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RESUM

L'estudi que es presenta vol centrar-se en el confort tèrmic i les franges creades per al seu anàlisi. Al  

llarg de la investigació teòrica s'observa la dificultat que això suposa i la necessitat de que les investi -

gacions profunditzin més en les valoracions subjectives de la persona, ja que aquesta hi juga un paper 

principal. En l'aplicació pràctica s'analitzen algunes de les variables per un estudi del confort tèrmic a  

l'estiu, durant l'hora de dinar, en bars i restaurants al barri de Sants de Barcelona. En ella s'obtenen uns 

resultats dispersos on no sembla que l'edat, el sexe o el vestit siguin determinants i que, en aquests  

casos els únics factors importants per l'aclimatació personal són la possibilitat de tria de vestuari i de  

local. També es mostra que les franges de confort normatives són  massa estrictes, i com aquestes limi-

tacions errònies ens porten a un malbaratament de l'energia.

RESUMEN

El estudio presentado quiere centrar-se en el confort térmico y las franjas creadas para su análisis. A lo 

largo de la investigación teórica se observa la dificultad que esto supone y la necesidad de profundizar 

más en las valoraciones subjetivas de la persona, ya que esta juega un papel principal. En la aplicación  

práctica se analizan algunas de las variables para un estudio de confort térmico en verano, al mediodía  

durante la hora de comer, en bares y restaurantes del barrio de Sants en Barcelona. En ella se obtienen 

unos resultados dispersos donde no parece que la edad, el sexo o el vestido sean determinantes y que, 

en estos casos, la única variable importante para la aclimatación personal es la posibilidad de escoger 

el vestuario o el local. También nos muestra que las franjas de confort normativas son demasiado  

estrictas, y como estas limitaciones erróneas nos llevan a un derroche de energía.

ABSTRACT

The study presented wants to focus on thermal comfort and the ranges created for its analysis. Throug-

hout the theoretical investigation it is shown its difficulty and the need for deeper investigations on the  

subjective assessments of the individual, as this plays a main role. In the practical application some of 

this variables are analyzed in a study of thermal comfort in summer, during lunchtime, in bars and res-

taurants in Sants, a district in Barcelona. Diverse results are obtained where age, sex or dress do not  

seem to be crucial and in these cases the only important factors for personal acclimation are the possi -

bility to choose the costume and the local. It also shows ranges are too strict as comfort standards and 

how these restrictions lead to an erroneous waste of energy.
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1. Introducció

1. INTRODUCCIÓ

1.1 PESENTACIÓ

En les últimes dècades, després de les dues grans guerres mundials, el món occidental s'ha establert en  

una comoditat excessiva on la societat de consum ha arribat a uns límits insostenibles. L'estil de vida, 

la roba, la tecnologia i els controls microclimàtics han homogeneïtzat els ambients on es troba l'ésser 

humà i poc a poc, la gent s'ha sobre-acostumat a uns espais aclimatats que suposen un consum d'ener-

gia excessiu per al nostre planeta. No obstant, només es parla de la crisi en termes econòmics, deixant  

de banda els termes mediambientals i com, el capitalisme salvatge, ha destruït l'equilibri del planeta, 

sense veure-hi res més que el benefici personal i immediat. 

Afegir  també que els mitjans de comunicació i  els  mercats han jugat un paper molt  important en 

aquest excés de confort tèrmic, simplement veient el benefici de les grans empreses. Aquests han creat 

una necessitat  als usuaris que no és real, ja que exerceixen una influencia tan gran que pot fer canviar 

actituds, conviccions, hàbits i maneres de fer. La publicitat juga amb l'habit de la percepció, ja que una 

activitat repetida augmenta la sensació o les ganes de reproduir-la (Mayoral Alavedra, 1982).

Actualment, tota persona que viu en una ciutat, nota un xoc tèrmic tant a l'estiu com a l'hivern quan 

entra en un edifici, i aquests canvis de temperatura poden afectar a la nostra salut amb malalties tan  

simples com un refredat (Chávez del Valle, 2002). En els últims anys, aquest concepte ha agafat molta 

força entre enginyers i els que treballen en aquest camp, condicionant a projectistes.

Tot això, fa plantejar el fet de “com” s'entén el confort i com ens el volen fer entendre. El més senzill  

es voler creure que aquest tant sols és una variable més dins la vida de la gent, i que de la mateixa 

manera que ens vestim tots amb les mateixes samarretes, podem sentir-nos tots igual en un ambient  

tèrmic, sense pensar que el cos humà és únic en cada persona, tot i que tots ens assemblem, i que l'edu-

cació, la cultura, les vivències de cadascun són diferents i que aquestes, junt amb molts altres factors,  

com el sexe, l'edat i la procedència fan que es tingui una percepció única, molt diferent d'una altre per -

sona que es té al costat davant al mateix estímul. 

Existeixen moltes teories de confort tèrmic, però al utilitzar-les de manera general en diferents climes i  

cultures fa deduir conclusions inexactes (Li, Song i Lian, 2008). L'existència de l'estandardització del 

confort tèrmic i l'abús d'aquests per part de les multinacionals és un dels principals causants del mal ús 

dels aires condicionats i, en els últims temps, s'ha avaluat que aquests són extremadament rígids i  

massa fonamentals (Matias et al., 2009). Tot i això, no vol dir que siguin incorrectes, sinó que no és 

pot generalitzar; s'han de conèixer en profunditat per poder aplicar-los de manera correcta.
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Actualment hi ha oberta una discussió entre dos grans teories: l'estàtica i l'adaptativa, on s'estudien les 

diferents variables per aconseguir el confort tèrmic. La teoria estàtica és la que ha estat acceptada  

durant el segle passat, tot i que s'ha demostrat àmpliament que, en certes situacions, no és vàlida. La 

teoria adaptativa, tot i que porta molts anys teoritzant-se, no ha aconseguit consolidar-se. Aquesta no  

nega la teoria estàtica, simplement vol millorar-la; i, a més a més treballa amb edificis ventilats natu-

ralment, que al consumir menys energia tenen més cura del medi ambient. Malgrat tot encara queden 

moltes investigacions obertes  per arribar a un canvi de mentalitat generalitzada.

En conclusió, aquesta tesina vol ser un recull d'aquestes idees amb la realització d'un cas pràctic per  

experimentar en la pròpia pell sobre la dificultat d'aquests estudis.

1.2. OBJECTIU i HIPÒTESI

1.2.1 HIPÒTESI

El punt de partida de la tesina és que no existeix cap mitjà per estandarditzar el confort tèrmic, són 

masses els factors i paràmetres que intervenen sobre les persones. Les franges de confort poden ser  

més amplies o més estretes depenent de la gent que ha d'habitar l'espai que s'estudia i de l'espai en si.

1.2.2  OBJECTIU GENERAL

L'objectiu del treball s'emmarca a contribuir sobre el coneixement del confort tèrmic, concretament a 

l'estiu realitzant una activitat determinada, sobre el paper que té la percepció en la subjectivitat d'a-

quest  i si les franges de confort tèrmic tant sols són mètodes per poder crear una normativa al res-

pecte.

1.2.3 OBJECTIUS ESPECÍFICS

– Analitzar de primera mà que és el confort tèrmic, més enllà dels llibres de text i profunditzar 

sobre les investigacions, estudis i teories realitzades enfront aquest, des de les primeres realit-

zades, fins les que han aparegut en el segle XXI.

– Realitzar un cas pràctic, concretament en restaurants a l'estiu a Barcelona, on conèixer i valo-

rar la situació de confort i comparar-la amb mesures preses, de temperatura, humitat i velocitat  

del aire.

– Valorar els resultats amb les observacions participatives realitzades en la investigació sobre el  

confort i els seus estudis, per validar la teoria amb la pràctica.

2



1. Introducció

1.3. JUSTIFICACIÓ

A l'inici de l'estudi, es volia quantificar l'energia que es malbaratava per aquest abús de les noves tec-

nologies que ens feien consumir més fent-ne un ús inadequat. La primera cerca d'informació es va 

basar en conèixer les bases de la percepció i del confort, per saber del que realment es volia investigar,  

descobrir diferents teories i estudis sobre aquest i veure realment allò que ja es coneixia, però no es  

podia expressar amb paraules: el confort és diferent per cada persona del planeta. 

Tot això va servir per reflexionar que tot i la quantitat d'estudis, sistemes d'avaluació o investigacions 

que s'han realitzat, cap d'ells sembla arribar a unes conclusions aplicables a la realitat. A més a més,  

cadascun pren uns factors de l'usuari i uns paràmetres de l'ambient diferents, moltes vegades en dife -

rents climes i per tant impossibles de comparar. Per tot això es va arribar a la pregunta de si realment  

es pot crear una franja de confort real,  depenent del clima i l'entorn, o sigui; que entenent que es  

poguessin fer aquesta infinitat de càlculs, i es poguessin trobar les infinites solucions que això suposa-

ria, no es podria realment crear una franja real on més del 80% de la gent es sentis a gust.

En cap cas es planteja la idea de tornar a l'edat mitjana i malviure o sobreviure com passava en aquella  

època, el que si es creu és que s'ha d'avaluar de manera objectiva quin és aquest confort i com incidir a 

la totalitat de la població perquè entengui que així no anem enlloc, ja que encara que no es tinguin 

dades concloents, tothom intueix que les generacions futures tenen moltes possibilitats de viure pitjor  

que les anteriors.

Finalment, amb les limitacions plantejades a l'inici de l'estudi i l'interès per fer casos pràctics, es deci-

deix fer un estudi de confort tèrmic a l'estiu en el clima mediterrani, a Barcelona, analitzant el confort  

dels usuaris en restaurants, donat que és un lloc on trobem tot tipus de persones, per conèixer i corro -

borar la existència o no d'aquest confort o aquestes franges de confort; sense oblidar la idea de l'estalvi  

energètic.

1.4. ESTRUCTURA I METODOLOGIA

El treball s'estructura en dos parts bàsiques, la primera on es troba tota la investigació teòrica, on es 

comença amb l'ampliació del coneixement del confort tèrmic i s'acaba amb el coneixement sobre les 

teories adaptatives i estàtiques, havent fet un petit recorregut per alguns dels estudis de confort tèrmic 

realitzats al llarg dels anys.

La segona part és l'aplicació pràctica on es justifica el tipus d'estudi que es realitzarà, es fa una reflexió 

sobre mètodes d'estudi existents, es decideix que es farà en aquest cas, es descriuen els casos pràctics i  

s'acaba amb els resultats de l'aplicació on s'avaluen i es comparen amb la investigació realitzada.
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Per últim es troben les conclusions, els annexos, les referències bibliogràfiques i la bibliografia.

Per a realitzar aquesta investigació sobre confort tèrmic s'han consultat: 

– Tretze llibres, cinc publicacions, sis articles i tres tesis doctorals sobre el confort tèrmic, que 

s'emmarca i es recopila en el punt 2.1.

– Quatre llibres, vint i quatre publicacions i tres articles sobre investigacions i estudis sobre con-

fort, que s'emmarca i es recopila en el punt 2.2.

– Quatre publicacions i una tesis doctoral per acompanyar la creació de l'aplicació pràctica que 

s'emmarca i es recopila en el punt 3.2

Cadascun d'ells ens ha donat una visió general o específica de cada tema, fent de suport per entendre i  

avançar en el procés.

Limitacions de la investigació

S'ha escollit bibliografia publicada en anglès, castellà i català, sense limitar el tipus de publicació o 

l'any que es va publicar, per tant no es descarta que hi hagi més informació en altres idiomes que  

puguin complementar o contra -argumentar l'estudi realitzat.

Una altre limitació ha estat donada pel temps a realitzar l'estudi, i a causa d'aquest les mostres que  

s'han pogut recollir han estat reduïdes.
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2. Marc teòric: El confort

2. MARC TEÒRIC 

2.1 EL CONFORT 

2.1.1  ANTECEDENTS HISTÒRICS

La història dels éssers humans s'inicia fa milions d'anys, quan l'ús d'eines que milloren la seva forma 

de vida, els fan distingir-se de la resta d'animals del planeta. Aquestes millores, no només els ajuden a  

sobreviure sinó que els ajuden a modificar el seu ambient: els vestits i la creació d'espais els permeten 

que l'entorn sigui menys agressiu (Chávez del Valle, 2002). 

Cap al 400 abans de Crist, segons Auliciems i V. Szokolay (1997), Sòcrates ja parla de les cases soste-

nibles i sobre com construir per garantir el confort de les persones i, al segle I A.C. Vitruvi, també  

escriu sobre la necessitat de construir per raons de salut i confort. Però, no és fins la Revolució Indus-

trial, que el confort té un ús pràctic, ja que quan feia fred, s'encenia foc i quan feia calor, les classes 

dominants, tenien els serfs que els ventaven, i en algunes cultures amb clima càlid, s'inventaren túnels  

i torres de ventilació. 

En la Edat Mitja, segons Chávez del Valle (2002) la privacitat no existia, les cases estaven plenes de 

gent i era poc casual tenir una habitació pròpia (fins al segle XVI només hi havia una habitació); i per 

tant només s'escalfava amb foc l'habitació principal. A finals de l'Edat Mitja, les condicions canviaren 

amb l'aparició de la consciencia individual, cap al segle XVII la mida de les cases va augmentar, es  

van diferenciar els espais i al no necessitar el lloc de treball a sota l'habitatge es va estendre la idea de  

privacitat; i per tant d'escalfar més espais de la casa. També hem de tenir en compte que fa 200 anys  

els arquitectes es dedicaven a fer edificis públics o cases de nobles i la resta eren d'autoconstrucció.

Arribada la revolució industrial s'inicia la idea de construir el màxim de cases per allotjar el màxim de  

persones al mínim cost i, és on comença la construcció industrial d'habitatges i s'inicia la pèrdua dels  

coneixements adquirits al llarg de la història. Les necessitats van passar a determinar-se pels beneficis  

dels constructors i no de les persones (Chávez del Valle, 2002). Amb aquesta superpoblació es van  

iniciar  els  problemes  higiènics  i  sanitaris,  els  accidents  i  malalties  produïdes  per  l'excés  de calor 

(Koenigsberger, et al., 1977); i així, neix l'interès per la valoració del confort, (Fanger, 1972;  NTP 74,  

2012); juntament amb l'aparició dels aires condicionats: "El primer pas per fer disseny tèrmic ha de  

ser establir quins son els requeriments: els límits del confort tèrmic" (Auliciems i V. Szokolay, 1997). 

El desconeixement del lloc i de les tradicions, arriba al seu punt àlgid a finals del segle XIX i principis  

del  segle  XX amb l'anomenada  arquitectura  moderna,  tot  i  que intenten  introduir  el  concepte  de  

confort de manera més o menys encertada. La possibilitat d'escalfar neix al segle XVIII i la de refri-
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gerar a finals del segle XIX, però és quan arriba al comerç, després de la segona guerra mundial, quan 

neix la  necessitat,  per part  dels  enginyers,  de  tenir  unes franges  de confort  per dissenyar  aquests 

aparells  i  és quan l'American Society of Heating and Ventilting Engineers van intentar  crear unes  

zones de confort. (Auliciems i V. Szokolay, 1997).

El concepte de confort ha canviat al llarg de la història. Chávez del Valle, (2002) argumenta que a la  

prehistòria el confort significava sobreviure, i actualment hi ha gent incapaç de viure sense un aire 

condicionat a l'estiu. Això, ens dona una idea de com ha evolucionat el concepte i com la raça humana 

s'ha fet més exigent al llarg dels anys en la seva evolució i amb el desenvolupament de la civilització. 

2.1.2  LA PERCEPCIÓ 

La percepció és la primera idea que s'ha de plantejar per parlar i poder definir el confort. Qualssevol 

sensació ve donada per l'excitació de les cèl·lules receptores dels nostres òrgans sensorials. Com deia 

Mayoral Alavedra (1982): “La percepción es una sensación interior que resulta de una impresión  

anterior hecha en nuestros sentidos”.

Hi han tres teories bastant acceptades: la teoria de la inferència on es pregunten com s'arriba al saber i  

si ens podem fiar del nostre coneixement, que es basa en que aquest només s'adquireix per l'experièn-

cia sensible i l'associació d'idees. La teoria de Gestalt on es creu que la ment té idees innates i segons  

Kant: “no hay en la mente del hombre concepción alguna que no se haya primero (…) generado en  

los órganos de la sensación”. I la teoria de l'estímul on es creu que l'informació de l'ésser humà es 

troba en l'entorn que ens envolta (Rock, 1984). En tot cas, s'entén que cada ésser humà, percep les 

situacions d'una manera individual, única, i que l'entorn proper té un paper clau en la percepció de les 

sensacions.

Els sentits no ens donen un resultat real del món, sinó que els éssers humans interpretem i construïm 

imatges a partir de símbols donant-lis un o altre significat depenent del nostre aprenentatge. Només la  

nostra primera sensació és realment pura, ja que les següents venen acompanyades d'un record de la  

primera i de les que tenim al llarg dels anys. Això explica perquè a un nen li costa tant entendre els 

seus sentits i reaccionar enfront aquests, i només la recepció continua d'estímuls, li permet conèixer i  

entendre com es sent i, fins que no succeeix, no pot desenvolupar la capacitat de diferenciar-los, reco-

nèixer-los i reaccionar enfront aquests (Mayoral Alavedra, 1982).

El fet d'incloure l'element imaginatiu a tot plegat, es donat perquè els records sempre acostumen a alte-

rar-se, depenent de la situació viscuda en aquell moment; i, aquesta, pot variar depenent de l'atenció,  

les motivacions i la intensitat de l'estímul. Per exemple, en una situació d'un dia on fa molt fred, però 

s'està a gust en quant a companyia, entorn, el menjar o el beure, potser el record de fred és menor que 
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un altre on el termòmetre marca unes temperatures més baixes, però estem sols durant la mateixa 

estona esperant un autobús que se'ns ha escapat perquè hem discutit amb un amic. 

Per tant, aquesta percepció final, pot variar al associar sensacions o per la identificació de percepcions  

composades de sensacions diferents. Tal com deia Soberg “Percebre es recordar” i, fins i tot, algun 

filòsof parla de que percebem les nostres pròpies idees, ja que en realitat l'ésser humà veu les coses tal  

com són per ell “(...) percibir es para el hombre una necesidad tan vital como comer i dormir, so pena  

de verse profundamente alterado todo organismo”. També, alguns psicòlegs associen la percepció al 

contacte que es té amb el propi món, la intel·ligència, les necessitats, l'afectivitat, l'èxit o el fracàs  

afecta de manera diferent a la manera de veure el món (Mayoral Alavedra, 1982). 

En el cas de la percepció tèrmica, és la pell la que limita l'ésser humà de la natura, aquest sentit, a dife-

rència dels altres, és un sistema extens on poden arribar estímuls locals o perifèrics. És la pell la que  

esta en contacte amb les variables de confort tèrmic i per tant és ella la que hem de protegir per sentir-

nos còmodes. La percepció ve donada per tot allò que ens arriba a través dels sentits i les diferències  

individuals són allò que ens caracteritza, però que també ens fa entrebancar a l'hora de crear un model  

o intentar fer un anàlisi.

2.1.3  DEFINICIÓ DE CONFORT

El confort, pot ser un concepte diferent al de la percepció, etimològicament la paraula prové del llatí  

confortare (fer més fort) format amb el prefix con- (junt) i fortare (fer fort), de fortis (fort). La RAE 

(Real Academia Española) ho definix com “Allò que produeix benestar i comoditats” i, l'IEC (l'Institut 

d'Estudis Catalans) ho defineix com:

1 m. [LC] [MD] Absència de tot allò que pot constituir una molèstia o una incomoditat material. Viure  

en un gran confort.

2 m. [LC] [MD] Disposició de les coses adreçada a fornir un major benestar físic. El confort dels trens  

moderns. Hotel amb tot el confort.

També trobem la definició de la norma ISO 7730 que el defineix com a “aquella condició mental que  

expressa satisfacció amb l'ambient tèrmic”. I segons les normes internacionals el confort és “l'estat  

d'ànim que expressa satisfacció amb l'ambient tèrmic”(Chávez del Valle, 2002).

Totes aquestes definicions poden satisfer la majoria de gent, però no són fàcils de quantificar. En un 

mateix dia assolellat d'hivern es poden trobar amb persones igual de confortables tèrmicament, unes  

situades a l'exterior amb roba lleugera fent esport i altres a un interior llegint amb la calefacció. L'ésser  

humà es sent còmode si no nota cap disconformitat tèrmica, quan no nota ni massa fred ni massa calor.
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2.1.4  LA RELACIÓ AMB EL COS HUMÀ

En el confort tèrmic intervenen diferents i complexes fenòmens energètics d'intercanvi entre el cos 

humà i l'ambient, on el primer, com animal de sang calenta, manté una temperatura constant front a les 

variacions exteriors i utilitza mecanismes de regulació coneguts com l'homeòstasi (Serra, 1995). El cos 

humà produeix calor contínuament, aquest pot ser metabolisme basal, degut als processos biològics o 

metabolisme psicològic o muscular quan exerceixen un treball conscient. Aquesta producció, segons 

Auliciems i V. Szokolay (1997), depèn del pes i de l'altura, tot i que s'usen uns índex generals segons 

l'activitat realitzada.

El metabolisme és la font d'energia del cos i la quantitat d'energia que allibera depèn de la quantitat 

d'activitat  muscular  (Chávez  del  Valle,  2002).  L'ésser  humà  controla  aquest  sistema  regulador  de 

balanç tèrmic a través del hipotàlem, que actua com a termòstat (Mondelo, et al., 1994). Aquest és  

molt efectiu ja que garanteix una temperatura interior de 37ºC, que varia per diferencies individuals 

entre els 36 i els 38ºC. Durant el dia aquesta incrementa en 1ºC, arribant al màxim a la nit, i, quan dor-

mim, torna a caure prenent el seu valor mínim al matí. La temperatura de la pell pot variar entre els 17 

i els 40ºC, tot i que en ambients freds és usual que la pell tingui temperatures diferents depenent de  

l'exposició; les mans, els peus, les cames i els braços en particular (Olesen, 1975). En el moment que 

es fa una activitat física la temperatura augmenta, segons el grau de treball.

El balanç de calor es controla pel centre d'informació de temperatura, els termoreceptors, que estan 

situats en el cervell i en la pell, i, segons Olesen (1975), també deuen haver-hi en altres zones com els  

muscles o els pulmons. Aquest sistema de control, és força complex, i encara no es coneix del tot; tot i  

que si es coneixen els dos sistemes més importants que el fan funcionar. 
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Els sensors de la pell són sensors de fred i es disparen quan la temperatura de la pell cau per sota dels  

34ºC i l'hipotàlem té un sistema de calor que inicia la funció de refredament quan la temperatura del  

nucli del cos sobrepassa els 37ºC. Aquests sensors, envien senyals al mateix temps i el nostre cervell  

reacciona segons si l'impuls és de fred o és de calor, si les senyals són una suma d'impulsos positius i  

negatius es sentirà neutre i per tant no actuarà (Kvisgaard, 1997). Aquests òrgans  regulen el flux san-

guini, el metabolisme, la quantitat de transpiració i el ritme respiratori (Serra, 1995). Des de el punt de 

vista de l'ergonomia, la temperatura interna no hauria d'incrementar-se per motius de treball físic més 

d'un grau, encara que hi han especialistes que parlen de 1,5ºC  (Mondelo et al., 1994).

En condicions de calor, l'hipotàlem envia impulsos quan la temperatura excedeix de 37ºC; llavors és 

quan s'inicien, primer, el procés de dilatació dels vasos sanguinis incrementant el flux de la sang per la 

pell, i, si això no és suficient s'inicia el procés de la suor. 

Aquest és un mecanisme molt efectiu ja que s'engega amb tant sols diferències de dècimes de grau 

(Kvisgaard, 1997). La regulació de la suor ve donada per l'evaporació i aquesta pots ser continua si és  

necessària i pot produir-se durant períodes curts,  però aquest mecanisme es  fatiga  (Auliciems i  V. 

Szokolay, 1997). També s'ha de tenir en compte que la quantitat d'aigua que inhalem és menor que  

quan exhalem. Quan aquests mecanismes no són suficients hi ha hipertèrmia, si el cos arriba a 40ºC es  

pot donar un cop de calor i per sobre d'aquests 40ºC, la suor s'atura, s'entra en coma i es poden sofrir  

danys irreparables al cervell, la mort als 42ºC és segura.

En condicions de fred, si la temperatura de la pell baixa dels 34ºC els nostres sensors envien impulsos 

al cervell.  Primer es contrauen els vasos sanguinis, reduint el flux de la sang per la pell, podent arribar  

casi a 0 (Mondelo et al., 1994); baixant la temperatura de la pell, i reduint el ritme cardíac (Auliciems i  

V. Szokolay, 1997); això s'inicia per les extremitats que són les que primer noten les condicions extre-

mes (Olesen, 1975); si la temperatura segueix baixant els impulsos incrementen en número i s'inicia la 

producció interna del calor mitjançant la estimulació dels muscles: els calfreds incrementen i amb ells 

la producció de calor.

Aquest sistema, també és molt efectiu. Poc a poc es priva de sang els dits de les mans i dels peus, i es 

porta a temperatures de 20ºC. Quan aquests ajustos fallen la hipotèrmia és inevitable. La mort arriba 

quan el cos es troba entre 25 i 30ºC  (Auliciems i V. Szokolay, 1997).

Per mantenir aquesta comoditat tèrmica, Kvisgaard (1997) afirma que a més de que la combinació de  

la temperatura de la pell i del nucli siguin neutres, també requerim que la calor produïda pel metabo-

lisme sigui semblant a la quantitat de calor que el cos dissipa. Un treball intens eleva la temperatura  

corporal i per períodes curts no causa problemes i permet l'eficiència en les activitats al accelerar el  

metabolisme. 
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L'ésser humà és una màquina de baix rendiment, quan es realitza un treball, s'usa un 20% de l'energia i 

la resta es transforma en calor i, és en aquesta producció, quan compensen amb les pèrdues que tenim 

cap al exterior, mantenint estable la temperatura; si l'equilibri no existeix, és quan es produeix la sen-

sació de molèstia (Serra, 1995). La sobrecarrega tèrmica és una condició subjectiva que resulta de els 

paràmetres microclimàtics, però que depèn dels factors individuals. Per avaluar-la segons Mondelo, et 

al. (1994) es tenen en compte tres indicadors fisiològics: la freqüència cardíaca, la temperatura interna  

i la pèrdua de pes per sudoració. 

Aquests sistemes governats per l'homeòstasi, que permet la regulació i l'intercanvi que es realitza bàsi-

cament per la pell, és fan mitjançant:

– Conducció: al rebre o perdre calor dels cossos sòlids que estan en contacte amb ell.

– Convecció: al rebre o entregar calor de l'aire o aigua que estan en contacte amb ell. La tempe-

ratura de la superfície d'una persona, acostuma a ser diferent de la temperatura de l'aire del  

ambient. 

– Radiació que rep o entrega dels cosos del voltant. Aquest intercanvi es donat entre la superfí-

cie de la pell o la roba i les superfícies dels objectes que l'envolten (Olesen, 1975). L'inter-

canvi tèrmic (Mondelo et al., 1995) està definit per la fracció del cos que hi participa, la dife-

rencia entre la temperatura de la pell, la temperatura radiant mitja i les característiques tèrmi-

ques del vestit.

– Evaporació: la pèrdua de calor és part del vapor d'aigua que es desprèn del cos (Olesen, 1975):

Per la suor: L'evaporació per la pell és un dels mecanismes més efectius perquè el cos  

mantingui l'equilibri en moments d'un gran esforç i cada persona té uns límits diferents.

Per respiració: quan es respira es desprèn calor perquè l'aire que s'exhala és mes calent que 

el que s'inhala, la temperatura d'aquest primer és més o menys 34ºC.

La incomoditat tèrmica 

Encara que una persona tingui una sensació de neutralitat tèrmica en general, pot tenir parts del cos en  

condicions d'incomoditat, que no és pot resoldre amb la pujada o baixada de temperatura del local sinó 

que s'ha d'eliminar la causa. Kvisgaard (1997) ens diu que és causada per algun d'aquests quatre casos:

– El refredament del local per convecció ocasionat per turbulències

Les corrents d'aire són un problema en els locals sense aire condicionat, vehicles o avions. En realitat 

no es nota la velocitat del aire, però si el malestar i la sensibilitat en parts nues del cos. El flux de calor 
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perdut va en funció de la velocitat, la temperatura i la turbulència de l'aire; un flux d'aire turbulent es  

pot sentir més desagradable que un continuu a la mateixa velocitat, encara que produeixin el mateix  

refredament.

– El refredament o escalfament per radiació de zones del cos

Un exemple és la permanència davant d'un foc en un lloc on fa fred. Aquesta falta d'uniformitat tèr -

mica es descriu amb el paràmetre de la Asimetria de temperatura Radiant (Δtpr). Els experiments realit-

zats demostren que els sostres calents i les finestres fredes són la causa d'una incomoditat elevada, i  

que els sostres freds i les parets calentes causen menys incomoditat.

– Els peus freds i cap calent al mateix temps

La sensació de notar calor en la part superior del tors i fred al peus és molt desagradable en la majoria  

dels casos. Els estudis realitzats demostren que una diferencia de temperatura de 3ºC presenta un 5% 

d'insatisfets.

– Els peus freds o calents per causa d'una temperatura incomode del terra

No podem parlar de temperatura incorrecte del terra ja que el malestar està causat per la pèrdua de 

calor als peus. Aquesta no només depèn de la temperatura del terra sinó també de la conductivitat, la 

capacitat tèrmica i del tipus de calçat utilitzat. El nivell acceptable per activitats sedentàries és d'entre  

19ºC i 29ºC amb un 10% d'insatisfets. Això si, en espais com el lavabo, on les persones van descalces 

aquesta rang de temperatura oscil·la entre 26 i 29ºC.

Tot això explicat s'ha estudiat en molt poques ocasions i és necessària més investigació per conèixer  

realment aquests tipus de malestar, especialment aquell que combina l'efecte de confort tèrmic general  

i el malestar tèrmic local (Olesen, 1975).

El confort, la salut i la felicitat

Existeix un dubte generalitzat sobre si el clima afecta física i psicològicament a les persones. És una  

evidencia que el fet d'estar sans implica un millor estat d'ànim. 

La situació de malestar, segons Auliciems i V. Szokolay (1997), no és simplement una incomoditat 

d'un moment en el temps, aquest ve donat per la resposta psicològica que condueix a perdre capacitats 

mentals i eficiència en la feina. El confort tèrmic és molt important per a la salut, un ambient tèrmica-

ment inadequat causa reduccions dels rendiments físics i mentals, irritabilitat, i pot arribar a portar 

agressions sexuals i violència domèstica, distraccions i errors (Mondelo et al., 1994). 

L'estudi de Fischer i Van de Vliert (2011) demostra que als països pobres el clima és un factor impor-

tant d'estrès i basen el seu confort en les seves necessitats bàsiques; enfront als rics que tenen recursos  
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per contrarestar-ne efectes negatius. En aquest estudi s'explica dues teories: una diu que la felicitat ve 

donada per la suma de petites bones experiències, i l'altre que ve per la manca de males experiències. 

En la il·lustració 2 podem veure un exemple de la corba aproximada que relaciona la sobrecàrrega tèr-

mica amb la tensió tèrmica d'un subjecte. En ella veiem com aquest es comporta amb sobrecàrregues 

de fred o calor, però tant sols és un exemple, i encara que poden semblar-se existeix un gràfic per cada 

persona del món.

Tot ambient tèrmic que produeixi tensions en la persona i que faci activar els seus mecanismes de 

defensa naturals per mantenir la seva temperatura interna, constitueixen uns sobrecàrrega (Mondelo et 

al., 1995). Es pot produir el risc d'estres tèrmic per calor en ambients amb temperatura del aire alta,  

radiació tèrmica elevada,  alts  nivells  d'humitat,  entre altres.  Aquestes  exposicions poden arribar a 

donar diversos trastorns (D'Aquila Soto, 2001) : 

– Alteracions sistemàtiques:

Un cop de calor es produeix quan el cos no intercanvia amb l'exterior tot el calor necessari per mante-

nir l'equilibri, l'esgotament per calor es produeix amb una exposició inferior al cop de calor i la deshi-

dratació quan es perden massa líquids. Altres com el dèficit salí quan es sua molt i no es reposen les 

sals o les rampes de calor ocasionades per la pèrdua excessiva de sals (Auliciems i V. Szokolay, 1997).

– Alteracions cutànies:

L'erupció per calor on un mal funcionament de les glàndules sudorípares impedeix la creació de la 

suor i produeix sensacions molt molestes.
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– Trastorns psíquics:

La fatiga tropical neix en símptomes trobats a europeus quan porten temps treballant al tròpic, el dis-

tres agut que produeix pèrdua sobtada i dramàtica del control emocional, el peus de “trinchera” produ-

ïts per la immersió dels peus en aigua freda o la hipotèrmia deguda a la pèrdua de calor corporal són 

alguns dels trastorns psíquics que es poden trobar.

2.1.5  VARIABLES DE CONFORT TÈRMIC

La sensació d'una persona està influïda per les variables de confort que es divideixen en: paràmetres de 

confort i factors de confort. Els paràmetres responen a les característiques físiques i ambientals d'un  

espai habitable, que poden ser específics: es poden mesurar, i generals que afecten a diversos sentits al  

mateix temps. Els factors de confort depenen del propi usuari, i poden ser biofísiologics (herència,  

edat, sexe, anatomia i fisiologia del usuari...), sociològics (educació, modes, ambient familiar...) i psi-

cològics, propis de l'usuari (Serra, 1995). 

Ochoa de la Torre et al. (2009), també parlen d'uns factors arquitectònics que configuren l'espai, que  

cobreixen aspectes com l'adaptabilitat del espai, on s'han de tenir en compte les propietats termo-físi -

ques dels materials i els objectes que componen l'espai.

Els paràmetres tèrmics d'un ambient:

L'acció dels quatre paràmetres és conjunta, encara que incideixen de maneres diferents al organisme. 

Això ens argumenta que per entendre la qualitat tèrmica d'un espai s'ha de tenir obligatòriament en  

compte els quatre paràmetres a la vegada (Serra, 1995).

– Temperatura del aire

La temperatura ambient és la temperatura de l'aire que envolta l'habitació i el cos; és el més important  

dels paràmetres i es regula per la sessió de la calor per la conducció-convecció i per la respiració.

Aquesta es mesura amb un termòmetre psicomètric simple, sense protecció a la radiació o del movi-

ment del aire; per això es considerada una mesura orientativa. La temperatura de l'aire, també s'ano-

mena temperatura seca o temperatura del bulb sec (Mondelo et al., 1994).

– Temperatura de radiació

És la temperatura mitja ponderada de les superfícies que envolten el cos on intervenen els intercanvis  

radiants. Aquesta no es pot mesurar directament, per a calcular-la és necessari conèixer la temperatura  

del globus, la temperatura de l'aire i la velocitat de l'aire; i s'assimila a una temperatura uniforme d'un  

local negre imaginari que produeixi la mateixa pèrdua de calor per radiació (Kvisgaard, 1997).
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Tot i això, la resultant és dubtosa segons Kvisgaard (1997), en part pels coeficients angulars del glo -

bus, perquè les superfícies de la sala són diferents a les d'una persona i pel desconeixement del coefici -

ent de transferència de calor per convecció del globus (Auliciems i V. Szokolay, 1997).

– Humitat relativa del aire

La humitat modifica les pèrdues per evaporació per transpiració i la humitat cedida per la respiració.  

Aquesta és crítica en un ambient calorós; tant, que si és excessiva pot impedir l'evaporació de la suor;i  

si és molt baixa pot deshidratar l'organisme. 

La humitat és el contingut d'aigua en l'aire, es mesura amb un higròmetre i s'expressa en tant per cent  

quan és relativa, en g/kg quan és absoluta o en kPa quan es mesura la pressió del vapor. Aquesta és  

òptima entre el 30-70%, tot i que autors com Mondelo et al. (1995) la situen entre el 40-60% ja que 

més de 70% és xafogós i menys de 30% pot causar problemes d'alteracions en les vies respiratòries. 

– Velocitat de l'aire

La velocitat de l'aire és molt important, ja que pot refrescar o escalfar un ambient. Respecte al cos,  

influeix en la dissipació per convecció i en la velocitat d'evaporació per la transpiració. Si la tempera-

tura de l'aire està per sota de la temperatura de la pell, la velocitat d'aquest provocarà la pèrdua de  

calor, en canvi si està per sobre, el cos l'hi robarà la calor (Mondelo et al., 1994).

La dissipació de calor també dependrà de la roba i l'activitat. La velocitat de l'aire es mesura amb un  

anemòmetre. Auliciems i V. Szokolay (1997) argumenten que quan és menor a 0,25m/s ni es nota, 

entre 0,25-0,3m/s és agradable, entre 0,5-1m/s es pren consciencia de que es mou, entre 1-1,5m/s és  

molest i major de 1,5m/s és molt molest. Tot i això, també depèn de la temperatura de l'aire ja que 

quan fa calor 1m/s pot ser agradable i quan fa molt fred una velocitat de 0,25 m/s és inacceptable. 

En els últims anys s'ha ampliat l'estudi per no només activitats diferents a les sedentàries. El model 

està basat en estudis amb temperatures entre 20 i 26ºC, amb velocitats de l'aire entre 0,05 i 0,4m/s i 

turbulències entre 0-70% (Olesen i Parsons, 2002).

Els factors de confort tèrmic

Tot i que en són molts sempre ens quedem curts, els estudis són costosos i majoritàriament es realitzen 

per interessos militars o privats (Serra, 1995). Són les empreses les que per millorar l'eficiència en els  

llocs de treball encarreguen aquests estudis, i per tant, en certs casos, no ens podem fiar massa d'a -

quests. “L’acció sobre els factors de confort dels usuaris es caracteritza especialment pel seu efecte  

sobre l’activitat i les expectatives de l’usuari, que tal com s’ha dit, justifica aquest eixamplament vari -

able  dels marges de confort preestablerts” (Serra, 1999).
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– Grau d'activitat

El cos humà produeix calor contínuament donat al consum dels aliments i el grau d'activitat, ja que 

influeix directament sobre el metabolisme. L'energia s'allibera en el cos per oxidació a mesura que 

aquest la necessita (Koenigsberger et al., 1977).

El metabolisme és el motor del cos i l'energia que produeix, depèn de l'activitat muscular. Per exemple 

segons Kvisgaard (1997), una persona pujant una muntanya que requereix un treball de 100W, pot  

arribar a la necessitat de generar 500W, dels quals 400W es dissiparan en forma de calor: per això es  

tant important l'activitat que es realitza quan parlem de confort tèrmic.

Aquest es mesura en Met, 1 Met equival a 58W/m² que és la pèrdua de calor d'una persona al realitzar 

una activitat sedentària, que són uns 100 W. El metabolisme està al mínim al dormir, 0.8 Met, i s'incre-

menta quan es fa exercici, podent arribar als 10 Met. En la taula 1 podem veure un recull general del 

consum d'una persona depenent de l'activitat realitzada.  En l'annex A podem trobar un recull  més  

exhaustiu.

Activitat Watts

Dormir 70 

Assegut, moviment moderat 130 - 160

De peu, treball lleuger 160 - 190

Assegut amb braços i cames en moviment 190 - 230

De peu, donant algun passeig 220 - 290

Caminant, i aixecant pesos lleugers o moderats 290 - 410

Aixecaments excessivament pesats, però intermitents 440 - 580

Treball dur sostingut 580 - 700

Treball pesat màxim de 30 minuts de duració > 1100

           Taula 1 (Koenigsberger et al., 1977)                 

 

– Tipus de vestit

La roba és la barrera tèrmica que influeix sobre la seva resistència a la pèrdua de calor, però també 

amb la humitat. Aquesta es qualifica segons el seu valor d'aïllament, ja que aquest és major o menor 

segons la superfície corporal coberta i la qualitat de la roba: cotó, llana, materials reflectors, etc. (Mon-
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delo et al., 1994). La unitat que s'usa es el Clo (per clothes en anglès), i correspon al recobriment  

aïllant que aquest suposa a sobre del propi cos. També s'usa una unitat més tècnica de m² ºC/W (1 Clo  

= 0,155 m² ºC/W).

La escala de Clo s'ha dissenyat perquè un valor de 0,0 Clo representi una persona nua i 1 Clo a un ves -

tit típic de negocis. Aquest es pot conèixer si sabem el vestit de la gent i acostuma a tenir una exactitud 

suficient, tot i que si es requereixen valors exactes és millor calcular-ho amb un maniquí escalfat.  

Quan es calculen aquest valors, s'ha de tenir en compte recordar que les superfícies de contacte també 

afecten i, per tant, s'han d'incloure en el càlcul. En l'annex B trobem els valors típics de Clo per poder  

fer els càlculs.

– Edat

Està àmpliament explicat que el metabolisme decreix amb l'edat, ja que els mecanismes termoregula-

dors es fan menys eficients; la freqüència cardíaca màxima i la capacitat de treball físic disminueix, a  

més la producció de calor metabòlic augmenta poc amb l'edat (Mondelo et al., 1995).

Tot i això, segons Collins & Hoinville (1972) no existeixen diferencies notables, ja que el menor meta-

bolisme compensa amb la menor pèrdua de calor per evaporació (Mondelo et al., 1995). El fet de que  

la joventut i la gent gran prefereixen el mateix ambient tèrmic no vol dir que sentin el mateix enfront 

el fred i la calor. En la pràctica en les cases de la gent gran s'acostuma a tenir unes temperatures més  

altes que en les de la joventut, però pot ser bàsicament per el grau d'activitat que els diferencia (Ole-

sen, 1975). 

– Sexe

Les dones acostumen a tenir majors dificultats per suportar la sobrecàrrega calorífica que els homes,  

sobre tot quan estan embarassades. Això succeeix perquè tenen una capacitat menor cardiovascular i  

això fa que s'aclimatin pitjor. La temperatura de la pell, la capacitat evaporativa i el metabolisme de les  

dones és lleugerament inferior que la dels homes (Mondelo et al., 1995).

Respecte a la temperatura de confort, els experiments realitzats mostren diferencies mínimes entre ells:  

Nevins dóna un resultat de 0,4ºC menys en les dones que els homes, Fanger & Langkilde els hi resulta 

0,1ºC menys i segons B.W. Olesen i altres autors, segons comenten Auliciems i V. Szokolay (1997), 

afirmen que aquestes petites diferencies venen donades perquè usen robes més lleugeres (Mondelo et 

al.,  1995).  Properes investigacions demostren que per idèntiques condicions de roba i  activitat  les  

dones tendeixen a tenir més fred que els homes (Parsons, 2002).
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– El grau d'habituació a unes determinades circumstàncies climàtiques

Les persones es poden adaptar a diferents ambients tèrmics, el que no vol dir que no en prefereixin un 

enfront a un altre (Olesen, 1975). El termini psicològic per adaptar-se a un canvi de condicions és 

entre 20 i  30 minuts, i, per adaptar-se a un clima és d'aproximadament sis mesos (Auliciems i V.  

Szokolay, 1997).

Nicol i Humphreys (1972) mostren que les persones no poden adaptar-se a preferir un ambient càlid o  

fred. A més, estudis a varis llocs del món expliquen que moltes de les diferencies en hàbits de vestir  

venen determinades de les condicions exteriors. 

L'aclimatació, incloent la habituació, és complicada ja que combina situacions físiques i fisiològiques 

que tenen lloc al organisme quan aquest està en una situació. El fet de trobar-se en climes que fan que 

el cos hagi de treballar constantment per ajustar la temperatura exposa a la persona, a part dels proble-

mes psicològics, a problemes greus de salut. En les últimes dècades s'ha investigat sobre sinòptica de 

sèries de temps i agregats de dades meteorològiques, perquè entre totes les causes explicades; els atacs  

de cor són les morts més probables per aquestes connotacions termoreguladores; per ambdues tempe-

ratures extremes (Auliciems i V. Szokolay, 1997). 

– Altres factors

En les diferents ètnies les diferències són molt subtils i no s'ha pogut comprovar res, en el cas de la  

diferència de color de la pell, on teòricament les pells fosques haurien d'absorbir més les radiacions 

infraroges, ho contraresten els climes on viuen. 

En quant a la situació geogràfica hi ha més resistència al fred en països més freds, donat al grau d'habi-

tuació de les persones que hi resideixen, de la mateixa manera que les persones que resideixen a països 

càlids tenen més resistència al calor (Serra, 1995). Per altre banda, Mondelo et al. (1995) afirmen que 

quan la gent que viu a llocs freds va a viure a un lloc càlid, el seu organisme pateix molt fins que s'a-

climaten. 

Les temperatures es noten diferent a les diferents èpoques de l'any, o sigui que una mateixa tempera-

tura els hi afecta diferent en els mesos d'hivern que en els d'estiu (Serra, 1995). Tot i això hi ha un  

estudi a la Universitat del estat de Kansas que confirma mitjançant una investigació que aquestes dife -

rencies no existeixen ja que els hi donen uns resultats sense variacions tant al estiu com al hivern 

(Nicol i Humphreys, 1972; McNall et al.).

L'educació, com la cultura, pot fer que es tinguin diferents sensacions tèrmiques entre persones de la 

mateixa edat i sexe. Tant sols pel fet de tenir, o no climatització i calefacció a casa, una persona pot ser  

més o menys sensible al calor o al fred.
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La producció del calor d'un cos és proporcional al seu volum, però la dissipació és proporcional a la  

seva superfície (Mondelo et al., 1995). El nivell de greix subcutani i la forma del cos són factors molt 

importants, una persona prima té una proporció de volum-superfície millor que una grassa, per tant,  

fan un intercanvi millor. Les primes, per tant, prefereixen els ambients càlids, mentres que les grasses  

prefereixen els climes freds, també perque el greix és un bon aïllant tèrmic. 

En quant a l'espai arquitectònic, segons Ochoa de la Torre, Marincic i Urcelay (2009), s'ha de tenir en 

compte la mobilitat del subjecte, les dimensions i proporcions dels espais; els dispositius de control 

passius i actius. També és important tenir en compte el color i la rugositat de les parets; durant la crisis  

energètica es van posar de moda els colors càlids per la percepció psicològica d'aquests envers les per-

sones davant el fred; i els colors freds davant la calor (De Corso). Desafortunadament, com afirma  

Olesen (1975) no es pot mesurar si realment hi ha un estalvi energètic respecte aquest terme.

2.1.8  COMENTARI GENERAL

Els fenòmens relacionats amb el confort i l'ambient tèrmic són molts i diferents. Individualment són 

complexes i estudiar-los depèn de molts factors. Però per entendre una avaluació del confort els hem 

de considerar junts, ja que entre ells es modifiquen i per tant el coneixement aïllat d'un d'ells no ser -

veix de res.

A més el fet de que cada persona percep les coses diferents que la que del seu costat, també és molt 

important per entendre la complexitat del confort, i com aquest és imprecís i molt diferent en cada per -

sona i en cada situació. 

En el capítol següent es tracta el tems dels estudis de confort que s'han realitzat en els últims anys,  

però ja es pot avançar que l'estandardització no sembla fàcil.
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2.2. ESTUDIS SOBRE EL CONFORT TÈRMIC 

2.2.1.  INTRODUCCIÓ

La termohigrometria va començar a investigar-se quan es comença a tenir la idea de produir fred per 

refrigerar productes alimentaris,  no les persones en si  (ASHRAE Handbook of Fundamentals).  En 

aquesta investigació s'ha de remarcar la recerca de Carrier i la reacció de l'Associació Americana de 

Fabricants d'Equips Mecànics (ASHRAE) per consolidar els coneixements en el Handbook of Funda-

mentals quan s'inicien els diferents estudis de confort (Fanger, 1972).

Els primers estudis accepten un punt de partida de 20ºC, tot i que en molts casos es deixen de valorar  

certs paràmetres per dificultats en els estudis (Belding i Hatch, 1955). Durant els últims anys s'han rea -

litzat múltiples escales de confort que combinen les quatre variables climàtiques, el problema és que 

moltes d'elles s'han realitzat en habitacions especials sense cap tipus de relació amb l'entorn o amb la  

pell que els separa (Koenigsberger et al.,1977) .

La manera més usual d'avaluar el confort tèrmic és mitjançant els anomenats “índex o escales de con-

fort” i aquests es classifiquen, segons Ochoa de la Torre, Marincic i Urcelay (2009), en:

– Empírics, basats en enquestes on es fan preguntes a una mostra representativa de persones, 

que es relacionen amb mesuraments simultanis dels paràmetres ambientals i es complementen 

amb mesures dels canvis psicològics en ambients controlats o "cambres climàtiques".

– Racionals que són els que utilitzen models que calculen el balanç tèrmic de les persones i ho 

relacionen amb les respostes fisiològiques a diferents condicions ambientals, per definir una 

sensació de fred o calor. 

– Híbrids, que es determinen de manera racional i posteriorment es complementen amb una rela-

ció empírica o a la inversa..

Aquests índexs s'han desenvolupat per varies raons: entre d'elles el fet de crear llindars de confort, i  

fins i tot, en certs casos s'aconsella el fet de no excedir aquests límits (Auliciems i V. Szokolay, 1997).  

També es desenvolupen per avaluar exposicions passades, sobretot d'estres o tensions; per determinar 

mesures de control i definir un espai on totes les variables individuals han de ser examinades; i per fer 

una classificació climàtica.

Tot i que la majoria dels index no tenen en compte molts factors, aquestes escales, creen diferents  

zones de confort tèrmic, en els quals com a mínim un 80% dels usuaris han de sentir-se còmodes en 

elles. Moltes tenen limitacions i tenen diferents resultats al ser desenvolupades en diferents condicions 
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(Koenigsberger et al.,1977). La equació de Fanger i l'index PMV són els més meticulosos i detallats en 

quant a anàlisis sobre la influencia en els humans  (Auliciems i V. Szokolay, 1997).

La majoria d'investigacions tenen una escala de set punts. Dues de les principals són la de l'ASHRAE 

(la de Fanger) i la de Bedford, sobretot per la semàntica utilitzada a l'hora de fer l'enquesta, la primera 

implica un judici cognitiu indicat per la satisfacció; la segona relata el nivell afectiu del confort. La 

neutralitat no pot voler significar confort ja que altres factors influeixen, però la neutralitat psicològica 

pot ser una precondició de confort per tant l'hem d'examinar (Auliciems i V. Szokolay, 1997). La zona 

de confort de l'ASHRAE es dibuixa sobre un àbac psicomètric convencional i especifica uns límits de  

temperatures de l'aire i humitat per una activitat sedentària, on es mantenen les condicions climàtiques  

pel sistema mecànic de condicionament. Aquesta esta pensada per ser usada bàsicament en oficines  

(Chávez del Valle, 2002).

L'enfoc més recent són els models adaptatius, que parteixen de la idea que els usuaris poden fer canvis 

convenients per estar en confort i així, modificar les condicions tèrmiques. A partir de la feina de  

Humphreys (1978) s'han realitzat multitud d'estudis que recolzen aquests models (Ochoa de la Torre et 

al., 2009). 

En quant al disseny, Olgyay va ser el primer en crear una franja de confort tèrmic en termes arquitectò-

nics, i ha estat adaptat a unitats internacionals i ajustat per a climes càlids amb temperatures entre 21,1  

i 27.5ºC i entre un 30% i 65% d'humitat relativa, que pot ser ampliada per a zones de baixa i alta 

humita,t i també té una variació per al hivern per corregir la gràfica en latitud menors de 40º. A més 

també introdueix les diferents velocitats de l'aire i com aquesta afecten al confort, sota la zona de con-

fort hi ha els nivells de radiació que compensen en els climes de temperatures més baixes (Chávez del  

Valle, 2002). 
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2.2.2.  ESCALES DE CONFORT

En aquest apartat es vol fer un recull d'algunes de les escales o estudis de confort que s'han realitzat.  

Entre les estàtiques es troben dins de les escales empíriques:

– Effective  Temperature  (ET): 

desenvolupada  per  Houghten  i 

Yagloglou a la ASAVE Pittsburg 

Research  al  1923,  on  creen  un 

diagrama psicomètric, i defineix 

la temperatura en una atmosfera 

en  calma,  sense  radiació  (Koe-

nigsberger  et  al.,1977).  Aquest 

combina la temperatura de l'aire 

sec i la humitat. Va ser un dels 

sistemes més utilitzat durant els 

següents 50 anys, però ha estat reemplaçat, ja que sobreestima l'efecte de la humitat en tempe-

ratures baixes (Auliciems i V. Szokolay, 1997). 

– Corrected Effective Temperature (CET): Al 1932 l'ASHVE publica una representació de l'in-

dex ET afegint el moviment de l'aire i per tant inclou la radiació (Koenigsberger et al.,1977). 

Vernon, substiruiex la temperatura del globus per la temperatura del bulb sec; i, com la roba  

influeix amb el moviment de l'aire fan un diagrama equivalent a 1clo i un amb gent nua fins la  

cintura.

Més  tard,  Smith  (1955) 

descobreix  que  l'efecte  de 

la  humitat  en  climes  càlid 

està  subestimat  i  que  l'e-

fecte  de  0,5-1.5m/s  en  les 

altes temperatures també ho 

està.  Givoni  (1963)  esta-

bleix que moviments d'aire 

per sobre dels 32ºC produ-

eixen un major escalfament 

(Auliciems  i  V.  Szokolay, 

1997).
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– Wet Bulb Globe temperature (WBGT): desenvolupat per 

Yaglou and Minard (1957), i basat en el mesurament ET, 

per  al  control  de  la  calor  en  els  centres  militars  dels 

Estats  Units.  Aquest,  té  en  compte  la  temperatura  de 

l'aire, la temperatura per radiació, la radiació solar i el 

moviment de l'aire, a més de l'activitat (Auliciems i V. 

Szokolay, 1997).

També s''utilitza com a criteri internacional a la norma 

ISO 7243 per avaluar l'estres tèrmic per calor en exposi-

cions continues i  per una primera valoració de l'estres 

tèrmic  ambiental  Per  determinar-lo  és  necessari  fer  el 

promitg dels diferents valors, referents al cap, l'abdomen 

i els peus. Es possible segons Mondelo et al.(1994) tenir 

una conclusió segons el treball que es realitzi, els temps 

de treball o de descans, i no es aconsellable per ambients 

molt secs, ni per situacions d'estrès pròximes al confort. (Mondelo et al., 1995)

– Resultant Temperature (RT): desenvolupat per 

Missénard a França es basa en les mesures i 

els vots en una habitació tancada i resulta una 

lleu millora de l'index ET, però amb més preci-

sió en climes moderats no tropicals (Koenigs-

berger et al.,1977). Només es pot usar en con-

dicions de descans o amb activitat molt baixa, 

per a climes moderats (no per climes tropicals) 

i  subestima  el  refredament  pel  moviment  de 

l'aire per temperatures superiors a 35ºC i per 

sobre del 80% d'humitat relativa, i amb nivells 

baixos d'aquesta sobreestima el moviment de 

l'aire.  Givonni  al  1969  raona  que  aquest  és 

millor que l'ET, tot i aquesta sobreestimació de 

la humitat (Auliciems i V. Szokolay, 1997). 
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Il·lustració 7: RT nomogram
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– Equatorial Comfort Index (ECI): desenvolupat per Webb, entre Malasia i Singapur, basat en 

393 observacions. Les respostes subjectives dels enquestats completament aclimatats, que rea-

litzen treballs sedentaris, van ser registrades conjuntament amb les mesures de la temperatura 

de  l'aire,  humitat  i  el  movi-

ment de l'aire. Aquest index es 

defineix  amb la  temperatura 

d'una  atmosfera  saturada  que 

es equivalent psicològicament 

al clima en qüestió. L'index no 

és útil per nivells d'activitat o 

vestimenta  diferent  a  l'usada, 

però  si  en  climes  de  més  de 

24ºC  (Auliciems  i  V.  Szoko-

lay, 1997). 

– Tropical summer index (Tsi): desenvolupat a mitjans dels anys 80 al Central Building Rese-

arch Institute a Roorkee a la India, per les condicions climàtiques i els costums del país. Es  

defineix amb la temperatura de l'aire,  el moviment de l'aire en repòs i amb 50% de humitat  

(Auliciems i V. Szokolay, 1997).
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Il·lustració 10: Tsi Less proposed in abac psicrometric 

Il·lustració 8:  ECI nomogram by Webb

Il·lustració 9 Tsi for still air conditions
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Trobem, altres escales empíriques com la de Calor Equivalent desenvolupada per Bedforf, on on s'ex-

perimenta amb més de 200 obrers sotmesos a treballs lleugers mesurant humitat, temperatura i radia -

ció, a més de la temperatura de la pell i els vestits; la Operative Temperature realitzada per Winslow i  

Gagge, com a resultat d'un estudi similar al de Bedfords on creen una escala semblant al CE realitzant  

experiments en una regió freda; la Equival Temperaturecreada per Dufton (1932-33) i  descrita per 

Bedford (1951) i la Equivalent warmth: desenvolupat per Bedford, modificant la Equival Temperature, 

basat en l'experimentació amb més de 200 treballadors (Auliciems i V. Szokolay, 1997; Koenigsberger 

et al.,1977).

Seguint amb les escales estàtiques es troben les següents de confort analítiques:

– Predicted  4-hour  sweat  rate  (P4SR): 

McArdle i els seus col·laboradors van rea-

litzar  un  estudi  per  les  autoritats  navals 

britàniques al 1947, realitzant 750 obser-

vacions  amb  la  intenció  de  determinar 

l'estrès creat per la suor, el pols o la tem-

peratura  interna  del  cos.  L'escala  es  va 

realitzar  combinant  la  temperatura  de 

l'aire,  l'humitat,  el  moviment de l'aire,  la 

temperatura radiant i la velocitat del meta-

bolisme segons la vestimenta (Auliciems i 

V. Szokolay, 1997). 

Sembla ser la més fiable per a condicions 

d'alta  temperatura,  però  no  es  pot  usar 

quan  és  menor  de  28ºC.  Smith  (1955) 

troba un acord experimentant amb resultats en repòs, i Givoni i Macpherson (1963) també cre-

uen que té bons resultats.

– Heat Stress Index (HSI): Belding i Hatch (1955) van definir aquest index que es basa en la 

relació existent entre l'evaporació requerida per aconseguir un balanç tèrmic i la evaporació  

màxima de l'ambient (Mondelo et al., 1994). Aquesta escala funciona entre els 27 i els 35ºC i 

els 30-80% d'humitat relativa, i per a valors més alts o més baixos exagera el moviment de 

l'aire i  sobreestima la magnitud de l'estres tèrmic.  Givonni reconeix que la teoria d'aquest 

index és molt bona però esta basada en el cos nu de la persona. (Auliciems i V. Szokolay,  

1997).
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– Relative  Strain  Index  (RSI): 

Lee i Henschel,1963, treballant 

pel  departament  de  Salut  dels 

EEUU  van  desenvolupar 

encara més la feina de Belding 

i  Hatch.  Aquests  troben  uns 

valors  entre  els  24  i  27ºC, 

estretament relacionats amb la 

ET. Per temperatures més altes 

amb  més  humitat  l'index  ET 

infravalorava l'estres comparat 

amb aquest índex (Auliciems i 

V. Szokolay, 1997).

– Predicted Mean Vote (PMV): 

expressat  en  termes  de  l'es-

cala de confort de l'ASHRAE 

Després d'un volum elevat de 

tests, que mostren  5% de la 

població  insatisfeta  amb  un 

model de confort ideal (Auli-

ciems i V. Szokolay, 1997).

Aquest analitza els paràmetres de nivell d'activitat, les característiques de la roba, la tempera-

tura seca, la temperatura radiant mitja, la humitat relativa i la velocitat de l'aire. Els valors que 

extreu, segons Mondelo et al. (1994) són vàlids quan la humitat relativa és del 50%.

– New effective temperature (ET*): desenvolupada utilitzant el “two-nodes model”, defineix la  

temperatura en un recinte uniforme a 50% d'humitat relativa. El resultat mostra un confort 

superior a l'estiu, per subjectes que amb vestimenta equivalent a 0,5 Clo a 26ºC amb 0,25m/s  

de velocitat de l'aire i que aquest pot incrementar un grau kelvin cada cop que s'eleva la velo-

citat de 0,275, fins a 28 ºC amb 0,8m/s. Aquest utilitza un model de balanç tèrmic, però el  

model evoluciona  ja que determina el flux de calor entre l'ambient, les àrees de la pell i el  

nucli del cos minut a minut. (Auliciems i V. Szokolay, 1997). 
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– Subjevtive Temperature (ST): Mcintyre al 

1976 proposa aquest index orientat al dis-

seny en les professions, ja que enfoca dos 

qüestions: la temperatura que requereixen 

els  habitants  i  la  combinació  de  factors 

físics que produeixen aquesta temperatura. 

Aquest index no té bases teòriques, però és 

fàcil d'usar i està a prop de les condicions 

de confort amb la Standart Effective Tem-

perature  (Auliciems i V. Szokolay, 1997).

Altres escales analítiques trobades són algunes com l'Index of thermal sensation de Gagge's DISC o  

index de malestar; el Thermal strain Index on Lee basat en l'observació i analisi dels mecanismes que 

transmeten calor; la  Thermal Acceptance Ratio desenvolupat per l'oficina estatunidenca de Quarter-

master General o la Standart Effective Temperature de Nishi and Gagge al 1977 on desenvolupen més 

l'index ET* estenent el rang de les altres variables (Auliciems i V. Szokolay, 1997). 

En el camp adaptatiu també s'han creat diferents sistemes, els quals anomenen models, cal remarcar:

– Humphreys al 1975 que va fer una revisió de les dades d'estudi de camp on va trobar una gran 

dependència estadística de les neutralitats  tèrmiques.  En aquestes temperatures,  trobem un 

mínim d'estres en nivells mitjos de temperatura del aire, experimentades pels enquestats, en un 

període d'un mes; i es va adonar que el valor d'aquesta neutralitat tèrmica varia uns 13ºC, entre  

els 17ºC i els 30ºC (Chávez del Valle, 2000; Auliciems i V. Szokolay, 1997).

– Auliciems al 1981 va trobar relacions similars a Humphreys utilitzant una extensa base de  

dades incloent edificis amb i sense sistemes mecànics de condicionament on va trobar que la 
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neutralitat tèrmica estava entre els 18ºC i els 28ºC (Chávez del Valle, 2002; Auliciems i V. 

Szokolay, 1997). 

– Griffiths al 1990 fa un estudi basat en edificis europeus amb sistemes passius que dóna resul-

tats molt semblants al de Humphreys. (Chávez del Valle, 2002)

– Nicol al 1996 en estudis al Pakistan junt amb Roaf, transformen la regressió lineal en expo-

nencial amb una pèrdua considerable en la capacitat de predicció quan s'aplica en edificis amb 

sistemes mecànics de climatització. Les aparents inconsistències termo-fisiolòqigues permeten 

que Auliciems formuli  un model  adaptatiu termoregulador, on la preferència tèrmica és el  

resultat dels paràmetres interiors immediats i les expectatives basades en determinants cultu-

rals i climàtics.

Altres escales que no volem deixar de nombrar són la Predicted Percent Dissatisfied Due to draft  un  

ajust a les dades de persones que expressen malestar tèrmic per les corrents d'aire; la PS que és una  

equació  que prediu la velocitat del aire que pot ser escollida per la persona exposada a certa tempera-

tura del aire, la TS una equació que prediu el vot de sensació tèrmica usant una funció lineal de la tem-

peratura del aire i la pressió parcial del vapor; i l'Idex of Thermal Stress de Givoni al 1963 que calcula  

el fred produït per la suor, on descriu el mecanisme d'intercanvi de calor entre el cos i l'ambient. (Chá -

vez del Valle, 2002).

A més també s'han creat molts índex de confort dels quals podem citar alguns com: l'Index de sudora-

ció requerida, l'Index de sobrecarrega calorífica, l'Index d'aïllament de la vestimenta requerida o l'In-

dex del vent fred: aplicable per la valoració del estres tèrmic per fred en aquelles parts del cos humà 

que no estan protegides pel vestit. I mètodes segons l'ergonomia com el mètode LEST, desenvolupat 

per F. Guélaud, M.N. Beauchesne, J. Gautrat i G. Roustang que pretén avaluar les condicions de tre-

ball de manera objectiva i global (Diego-Más i Asensio, 2012) i el métode EWA (Ergonomic Work-

place Analysis); un instrument que permet tenir una visió de quina és la situació d'un lloc de treball  

(Mondelo et al., 1995).

Actualment, amb les millores informàtiques s'han arribat a crear models com el de Smith i Fu (G.  

Fu,1995) on s'usen fins a 3000 nodes. Aquests mètodes moderns són més sofisticats però, tot i això, no 

han arribat a incorporar-.se en els estàndards de confort tèrmic, al no estar suficientment comprovats.  

A part d'aquests models existeixen molts altres com el Clo-Man Model (W. Lotens, 1993) i el Tramond 

model (B. Jones i Y. Ogawa, 1992) que destaquen per la importància que l'hi donen al vestit.
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2.2.3 TEORIA DEL BALANÇ TÈRMIC

2.2.3.1 La teoria

Povl Ole Fanger (1934-2006) va ser el creador de l'anomenat balanç tèrmic. Al 1973 publica els seus  

primers  treballs  sobre  la  influencia  de  les  condicions  climàtiques  en  els  edificis  sobre  els  éssers 

humans. Per primera vegada es defineixen els paràmetres que influeixen en el confort humà i dos  

mètodes per quantificar-lo: PMV (Prediected Mean Vote, també anomenat IMV: Index de Valoració 

Mitjà) i el PPD (Predictive Percentage Dissatisfed). Aquests models, anomenats també estàtics, han 

estat la base acceptada per crear la majoria d'estàndards i normes de confort tèrmic actuals. Diferents 

estudis demostren que existeix un 5% d'insatisfets en qualssevol de les condicions de confort establer-

tes (Mondelo et al., 1995) 

Les teories de Fanger estan basades en experiments realitzats a 1296 joves en càmeres tèrmiques, on  

s'estandarditza la manera de vestir i l'activitat, i se'ls exposava a diferents ambients tèrmics. Aquest  

model combina les teories de balanç tèrmic amb la fisiologia i la termorregulació, on el cos humà usa  

processos fisiològics com la sudoració, calfreds i la vasodilatació. En ella s'observen que el cos té uns  

límits força amplis.

El PMV sorgeix al estudiar la quilificació de grups de persones exposades durant un llarg període en  

condicions constants i estableix una tensió tèrmica basada en la transferència de la calor en estat esta -

cionari entre el cos i l'ambient. Fanger (1972) usa una escala: -3 (molt fred), -2 (fred), -1 (lleugerament  

fred),  0 (neutre,  confortable),  1 (lleugerament calorós),  2 (calorós),  3 (molt  calorós),  usant  només 

valors enters.  Quan un conjunt  de persones és exposada a una determinada situació,  anomenarem 

PMV a la mitja de les respectives quilificacions atribuïdes a l'anomenada situació d'acord amb l'escala 

anterior.

EL PPD és el percentatge previst de persones insatisfetes per a cada PMV. Aquests dos sistemes els 

trobem a la norma ISO (DIS 7730) com un estàndard per avaluar els ambients tèrmics i s'usen com a 

límits -0,5 < PMV < 0,5 i PPD < 10%. (Olesen, 1975) 

Els estudis de Fanger (1972) han demostrat que els valors de la temperatura de la pell i de la quantitat 

de suor produït depenen de l'activitat a traves de relacions lineals, la temperatura de la pell és lineal-

ment decreixent amb el consum metabòlic i la quantitat de suor evaporat creix linealment amb l'activi -

tat. Un altre estudi on va fer vestir els ocupants de manera estàndard i, els va fer realitzar diferents 

activitats, va servir per realitzar una equació lineal entre el nivell d'activitat i la temperatura de la pell.

La introducció de les relacions anteriors, de la conservació de l'energia, condueix l'equació del balanç  

tèrmic a una expressió que Fanger (1972) anomena l'equació de confort. Aquesta és una eina que, mit -
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jançant la mesura d'uns paràmetres físics, avalua en quines condicions podem oferir un espai còmode, 

on s'han de complir: les característiques del vestit, les del tipus de treball i les de l'ambient (Kvisgaard,  

1997). Aquest és aplicable per la valoració del confort tèrmic en ambients que no distin massa entre el 

2 i el -2 de l'escala. Es necessari conèixer els sis paràmetres bàsics i que estiguin dins dels següents  

marges: activitat metabòlica (46-232 W/m2), aïllament tèrmic de la roba (0-2 Clo), temperatura de 

l'aire (10-30ºC), temperatura mitja radiant (10-40ºC), velocitat de l'aire (0-1 m/s) i pressió del vapor  

d'aigua (0-2700 Pa) (Mondelo et al. 1995).

La equació de confort, és complicada pel calcul manual i s'aplica amb ordinadors i taules. Aquesta 

revela que, en la sensació tèrmica, les temperatures de les superfícies que ens envolten tenen una gran 

influència i que la humitat té una influència moderada. Aquesta estudia dos factos de confort: el nivell 

metabòlic i el nivell de roba; i els quatre paràmetres de confort: la temperatura de l'aire, la temperatura 

radiant mitja, la velocitat de l'aire i la humitat. Per tant l'equació de Fanger ens descriu la relació entre 

la activitat i les pèrdues de calor per mecanismes de convecció, radiació, transpiració i respiració.  

(Kvisgaard, 1997)

Aquest  model  de Fanger va suposar una ruptura amb les teories d'ambient  tèrmic interior,  ja  que 

afirma que les categories de la seva equació de confort i l'índex PMV són vàlids per tots els humans i, 

que les preferències tèrmiques d'aquests, són igual independentment del clima o la situació geogràfi-

ques (Auliciems i V. Szokolay, 1997). Però tot i això es tracta d'un model estàtic, que no té en compte 

les variacions de temperatura al llarg del dia i molts autors el posen en dubte (de Dear, Brager i Coo-

per, 1997).

2.2.3.2 Els contres de la teoria

Els mètodes de balanç tèrmic són eines potents i representen una significació pràctica per incorporar  

nombrosos i possibles combinacions, però tenen tres grans limitacions (Jones, 2002). La primera, és 

que el model ha d'estar molt ben definit i, a vegades és complicat. La segona és que el model ha de ser 

utilitzat precisament dins les condicions establertes, un canvi podria alterar els estudis. I per últim que 

el model no és millor que l'imput al model i els usuaris i, és necessari entendre aquest imput i les pos-

sibilitats que no sigui correcte.

A més, com expliquen Brager i de Dear (1998), els models estàtics veuen a la persona com a recipient  

passiu del confort i es basen en que els efectes que té el clima en ella, com si les respostes psicològi -

ques tant sols fossin reaccions de les físiques i, tot i que estan basats en amplis i rigorosos estudis,  

aquests són creats en cambres aïllades i tenen nombrosos inconvenients.

Altres investigadors han publicat també la seva disconformitat donat a que aquestes situacions repro-

duïdes  en càmeres mai seran semblants a les reals. De Dear i Brager (1997), van fer un estudi basant-

29



Anàlisi del confort tèrmic a l'estiu en restaurants del barri de Sants a Barcelona

se en dades de més de 300 edificis i 21.000 usuaris, i, van trobar discrepàncies entre el PMV i els  

AMV (valors de vots mitjos actuals, estudiats en les teories adaptatives), especialment en espais venti-

lats  naturalment,  i,  afirmen: “Los problemas de aplicabilidad de manera universal  del  modelo de  

balance térmico quedan claros cuando analizamos edificios ventilados naturalmente. Esto es debido  

en parte a que las condiciones son mucho más variables en este tipo de edificios que en edificios acli-

matados mecánicamente”.

De Dear i Cooper (1997) conclouen que existeix una tendència a que la temperatura de neutralitat tèr-

mica augmenti, en mesura que augmenta la temperatura exterior, i aquesta, ve donada per la resposta 

adaptativa del comportament dels seus usuaris. Nicol i Humphreys (1973) suggereixen que el vot de 

confort canvia menys amb la temperatura interior d'un clima quan aquest és esperat. A més a més les 

persones reconeixen ser més tolerants en un espai on poden interaccionar amb el seu ambient tèrmic; i  

aquelles acostumades a la climatització basen les seves avaluacions en la seva pròpia pre-concepció 

(Brager i de Dear, 1998).

Altres investigacions de Humphreys al 1975 i al 1976, d'Auliciems al 1981, o de Griffiths al 1990 

expliquen que la franja de referència no només té a veure amb el vestit o amb l'activitat realitzada, i  

troben que una persona realitzant un treball sedentari, en el seu ambient i usant la roba que prefereix,  

les temperatures valides oscil·len entre 18 i 30ºC, i que aquest límits poden varia ±2ºC (Auliciems i V.  

Szokolay, 1997).

En quant el vestit, Brager et al. (1994) demostren que el valor de Clo difereix fins el 20% depenen de 

les taules que s'usi. A més també s'ha de tenir en compte el tema de l'omissió sistemàtica dels efectes 

tèrmics que tenen en quan a aïllament en els seients o els llocs on ens recolzem. I de Dear (et al., 1998) 

explica l'estimació sobre els patrons d'activitat i els Met associats no tenen un mètode fiable al 100%  

al valorar-los ja que l'estres i pot tenir molt a veure; i la no uniformitat en la presa de mesures.

Un altre error que es troben de Dear i Brager (1998), és el fet de que s'assumeix que la neutralitat sem-

pre coincideix amb l'ideal, però aquest no és el cas de la gent que habita un edifici amb climatització ja  

que s'ha trobat que prefereixen una sensació una mica més freda que la neutral a l'estiu i una mica més  

calorosa al hivern. A part el rang de confort és més petit en el model PMV. 

Entrant en les persones, aquestes lleis de la conducta humana, són molt difícils d'identificar i avaluar 

enfront ja que poden venir donades per diferencies fisiològiques. Fins i tot “s'ha trobat que la mateixa  

persona  sota  idèntiques  condicions  de  vestimenta  i  activitat,  enfront  un  ambient  tèrmic  en  uns  

moments  li  semblava acceptable,  i  en altres el troba lleugerament fred o càlid” (Mondelo et al., 

1995). 
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2.2.4 TEORIA DEL CONFORT  ADAPTATIU 

2.2.4.1 La teoria

A mitjans dels anys 80 van iniciar-se múltiples estudis sobre confort tèrmic en edificis de diferents 

zones climàtiques. Molts investigadors independents van iniciar diferents investigacions. Al 1995 (de 

Dear i. Brager, 2002), l'AHSRAE va iniciar la recol·lecta d'aquestes dades per crear un estàndard. Els 

edificis es van separar en els que tenien calefacció centralitzada i aire condicionat, i els que tenien ven-

tilació natural.

El criteri adaptatiu és el resultat d'aquests estudis, on el que depèn del confort tèrmic és el context, el  

comportament dels ocupants i les seves expectatives; per tant inclouen les variacions del clima exterior 

i fan que les persones juguin un rol determinat en la creació de les seves pròpies referències tèrmiques  

i, que interactuïn amb l'ambient. El seu principi diu “si hi ha un canvi que produeix malestar, les per-

sones reaccionen de diferents maneres per restablir el seu confort” (Nicol i Humphreys, 2002).

La temperatura de confort és el resultat entre les persones que la perceben i edificis que modifiquen la  

temperatura exterior,  per tant la primera variable més important  és el clima on es troben (Nicol  i  

Humphreys, 2002). La segona és l'edifici, ja que ha d'oferir la possibilitat d'ajustar les condicions.  

L'últim, és el temps, ja que a mesura que avança el dia o la nit, les condicions climàtiques varien. Mol -

tes vegades s'argumenta que prenent la temperatura exterior com a referència, s'ignoren altres factors, 

però és aquesta la que té a veure amb el vestit, ja que la gent l'adapta a l'estació del any en que es troba  

(Parsons, 2002).

En aquesta via es poden trobar diferents problemes: primer que les condicions climàtiques són difícils 

de mesurar i, els errors poden ser grans; segon que és difícil generalitzar a partir d'estadístiques que es 

creen de resultats d'enquestes (Nicol i Humphreys, 2002).

Podem distingir tres categories d'adaptació tèrmica:

– L'ajustament en la conducta: és l'ajust de calor del cos, que una persona fa conscient o incons-

cientment, a través del comportament, intentant aconseguir un equilibri tèrmic. Aquest, inclou 

l'ajust personal de la roba, l'activitat, la postura, el consum de menjar; l'ajust tecnològic de  

l'aire condicionat, el ventilador, la calefacció...; i els ajustos culturals que tenen a veure amb  

costums o normes culturals com la migdiada (de Dear et al., 1998). A més s'ha de tenir en 

compte el clima, ja que els edificis seran diferents; l'economia, perquè allò apropiat per un 

país, pot no ser-ho per un altre, i  el disseny de l'edifici (Brager i de Dear, 1998). 

– L'adaptació fisiològica depèn del pensament psicològic del usuari i de la termorregulació del  

seu cos on podem trobar: l'adaptació genètica, que forma part de l'herència d'un individual o  
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un grup que es desenvolupa depenent de les experiències viscudes, i l'aclimatació que són els 

canvis en la termorregulació d'una persona enfront a diferents situacions, en resposta a l'expo-

sició simple o combinada a diferents situacions tèrmiques (Brager i de Dear, 1998; de Dear et 

al., 1998).

– L'adaptació psicològica depèn de les pròpies experiències,  on la percepció és alterada per  

experiències passades, i les expectatives, que són diferents en situacions on la persona està 

habituada a espais climatitzats o a llocs ventilats naturalment (de Dear et al., 1998).

En els últims anys s'han seguit realitzat molts estudis científics al respecte per conèixer més informa -

ció sobre el confort real comptant amb aquesta subjectivitat i les interaccions de l'èster humà. Del  

Desembre del 2000 fins al desembre del 2007 es va crear un projecte anomenat SCATs, on la Universi-

tat Brookes d'Oxford va tutoritzar un projecte amb investigadors de França, Suècia, Grècia, Portugal i  

Gran Bretanya per a desenvolupar el concepte de la teoria de confort adaptatiu, amb l'objectiu de bus-

car un mètode alternatiu per reduir el consum d'energia provinent d'aires condicionats  (McCartney i  

Nicol, 2002).

El model estàtic de confort es pot veure parcialment com a un model adaptatiu segons de Dear i Bra-

ger, (1998), ja que està demostrat que funciona en els casos on la climatització és, o ha de ser, contro-

lada.

En la il·lustració 18 observem les diferències entre el mètode estàtic PMV i l'adaptatiu, en dos tipus 

d'edifici, el PMV funciona perfectament en edificis climatitzats, però en el cas dels edificis ventilats  

naturalment aquest model estàtic només cobreix part de la variació de la temperatura. És aquí on juga 

un paper important l´usuari i els models adapatius (de Dear et al., 1998).
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adaptatiu. A l'esquerra edificic climatitzats i a la dreta edificis amb ventilació natural (de Dear et al., 1998).
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2.2.4.2 Els contres de la teoria adaptativa

El model de PMV, segons Fanger i Toftum (2002), està basat en experiments a Amèrica i a Europa rea -

litzats a subjectes exposats en ambients controlats. Aquest índex prediu molt correctament la sensació 

tèrmica en espais climatitzats i en llocs no climatitzats prediu una sensació més càlida dels que els 

usuaris senten.

Fanger i Toftum (2002) afirmen que una debilitat de les teories del confort adaptatiu, és que no inclou 

la roba o el nivell d'activitat, tot i que prediu correctament la sensació tèrmica en ambients no condici-

onats en edificis dels anys 1900, localitzats en diversos llocs del món en climes càlids. A més també 

basen la seva negativa recolzant-se en que passa quan una persona no està a prop de la finestra en el  

seu lloc de treball o quan dorm, ja que no pot fer un ús lliure de la ventilació. La seva solució és l'ús  

del termostat, perquè canvii la temperatura en mesura en que la exterior varii, i creen una extensió del 

model PMV per edificis sense aire condicionat que combina el model adaptatiu, en el qual no creuen.

2.2.5  CONFORT TÈRMIC I ESTALVI ENERGÈTIC

Actualment l'estudi del confort tèrmic va més enllà de la satisfacció humana i la productivitat d'a-

quests, ara ja hem de parlar de l'estalvi energètic, per això el mal ús dels diferents estudis fisiològics  

ens fan cometre molts errors, i, per això, s'han d'avaluar els nous avenços i els diferents punts de vista. 

Li, Song i Lian (2008) argumenten que el fet de que es prenguin com a referència estudis de fa tants 

anys, fa que en realitat s'estigui intervenint de manera errònia i, en conseqüència, fem un abús en el  

consum d'energia, ja que hi ha potencialment un cost energètic molt alt per mantenir aquest marge tant  

estret de confort. 

La teoria adaptativa pot ajudar amb la optimització de l'energia per obtenir una avaluació científica i 

raonable en el procés d'investigació; i poder, realment, conèixer quins són actualment aquests límits de 

confort i com aquests afecten al medi que ens envolta (Xu, 2005).

Brager i de Dear, (1998 ) argumenten que el control de l'edifici aporta diversos beneficis com l'habili-

tat de ser implementats edificis amb un baix cost energètic, i així potenciar l'estalvi d'energia; i el con-

fort determinat pels usuaris amb aprofitament integre dels edificis. A més pot tenir avantatges enfront 

als nous edificis intel·ligents que es basen en controls tancats (Auliciems i V. Szokolay, 1997): com 

l'ajustament del vestit que encaixa amb les condicions climàtiques exterior, la reducció del shock en el  

canvi de temperatures d'interior a exterior, la reducció de la necessitat de tanta tecnologia i reducció  

del símptoma “malalties del edifici malalt”, on a més Wilson and Hedge (1987) troben que amb aquest 

nivell de control s'hi desenvolupen menys malalties.

És cert que la definició del confort no és fàcil, però tampoc les noves propostes constructives i de la 

33



Anàlisi del confort tèrmic a l'estiu en restaurants del barri de Sants a Barcelona

mateixa manera que s'investiga per a la seva millora, és important invertir en confort. La complexitat  

d'aquest estudi ve justament donat pel fet de que hem d'inclou-re-hi l'entorn físic, una ciència en estudi 

continuu, on sovint lleis vigents canvien amb nous descobriments; l'ésser humà, que encara es desco-

neix ja que les lleis de la conducta humana encara estan per definir amb exactitud; i l'arquitectura, que 

està lligada amb les dos anterior i ha de satisfer a l'ésser humà sense fer malbé el medi on es troba 

(Coch, 2003).

El desconeixement enfront a aquests temes fa que arquitectes els menyspreuin, quan és la forma del  

edifici, l'estudi del entorn i el coneixement de l'usuari, és el que fa que la persona pugui estar en con-

fort enfront a una situació climàtica. La definició de Nicol i Humphreys (2002) d'un bon confort cli-

màtic interior inclou el disseny d'un edifici ja que pot incidir considerablement en el consum d'energia.  

Per tant, totes aquestes idees no només són importants per usuaris i investigadors, sinó també pels dis -

senyadors, tot i haver qüestions obertes i és necessiti una nova generació d'investigadors (de Dear i.  

Brager, 2002). 

2.2.6  COMENTARI GENERAL

En aquest apartat s'ha vist com existeixen infinitat d'investigacions sobre confort i com, en el passat  

era comú recomanar les anomenades “zones de confort”. És cert que per cada persona hi ha un interval 

de temperatures on es sent raonablement confortable, però l'equació de confort no te perquè satisfer a  

tothom, encara que segurament si que resulta un bon resultat per a la majoria. 

La idea no es basa en depreciar les noves tecnologies sinó en l'ús inapropiat d'aquestes quan no són 

necessàries. En realitat, no hi han models bons o dolents, tots són vàlids quan exerceixen la funció en  

el lloc i amb les variables per la que han estat creats, i quan es coneixen les seves limitacions (Jones,  

2002).

Per tant, podem dir que el confort depèn molt del context i a més a més que cada persona té una per-

cepció única d'aquest context. La gent que viu envoltada d'aires condicionats són propenses a desenvo-

lupar unes expectatives més grans i són més crítics en el cas que la temperatura s'allunya del centre de  

la zona de confort, en contrast amb la gent que està acostumada a locals sense aire condicionat que  

reflexa una major capacitat d'acostumar-se. Les noves teories del confort adaptatiu pretenen millorar  

els resultats del balanç tèrmic comparant-los amb investigacions amb gent del carrer, per tant fer-lo 

més real i adaptar-lo a la gent d'avui en dia.

La percepció del món real està influenciada per les complexitats del passat i en les comoditats del pre-

sent. Per això hem de tenir presents les teories explicades, però també el el respecte amb el medi ambi-

ent i, sobretot el context a l'hora de pensar en un ambient confortable.
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3. APLICACIÓ PRÀCTICA

3.1 PRESENTACIÓ DE L'APLICACIÓ

Enfront a totes les investigacions, estudis i casos estudiats, es pretén fer una nova investigació que es  

tracti d'una aplicació pràctica en el clima propi, a Barcelona, concretament al barri de Sants, i en un  

espai on podem trobar tot tipus diferent de gent realitzant una activitat bàsica com és alimentar-se.

A l'inici de la investigació es van acotar els camps d'acció, donat al període de temps que resulta per 

fer realitzar-la. Primer es va creure interessant centrar-la en l'estiu, tot i el coneixement de que el con-

sum més alt d'energia és bàsicament per les calefaccions a l'hivern, per la manca d'aïllament de la  

majoria dels edificis; però, al ser estiu es va creure més interessant la possibilitat d'experimentar i  

enquestar a la població en aquesta estació. 

La segona acotació plantejada gira al voltant de l'usuari. El cert és que és un tema interessant a tractar,  

però no útil en l'objectiu al que es vol arribar, donat que en un habitatge, en un centre de treball o en 

un d'oci, s'hi troben molts tipus d'usuaris. Posem per exemple que s'escull conèixer el confort en una  

oficina: en ella hi trobem homes i dones, gent més jove i més gran, tots amb unes constitucions molt  

diferents i amb unes vivències individuals, i segurament, hi haurà gent local, altres farà anys que viuen 

a la zona i potser hi ha algun que simplement està de pas per intercanvis laborals. Per tant la idea és  

emmarcar l'usuari en el tipus d'activitat que realitza.

La tercera acotació té a veure amb el lloc i el tipus d'activitat. La idea es basa en que aquesta petita  

aportació serveixi per entendre millor el món en que vivim i que potser, pugui servir per fer un anàlisi  

real de la situació; per tant la idea exclou els espais elitistes, les clíniques i hospitals, donat a la com-

plexitat del anàlisis; i els habitatges. També s'exclouen les escoles bressol, escoles, instituts o universi-

tats, donat a l'època de l'any escollida. Per tant es decideix centrar-se en l'oci diürn, ja que atén a gran 

part de la població. 

Aquest tipus d'oci pot ser molt variat, però si s'explora s'observa que en cinemes, teatres o museus, la  

temperatura no només ve donada pels usuaris, sinó per altres factors, com per exemple, en els cas dels 

museus, per les obres exposades, per tant, després de donar moltes voltes s'escull estudiar la restaura-

ció, on els usuaris fan l'activitat bàsica d'alimentar-se.

La decisió de triar els restaurants va ser donada per la curiositat de conèixer el confort en aquests tipus 

de local, ja que en ells s'hi troben tot tipus de persones i són llocs que al llarg de la vida tothom hi 

passa moltes estones. A més a més per a fer la investigació es tria el barri de Sants de Barcelona, donat 

a que és el barri de residència i perquè ofereix moltes i diferents possibilitats de locals, per tant és fàcil  
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accedir-hi i fer una tria dels que es considerin més interessants. Això no descarta, que aquest estudi, es 

pugui realitzar en altres àmbits diferents; tot i que sempre s'hauran de replantejar algunes de les varia-

bles.

Els restaurants, com en altres centres d'oci diürn, s'han de tenir en compte dos factors. El primer és el  

temps que és limitat i reduït, en aquest cas, la gent no acostuma a estar més d'una hora, sobretot pel 

tipus de local escollit: restaurants de menús. El segon és la no obligatorietat, o sigui, que la gent hi va  

perquè li ve de gust; no és com anar a treballar que no pots evitar-ho; i per tant és lògic que les prefe -

rències personals siguin decisives en el moment d'escollir un local o un altre.

Per últim, per tancar la investigació, com que la intenció era fer una aplicació pràctica i coneixent el  

sistemes utilitzats en estudis de confort realitzats, es decideix fer una enquesta molt breu a l'hora de 

dinar, donat a que es quan hi ha més gent i les temperatures comencen a ser més altres. Breu, pel fet de 

no molestar en excés a la persona enquestada i poder recollir tantes com sigui possible.

La investigació, per tant, es planteja amb forma enquesta, on es vol preguntar si la persona està tèrmi -

cament confortable en el local, tant en el moment que ha arribat, com en el moment que porta ja un  

mínim de mitja hora d'adaptació, o sigui en el moment del postre o el cafè. Complementant l'enquesta 

es realitzaran tres mesures bàsiques: la temperatura seca, la humitat i en el grau de les possibilitats la  

velocitat de l'aire dins el local.

A més a més, no s'ha d'oblidar la idea inicial de la reducció del consum energètic. El fet d'investigar en  

quant el confort en un espai, en aquest cas en els restaurants, té una vessant de respecte amb el medi 

ambient, i amb aquests; potser no en aquest estudi de manera profunda, esbrinar, quines vies tenim 

d'estar igual de còmodes en un espai, però reduint el nostre consum d'energia.

3.2 CONSIDERACIONS PREVIES

3.2.1. COM REALITZAR L'ENQUESTA

– Enquestes realitzades en investigacions

Per realitzar l'enquesta s'han analitzat quatre investigacions sobre confort tèrmic d'on s'han extret les  

possibles variables que s'han analitzat per fer els estudis i una tesis doctoral. Aquestes no tenen a veure  

amb la restauració, ja que fent una cerca exhaustiva, no s'ha trobat cap sobre el tema més enllà de les  

que analitzen el confort acústic, un altre dels problemes als restaurants. Les cinc, per tant, analitzen el 

confort tèrmic: la primera a Kerala, a l´Índia, a edificis tradicionals (Dili et al., 2010), la segona al  

Nord de l'Índia, en edificis vernaculars (Singh et al., 2010), la tercera és a Alemanya en un edifici d'o-

ficines (Wagner, et al. 2007), la quarta és a Portugal en edificis bàsicament d'oficines (Matias et al.,  
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2009) i la última es la tesis de Jaume Roset i Calzada on es planteja la diferència de la sensació de 

confort al arribar a un local i quan la persona ja ha estat aclimatada (2006).

En l'estudi de Kerala (Dili et al., 2010) realitzen la investigació en grups d'edat de 20 a 70 anys, on els  

divideix per gènere, amb un total de 50 famílies, amb una mostra d'unes 200 persones. Prenen dades i 

fan les enquestes durant una setmana en cada una de les estacions de l'any, i, mesuren i avaluen segons 

l'escala de Fanger, la temperatura, la humitat, el moviment de l'aire i el confort general.

En l'estudi del Nord de l'Índia (Singh et al., 2010) realitzen la investigació a 150 edificis, 50 de cada 

clima existent a la zona, amb un total de 300 persones. Prenen les dades durant un mes de cada estació 

de l'any. Mesuren la temperatura, humitat, nivell d'il·luminació i disseny de l'edifici entre les 6 del 

matí i les 7 de la tarda, i enquesten sobre les mateixes qüestions utilitzant l'escala d'ASHRAE de 7 

punts amb un repòs previ de l'usuari de 20 minuts. No realitzen cap control d'obertures ni de la vesti-

menta de l'usuari i li donen importància especial a les superfícies de contacte.

En l'estudi d'Alemanya (Wagner et al., 2007) realitzen la investigació en un centre de treball a unes 50 

persones. Realitzen l'enquesta i els mesuraments durant quatre setmanes d'estiu, dues vegades a la set-

mana, tant al matí com a la tarda, amb un total de 16 enquestes per persona. Aquest fa una comparació 

entre les mesures preses i el que la gent respon sobre la temperatura de l'habitació, la velocitat de  

l'aire, la humitat, la qualitat de l'aire i la llum. Emmarca el metabolisme entre 1 i 3,5 Met i usa uns  

valors de Clo entre 0,33 i 0,97 Clo. Donen molta importància a la descripció de l'edifici.

En l'estudi a Portugal (Matias et al.,  2009) recull  dades de 1518 persones durant l'estiu, l'hivern i  

durant una estació intermitja, en edificis com oficines, centres d'educació i habitatges de gent gran.  

Mesuren la temperatura de l'aire, la temperatura operativa, la velocitat de l'aire i la humitat relativa. El  

qüestionari inclou la identificació del tipus de tecnologia utilitzada, el grau de satisfacció segons l'es -

cala de 7 punts de Fanger i l'avaluació psicològica dels participants i les seves expectatives.

– L'enquesta a realitzar en el nostre estudi

La nostra enquesta ha recollit moltes de les variables estudiades en aquestes mostres, a més d'introduir 

idees trobades dins el marc teòric de la investigació. Aquesta vol ser realitzada en dos tipologies deter-

minades pel condicionament, per tant es busquen llocs que no usin l'aire condicionat i altres que si, en 

un principi es va plantejar com a ideal trobar tres llocs diferents de cada amb aquestes característiques.

Als usuaris, com s'ha comentat, se'ls hi proposa una enquesta molt breu, amb tant sols dues preguntes 

d'inici que són situar dins l'escala de confort tèrmic de Fanger, que és l'escala, més acceptada i més uti -

litzada, complementant-la amb la idea extreta de la tesis doctoral d'en Jaume Roset (2006) sobre dife-

renciar el confort quan arriben i quan ja s'han adequat. Per això l'enquesta es realitzarà en el moment  
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del cafè, assegurant-nos que l'usuari porta més de 20 minuts al local. 

A més a més tindrem en compte el gènere, coneixent les diferencies entre homes i dones, i la vesti -

menta. Per fer aquest últim paràmetre més fàcil d'avaluar, en comptes de donar valors de Clo, s'ha con-

siderat més senzill avaluar si la gent entrevistada va tapada o no en les parts del cos que més influei -

xen: els braços, les espatlles, les cames i els peus. Posteriorment, a l'hora de fer l'anàlisi, es realitza el 

càlcul propi de quin Clo vesteix cada una de les persones i per tant avaluar si aquest realment influeix i  

com ho fa.

També se'ls hi preguntarà l'any de naixement, per a l'hora de fer el buidatge fer les escales que siguin 

convenients. L'activitat serà igual o molt semblant per tothom, en aquest cas, fent el cafè o just havent  

acabat el postre i per tant no hi haurà masses diferències entre uns i altres.

Al cap d'una setmana d'enquestes es va plantejar el tema de l'obligatorietat i la fidelitat als llocs, ja que 

es trobava que hi havia gent còmode a 22ºC i a 29ºC, a més a més en el barri i la zona hi ha molta 

oferta de diferents restaurants. Per tant, es va decidir incloure dos qüestions més; la primera sobre si 

era la primera vegada que anaven al local, ja que d'aquesta manera ja sabien quina era la manera d'acli-

matar el local i per tant podien escollir no tornar-hi; la segona era sobre si preferien els locals climatit -

zats, per acabar de veure si anaven al local per qüestions com el menjar i el tracte personal.

En un principi la idea era anar a tots els llocs cada dia que es fessin les enquestes, durant el mes de  

Juliol, per poder tenir dades semblants en cadascun del casos a l'hora de dinar, entre les dues i les qua-

tre de la tarda, i realitzar-les varis dies per poder tenir diferents dades amb diferents paràmetres. Final-

ment, després d'una sessió es va contemplar que era impossible anar a més d'un lloc en un dia si es 

volia agafar prou mostres significatives, així que finalment es va optar en anar un lloc cada dia. També 

s'ha de tenir en compte que el temps de realitzar aquest terme és molt limitat.

3.2.2  COM REALITZAR UNA MESURAMENT

– Com es realitza un mesurament de paràmetres climàtics

Quan es fa un mesurament s'ha de considerar que l'ésser humà no pot notar la temperatura del local, 

sinó la calor que perd el seu cos; per tant els paràmetres que s'han de mesurar són aquells que afecten a  

la pèrdua d'energia, que són els paràmetres de confort: la temperatura de l'aire, la temperatura radiant 

mitja, la velocitat de l'aire i la humitat. Al fer les mesures hem d'usar els aparells correctament i situ -

ar-los a l'altura del centre de gravetat de les persones, que dependrà de l'activitat. A més aquests s'han  

de separar al menys 60 cm de les parets o dels aparells de climatització perquè afectin el menys possi-

ble (Kvisgaard, 1997).
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Per a caracteritzar l'ambient tèrmic amb el mínim de paràmetres i evitar la mesura de la temperatura  

radiant mitja ja que es costosa, s'han integrat alguns paràmetres. Els tres més importants segons Kvis-

gaard (1997), són la Temperatura Operativa (TO), la Temperatura Equivalent (Teq) i la Temperatura  

efectiva (ET*).

Per avaluar la Qualitat tèrmica d'un local hem de tenir en compte la uniformitat de l'ambient tèrmic,  

per tant hem de veure els racons que seran més càlids o freds; la capacitat del sistema de condiciona-

ment, per mantenir un ambient tèrmic estable; i el perill del malestar tèrmic (Kvisgaard, 1997).

– Com es realitzaran els mesuraments en el nostre estudi

Sobre els mesuraments a realitzar, es pren la temperatura i humitat interior i exterior amb l'aparell  

Estació Meteorològica Solar BAR806 d'Oregon Scientific, i ens certs espais la velocitat de l'aire amb 

un anemòmetre model  Thermo-Anenometer 8903 (Annex C).  Per caracteritzar l'ambient  tèrmic és 

necessari conèixer també la temperatura de radiació, però donat a la dificultat i al encariment de l'es-

tudi no es realitzarà aquesta mesura i, per tant, s'evitarà entrevistar a usuaris situats a prop de les fines -

tres i evitarem locals o sales situades sota coberta.

3.3 ESPAIS A ESTUDIAR

Per tenir una radiografia real dels espais possibles a analitzar, la primera setmana de Juliol, es va rea-

litzar una batuda pel barri de Sants, concretament per la zona del Carrer Vallespir, Comptes de Belloc i 

Alcolea, fent un anàlisis de com eren, quin tipus d'aclimatació feien servir i preguntant als propietaris 

si permetrien la realització de l'estudi en els seus locals. 

El local havia de ser d'unes mides determinades, amb una capacitat d'unes de 50 persones i amb la  

forma característica del barri: locals allargats, on la seva longitud és aproximadament tres vegades la 

seva amplada. Aquests no podien estar sota coberta i tampoc podien tenir,  grans finestres o molts 

seients que els hi arribés directament el sol, ja que això ens complicaria l'estudi i no podríem realitzar  

les enquestes en aquestes zones dels locals.

Es van identificar 21 restaurants en total, en quatre d'ells no es va arribar a entrar, ja que des de l'exte -

rior es veia que no complien les característiques determinades i dos d'ells només obren durant la nit.  

Entre els visitats, quatre no complien les mides i característiques plantejades i en quatre no van voler  

ni escoltar la proposta que se'ls hi oferia. En aquesta primera escombrada sis d'ells ens van donar auto -

rització, tres d'ells avisant que no tenien massa clientela. Entre ells quatre tenien aire condicionat i dos  

utilitzaven ventiladors i ventilació creuada.
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La primera setmana ja es van haver de descartar tres d'ells,  “El racó de la Maica”, el “Restaurant  

mexicà Tacuba” i el “Bar Al-Omar” perquè no es va trobar prou gent o ningú. La segona setmana es va  

haver de descartar un quart, el “Restaurant Carmen” donat a trobar-lo tancat la segona i la tercera set-

mana del treball de camp.

Com es van tenir els problemes esmentats, es va procedir a fer una segona batuda, aquest cop per la 

zona de la plaça d'Osca, on es van trobar sis locals, quatre que no complien, un on no ens van deixar  

entrar i un amb aire condicionat que va acceptar. El local sense climatització que ens faltava va ser  

més complicat, donat a que la majoria en tenen, i el vam trobar gràcies a la col·laboració de la propie -

tària de la Bauxa; aquest està situat al costat de la plaça Can Mantega.

Restaurants Sants
No aptes                

Sense permís              

Sense gent           

Analitzats            

Il·lustració 19: Mapa dels restaurants identificats del  barri de Sants
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En el mapa del barri de Sants que es troba a la pàgina anterior, es marquen els locals no apropiats, en 

groc els que no van donar permís, en blau aquells que es van realitzar enquestes però no hi havia gent  

o no són suficients i en verd els locals finals. 

En el quadre següent s'expliquen les característiques principals dels restaurants que van entrar final-

ment en la investigació. La informació completa es troba a l'annex D.

Sistema climatització Capacitat* Superfície* Volum*

Bar-bodega Bartolí Ventiladors – ventilació creuada 25 persones 60,5 m2 185 m3

Bar-Restaurant-La Bauxa Aire Condicionat 36 persones 64 m2 206 m3

Bodega Montferry Ventiladors sostre - ventilació creuada 12 persones 42 m2 151 m3

Terra d'Escudella Aire Condicionat 40 persones 77 m2 208 m3

Taula 2: * Característiques aproximades de l'espai analitzat

3.4. TREBALL DE CAMP

Finalment es van intentar recollir una vintena d'enquestes per local, en aquells que era possible, ja que 

molts són locals petits de barri on tenen clientela molt fixe.

– Bodega-Restaurant Bartolí es va anar dues vegades, una abans i una després de modificar l'en-

questa. Aquest té dues zones i una s'ha hagut d'excloure al ser sota coberta. És un local sense  

aire condicionat donada la seva estructura, però té ventiladors  i  un pati exterior amb ventila-

ció creuada.
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– Bar-Restaurant La Bauxa també es va poder anar dues vegades, una abans i una altre després 

de les modificacions de l'enquesta. Aquest té una clientela molt fixe, i la segona vegada es va 

poder entrevistar molt poca gent, ja que la majoria ja havia estat entrevistada. També cal apun-

tar que les temperatures van variar molt, el primer dia a uns 22ºC i el segon a 25ºC. 

– Bodega Montferry s'ha anat diverses vegades, però és un local molt petit amb una clientela 

molt fidel i sempre s'ha trobat la mateixa gent. Aquest està equipat amb ventiladors de sostre 

molt potents, a més d'una ventilació, entre el pati que dóna a la cuina i la porta oberta del car -

rer, que al estiu, sempre està oberta.
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Il·lustració 21: Bodega-Restaurant Bartolí

Il·lustració 23: Planta i secció Bar-Restaurant La BauxaIl·lustració 22: Bar-Restaurant La Bauxa



3. Aplicació pràctica

– Bar-Restaurant Terra d'Escudella es va anar tant sols una vegada. Aquest, com el Bartolí, té 

dues zones diferenciades i al tenir una capacitat més gran que la resta, hem descartat la part  

del darrere per igualar l'espai. 
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Il·lustració 25: Planta i secció Bodega Montferry         

Il·lustració 26: Bar-Restaurant Terra d'Escudella       

Il·lustració 27: Bar-Restaurant Terra d'Escudella

Il·lustració 24: Bodega Montferry
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En la següent taula, es troba un resum de les variables trobades els dies del treball de camp i en l'annex 

E es troba l'enquesta realitzada i les respostes obtingudes:

 Persones 
enquestades 

Dies de 
consulta

Temperatura 
exterior

Humitat 
exterior

Temperatura 
interior

Humitat 
interior

Velocitat 
aire

Bar-Bodega 
Bartolí

9 9 de Juliol 29,5 ºC 45% 28,5 ºC 44% -

12 19 de Juliol 31,5 ºC 48% 30,8 ºC 46% 1,17 m/s

Bar-Rest. 
La Bauxa

15 10 de Juliol 28 ºC 55% 22,5 ºC 50% -

6 18 de Juliol 29,3 ºC 44% 25,1 ºC 43% 0,18 m/s

Bodega 
Montferry

9 20 de Juliol 31,1 ºC 44% 29,3 ºC 39% 1,27 m/s

Terra 
d'Escudella

20 23 de Juliol 28,4 ºC 39% 27,2ºC 41% 0 m/s

Taula 3: * Mesures de l'espai analitzat

3.5. RESULTATS

3.5.1. CONFORT AL ENTRAR I DESPRÉS DE DINAR

En quant als graus de confort, es pot observar en el gràfic que en els llocs amb aire condicionat es tro -

ben certes persones que tenen fred. La primera observació és que no és lògic ni normal que algú passi 

fred en ple mes de Juliol i això ja dona per pensar. 

Entrant en detall, en locals no climatitzats s'observa com en situacions amb temperatures de 28,5ºC, 

del Bartolí 1 i el Montferry, el segon amb una velocitat de l'aire una mica major, la gent es sent força 

còmode i, un cop adaptats majoritàriament estan en confort i els que tenen una mica de calor ho asso-

cien, al fet d'haver menjat. En canvi quan la temperatura arriba als 30,8ºC (Bartolí 2) el grau de confort 

disminueix. Això mostra que fins a una temperatura determinada la gent segueix estan còmode, però hi  

ha un punt que ja és més complicat mantenir el confort, tant sols amb ventilació i ventiladors.

En el cas dels locals climatitzats, ens trobem amb tres situacions força distants, ja que les temperatures  

interiors entre ells varien més de 2ºC. En el cas extrem que estan a 22,5ºC (Bauxa 1) trobem un 80% 

de satisfets al entrar al bar i al aclimatar-se el percentatge baixa. En el segon cas, a la Bauxa també,  

però amb una temperatura de 25,1ºC, el grau de satisfacció al entrar es total i després de dinar també  

baixa. Per últim, en el cas del Terra d'Escudella, que com s'ha comentat és el que té l'aire condicionat  

més suau a 27,2ºC, on tenim més gent satisfeta després de dinar. Això mostra que, per molt que hi hagi 

gent en confort, els aires posats a temperatures molt baixes poden acabar sent desagradables.
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3.5.2. CONFORT TÈRMIC PER VESTIT

Un altre de les variables analitzades és el confort segons el tipus de vestit. Com la diferència de Clo és  

molt reduïda quan es tracta de valors en roba d'estiu, s'han fet tres subdivisions, les quals no es pot  dir  

que siguin significatives, però s'analitzen per veure si es troba algun resultat. Aquestes divisions es fan  

segons: Clo 0,27-0,32, que significa que la persona té les espatlles, tapades o destapades, i cames des -

tapades; Clo 0,33-0,38 on tenen les espatlles, tapades o destapades i les cames tapades; i Clo 0,41-0,49 

on tenen els braços tapats i les cames tapades o destapades.

En el gràfic 2, s'observa com realment, en general, la gent que va més destapada pot tenir més fred que 

aquella que s'adapta tapant-se, però en el moment que desglossem els resultats es veu que no sempre 

és així, ja que en el gràfic 3 s'observa com en els dos casos del bar Bartolí part o tota la gent que té 

calor és la que va més destapada i en el segon cas de la Bauxa la gent que té una mica de fred, va més  

tapada que aquella que té una mica de calor.
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Gràfic 1: Confort abans i després de dinar
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En general, la gent, es troba força còmode, excepte en certs casos, això també es deu a que la gent va  

vestida com ella es sent còmode, si algú és fredolic per naturalesa s'acostuma a vestir més que aquell  

que és més calorós; per tant, aquesta variable és bàsicament subjectiva, i en un lloc com aquest, d'oci,  

on la gent pot anar vestida com més li convé, no sembla significativa.

3.5.3. CONFORT TÈRMIC PER GÈNERE

Una altre factor que s'ha de tenir en compte és el gènere de les persones, ja que com s'ha vist en el  

marc teòric, hi han investigacions que diuen que té a veure i investigacions que no. En aquest cas hem 

volgut analitzar, si aquest és rellevant o no.
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Gràfic 2: Confort per vestit

Gràfic 3: Confort per vestit i local



3. Aplicació pràctica: resultats

Primer s'ha d'analitzat la quantitat d'homes i dones entrevistades, ja que la intenció era fer-la paritària  

però la realitat és molt variant i com veiem en el gràfic 4 es troben molts més homes que dones en els  

restaurants on s'ha fet el treball de camp.

Gràfic 5: Confort per gènere

Una primera aproximació del resultat la tenim en el gràfic 5 on s'observa que els homes tenen més fred  

i més calor que les dones i que aquestes, estan majoritàriament en confort.

El cert, és que com veiem en el gràfic 6 els resultats són molt variants segons la temperatura de la sala.  

Per exemple, amb aire condicionat les dones estan confortables amb una temperatura més alta i al ser  

més baixa tenen tant fred com calor. En els llocs sense climatització tenim dos locals amb la mateixa  

temperatura a 28,5ºC i tenim dos extrems, en el primer cas les dones estan totes bé i en el segon cap  

dona es troba bé. Els homes en general, tenen més fred com més freda està la sala i més calor quan 

més calor fa.
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Gràfic 4: Comparació entre dones i homes trobats a cada local
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Gràfic 6: Confort per gènere i local

– Confort per gènere i vestit

Moltes de les teories, al marc teòric, diuen que les dones tenen més fred a causa de la seva manera de 

vestir, ja que acostumen a anar més lleugeres. En aquest cas s'ha trobat que hi ha més homes que  

tenien fred, tot i això s'ha cregut convenient creuar les dades.

En el gràfic 7, s'observa com realment les dones 

van menys abrigades que els homes. També que el 

fet d'anar més o menys abrigat no sembla afectar 

directament a la sensació de confort; ja que en el 

cas dels homes hi han que tenen més calor i que 

van menys abrigats.

Per tant, en l'enquesta estudiada no s'observa rela-

ció entre la vestimenta i el gènere, i podem con-

cloure que la gent es vesteix com més còmode es 

sent.
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Gràfic 7: Confort per gènere i vestit
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3.5.4. CONFORT TÈRMIC PER EDAT

El següent factor que s'ha analitzat és el confort segon les edats. A l'enquesta es va preguntar l'any de 

naixement per després poder dividir les franges d'edat. Finalment s'han acceptat les divisions següents:  

menors de 20 anys, entre 20 i 35, entre 36 i 50, entre 51 i 65 i més de 65 anys.

Gràfic 8: Confort per edats

En el gràfic 8, s'observa  a primera vista és que la gent gran és sent més confortable en qualsevol tem-

peratura i que els menors a 20 anys no, tot i que les dades en quant al segon grups són molt reduïdes. 

Gràfic 9: Confort per edat i local
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A grans trets, s'observa que no hi ha, en cap cas un gran nombre de persones, per poder fer bé aquesta  

anàlisis ja que la gent que regenta un restaurant és molt determinada i depèn molt del local i de les  

condicions, per tant és normal que la gent més jove no sigui tant usual en aquests espais.

En el gràfic 9 reflexa que no hi ha realment una pauta a seguir en quant a confort segons les edats. El 

cas de que la gent gran estigui més còmode, sembla lògic ja que aquesta escull el local, i els més joves 

van allà on els porten. També pot ser donat perquè la gent gran ha viscut de tot i és més flexible que  

els joves d'avui en dia, ja que en la societat actual, majoritàriament, han tingut el que han volgut.

3.5.5. ASSIDUÏTAT AL LOCAL

Com s'ha comentat amb anterioritat, durant la primera setmana d'enquestes es va reflectir la idea de  

que en tots els casos tothom es sentia majoritàriament còmode, per això es va voler saber si la gent  

sabia quin sistema de climatització es trobaria o si coneixia el local. Per això es va preguntar si era la  

primera vegada que anava al bar, ja que d'aquesta manera podíem conèixer si la gent sabia davant de  

que s'enfrontava quan anava a dinar. Al haver afegit aquesta pregunta, tant sols es tenen resultats de 

quatre de les sis jornades d'enquestes realitzades.

La primera idea a extreure com s'observa en el gràfic 10, és que són locals de gent fixe, molts d'ells  

porten anant al local més de trenta anys. A més a més es va fer un cop d'ull i, en els llocs que es va tor -

nar, es va trobar que una gran majoria de la gent de la primera enquesta, tornava a ser el local el dia de  

la segona. 

En el gràfic 11, es pot observar que en general la gent que no coneix el lloc és sent més confortable  

que la que el coneix, essent, com s'ha comentat la minoria d'aquesta. La gent que coneix el local, en la  

majoria dels casos es sent majoritàriament còmode, excepte en el Bartolí, tot i que cal remarcar que 

aquell dia la temperatura pujav més de 30ºC.

50

Gràfic 10: Primera vegada al local
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Gràfic 11: Confort per primera vegada al local

3.5.6. PREFERÈNCIA DE CLIMATITZACIÓ 

Per a ampliar la idea anterior, es realitza la pregunta sobre si preferien aire condicionat o ventiladors i 

ventilació natural, per enfortir la idea anterior.
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Gràfic 12: Preferència general d'aire condicionat 
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Deixant de banda, per un moment el tema del confort, en el gràfic 12 es veu que en els locals on hi ha  

aire condicionat (TE i BX) la gent el prefereix o comenta que depèn de la situació, on podem entendre 

que en el lloc on es troba l'agraeix. En el cas dels llocs sense, a la bodega Montferry clarament no el  

veuen necessari i en el Bartolí la situació queda bastant empatada.

Si entrem en el tema del confort, en el gràfic 13, es veu com tota la gent que sent calor o una mica de  

calor prefereix els locals climatitzats, els que tenen fred prefereixen que no hi sigui i aquells que es  

senten confortables prefereixen el sistema on es troben o diuen que depèn del local i el moment.

– Confort per assiduïtat i preferència de tipus de climatització

Per tancar el tema sobre la no obligatorietat en la tria dels restaurants, s'ha volgut creuar el tema de  

l'assiduïtat i la preferència en climatització, per poder treure una conclusió més acurada.

En el gràfic 14 s'ha volgut representar les diferències entre els locals amb aire condicionat i els venti -

lats naturalment i amb ventiladors. En ell es pot observar que la gent que va per primera vegada al bar  

amb aire condicionat el prefereix i que la que va a un no condicionat, també el prefereix. En el cas de 

la gent que va al local normalment passa el mateix, veient que la gent que té fred a llocs condicionats 

diu que prefereix sense i la gent que té calor als llocs ventilats naturalment preferiria aire condicionat.
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Gràfic 13: Confort per referència d'aire condicionat per local
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Gràfic 14: Confort per assiduïtat al local i preferència d'aire condicionat

Com a idea general es pot afirmar que la gent va als locals de manera voluntària, i per tant escull en 

funció de les seves necessitats, sembla cert que la gent escull el lloc per estar còmode en tots els sen-

tits, però en el Bartolí es pot afirmar que la gent hi va per altres qüestions, ja que tot i tenir calor hi  

segueix anant.

3.5.6 CONFORT TÈRMIC SEGONS LES FRANGES DE CONFORT 

Per acabar de completar l'estudi s'han volgut comparar els resultats de confort tèrmic amb les franges  

de confort estudiades.

Per una part tenim les franges de confort estàtiques, que s'usen per fer les normatives, per això s'ha  

buscat en la normativa espanyola on s'ha trobat el Real Decreto 1826/2009, del Ministeri de la Presi-

dència on explica que la temperatura de l'aire en els recintes amb calefacció no pot ser superior a 21ºC  

i que els recintes refrigerats no pot ser inferior a 26ºC.
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En el cas de les franges adaptatives agafarem la referència de Humphreys i Griffiths (Auliciems i V.  

Szokolay, 1997) on  diuen que aquesta franja està entre 18º i 30º.

En el gràfic 15 s'han marcat en groc els límits de confort tèrmic estàtics i en verd els adaptatius, i s'han 

representat en blau els locals climatitzats i en vermell els que tenen ventilació natural i ventiladors.

En ell s'observa com el percentatge més alt en confort es troba per sobre de la franja estàtica. També es 

pot veure que dos dels casos de locals climatitzats, estan per sota de la recomanació, un d'ells casi qua-

tre graus per sota, essent un dels que té menys percentatge de gent satisfeta. En els casos de locals no  

climatitzats el que té el menor grau d'insatisfacció, està un casi un grau per sobre de la recomanació 

adaptativa.

La diferència de sensació en els dos casos de locals ventilats, pot venir donada per la velocitat del aire,  

que al no ser molt diferent, no s'ha tractat durant l'anàlisi, però podria ser una de les causes.
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Gràfic 15: Percentatge de satisfacció en confort segons la temperatura del local amb les franges adaptatives i estàtiques
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4.Conclusions

4. CONCLUSIONS

Com s'ha comentat, l'estudi volia contribuir sobre el coneixement del confort. En aquest s'ha realitzat  

una investigació en format d'enquesta i uns mesuraments, amb un temps molt acotat. Malgrat que es  

tenen un nombre reduït de mostres, es creu que s'ha pogut realitzar una descripció força acurada dels  

espais i la seva aclimatació, com també arribar a unes deduccions sobre el confort tèrmic de les perso-

nes en ells. 

L'enquesta ha sigut participativa possiblement degut a la brevetat.

En quant a la investigació teòrica s'ha aconseguit un bon recull d'investigacions, tot i que aquest món  

és molt ampli; i s'ha corroborat la hipòtesis sobre que el confort tèrmic va més enllà del que expressen  

els llibres i els investigadors ja que depèn de com és la persona, els seus costums, la seva educació,  

etc,; i tot això fa que la seva percepció sigui única enfront a un espai o una situació determinada.

– En l'anàlisi de la mostra realitzada s'observa com en tots els resultats no hi ha res cap factor  

suficientment significatiu que determini el confort tèrmic de les persones en els restaurants a  

l'estiu amb la excepció de la possibilitat de triar, tant la manera de vestir com el local. Gent  

més abrigada té més fred que aquella que va menys abrigada i gent vestida completament d'es-

tiu té calor on gent abrigada es sent confortable. Les dones i els homes tenen diferències en  

locals de manera heterogènia i l'edat afecta de manera poc significativa..

– Els resultats  són dispersos,  però podem deduir  que les franges de confort  tèrmic són més 

amplies del que està establert, ja que on trobem més gent en confort són llocs amb temperatu-

res fora de les franges estàtiques, que són les usades per la normativa, i dins de les franges  

adaptatives.
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5. DISCUSSIÓ

Al final de l'estudi,  ens hem adonat que segurament es podria haver afegit  una pregunta sobre les 

expectatives de l'usuari, tal com realitzen els estudis de les teories adaptatives, per poder fer una com-

paració acurada amb algun dels estudis realitzats; i poder profunditzar més en el tema dels estudis de 

confort tèrmic.

Malgrat això, s'observa la dificultat per realitzar aquest tipus d'investigació, ja que la literatura ens 

demostra quant de necessari és seguir investigant les variables que influencien i deriven de la sensació  

de confort. El seu coneixement ens pot ajudar a reduir el malbaratament de l'energia. 

En el primer treball de camp, buscant els locals, s'ha observat que cada cop hi ha més llocs que opten 

per els aires condicionats i que no tenir-los sembla cosa del segle passat i fins i tot, el fet de no dispo-

sar-ne, es pot entendre com una mancança de tecnologia, d'avenç o de no voler donar al local un valor  

afegit. A més a més, s va observar, en dues de les sis jornades, que hi havien locals amb temperatures 

més baixes de les recomanades.

S'ha de buscar l'equilibri entre el confort, entenent i coneixent el que s'ofereix i el que es demanda; i el 

consum d'energia per aprendre a usar les noves tecnologies en benefici dels éssers humans i del nostre  

planeta.
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Annexos

Prendas de vestir Clo m2°C/W

Ropa interior inferior Medias 0.02 0.003

Panty 0.03 0.005

Bragas y calzoncillos 0.04 0.006

Calzoncillo 1/2 pierna de lana 0.06 0.009

Calzoncillo pierna entera 0.10 0.016

Ropa interior superior Sujetador 0.01 0.002

Camiseta sin mangas 0.06 0.009

Camiseta manga corta 0.09 0.014

Camiseta manga larga 0.12 0.019

Camiseta térmica nylon 0.14 0.022

Camisas Top de tubo 0.06 0.009

Camisa manga corta 0.09 0.029

Blusa ligera, manga larga 0.15 0.023

Camisa ligera, manga larga 0.20 0.031

Camisa normal, manga larga 0.25 0.039

Camisa franela, manga larga 0.30 0.047

Blusa larga de cuello de cisne 0.34 0.053

Pantalones cortos 0.06 0.009

Pantalones cortos de excursión 0.11 0.017

Pantalones ligeros 0.20 0.031

Pantalones normales 0.25 0.039

Pantalones de franela 0.28 0.043

Pantalones de chándal 0.28 0.043

Mono De diario, con cinturón 0.49 0.076

De trabajo 0.50 0.078

De alto aislamiento Multicomponente, Relleno 1.03 0.160

Con peluche 1.13 0.175

Suéter Chaleco 0.12 0.019

Suéter fino 0.2 0.031

Suéter fino cuello de cisne 0.26 0.040

Suéter normal 0.28 0.043

Suéter grueso 0.35 0.054

Suéter grueso cuello de cisne 0.37 0.057

Chaqueta De vestido 0.13 0.020
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Chaqueta ligera de verano 0.25 0.039

chaqueta 0.35 0.054

Anorak 0.30 0.047

Abrigos Abrigo 0.60 0.093

Gabardina 0.55 0.085

Parka 0.70 0.109

Sobreabrigo multicomponente 0.52 0.081

calzado Calcetines 0.02 0.003

Calcetines gruesos tobillos 0.05 0.008

Calcetines gruesos largos 0.10 0.016

Zapatilla, rellena de peluche 0.03 0.005

Zapato suela fina 0.02 0.003

Zapato suela gruesa 0.04 0.006

Botas 0.10 0.016

Guantes 0.05 0.008

Falda, vestido Falda ligera, 15 cm sobre rodilla 0.10 0.016

Falda ligera, 15 cm bajo rodilla 0.18 0.028

Falda gruesa hasta la rodilla 0.25 0.039

Vestido ligero sin mangas 0.25 0.039

Vestido de invierno manga larga 0.40 0.062

Ropa de cama Camisón largo de manga larga 0.30 0.047

Camisón corto de tirantes 0.15 0.023

Camisón de hospital 0.31 0.048

Pijama de mangas y pantalones largos 0.50 0.078

Body de dormir con pies 0.72 0.112

Pantalón corto 0.10 0.016

Batas Bata larga acolchada de manga larga 0.53 0.082

Bata corta acolchada de manga larga 0.41 0.064

Asientos Madera o metal 0.00 0.000

tapizada, acolchada, con cojín 0.10 0.016

Sillón 0.20 0.032
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Tabla de Niveles Metabólicos

W/m2 Met

Acostado 46 0.8

Sentado relajado 58 1.0

Trabajo de relojero 65 1.1

De pié, relajado 70 1.2

Actividad sedentaria: oficina, vivienda, escuela. 70 1.2

Conduciendo un automóvil 80 1.4

Profesión gráfica, encuadernador 85 1.5

De pié, actividad ligera: comprando... 93 1.6

Profesor 95 1.6

Trabajo doméstico: afeitarse, lavarse, vestirse. 100 1.7

Caminando horizontal 2 Km/h 110 1.9

De pié, actividad media: vendedor, trabajo domestico. 116 2.0

Construcción, colocando bloques de 15 Kg 125 2.2

De pié, lavando platos 145 2,5

Trabajo doméstico: medio 170 2.9

Construcción: 175 3.0

Caminando en horizontal 5 Km/h 200 3.4

Forestal 205 3.5

Agricultura: arando conanimales 235 4.0

Construcción: cargando carretilla con piedras 275 4.7

Deporte: patinando sobre hielo 18 Km/h 360 6.2

Agricultura: cavando con una pala 380 6.5

Deporte: esquiando en horizontal 9 Km/h 405 7.0

Forestal: trabajando con un hacha de 2 Kg 500 8.6

Deporte: corriendo a 15 Km/h 550 9.5

Nota: 1 Met = 58.2 W/ m2
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Aparells utilitzats per fer les medicions:

Estació Meteorològica Solar BAR806 d'Oregon Scientific

- Termòmetre interior i exterior amb 2 sensors sense fils.

- Humitat interior.

- Sensor sense fils incluit THN132N

- Panells solars

- Dimensions: 173mm x 93mm x 48mm 

Thermo-Anemometer REED8903

 Entre les seves característiques es troben:

-  Visualització simultània de la velocitat de l'aire i temperatura

-  Mesurament contínua d'aire en moviment mitjana per a un 

màxim de 2 hores.

-  Mostra velocitats Min / Màx / Med.

- Multipunt mitjana de fins a 8 punts.

- Calcular els valors mitjans de velocitat en segons.

- Interfície RS-232.

General Specifications

Air Velocity Range: 80 to 5900 fpm; 0.4 to 30 m/s

Temperature Range: 14 to 122°F (-10 to 50°C)

Resolution: 0.1%°F/°C

Accuracy: ±3% R
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Luminàries

Ventiladors

Ventilació

Zona descartada
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BARTOLÍ
Restaurant - Bodega 
Vallespir, 41.
08014 Sants (BCN)

Bany

Cuina

0,5     1                                 5       Escala 1:200  

Sistema climatització: aire acondicionat
Capacitat: 53 persones 
Capacitat analitzada: 25
Superfície: 143 m̂2
Superfície analitzada:  60,5 m̂2
Volum: 278 m̂3
Volum analitzat: 185 m̂3



Luminàries

Ventiladors

Ventilació
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MONTFERRY
Bodega
Violant d’Hungria, 105.
08014 Sants (BCN)

Bany

                          Cuina 

0,5     1                                 5             Escala 1:200  

Sistema climatització:  ventiladors
                                     ventilació creuada
Capacitat: 12 persones 
Superfície: 42 m̂2
Volum: 151 m̂3



Luminàries

Climatitzadors

Zona descartada
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TERRA D’ESCUDELLA
Bar - Restaurant
Premià, 20.
08014 Sants (BCN)

Cuina

Bany

0,5     1                                 5       Escala 1:200  

Sistema climatització: aire acondicionat
Capacitat analitzada: 40 persones
Capacitat: 88 persones 
Superfície analitzada: 77m̂2
Superfície: 123 m̂2
Volum analitzat: 208 m̂3
Volum: 337 m̂3



Luminàries

Climatitzadors

ANNEX D 
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BAUXA
Bar - Restaurant
Vallespir, 23
08014 Sants (BCN)

Cuina

Bany

0,5     1                                 5             Escala 1:200  

Sistema climatització: aire acondicionat
Capacitat: 36 persones 
Superfície: 64 m̂2
Volum: 206m̂3



Annexos

ANNEX E



Anàlisi del confort tèrmic a l'estiu en restaurants del barri de Sants a Barcelona 

76



En
 v
er
m
el
l l
es
 o
bs
er
va
ci
on
s r
ea
lit
za
de
s d
ur
an
t l
a 
se
go
na
 v
is
ita
 d
el
s l
oc
al
s 

ANNEX E 

77



Anàlisi del confort tèrmic a l'estiu en restaurants del barri de Sants a Barcelona

QUESTIONARI DE CONFORT REALITZAT Num:

Enquesta realitzada per la tesina del Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient de la Escola 
Tècnica Superior de Barcelona de la UPC

Part a respondre per l’entrevistador:

Dia: …...........................................
Hora: ….. : …...
Lloc: …..............
Cel:   Clar☐  Parcialment ennuvolat☐  Ennuvolat☐
Temperatura:   ….....ºC Temperatura exterior:   ….....ºC
Humitat: …......... % Humitat exterior: …......... %
Velocitat del vent:

Gènere:  Dona ☐  Home☐
Roba: Va tapat

Braços Sí  ☐ No ☐
Espatlles Sí  ☐ No ☐
Cames Sí  ☐ No ☐
Peus Sí  ☐ No ☐

Part a respondre per l’entrevistat

Any de naixement …...................................

Tenint en compte la temperatura del local on es troba i l’activitat que realitza, mostri quin era el seu 
grau de comoditat quan ha arribat, fent servir la següent escala; entenent que -3 significa molt fred, +3 
significa molta calor i el 0 que es troba còmode.

   Molt fred      Fred         Mica de fred     Còmode    Mica de calor      Calor      Molta calor
-3 -2 -1 0 1 2 3

Comentaris 
….....................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................

Tenint en compte la temperatura del local on es troba i l’activitat que realitza, mostri quin és el seu 
grau de comoditat en aquests moments, fent servir l'escala anterior.

   
   Molt fred      Fred         Mica de fred     Còmode    Mica de calor      Calor      Molta calor

-3 -2 -1 0 1 2 3

Comentaris 
….....................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................

Es la primera vegada que ve a aquest bar? Sí  ☐ No ☐
Prefereix un local on hi hagi aire acondicionat? Sí  ☐ No ☐

Moltes gràcies
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Anàlisi del confort tèrmic a l'estiu en restaurants del barri de Sants a Barcelona

BARTOLÍPersones entrevistades: 9
Dia: 9 de Juliol
Temp. exterior: 29,5 ºC
Humitat exterior: 45 %
Temperatura interior: 28,5 ºC
Humitat interior: 44 %
Velocitat del aire: - m/s
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               Al arribar

Després de dinar

Molta calor
Calor

Una mica de calor
Confort

Una mica de fred
Fred

Molt fred
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BARTOLÍPersones entrevistades: 12
Dia: 19 de Juliol
Temp. exterior: 31,5 ºC
Humitat exterior: 48 %
Temperatura interior: 30,8 ºC
Humitat interior: 46 %
Velocitat del aire: 1,17 m/s
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Al arribar

Després de dinar

Molta calor
Calor

Una mica de calor
Confort

Una mica de fred
Fred

Molt fred
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MONTFERRYPersones entrevistades: 9
Dia: 20 de Juliol
Temp. exterior: 31,1 ºC
Humitat exterior: 44 %
Temperatura interior: 29,3 ºC
Humitat interior: 39 %
Velocitat del aire: 1,27 m/s
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               Al arribar

Després de dinar

Molta calor
Calor

Una mica de calor
Confort

Una mica de fred
Fred

Molt fred



                                                                                                                    ANNEX F

TERRA ESCUDELLAPersones entrevistades: 20
Dia: 23 de Juliol
Temp. exterior: 28,4 ºC
Humitat exterior: 39 %
Temperatura interior: 27,2 ºC
Humitat interior: 41 %
Velocitat del aire: 0 m/s

               Al arribar

Després de dinar
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Molta calor
Calor

Una mica de calor
Confort

Una mica de fred
Fred

Molt fred
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BAUXAPersones entrevistades: 15
Dia: 10 de Juliol
Temp. exterior: 28 ºC
Humitat exterior: 55 %
Temperatura interior: 22,5 ºC
Humitat interior: 50 %
Velocitat del aire: - m/s
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Al arribar

Després de dinar

Molta calor
Calor

Una mica de calor
Confort

Una mica de fred
Fred

Molt fred
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BAUXAPersones entrevistades: 6
Dia: 18 de Juliol
Temp. exterior: 29,3 ºC
Humitat exterior: 44 %
Temperatura interior: 25,1 ºC
Humitat interior: 43 %
Velocitat del aire: 0,18 m/s
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                    Al arribar

Després de dinar

Molta calor
Calor

Una mica de calor
Confort

Una mica de fred
Fred

Molt fred


