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VIURE AMB MENYS SOROLL
La vida moderna ha fet del soroll el problema que mes afecta el confort de l'habitatge a les grans
ciutats.
El soroll pot procedir de l'exterior de l'edifici (vehicles, màquines, etc.), del seu interior (persones,
aparells o instal·lacions) o ser transmès des d'un altre habitatge per l'estructura i les parets. Alguns
estudis indiquen que 80 dB és el valor límit de soroll, per sobre del qual poden produir-se
problemes de salut: augment de la fatiga, estrès o lesions auditives. Una conversa normal
representa uns 50 dB, el tràfic intens 70-80 db, i en una discoteca se superen els 100 db. El Codi
Tècnic d’edificació, al document sobre protecció enfront el soroll, i els mapes acùstics de cada
municipi, defineixen els valors màxims de soroll que poden penetrar en un habitatge i el grau
d'aïllament que han de complir els seus elements.
L'augment progressiu de soroll ha provocat que molts habitatges existents ja no ofereixin
un confort suficient
Per millorar les condicions d'aquests habitatges, ha de tenir-se en compte la procedència i natura
del soroll per actuar amb eficàcia i no agreujar la seva incidència. És un error creure que els
aïllants tèrmics també ho són del soroll. Alguns materials, mal usats, augmenten fins i tot la
incidència del soroll en l'habitatge. Encara que molts cops les solucions estan a l'abast de l'usuari,
en altres, és necessari recórrer a un arquitecte tècnic per fer un estudi exhaustiu que determini la
solució més òptima.
Els sorolls de l'exterior penetren a l'interior de l'habitatge per les finestres ja que son les
parts més febles.
Col·locant finestres amb doble envidrament es redueixen els nivells de penetració de soroll. En
habitatges antics, molts cops pot aprofitar-se la mateixa finestra i només fa falta canviar els vidres.
Els sorolls d'instal·lacions d'aigua i calefacció amb xiulets estranys en obrir aixetes o sorolls secs
en tancar-los "cop d'ariet" poden ser deguts a moltes causes: corrosió, excés de pressió o
problemes de dimensionat, i sempre és recomanable acudir a un instal·lador autoritzat per
determinar les causes i fer les reparacions idònies.
El soroll en el propi habitatge pot superar els valors límit i afectar habitatges veïns (un equip HI-FI,
un televisor amb el volum elevat, tocar el piano, etc.). S'evita que les ones acústiques es propaguin
fora del recinte a altres habitatges aïllant les parets d'aquestes estances amb absorbents acústics
o insonoritzats (suro, fusta, etc.), però cal acudir a un especialista per fer un estudi exhaustiu.
Quan el soroll procedeix d'un altre habitatge resulta difícil actuar.
Es tracta de soroll propagat per elements sòlids de l'edifici (parets, sostres, etc.) com si es tractés
de membranes vibrants que amplien el soroll. En aquests casos, la col·locació de materials
absorbents no resol el problema. El correcte és actuar a la zona de producció del soroll i no al lloc
on es transmet, ja que és més complicat i car. La prevenció del soroll continua sent encara una
assignatura pendent al nostre país. Intentar reduir les emissions de soroll és una mesura més
eficaç i econòmica que qualsevol aïllament.
L'increment del soroll ha provocat que molts edificis existents ja no reuneixin les
condicions d'aïllament acústic necessàries.

Els sorolls de l'exterior penetren a l'interior de l'habitatge per les parts més febles: les
finestres.
La transmissió de soroll per l'estructura i parets de l'edifici és difícil de resoldre i requereix
l'estudi d'un aparellador.
La prevenció del soroll és una assignatura pendent en la nostra societat. La millor manera
d'evitar-ho és no produir-ho.
Contacti
amb
un
aparellador
col·legiat,
mitjançant
el
lloc
web
www.aparelladorstarragona.org o consulti al servei d’atenció a consumidors i usuaris del
Col·legi d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona.
El Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona, li ofereix
assessoria tècnica, legal i professional. Garanteix qualitat de servei, responsabilitat
professional i seguretat jurídica als seus usuaris.

