a la fase de control de 
l'obra acabada.  

En general, la indústria ofereix catàlegs de recobriments i formes d'introduir elements absorbents 
adaptats a múltiples necessitats i estètiques, que permeten trobar diferents solucions optimitzades. N'hi 
haurà prou amb utilitzar un cercador d'internet i posar les paraules absorbent, acústic, reverberació, etc. 
per trobar-ne proveïdors. Poden ser solucions que no impliquin complexitat tècnica i que s'instal·lin amb 
força senzillesa. 

No obstant això, l'opció preferible sempre serà tenir en compte la necessitat d'una bona acústica, tant 
d'aïllament com d'absorció, en la fase de construcció o reforma, tant per la qualitat de la solució aportada 
com pel nivell de reverberació aconseguit. 

Per exemple, l'ús d'unes cortines acústiques, a més a més del control de la llum, aporten aquesta 
absorció. Percebre la sensació acústica que suposa una reverberació reduïda implica, per exemple, que 
aquestes hagin d'arribar fins al terra per aportar més superfície. 

Altres aspectes a considerar

Diferenciar aquelles zones en les quals es realitza una activitat més col·laborativa (creació, disseny, 
màrqueting, formació), d'aquelles zones en les quals es desenvolupa una activitat que requereix d'un 
nivell alt de concentració (comptabilitat, pressupostos, muntatge, redacció).



Cada un dels materials que el conformen té associat un valor de coeficient de reflex. És a dir, que el soroll 
que arriba a aquestes superfícies es pud absorbir o reflectir. Si el coeficient d'absorció és 1 significa que 
tot el soroll que arribi a aquella superfície s'absorbirà. Aquesta seria la condició desitjable. 

S'ha definit un paràmetre que estableix quin nivell de reflexos de soroll existeixen per a una sala. És el 
temps de reverberació. 

Si s'augmenta la superfície de material amb índex d'absorció alt en una sala, es redueix el temps de 
reverberació i, per tant, el confort acústic que es percep és més elevat. Així, per exemple, per a un mínim 
de confort acústic serà necessari que un terç de la superfície del sostre tingui un factor d'absorció proper 
a 1. Els valors de reverberació  sempre han de ser aquests, tan baixos com sigui possible i, per tant, s'han 
de dotar les sales de treball de la major superfície absorbent que es pugui instal·lar. 

Introducció

Un aspecte fonamental de gran part de l'activitat laboral es basa en la comunicació i, bona part d'ella és 
verbal, tant amb interlocutors directes com aquella que es realitza amb tecnologies de la comunicació. Un 
punt clau en aquesta comunicació són les característiques acústiques dels recintes en els quals es 
produeix la transmissió oral. 

A continuació s'indiquen els dos aspectes clau:  

•  Nivell de soroll de l'ambient.

•  Característiques físiques de l'espai i materials que el conformen. 

Un nivell de soroll suficientment baix és fonamental a l'hora de poder entendre el que està dient el nostre 
interlocutor. Parlar en un entorn sorollós suposa un esforç extraordinari, tant per qui parla com per qui 
escolta. 

Característiques acústiques del tipus de recinte en el qual es treballa. La reverberació

El so es transmet per l'aire des de l'emissor (la persona que parla) fins al receptor. La persona a qui li 
arriba l'ona sonora rep tant el so directe com el que rebota a les parets, sostre i terres.

Les característiques de la sala condicionen la magnitud de la quantitat del so reflectit que arriba a l'oïda i, 
per tant, la qualitat de com se sent.      

Solucions tècniques o bones pràctiques

Les possibilitat que ofereixen els fabricants i els distribuïdors són molt grans. Hi ha diferents solucions 
adaptades a múltiples necessitats, com són la neteja, els colors, els emplaçaments, la funcionalitat., ...:

•  Plaques al sostre

•  Cortines

•  Superfícies penjades

•  Panells interposats

•  Quadres realitzats en teixits especials

•  Elements transportables per condicionar amb rapidesa una zona

A sales grans, amb ocupacions elevades, es conceben solucions, com les illes acústiques, que 
permeten condicionar espais especials que requereixen d'unes condicions millorades en acústica, 
especialment aïllants pel que fa a la resta de la sala per a què el soroll no arribi a aquest espai, i reforçant 
l'absorció d'aquesta illa.

Conclusions

És important que qualsevol sala en la qual es realitzi una comunicació oral estigui correctament 
adaptada a aquesta tasca. Així com es valora la il·luminació o la temperatura de la sala de treball, un 
temps de reverberació inadequat dificulta enormement la realització de la feina i introdueix factors de risc 
i desconfort. 

Condicionar i millorar acústicament un recinte no és complex i hi ha moltes solucions que aporten millores 
significatives.

Enllaços d'interès amb explicacions addicionals i solucions concretes:

https://acusticadecorativa.com/blog/que-es-la-reverberacion-b87.html
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¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES CON RIESGO DE GENERAR EPICONDILITIS?

Todas aquellas actividades en las que se produzca exposición suficiente y acreditada a posturas 
forzadas y movimientos repetitivos y especialmente: trabajos que requieran movimientos de impacto o 
sacudidas, supinación o pronación repetidas del brazo contra resistencia, así como movimientos de 
flexoextensión forzada de la muñeca, como pueden ser: carniceros, pescaderos, curtidores, deportistas, 
mecánicos, chapistas, caldereros y albañiles.

Dado el carácter abierto, en lo que a la actividad se refiere, del RD 1299/2006 estarían incluidas todas 
aquellas actividades profesionales en las que quedara acreditada la exposición suficiente al riesgo y no 
se documentara ningún factor extralaboral que hubiera actuado con entidad suficiente para constituir la 
causa principal.

Deberá valorarse la posibilidad de riesgo profesional para la epicondilitis, además de en las actividades 
previamente descritas, en: pintores, trabajadores de la construcción, leñadores, fontanería y calefacción, 
peones, servicio de limpieza, archivos y almacenes, conductores de vehículos, usuarios de pantallas de 
visualización de datos, industria conservera, carpinteros y ebanistas.

En aquest sentit, el codi tècnic de l'edificació també introdueix un qüestionari a la fase de control de 
l'obra acabada.  

En general, la indústria ofereix catàlegs de recobriments i formes d'introduir elements absorbents 
adaptats a múltiples necessitats i estètiques, que permeten trobar diferents solucions optimitzades. N'hi 
haurà prou amb utilitzar un cercador d'internet i posar les paraules absorbent, acústic, reverberació, etc. 
per trobar-ne proveïdors. Poden ser solucions que no impliquin complexitat tècnica i que s'instal·lin amb 
força senzillesa. 

No obstant això, l'opció preferible sempre serà tenir en compte la necessitat d'una bona acústica, tant 
d'aïllament com d'absorció, en la fase de construcció o reforma, tant per la qualitat de la solució aportada 
com pel nivell de reverberació aconseguit. 

Per exemple, l'ús d'unes cortines acústiques, a més a més del control de la llum, aporten aquesta 
absorció. Percebre la sensació acústica que suposa una reverberació reduïda implica, per exemple, que 
aquestes hagin d'arribar fins al terra per aportar més superfície. 

Altres aspectes a considerar

Diferenciar aquelles zones en les quals es realitza una activitat més col·laborativa (creació, disseny, 
màrqueting, formació), d'aquelles zones en les quals es desenvolupa una activitat que requereix d'un 
nivell alt de concentració (comptabilitat, pressupostos, muntatge, redacció).



Cada un dels materials que el conformen té associat un valor de coeficient de reflex. És a dir, que el soroll 
que arriba a aquestes superfícies es pud absorbir o reflectir. Si el coeficient d'absorció és 1 significa que 
tot el soroll que arribi a aquella superfície s'absorbirà. Aquesta seria la condició desitjable. 

S'ha definit un paràmetre que estableix quin nivell de reflexos de soroll existeixen per a una sala. És el 
temps de reverberació. 

Si s'augmenta la superfície de material amb índex d'absorció alt en una sala, es redueix el temps de 
reverberació i, per tant, el confort acústic que es percep és més elevat. Així, per exemple, per a un mínim 
de confort acústic serà necessari que un terç de la superfície del sostre tingui un factor d'absorció proper 
a 1. Els valors de reverberació  sempre han de ser aquests, tan baixos com sigui possible i, per tant, s'han 
de dotar les sales de treball de la major superfície absorbent que es pugui instal·lar. 

Introducció

Un aspecte fonamental de gran part de l'activitat laboral es basa en la comunicació i, bona part d'ella és 
verbal, tant amb interlocutors directes com aquella que es realitza amb tecnologies de la comunicació. Un 
punt clau en aquesta comunicació són les característiques acústiques dels recintes en els quals es 
produeix la transmissió oral. 

A continuació s'indiquen els dos aspectes clau:  

•  Nivell de soroll de l'ambient.

•  Característiques físiques de l'espai i materials que el conformen. 

Un nivell de soroll suficientment baix és fonamental a l'hora de poder entendre el que està dient el nostre 
interlocutor. Parlar en un entorn sorollós suposa un esforç extraordinari, tant per qui parla com per qui 
escolta. 

Característiques acústiques del tipus de recinte en el qual es treballa. La reverberació

El so es transmet per l'aire des de l'emissor (la persona que parla) fins al receptor. La persona a qui li 
arriba l'ona sonora rep tant el so directe com el que rebota a les parets, sostre i terres.

Les característiques de la sala condicionen la magnitud de la quantitat del so reflectit que arriba a l'oïda i, 
per tant, la qualitat de com se sent.      
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Les possibilitat que ofereixen els fabricants i els distribuïdors són molt grans. Hi ha diferents solucions 
adaptades a múltiples necessitats, com són la neteja, els colors, els emplaçaments, la funcionalitat., ...:

•  Plaques al sostre

•  Cortines

•  Superfícies penjades

•  Panells interposats

•  Quadres realitzats en teixits especials

•  Elements transportables per condicionar amb rapidesa una zona

A sales grans, amb ocupacions elevades, es conceben solucions, com les illes acústiques, que 
permeten condicionar espais especials que requereixen d'unes condicions millorades en acústica, 
especialment aïllants pel que fa a la resta de la sala per a què el soroll no arribi a aquest espai, i reforçant 
l'absorció d'aquesta illa.

Conclusions

És important que qualsevol sala en la qual es realitzi una comunicació oral estigui correctament 
adaptada a aquesta tasca. Així com es valora la il·luminació o la temperatura de la sala de treball, un 
temps de reverberació inadequat dificulta enormement la realització de la feina i introdueix factors de risc 
i desconfort. 

Condicionar i millorar acústicament un recinte no és complex i hi ha moltes solucions que aporten millores 
significatives.
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¿QUÉ MEDIDAS PREVENTIVAS SE PUEDEN ADOPTAR PARA EVITAR LA EPICONDILITIS

•  Disminuir la repetitividad de los movimientos del codo.

•  Adoptar una buena postura (disposición de los elementos en el puesto de trabajo).

•  Disminuir la fuerza ejercida.

•  Introducir periodos de descanso para la recuperación de la fatiga.

•  Disminuir la duración de la tarea (rotación de tareas).

•  Utilizar las herramientas adecuadas para cada tarea (agarre óptimo, mantenimiento adecuado).

•  Realizar ejercicios de calentamiento previo y estiramiento de los grupos musculares involucrados en 
los movimientos de flexión, extensión, pronación y supinación de muñeca, antes y después de la 
jornada de trabajo.

En la monografía Calentamiento, pausas y estiramientos en el ámbito laboral, publicada por Asepeyo, se 
indica cómo desarrollar un plan de acción para la implantación de rutinas de ejercicios de calentamiento 
previo y estiramiento al finalizar la jornada laboral.

En aquest sentit, el codi tècnic de l'edificació també introdueix un qüestionari a la fase de control de 
l'obra acabada.  

En general, la indústria ofereix catàlegs de recobriments i formes d'introduir elements absorbents 
adaptats a múltiples necessitats i estètiques, que permeten trobar diferents solucions optimitzades. N'hi 
haurà prou amb utilitzar un cercador d'internet i posar les paraules absorbent, acústic, reverberació, etc. 
per trobar-ne proveïdors. Poden ser solucions que no impliquin complexitat tècnica i que s'instal·lin amb 
força senzillesa. 

No obstant això, l'opció preferible sempre serà tenir en compte la necessitat d'una bona acústica, tant 
d'aïllament com d'absorció, en la fase de construcció o reforma, tant per la qualitat de la solució aportada 
com pel nivell de reverberació aconseguit. 

Per exemple, l'ús d'unes cortines acústiques, a més a més del control de la llum, aporten aquesta 
absorció. Percebre la sensació acústica que suposa una reverberació reduïda implica, per exemple, que 
aquestes hagin d'arribar fins al terra per aportar més superfície. 

Altres aspectes a considerar

Diferenciar aquelles zones en les quals es realitza una activitat més col·laborativa (creació, disseny, 
màrqueting, formació), d'aquelles zones en les quals es desenvolupa una activitat que requereix d'un 
nivell alt de concentració (comptabilitat, pressupostos, muntatge, redacció).
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