
Climatització de la piscina d’un complex residencial ubicat a Mollerussa 
 i producció d’ACS solar per les vivendes d’aquests edificis. 
Josep Ramon Aldomà Buchaca  Pàg. 97 
 

 

SUMARI 
SUMARI..................................................................................................................................97 

A. ANNEX DE CONEIXEMENTS TEÒRICS....................................................................99 

A.1. ESTALVI ENERGÈTIC EN  ELS EDIFICIS. ................................................................99 

A.1.1. Despesa energètica en una piscina coberta...............................................................100 

A.1.2. Mesures d’estalvi energètic en una piscina coberta..................................................100 

A.1.2.1. Aplicació de  criteris  bioclimàtics en el  en el disseny de la piscina. ................100 

A.1.2.2. Actuacions sobre les diferents àrees de consum energètic. ................................103 

A.1.2.3. L’explotació de la instal·lació.............................................................................108 

A.1.2.4. La gestió energètica de la instal·lació. ................................................................109 

A.2. ASPECTES CLIMATOLÒGICS ...................................................................................110 

A.2.1. Característiques climàtiques de la zona on està ubicada la instal·lació....................110 

A.2.2. Paràmetres meteorològics.........................................................................................111 

A.2.2.1. Paràmetres derivats de la mesura de la temperatura...........................................112 

A.2.2.2. Paràmetres derivats de la  mesura del vent.........................................................114 

A.2.2.3. Paràmetres derivats de la mesura de la radiació solar. .......................................115 

A.3. CONFORT TÈRMIC .....................................................................................................120 

A.3.1. Variables que influeixen en el confort tèrmic dels usuaris d’una instal·lació. .........120 

A.3.2. Variables que condicionen el confort tèrmic en una piscina coberta .......................122 

A.4. VENTILACIÓ I TRACTAMENT DE L’ AIRE. ...........................................................127 

A.4.1. Qualitat de l’ aire. .....................................................................................................127 

A.4.2. Tipus de ventilació....................................................................................................129 

A.4.3. El Tractament de l’aire .............................................................................................130 

A.5. L’AÏLLAMENT TÉRMIC .............................................................................................133 

A.5.1. Paràmetres que defineixen tèrmicament els tancaments. .........................................136 

A.5.2. Evolució de la temperatura al interior dels elements del tancament (gradient de 

temperatura).........................................................................................................................137 

A.5.3. Condicions tèrmiques dels edificis. ..........................................................................139 

A.5.4. Materials de tancament. ............................................................................................140 

A.6. LA CONDENSACIÓ .....................................................................................................143 

A.6.1. Introducció................................................................................................................143 

A.6.2. Condensació superficial............................................................................................146 

A.6.3. Condensació intersticial............................................................................................149 



Pàg. 98  Annex A 

A.7. LA MANTA TÈRMICA................................................................................................ 152 

A.7.1. Raons del seu ús en piscines descobertes i cobertes. ............................................... 152 

A.7.2. Característiques i tipologia....................................................................................... 153 

A.8. EQUIPS PRODUCTORS  DE CALOR. ....................................................................... 156 

A.8.1. Caldera. .................................................................................................................... 156 

A.8.1.1. Eficiència de la caldera: potències i rendiments. ............................................... 156 

A.8.1.2. Tipus de caldera i critèris de sel·lecció. ............................................................. 157 

A.8.2. La bomba de calor.................................................................................................... 159 

A.8.2.1. Tipologia. ........................................................................................................... 161 

A.8.2.2. Funcionament i components. ............................................................................. 163 

A.8.2.3. Rendiments......................................................................................................... 167 

A.8.2.4. Aplicacions......................................................................................................... 168 

A.8.2.5. Prestacions de la bomba de calor deshumectadora en una piscina coberta........ 168 

A.8.3. L’energia solar tèrmica. ........................................................................................... 172 

A.8.3.1. L’energia solar tèrmica i les seves aplicacions. ................................................. 172 

A.8.3.2. Tipologia de sistemes en la producció d’ aigua calenta sanitària. ..................... 173 

A.8.3.3. Elements de la instal·lació solar tèrmica d’ ACS............................................... 177 

A.9. PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LA. .................................................. 193 

A.9.1. Característiques i transmissió de la legionel·losi. .................................................... 193 

A.9.2. Normativa................................................................................................................. 194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Climatització de la piscina d’un complex residencial ubicat a Mollerussa 
 i producció d’ACS solar per les vivendes d’aquests edificis. 
Josep Ramon Aldomà Buchaca  Pàg. 99 
 

 

A. ANNEX DE CONEIXEMENTS TEÒRICS. 

A.1. ESTALVI ENERGÈTIC EN  ELS EDIFICIS. 

L’estalvi d’energia en els edificis passa per tres aspectes bàsics fonamentals: limitació de la 

demanda, millora de la eficiència dels equips i incorporació de energies renovables.  

 Limitació(reducció) de la demanda: 

Es tracta d’utilitzar totes les tècniques disponibles per aconseguir que els edificis necessitin la 

mínima quantitat d’energia externa per funcionar adequadament. 

Abasta fonamentalment, l’emplaçament(climatologia), l’orientació, l’aïllament, la captació 

solar, la ventilació i la inèrcia tèrmica. El projectista no pot actuar sobre alguns d’aquests 

aspectes, per la qual cosa s’ha d’esmerçar en maximitzar aquells de què disposa. 

Tanmateix la reducció de la demanda és la mesura bàsica i més eficaç per a reduir la 

contaminació. 

 Millora de la eficiència: 

Per motius tecnològics els equips que incorpora la instal·lació no aprofiten la totalitat de 

l’energia que consumeixen per la qual cosa és important que siguin el més eficaços possible, 

que estiguin adequadament dimensionats i que la demanda a la qual estan sotmesos sigui la 

menor possible(per a que la ineficiència sigui també la menor possible). 

 Incorporació d’energies renovables: 

Aquesta actuació no proporciona en sí un estalvi d’energia sinó que permet reduir l’ impacte 

ambiental. La disponibilitat d’ energies renovables no coincideix en el temps amb la demanda 

energètica (fa calor quan es precisa refrigeració o en els dies més freds, quan es necessita més 

calefacció no és disposa de suficient radiació solar);per tant si es desitja  que les energies 

renovables siguin capaces de cobrir una part significativa de la demanda la única opció 

raonable és limitar aquesta al mínim tècnicament possible. 

S’observa que totes les opcions de reducció de consum d’ energia en els edificis passen 

inexcusablement per una limitació de la demanda i per tant aconseguir-la al màxim possible 

ha de ser l’ objectiu.  
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A.1.1.  Despesa energètica en una piscina coberta. 

La despesa energètica és força important en el funcionament d’una piscina coberta, ja que 

malgrat no sigui de dimensions molt grans s’hi produeix un important consum d’aigua calenta 

sanitària, s’ha de condicionar el volum d’aire interior, s’ ha d’ escalfar l’ aigua del vas de la 

piscina, s’han de respectar els requeriments higiènics, etc. Per tant cal estudiar les causes de la 

despesa energètica i analitzar com reduir-la, tenint en compte que teòricament podem trobar 

una alternativa d’estalvi per cada procés que es desenvolupi consumint energia. 
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En el següent diagrama de sectors (figura A.1.) es mostren els percentatges aproximats de 

consum energètic per diferents conceptes en una piscina coberta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A.1.Consum energètic per diferents conceptes en una piscina coberta. 

A.1.2.  Mesures d’estalvi energètic en una piscina coberta. 

Consisteixen bàsicament en aplicar els criteris bioclimàtics possibles en el disseny de la 

instal·lació, en actuar sobre totes les àrees  de consum energètic i en prendre mesures pel que 

fa a l’explotació i la gestió energètica. 

A.1.2.1.  Aplicació de  criteris  bioclimàtics en el  en el disseny de la piscina. 

Les mesures d’arquitectura bioclimàtica són aquelles que tendeixen a aprofitar les condicions 

geogràfiques i climàtiques del lloc on està ubicada la construcció per tal de racionalitzar les 

despeses energètiques. 

L’arquitectura bioclimàtica optimitza les relacions energètiques de l’edifici amb l’entorn 

mitjançant el  propi disseny arquitectònic. 

Es tracta de desenvolupar solucions constructives que permetin que un edifici capti o refusi 

l’energia solar segons l’època de l’any reduint la demanda energètica, sense sacrificar el 

confort interior. 
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Amb el millor disseny energètic possible de l’ edifici es necessita menys potència pels 

equipaments(climatització, enllumenat, etc) i aquest fet suposa un estalvi econòmic en la 

inversió inicial i  també en l’explotació posterior de la instal·lació. 

 La solució energètica arquitectònica és la que resulta de la concurrència de dos factors: les 

condicions climàtiques ( radiació solar, temperatura i vent) i els requeriments de confort. 

La instal·lació per ella mateixa ha de cobrir per a l’ hivern ( en la mesura possible) els 

següents objectius: 

- Fer màxims els guanys de calor i mínimes les pèrdues d’ aquest, permetent un 

important estalvi d’ energia. 

- Controlar les oscil·lacions horàries quan les condicions climàtiques variïn diàriament 

de forma important. 

- Oferir il·luminació natural als espais interiors amb els nivells i orientació adequats i 

minimitzar la pèrdua del nivell de confort tèrmic. 

Els principals factors que considera l’ arquitectura bioclimàtica són: l’ emplaçament, l’ 

orientació, forma i color de l’ edifici, la inèrcia tèrmica, l’ aïllament tèrmic, la distribució de 

les obertures i el control solar d’ aquestes i els sistemes de captació solar passiva. 

Els factors que influeixen en l’ emplaçament són geogràfics, climàtics o urbans. Els factors 

geogràfics són la latitud ( d’ ella depèn la intensitat de la radiació solar) i la topografia ( si el 

terreny és pla només influeixen microfactors: jardins, carrers, etc). Els factors climàtics s’ han 

detallat en l’ apartat A.2. del present annex. Pel que fa als factors urbans s’ ha d’ esmentar que 

en les ciutats s’ originen certes condicions que modifiquen el clima dominant i produeixen el 

microclima urbà, que en síntesi influeix quantitativament en els paràmetres de la següent 

forma: increment de la temperatura, disminució de la humitat i la radiació , increment del 

factor vent si els edificis estan alineats i disminució d’ aquest si l’ edificació és irregular.  

L’ orientació de l’ edifici es relaciona amb l’ exposició solar i els vents. Pel que fa a l’ 

exposició solar, per a edificacions situades en latituds corresponents a Catalunya, l’ orientació 

ideal és la que té  l’ eix principal d’ est a oest. Aquesta orientació no sempre és possible, ja 

que depèn de molts factors i ve en molts casos predeterminada per elements externs( per 

exemple la disposició dels carrers) sobre els quals no és possible actuar. En el cas del present 

projecte l’ orientació està marcada per la ubicació de la piscina que es pretén tancar i 

climatitzar. 
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El factor forma valora la morfologia de l’edificació. 

        Sf=
V

  [m-1]      (A.1) 

On S: suma de  totes les superfícies que formen el tancament [m2] 

      V: volum tancat per les esmentades superfícies [m3] 

Com més compacte és l’ edifici i per tant el seu factor forma sigui més petit millor serà des 

del punt de vista energètic. S’ ha de tenir en compte que a l’ edifici hi han de desenvolupar 

activitats les persones i això implica unes exigències pel que fa a la il·luminació natural, i per 

tant uns condicionants mínims per al disseny d’ obertures.  S’ ha d’ adoptar una solució en la 

que l’ edifici sigui la resultant de les accions tèrmiques, estètiques i d’ il·luminació. 

Es recomana que, per a piscines cobertes,el factor forma  no sobrepassi un valor màxim de 0,3 

m-1. 

El color de l’ edifici té un considerable efecte energètic i lumínic. En general a les zones 

càlides és millor el color clar ( més reflexió a la radiació) i a les zones fredes, humides i amb 

poca insolació s’ aconsellen els colors foscos( més captació de la radiació incident). El color 

utilitzat en el paviment, coberta i paraments laterals condiciona el nivell lumínic interior. Per 

a una bona il·luminació cal utilitzar colors clar i superfícies mats amb un bon factor de 

reflexió i evitar els tons foscos i brillants que produeixen reflexos molestos i redueixen el 

nivell lumínic. 

L’aïllament o protecció tèrmica de la pell de l’edifici és el paràmetre fonamental per a reduir 

la demanda de calefacció/ refrigeració sobre el qual el projectista té llibertat per arribar al 

nivell més alt tècnicament possible. En el present cas se li ha donat una importància rellevant 

(apartat A.5. )donades les característiques específiques de la piscina coberta i del seu 

tancament. S’ha intentat minimitzar les pèrdues de calor en els tancaments i juntes, així com 

les infiltracions per aquestes. 

En la  pell de la piscina l’objectiu serà: 

- Aconseguir un bon aïllament. 

- Disminuir al màxim possible les infiltracions paràsites d’aire exterior. 

Aconseguir un grau d’aïllament elevat a les diferents superfícies de l’edifici és bàsic, sobretot en 

el sostre, que és la superfície màxima i on s’acumula  l’aire més calent. Es molt important triar 

els materials més adequats estudiant bé totes les seves característiques. 
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A més un bon aïllament permet reduir les pèrdues de calor sensible i augmentar la humitat de 

l’aire sense l’aparició de condensacions; així es redueix la taxa d’evaporació. Aquest aïllament 

ha de ser resistent a la forta humitat interior, ja que si no és així es perden les propietats aïllants. 

La incorporació  de barreres de vapor a les superfícies de tancament és important per reduir l’ 

impacte de  la  humitat. 

Per limitar les infiltracions d’aire paràsit, s’ ha de controlar l’estanquitat  de les obertures i 

assegurar el tancament mecànic de les portes d’entrada, de servei i juntes de la coberta mòbil. El 

cost econòmic d’aquestes mesures és poc important comparat amb els grans estalvis d’energia 

produïts i s’amortitza en menys d’un any. 

Pel que fa la captació solar penetra en l’edifici proporcionant energia “gratuïta” i per tant s’ha 

d’intentar aprofitar al màxim en règim de calefacció.. 

En el cas concret que es tracta s’ha intentat aprofitar els guanys solars al màxim pel que fa al 

tancament de la piscina així com la llum natural amb el disseny de la coberta telescòpica 

mitjançant una combinació de panells sandvitx aïllants i estancs i plaques translúcides de 

policarbonat cel·lular. 

No tots els criteris bioclimàtics es poden aplicar quan es dissenya una instal·lació, donat que 

cadascuna té unes característiques particulars que només permeten tenir en compte alguns 

dels aspectes bioclimàtics; aquest és el cas de la coberta telescòpica d’ aquesta piscina. 

A.1.2.2.   Actuacions sobre les diferents àrees de consum energètic. 

En aquest apartat es presenta un resum de les actuacions proposades per Albert Mitjà en el 

llibre Estalvi d’energia en instal·lacions esportives [6]. 

 L’aire ambient interior . 

En una piscina climatitzada es vol una temperatura de confort i per tal d’evitar l’estratificació , 

obtenint una bona distribució de l’ aire, és necessari fer una  recirculació, a més d’una renovació 

de l’aire, introduint aire nou de l’exterior per tal de mantenir les condicions higièniques 

adequades. El cabal d’aire introduït s’ha d’escalfar fins a la temperatura de confort i per tant el 

seu valor s’ha de modular en funció del número real d’ocupants. 

La recuperació del calor del cabal d’aire d’extracció suposa un estalvi energètic, ja que es 

produeix un intercanvi de calor amb el mateix cabal d’aire exterior de renovació que està a unes 

altres condicions(més fred) , reduint així l’energia necessària per escalfar-lo.  
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L’assecament d’aire és bàsic ja que l’aigua del vas de la piscina s’evapora contínuament 

provocant humitat que origina condensacions sobre les parets i dins els materials. Per tant s’ha 

d’aconseguir mantenir a l’ interior del tancament una humitat relativa compatible amb la bona 

conservació dels materials i amb el confort dels banyistes. 

La humitat relativa mínima en les piscines cobertes és de 65%; com més alt sigui aquest 

paràmetre menor és la despesa energètica ja que com més alta és la humitat es pot tenir una 

temperatura menor aconseguint el mateix confort. El grau d’ aïllament és el que fixa la humitat 

possible dins la sala de la piscina coberta. 

Per aconseguir eliminar l’excés de vapor d’aigua s’ha d’introduir aire sec que l’absorbeixi i per 

controlar l’evaporació de l’aigua del vas es cobreix la superfície d’aigua amb una manta tèrmica 

mentre la piscina no s’utilitza. 

Per introduir aire sec tenim aquestes opcions: 

- Introducció d’aire exterior escalfat que un cop ha absorbit el màxim vapor possible 

s’expulsa. El cabal d’aire d’assecament és sempre molt més gran que el necessari 

higiènicament, de manera que utilitzant aquest mètode les condicions higièniques de 

l’ambient interior estan sempre assegurades, però la despesa d’energia és molt gran a 

l’hora d’escalfar-lo, malgrat  s’instal·li un recuperador de calor de l’aire d’extracció. És 

millor per tant optar per una de les altres alternatives.  

- Recirculació d’aire mitjançant una bomba de calor assecadora o un assecador rotatiu. 

Dins aquests aparells l’aire es recircula cedint la major part de vapor d’aigua que conté i 

s’introdueix de nou a la sala. Només cal dur de l’exterior el cabal d’aire necessari per 

mantenir les condicions d’higiene, cabal que és nul quan no hi ha ocupants. 

L’estalvi d’energia respecte de la primera opció és d’un 25% anual, amb la qual cosa les 

despeses econòmiques s’amortitzen en 5 anys aproximadament. 

Una mesura d’estalvi que evita la evaporació de l’ aigua del vas quan la piscina no funciona és la 

col·locació d’ una manta tèrmica . Amb aquesta no és necessari assecar l’ aire mentre està 

col·locada i a més impedeix que l’ aigua del vas perdi calor. La seva utilització comporta un 

estalvi energètic d’ un 12% anual i la inversió econòmica que suposa s’ amortitza en mig any 

aproximadament. 

 Equips generadors de calor.  

Per aconseguir estalvi energètic cal: 
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- Utilitzar sensors que mesurin els paràmetres de consum més importants. 

- Optimitzar el rendiments regulant i programant el funcionament d’aquests equips: 

En les piscines cobertes, la potència màxima de les calderes s’utilitza quan s’ha 

d’aconseguir que l’aigua agafi la temperatura òptima desprès d’haver-la buidat. Però 

durant el 80% del temps la demanda de calor representa un 30% de la potència 

disponible; això implica baix rendiment.  

Cal per tant:  

- Aturar les unitat que calgui i aïllar-les del circuit de distribució mitjançant vàlvules. 

- Adaptar el sistema generador a la variació de la demanda utilitzant cremadors amb 

esglaonament de potència. 

- Aplicar alternatives per obtenir energia tèrmica com són: energia solar, energia elèctrica 

en horari de tarifa reduïda i aprofitar els fluids calents residuals d’una industria propera 

mitjançant un bescanviador.  

 L’aigua del vas de la piscina  

S’han d’aplicar mesures que redueixin les pèrdues de calor de l’aigua del vas:  

- Mantenir la temperatura de l’aigua en el límit  per sota del valor màxim (25ºC). 

- Realitzar una renovació diària d’aigua en un  valor al voltant  d’un 5% del volum total. 

Si fos necessari renovar un volum més gran, voldria dir que el tractament de l’aigua no 

funciona correctament i caldria revisar-lo. 

L’aigua de la piscina perd calor a causa de diferents processos de transferència: evaporació, 

radiació, convecció i conducció a través de les parets del vas. La renovació diària d’aigua és 

també una part de la despesa energètica. 

En el balanç energètic anual la radiació i convecció representen guanys de calor, encara que no 

són molt significatius. En la radiació perquè la temperatura interior de les superfícies que formen 

el tancament és durant períodes llargs més gran que la de l’aigua i hi ha una irradiació de calor 

cap a l’aigua. 

En la convecció, el flux de calor es dóna en direcció aire-aigua ja que la temperatura ambient és 

més gran que temperatura de l’aigua. Les pèrdues de calor es distribueixen aproximadament així: 

evaporació 80%, conducció 5%, renovació aire 15%.  
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Com s’ha esmentat abans la col·locació d’una manta tèrmica evitarà també pèrdues per 

evaporació de l’aigua del vas. 

 El sistema productor d’aigua calenta sanitària. 

Escalfar l’aigua per a ús sanitari (lavabos i dutxes) representa de l’ordre d’un 12 a un 15% de la 

despesa energètica total.  

La producció i distribució d’aigua calenta sanitària (A.C.S.) es caracteritza per: 

- Consums importants i permanents al llarg del dia (en piscines cobertes, de l’ordre de 50 

l/dia·m2 de superfície d’aigua o una mitjana de 20 l/dia i persona). 

- Producció centralitzada. 

- L’existència d’una xarxa de distribució. Les exigències del confort requereixen un servei 

immediat d’aigua calenta de manera que és necessari que hi hagi aigua constantment dins 

el circuit, la qual cosa implica pèrdues de calor que s’han de considerar. 

Per limitar les despeses energètiques es poden fer les següents actuacions: 

- Instal·lar aixetes limitadores del consum. 

- Aconseguir un cabal màxim de la dutxa igual a 0,2 l/s i raig d’aigua finament subdividit. 

- Controlar la temperatura d’emmagatzematge i distribució. Estalvi Energètic 5%. 

- Reduir les pèrdues de calor aïllant tèrmicament el bescanviador, el dipòsit 

d’emmagatzematge i les canonades. Estalvi Energètic 10%. 

- Dimensionar correctament el dipòsit d’emmagatzematge. 

- Individualitzar la producció ACS mitjançant la disposició d’un generador específic 

(caldera, energia solar, bomba de calor). Estalvi Energètic 25%. 

- Individualitzar la producció ACS d’algun tipus de local que es trobi allunyat de la 

central.  

- Substituir les parts obsoletes (calderes, cremadors, bescanviadors). Estalvi Energètic 9%-

16%. 

- Utilitzar tècniques de recuperació de calor de l’aigua un cop usada (recuperadors de 

plaques, de tubs, etc) i  considerar l’ ús de tècniques de substitució (bombes de calor, 

energia solar, etc.). 

- Netejar les superfícies d’intercanvi i evitar l’obstrucció dels bescanviadors. 
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- Si l’ACS s’escalfa mitjançant les resistències elèctriques de l’acumulador, aquest ha de 

funcionar en horari de tarifa reduïda. 

- Instal·lar comptadors individuals del consum d’ACS a fi controlar el consum i el 

rendiment. Estalvi Energètic 15%. 

 L’enllumenat 

Per garantir una visió sense fatiga i possibilitar la pràctica de les activitats, la qualitat de la 

il·luminació ha de ser bona, però s’ha d’intentar que no es produeixi un desaprofitament d’ 

energia.  Les mesures que es poden aplicar en aquesta àrea de consum energètic per 

aconseguir un màxim aprofitament són: 

Accions que no comporten cap canvi :  

- Aprofitar la il·luminació natural. 

- Apagar tota la il·luminació inútil. 

- Regular i mantenir els dispositius automàtics d’engegada i aturada de la il·luminació. 

- Disposar que les llums només s’encenguin quan hi ha ocupació. 

- Netejar freqüentment les làmpades. 

- Substituir les bombetes abans que es fonguin ja que a partir d’un cert moment fan menys 

llum i consumeixen més.  

Accions que necessiten petites inversions : 

- Fraccionar els circuits, la qual cosa permet una il·luminació reduïda fora de les hores de 

gran ocupació i no utilitzar l’enllumenat general quan en realitat només cal il·luminar un 

lloc definit.  

- Limitar la durada de la il·luminació mitjançant la instal·lació de dispositius d’aturada 

automàtica o sensors de posició que eviten que una llum quedi més temps del necessari.  

- Instal·lar fonts lluminoses de qualitat. Els criteris de qualitat són: un bon nivell 

d’il·luminació, llarga durada, rendiment i una bona ventilació. 

Accions que originen modificacions notables i inversions importants: 

Es tracta d’efectuar canvis (instal·lar suports proveïts de dispositius d’encesa) que permetin 

utilitzar làmpades fluorescents que presenten més avantatges que les d’incandescència. Per a 
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produir el mateix flux lluminós que una d’aquestes es necessita un tub fluorescent de molt menys 

potència i amb una vida més llarga. 

Els principals avantatges de les làmpades  fluorescents són : 

- Augment del  flux lluminós en un 20%. 

- Reducció del consum d’energia elèctrica d’un 50%. 

- La potència instal·lada d’alta tensió és menor. 

- El cost de reemplaçament i manteniment és gairebé idèntic que en les incandescents. 

Recomanacions a considerar en la utilització de làmpades fluorescents :  

- Triar les unitats de més gran rendiment ja que consumeixen un 10% menys i malgrat són 

un 20% més cares s’amortitzen ràpid. 

- S’han d’evitar les engegades i aturades freqüents. 

- Triar  unitats d’encesa lenta, ja que consumeixen menys. 

- Disposar de làmpades amb difusors i pantalles correctores que han de ser de placa lacada, 

ja que envelleixen més lentament. 

A.1.2.3.  L’explotació de la instal·lació. 

Per reduir la despesa energètica s’han de tenir en compte els següents aspectes:  

 Mantenir els paràmetres d’explotació en els límits dels paràmetres de disseny fixats per la 

normativa continguda en el RITE (Reglament d’ instal·lacions tèrmiques en els edificis) [10], 

ja siguin per a condicions interiors que marquen la UNE-EN ISO 7730, com les de l’ interior 

de la sala piscina ITE 10.2.1.2., com les taxes de ventilació ITE 02.2.2.  

La reglamentació  és aplicable només en situacions en què  hi hagi despesa d’energia  

convencional per assolir-los. 

 Utilització intermitent de la calefacció en funció de l’ocupació i modulació del cabal d’aire 

nou en funció de l’ocupació i de l’activitat que s’hi desenvolupi. 

Durant la nit i dies que no s’utilitzi la piscina, la renovació d’aire ha de quedar aturada i 

també la circulació d’aigua a través de les canonades calefactores. 

Concretament en piscines cobertes durant el període de no ocupació cal:  

- Tapar el vas amb manta tèrmica. 
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- Tancar la ventilació. 

- Mantenir la temperatura de l’aire de 2ºC a 4ºC per sota del valor habitual. 

 Manteniment de la instal·lació amb revisions periòdiques principalment de: 

 -Els cremadors de les calderes(mensualment). S’estalvia entre un 2-5% de combustible. 

 -Els filtres d’aire i els bescanviadors per evitar-ne l’obstrucció. 

-Comprovar el correcte aïllament dels elements pels quals circula flux calent (canonades, 

conductes i calderes). 

A.1.2.4.   La gestió energètica de la instal·lació. 

La gestió energètica eficaç d’una instal·lació implica fer una avaluació detallada del seu estat 

energètic i de les instal·lacions generadores i distribuïdores de calor.  

Caldrà analitzar cada part del sistema, col·locant comptadors, sondes, etc; també cal disposar 

contínuament d’informació sobre les hores d’utilització, zones d’ocupació i activitats 

practicades. 

Amb totes aquestes dades els professionals podran proposar les mesures que considerin adients i 

justificar-les. 

 Cadascuna de les  mesures proposades s’haurà de justificar : 

- Tècnicament. 

- Demostrant l’estalvi energètic aconseguit. 

- Avaluant el cost dels treballs necessaris. 

- Indicant la duració estimada de la vida de l’alternativa. 

- Considerant les despeses suplementàries de manteniment. 

 Les opcions d’estalvi es poden incloure genèricament en els següents grups: 

- Millora de l’aïllament i reducció de les infiltracions paràsites d’aire. 

- Millora en el  rendiment de la producció i distribució de calor. 

- Regulació i programació de la calefacció. 

- Manteniment i posta a punt de les instal·lacions generadores de calor. 

- Control dels consums. 

- Aigua calenta sanitària i enllumenat. 

- Possible substitució de les fonts d’energia. 
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A.2. ASPECTES CLIMATOLÒGICS 

A.2.1. Característiques climàtiques de la zona on està ubicada la instal·lació. 

Una anàlisi de les condicions climàtiques de la zona permet quantificar l’ acció solar i del 

vent, la temperatura exterior, etc per tal d’ aplicar els criteris bioclimàtics adequats. 

La instal·lació objecte d’aquest projecte està ubicada a Mollerussa, ciutat que pertany a la 

regió climàtica continental tal com es veu en el següent mapa (figura A.2.) que ens mostra les 

set àrees en què es considera dividida climatològicament Catalunya. 

 

 

 

 

 
Figura A.1. Àrees climàtique
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A.2.2. Paràmetres meteorològics 

Les principals variables mesurades en les estacions meteorològiques són: 

- Temperatura ambient. 

- Vent. 

- Radiació solar incident sobre superfícies horitzontals. 

- Humitat relativa de l’aire. 

- Precipitacions. 

- Pressió atmosfèrica. 

Les tres primeres són les que tenen una influència més directa sobre el balanç energètic d’una 

instal·lació. 

Els paràmetres climàtics s’han de considerar com un criteri important de disseny de cara a 

optimitzar la despesa general d’energia. Influiran en els següents aspectes: 

 Disseny arquitectònic de la pell de la instal·lació. 

Dependrà entre altres factors de consideracions bioclimàtiques com són: radiació 

solar, temperatures i vent. 

 Incorporació d’energies renovables. 

 Les dades de radiació solar incident en la zona estan relacionades amb el disseny 

d’instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar per escalfar ACS o en aplicacions de 

calefacció. També permeten avaluar els guanys directes de les instal·lacions deguts al 

Sol i els possibles sobreescalfaments. 

 Dimensionament dels sistemes convencionals de producció de calor i les despeses 

energètiques que es produeixen. 

Amb els valors extrems mitjans màxims i mínims de la temperatura exterior i la 

temperatura interior del local es determina el flux de calor a traves de les parets, les 

humitats relatives mitjanes, etc. 

El nombre d’hores mensual i anual en què es té una determinada temperatura exterior, 

els graus-hora de calefacció i els graus-hora de refrigeració són molt útils per conèixer 

les despeses d’energia anuals d’una determinada instal·lació en la qual es volen 

aconseguir  unes condicions fixades de confort interior. 
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A.2.2.1.   Paràmetres derivats de la mesura de la temperatura. 

Aquest paràmetres són: 

- Temperatures mitjanes mensuals i temperatura mitjana anual. 

- Temperatura mitjana màxima i mínima anual i oscil·lació anual de la temperatura. 

- Temperatura mitjana diürna(Td) i nocturna (Tn). 

- Nº hores – Temperatura. 

- Graus – hora de calefacció. 

- Graus – hora de refrigeració. 

- Graus – dia de calefacció. 

Les temperatures mitjanes mensuals corresponents a Mollerussa són les anotades a la taula A.1.  

                         

Temperatura 
mitjana 

mensual [ºC]

Temperatura 
mitjana 

mensual [ºK] 
Gener 5 278,0 
Febrer 7,9 280,9 
Març 11,4 284,4 
Abril 12,9 285,9 
Maig 16,1 289,1 
Juny 21,8 294,8 
Juliol 23,4 296,4 
Agost 21,8 294,8 
Setembre 18,9 291,9 
Octubre 14,6 287,6 
Novembre 10,4 283,4 
Desembre 7,5 280,5 

            Taula A.1.  Temperatura mitjana mensual de Mollerussa. 

La Temperatura mitjana anual corresponent a Mollerussa és: 14,3 ºC 

La Temperatures mitjanes mínimes i màximes anual corresponents a Mollerussa són: 

Temperatura mitjana mínima anual: 8,2ºC 

Temperatura mitjana màxima anual: 20,7ºC 

Les Temperatures mitjanes diürnes i nocturnes es poden estimar mitjançant les expressions 

següents:  
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       [ºK] (A.2) d MT =T+0,27·(T -T )m

m        [ºK] (A.3) n MT =T-0,27·(T -T )

On :    

T : Temperatura mitjana diària mensual [ºK] 

TM : Temperatura mitjana màxima  [ºK] 

Tm : Temperatura mitjana mínima  [ºK] 

Td : Temperatura mitjana diürna  [ºK] 

Tn : Temperatura mitjana nocturna  [ºK] 

Número d’hores – temperatura: aquest paràmetre indica el nombre d’hores en què la temperatura 

exterior pren un valor comprés dins  un interval determinat durant un període de temps prefixat. 

Informa sobre la distribució temporal de temperatures  al llarg de l’any o del mes. 

Els graus - hora de calefacció i de refrigeració d’una localitat és la dada necessària per a 

l’estudi de l’energia que  s’haurà d’aportar (calefacció) o treure (refrigerar), per mantenir un 

volum donat  a una temperatura determinada (TA), durant tot el temps en què la temperatura 

ambient sigui diferent a TA al llarg d’un mes. 

-Els graus – hora de calefacció  s’expressen: 

 (ºK·h)cal =       T
B A

B min

T =T

A B
T =T

(T -T )·nºhores∑ B<TA (A.4) 

-Els graus – hora de refrigeració s’expressen: 

 (ºK·h)refr =       T
B màx

B A

T =T

A B
T =T

(T -T )·nºhores∑ B>TA (A.5) 

TB : temperatura inferior o superior que es dona al llarg del mes [ºK] 

Els graus-hora calefacció >0 indiquen que s’ha de donar  calor, en canvi, els graus-hora 

refrigeració < 0 indiquen que s’ha d’extreure calor. 

Els graus-hora són d’ aplicació ràpida i  permeten  obtenir directament els consums d’energia. Si 

es vol saber el consum energètic necessari per mantenir una instal·lació a una certa temperatura 

s’ha de multiplicar els graus-hora pel pendent de la recta de càrrega. 
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Els graus-dia de calefacció d’un període determinat de temps és la suma per a tots els dies 

d’aquest període, de la diferència entre la temperatura que es vol mantenir a l’interior 

(temperatura base) i la temperatura mitjana del dia, sempre que la segona sigui menor que la 

primera (Td<Tb). 

 G Tb/Tb =      [ºK·dia] (A.6) 
d=n -

db
d=1

(T -T )∑

Aquest paràmetre és el fonament d’un mètode simplificat per a determinar les despeses d’energia 

d’una instal·lació durant la temporada de calefacció. 

A la taula A.2.  es poden observar els graus-dia 15/15,18/18,27/27 de calefacció corresponents a 

la província de Lleida [4]. 

  Calefacció 
  GD 15/15 GD 18/18 GD 27/27
Anual 1404 2068 4728 
Gener 305 398 677 
Febrer 228 310 565 
Març 152 231 502 
Abril 104 169 420 
Maig 39 83 303 
Juny 9 30 194 
Juliol 2 8 122 
Agost 2 7 122 
Setembre 17 44 232 
Octubre 73 136 393 
Novembre 192 277 546 
Desembre 282 375 654 

Taula A.2.  Graus-dia 15/15, 18/18, 27/27 de calefacció província de Lleida 

A.2.2.2.   Paràmetres derivats de la  mesura del vent. 

Les dades referides a la intensitat i direcció del vent faciliten la determinació de les 

infiltracions d’aire que es produeixen a través de les obertures, l’aïllament diferencial d’uns 

murs respecte a uns altres i les pèrdues de calor per convecció en una piscina descoberta. 

Són la velocitat mitjana i la direcció del vent de la zona on s’ubica la instal·lació. Aquestes dades 

són importants per decidir l’emplaçament de la instal·lació, per determinar la distribució més 

adequada de les obertures i per estudiar si es col·loca una capa d’aïllant addicional.  
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A la figura A.3 es mostren les velocitats mitjanes mensuals del vent a la ciutat de Mollerussa.   

A la figura A.4. es mostren els % del temps de la direcció dels vents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.3  Velocitat mitjana del vent a Mollerussa  Figura A.4  Rosa dels vents per a Mollerussa 

A.2.2.3.  Paràmetres derivats de la mesura de la radiació solar. 

L’energia irradiada pel Sol procedeix de reaccions nuclears en les quals àtoms de deuteri es 

fusionen amb àtoms d’heli. Aquest procés produeix un gran alliberament d’energia que es 

transforma en elevades temperatures i provoca l’emissió d’ones electromagnètiques en totes les 

direccions possibles. La potència d’irradiació solar s’ha estimat en 4·1023  kW. 

La radiació solar en incidir i travessar l’atmosfera experimenta una interacció amb la matèria 

pròpia d’aquesta, produint-se fenòmens de reflexió i absorció de la qual cosa es dedueix que 

només part de l’energia disponible de la irradiació es transmet a través de l’atmosfera i es pot 

aprofitar. 

La quantificació de l’energia solar que arriba depèn bàsicament de les condicions 

climatològiques i de la posició del Sol respecte la terra; com més perpendicularitat dels raigs 

menys pèrdua d’energia. 

L’estimació del valor de la radiació incident sobre una superfície que presenta una determinada 

orientació i inclinació és essencial a l’hora de dimensionar una instal·lació d’aprofitament de 

l’energia solar. 

És important el càlcul del següent paràmetre: 



Pàg. 116  Annex A 

Radiació solar mitjana mensual diària sobre superfícies inclinades amb una determinada 

orientació [KJ/m2·dia], ja que es utilitzat com a variable d’entrada pel disseny de la instal·lació 

solar. 

Es defineixen uns paràmetres bàsics per a fer aquests càlculs:  

 angles solars i terrestres 

Defineixen la posició d’un pla amb una certa orientació i inclinació respecte de la superfície 

terrestre i la posició de la terra respecte del Sol. 

Són els següents:  

- Latitud (ø) : És l’angle que formen la vertical (perpendicular) del punt geogràfic que es 

consideri de la superfície terrestre (emplaçament) i el pla de l’equador. Aquest paràmetre 

és bàsic per poder conèixer la resta de dades referents a la posició solar ja que  la 

intensitat de la radiació solar depèn d’ ell. Varia de 0º a 90º. És positiva a l’hemisferi 

nord i negativa a l’hemisferi sud. 

 

 

 

 

 

Figura A.5.  Latitud d’un emplaçament. 

- Longitud (L) : És l’angle que formen la vertical del punt geogràfic que es consideri de la 

superfície terrestre (emplaçament) i una projecció vertical en un punt geogràfic situat a 

igual latitud però sobre un eix referència anomenat meridià de  Greenwich. 

 

 

 

 

 

 

Figura A.6.  Longitud d’un emplaçament. 
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- Azimut (A) : És l’angle que formen la projecció dels raigs solars sobre el pla tangent a la 

superfície terrestre i el Sud geogràfic. L’azimut zero correspondrà al moment en què el 

Sol està exactament sobre el Sud geogràfic i indica el migdia solar. 

 

 

 

 

Figura A.7.  Azimut solar (A). 

- Alçada solar (h) : És l’angle que formen els raigs solars amb l’horitzontal quan arriben a 

la superfície de la terra. 

 

 

 

 

Figura A.8.  Alçada solar (h). 

 Inclinació (s) 

És l’angle que forma una determinada superfície amb la horitzontal i varia de 0º a 90º. 

 Radiació directa, difusa i reflectida. 

De l’energia solar que travessa l’atmosfera i incideix a la Terra una part important arriba com 

a radiació directa (no pateix canvis de dispersió i arriba a la superfície captadora sense canvis 

en la direcció). 

La resta de l’energia arriba de forma difusa (fomentada per la nuvolositat) o dispersa 

(fomentada per les gotes d’aigua en suspensió que desvien el raigs). 

També s’ha de tenir en compte que de la radiació total que arriba a la superfície de la Terra, 

una part es reflectida pel mateix terreny o edificis  i pot ésser reabsorbida per les edificacions  

més properes. Per tant el valor de la radiació solar total sobre una superfície inclinada ve 

donat per la suma d’aquestes tres radiacions: directa, difusa i reflectida.(figura A.9) 
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Figura A.9.   Components de la radiació solar. 

 Irradiació global diària mitjana anual . 

Al mapa que presenta la irradiació global diària mitjana anual de Catalunya (figura A.10.) 

s’observa que el municipi de Mollerussa es troba en una zona d’alta irradiació: 15,5 

MJ/m2. S’ha tret de l’Atlas de radiació solar a Catalunya [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.10. Mapa d’irradiació global diària mitjana anual de Catalunya [MJ/m2] 

 Radiació global diària sobre superfícies inclinades [MJ/m2·dia] 

Es presenten per a cada mes i per diferents inclinacions les taules corresponents a la radiació 

global diària sobre superfícies inclinades per orientació 0º (taula A.3.) i per orientació 30º 

(taula A.4.) de l’estació de Raïmat (Lleida) [5]. En l’annex de càlculs de l’energia solar 

tèrmica s’explica l’ús que se’n fa. 
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Taula A.3. Radiació global diària sobre superfícies inclinades (azimut 0) [MJ/m2·dia] Estació: Raïmat-Lleida. 

 

 
 
Taula A.4. Radiació global diària sobre superfícies inclinades (azimut 30) [MJ/m2·dia] Estació: Raïmat-
Lleida. 
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A.3. CONFORT TÈRMIC 

A.3.1. Variables que influeixen en el confort tèrmic dels usuaris d’una instal·lació. 

De forma general es pot definir confort com l’absència de tot allò que pot constituir molèstia 

sensorial per a un individu. 

S’han de conèixer les condicions en les quals les persones es troben còmodes, però establir 

unes condicions de confort absolutes és impossible ja que les sensacions humanes varien d’un 

individu a un altre; s’ha de trobar una solució que satisfaci a la majoria dels usuaris. 

L’equilibri tèrmic entre el cos humà i el seu entorn és bàsic perquè la persona assoleixi el 

benestar físic. Les condicions en què s’obté aquest equilibri depenen de: 

- Factors de la pròpia persona: grau d’activitat, vestuari, característiques individuals, 

etc. 

- Factors ambientals: temperatura, grau higrotèrmic, radiació i turbulència del aire,etc.  

El bescanvi de calor entre el cos i el seu entorn es produeix per convecció amb l’aire ambient, 

per radiació amb les superfícies que l’ envolten i per evaporació de la transpiració i de l’aigua 

continguda als pulmons. 

Es pretén aconseguir l’equilibri tèrmic entre la persona i l’entorn mantenint un ambient que 

permeti la regulació normal,  ja que d’aquesta manera es podrà obtenir el confort tèrmic. La 

fórmula general que descriu el bescanvi tèrmic entre el cos i el seu entorn és:  

+ +
- -Q = M R C-E   (A.7) 

On :       

M : energia produïda a causa del procés metabòlic. 

 R: canvi de calor per radiació. 

 C: canvi de calor per convecció. 

 E: pèrdua de calor per l’evaporació de la suor i l’aigua dels pulmons.  

R, C, E depenen de factors del ambient exterior com la temperatura, la velocitat i la  pressió de 

vapor de l’aire i la temperatura radiant mitjana de l’entorn. Per part del cos depenen de la 

temperatura d’aquest i de la pressió de vapor de la pell.  

Per determinar la temperatura òptima de confort a la qual ha d’estar l’ambient de la instal·lació 

s’ha de tenir en compte: 
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- L’activitat que s’hi desenvolupa, ja que segons quina sigui varia la producció de calor del 

metabolisme humà (taula A.5.); aquest es quantifica per la taxa de calor metabòlica: 

MET (1MET= 58 W/m2). 

- El vestuari que es du, ja que la resistència tèrmica dels diferents tipus de vestits modifica 

els intercanvis energètics cos-entorn (taula A.6.); per quantificar la resistència al pas de la 

calor del vestir s’utilitza el CLO (1 CLO= 0,155 m2·ºC/W). 

 

Activitat 
Taxa de calor 

metabòlica 
 [W/m2] [MET] 
Persona Estirada Reposant 46 0,8 
Persona Asseguda Reposant 58 1 
Persona Dreta Relaxada 70 1,2 
Activitat sedentària (oficina, escola) 70 1,2 
Activitat lleugera, persona dreta (comprant, laboratoris,
etc) 93 1,6 
Activitat mitjana (venedors de botigues, treball domèstic) 116 2 
Alta activitat (treballs en un garatge, caminar a 5Km/h) 174 3 
Activitat molt forta (esport, persona corrent a 10 Km/h) 430 0,8 

Taula A.5. Taxes de calor metabòliques per a diferents activitats. 

Vestuari [m2·ºC/W] [CLO] 
Individu Nu 0 0 
Vestit de bany 0,015 0,1 
Pantalons curts i samarreta 0,045 0,3 
Vestuari lleuger d’estiu 0,08 0,5 
Vestuari lleuger de treball 0,11 0,7 
Vestuari d’hivern per a l’ interior dels edificis 0,16 1 
Vestuari d’ hivern per a l’exterior 0,23 1,5 
Vestuari exterior per zones molt fredes 0,46 3,0 

Taula A.6. Valors de la resistència tèrmica de diferents tipus de vestits. 

La relació entre el vestuari de les persones, l’activitat d’aquestes i la temperatura òptima a la qual 

ha d’estar l’ambient on es troben, es mostra a la figura A.11. Les àrees ombrejades indiquen l’ 

interval acceptable dins el qual es troba la temperatura òptima. Per exemple un esportista amb un 

vestuari que té una resistència tèrmica de 0,3 CLO realitzant exercici amb un nivell d’activitat de 

3 MET necessita una temperatura de confort de 20ºC. 
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Figura A.11.  Relació entre el vestuari de les persones, la seva activitat i la temperatura òptima de confort. 

Un factor important pel que fa a la sensació de confort és la diferencia de temperatura entre 

l’alçada del cap i els turmells; cal intentar aconseguir una homogeneïtat de la temperatura 

ambient i utilitzar dispositius per evitar l’estratificació del aire; aquesta s’ha d’evitar també  per 

tal de minimitzar les despeses energètiques ja que per mantenir la part baixa a la temperatura de 

confort cal una despesa suplementària d’energia i a més, la massa d’aire en contacte amb el 

sostre de la instal·lació propicia un increment de les pèrdues de calor a través d’ aquest, que eleva 

les necessitats de calefacció. 

A.3.2. Variables que condicionen el confort tèrmic en una piscina coberta 

Es considera tot l’espai de la instal·lació objecte d’aquest estudi com a zona ocupada i 

diferenciem entre variables que condicionen el confort de vestuaris, serveis i dutxes i variables 

de confort en la  sala piscina.  

La normativa UNE-EN ISO 7730 sobre condicions de confort interiors, estableix uns paràmetres 

que s’han de complir i que per a l’ hivern són els reflectits a la taula A.7. 
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Paràmetres Hivern 

Temperatura ambient interior 20–24ºC 

Diferència de temperatura entre peus i cap (1,1m – 0,1m) < 3 ºK 

Temperatura del terra radiant 29 ºC 

Temperatura de la resta del terra 19–26 ºC 

Humitat relativa de l’aire 30 – 70 % 

Velocitat de l’aire (Tº=20ºC, HR50%, 15% 

insatisfets) 

≅ 0,12 m/s 

 

 
Taula A.7. Condicions de confort interiors  a l’ hivern. 

Pel que fa a la sala piscina, el confort tèrmic s’assoleix quan s’iguala la producció de calor del 

individu amb la dissipació de calor del seu cos per evaporació i respiració, radiació i 

convecció, sense arribar als mecanismes fisiològics de temperament. 

- El confort dels banyistes depèn de: 

- Temperatura de la superfície de les parets. 

- Temperatura de l’aire ambient.  

- Humitat relativa de l’aire ambient. 

- Velocitat de l’aire. 

- Activitat del banyista. 

- Vestit de l’ocupant. 

- Temperatura de l’aigua del vas. 

Segons Ashrae [1], les condicions de confort més favorables per a persones nues són:28ªC, 

60-70% d’humitat relativa i una temperatura de les superfícies del voltant de 24ºC 

aproximadament. En aquestes condicions una persona nua i dreta desprèn: 43 Kcal/h per 

radiació, 13 Kcal/h per convecció, 25 Kcal/h per respiració i evaporació. 
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El major índex de pèrdues correspon a la radiació i és per aquest motiu que s’ha de tenir les 

superfícies de tancament, amb les que l’usuari estableix un intercanvi de calor, a una 

temperatura mitjana no inferior a 24ºC. 

Les condicions ambientals en piscines cobertes climatitzades a Catalunya estan regulades pel 

Reglament Sanitari de piscines d’ús col·lectiu [2] segons els valors reflectits a la taula A.8.  

Temperatura de l’aigua 24-30 ºC 

Temperatura de l’aire 2 a 4 ºC > a la del aigua 

Volum d’aire 8 m3/m2 làmina d’aigua 

Humitat Relativa entre el 60%-70% 

Taula A.8.  Condicions tèrmiques per a piscines cobertes. 

Des del punt de vista de consum energètic els valors recomanats són els que es mostren a la taula 

A.9. 

Temperatura de l’aigua 25-26 ºC 

Temperatura de l’aire 27-29ºC 

Temperatura vestidors 23-24ºC 

Humitat Relativa entre el 65%-70% 

Taula A.9. Valors recomanats de les condicions tèrmiques  

per a piscines cobertes des del punt de vista de consum energètic. 

Dins el vas de la piscina el bescanvi tèrmic de l’aigua amb el cos és molt més elevat que a fora. 

L’equilibri tèrmic d’un banyista en repòs dins el vas de piscina es situa aproximadament a una 

temperatura del aigua a 33ºC. Si el banyista fa exercici dins de la piscina o neda pot baixar fins a 

25ºC. 

La temperatura de l’aigua depèn també de l’edat i condicions de l’usuari. Per exemple la 

temperatura recomanada per nens de 3 a 6 anys i persones de la tercera edat és 32ºC. 

Segons la ITE 10.2.1.2.  la temperatura que ha de tenir l’aigua (taula A.10) varia segons 

l’activitat que s’hi desenvolupi. 
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Activitat Tª [ºC] Tª [ºK] 
Oci 25 298 
Esplai 24 297 
Entreteniment 26 299 
Ensenyament 25 298 
Competició 24 297 

Taula A.10. Temperatura de l’aigua per a piscines d’ús públic. 

Quan el banyista surt de l’aigua pot tenir la sensació de fred, conseqüència de la ràpida 

evaporació de la pell que absorbeix una quantitat de calor del cos de l’ individu ( 2,6 kJ/g aigua). 

Les condicions ambientals han de ser les adequades per a que el banyista mantingui la mateixa 

temperatura superficial del cos que tenia dins el vas. Per aconseguir-ho interessa que la 

temperatura ambient sigui superior a la de l’aigua ja que així l’evaporació de la superfície de la 

seva pell tendeix a disminuir. Això es degut a la disminució de la diferència entre la pressió de 

vapor de saturació a la temperatura de l’aigua sobre la pell i la pressió de vapor a la temperatura 

de l’aire de la sala. 

Al mateix temps la humitat relativa de l’aire ambient s’ha de mantenir dins un interval en el qual, 

juntament amb la temperatura del aire, es donin les condicions de confort per a l’usuari, es 

controli el consum d’energia i també la possible aparició de condensacions. 

La ITE 10.2.1.3. estableix les condicions ambientals dins el recinte de la piscina: 

- Temperatura de l’aire del local ha d’estar entre 2 i 3 graus per sobre la de l’aigua. Amb 

un mínim de 26 ºC i un màxim de 28 ºC. 

- Per controlar l’evaporació i la pèrdua de calor de l’ individu , s’ha de mantenir un cert 

nivell d’humitat. 

- La humitat relativa de l’aire ha d’estar compresa entre 55 i 70 %.  

Si la humitat relativa és més gran del 80% , el grau  higromètric és massa alt i apareix  

sensació d’opressió en els banyistes i condensacions en les parets fredes. 

Si la humitat relativa és més petita  del 40%, el grau higromètric és massa baix i apareix  

sensació de fred causada per l’evaporació ràpida de l’ aigua sobre la pell. 

La recta de confort d’una piscina coberta es presenta en funció de la temperatura i de la humitat 

relativa interiors (figura A.12. ) 
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   Figura A.12. Recta de confort d’una piscina coberta. 

La recta mostra que per tenir estalvi energètic baixant la temperatura interior s’ha d’augmentar el 

grau higromètric per tal de mantenir el confort; aleshores es presenta una possible aparició de 

condensacions que depèn del grau d’aïllament de les superfícies de la instal·lació. Per decidir les 

condicions més adequades s’han de valor tots aquests aspectes. 

S’aconsella a l’ hivern reduir sensiblement la humitat i augmentar la temperatura del aire per 

contrarestar la baixa temperatura dels paraments i l’aparició condensacions. 
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A.4. VENTILACIÓ I TRACTAMENT DE L’ AIRE. 

La ventilació consisteix en renovar l’aire ambient interior d’un recinte, considerat inadequat 

per falta de puresa, temperatura incorrecta o humitat excessiva, mitjançant l’extracció 

d’aquest aire interior que es substituït per aire nou exterior amb la finalitat de controlar la 

qualitat de l’aire ambient i proporcionar unes millors condicions de confort pels usuaris. 

A.4.1. Qualitat de l’ aire. 

L’aire sec és una mescla de gasos constituïda aproximadament per un 78% en volum de N2 , 

un 21% d’ O2 i el restant 1% per altres gasos (Argó, Anhídrid Carbònic, Neó, etc). 

L’aire humit és una mescla binària d’aire sec i vapor d’ aigua, la proporció de cada un dels 

quals en pes ve donada per la humitat absoluta. 

La importància de la renovació de l’aire interior d’un recinte  tancat resideix en la necessitat 

de regular la concentració de contaminats d’aquest aire, generats pels processos que es 

desenvolupen a l’ interior. 

En el cas de les piscines cobertes les principals fonts de contaminació de l’ aire són: 

- La respiració i la transpiració humanes que provoquen l’ aparició de CO, CO2, H2O i 

bioefluents(olors). 

- El vapor d’ aigua desprès del vas de la piscina que no constitueix una contaminació 

pròpiament dita, però que té efectes importants sobre la humitat relativa. 

- Compostos organoclorats , resultat de la reacció química entre els productes de 

desinfecció de l’ aigua (principalment el clor) i les matèries orgàniques produïdes pels 

banyistes o directament provinents de l’ aigua potable. Aquests organoclorats són 

volàtils i, sota l’ acció d’ agitació de l’ aigua passen a l’ aire ambient. 

- Productes de  desinfecció utilitzats en la neteja de les platges. 

Amb l’aire de ventilació el que s’assoleix és diluir les substàncies  contaminants amb la 

introducció d’aire exterior i, eventualment, aire de retorn per mitjans mecànics o naturals. 

Les concentracions màximes de contaminants de l’aire exterior admeses( taula A.11. ) perquè 

la seva qualitat sigui considerada acceptable per la ventilació vénen fixades pel RITE [10].  
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SO2 80 (1any)-365(24h) 
NO2 100 (1any) 
CO 10.000(8h)-40.000(1h) 
O3 235 (1h) 
Partícules 75(1any)-260(24h) 
Pb 1,5 (3mesos) 

 
 Taula A.11. Concentracions màximes de contaminants de l’ aire exterior[µg/m3] 

També són necessaris uns cabals d’aire exterior mínims requerits per disposar d’ una qualitat 

acceptable d’ aire en els locals. Aquests valors també venen fixats pel RITE i són els que es 

mostren a la taula A.12. Cal fer notar que els 2,5 l/s són per cada m2 del vas de la piscina i 

sempre que les condensacions no s’ eliminin per introducció d’ aire exterior, cas en el qual s’ 

ha d’ augmentar considerablement aquest cabal. 

 
Tipus de local Per persona Per m2

Bars 12 12 
Gimnasos 12 4 
Pavellons  2,5 
Zones d’espectadors 8 12 
Piscines  2,5 
Vestuaris  2,5 
Lavabos 25 (local amb depressió respecte als locals adjacents) 
 

     Taula A.12. Cabals d’aire exterior [l/s] 

El cabal d’aire exterior mínim s’elegeix en funció de la superfície de la sala o del nivell 

d’ocupació. Es pot disposar de mecanismes automàtics (sondes) que permetin variar el cabal 

d’aire exterior mínim de ventilació en funció de la concentració de CO2  (correlacionat amb el 

nombre de persones presents). Aquesta solució estalvia energia; l’estalvi es pot donar tant per 

la reducció de potència del ventilador com pel fet que es minimitza l’aire exterior a 

climatitzar. 

La renovació d’ aire necessària per mantenir les condicions ambientals higièniques  origina 

una despesa energètica ja que el volum introduït s’ ha d’ escalfar fins el nivell tèrmic interior; 

quan es fan els càlculs s’ ha de restar el cabal de les infiltracions. 
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A.4.2. Tipus de ventilació  

 Ventilació natural i induïda que es produeixen sense consum d’energia. 

- Ventilació natural. 

És la forma d’entrada d’aire espontània a través de les obertures de l’edifici, aprofitant 

el gradient de pressions i diferència de temperatura que hi ha entre l’ interior i 

l’exterior. 

- Ventilació induïda. 

L’efecte d’estratificació de l’aire en els edificis pot produir ventilació fins i tot quan el 

vent exterior és en calma. L’aire calent, de menys densitat, ocupa sempre les zones 

superiors d’una estança, mentre que l’aire més fred resta a nivell del terra. 

Practicant una obertura a la part superior de l’estança l’aire calent tendirà a sortir i serà 

substituït per aire fresc, que entrarà per una obertura baixa de la mateixa mida. 

 Ventilació mecànica que consumeix energia. 

La normativa ITE 02.2.2 sobre qualitat de l’aire interior i ventilació estableix que per a qualsevol 

tipus de sistema de climatització, la ventilació haurà de ser mecànica. 

L’aire exterior sempre s’haurà de filtrar i tractar tèrmicament abans d’introduir-lo. 

L’aire introduït haurà de fer que el local estigui en sobrepressió respecte l’exterior per evitar 

infiltracions. 

- Ventilació centralitzada. 

És un sistema de ventilació en què l’extracció es concentra en un sol punt de l’ edifici i per 

mitjans mecànics, extractors-ventiladors que controlen el cabal d’ aire. Disposa d’una xarxa 

de conductes i accessoris d’aspiració-extracció-transmissió d’aire, que asseguren una 

distribució uniforme i un escombrat eficaç dels contaminants. 

Si la ventilació és mecànica la pressa d’aire nou ha d’estar a un mínim de vuit metres de tota 

font de pol·lució. 

Els aspectes positius d’aquest tipus de ventilació són: 

- Actua amb independència de les condicions atmosfèriques, dels obstacles que 

representen les edificacions properes i de l’orientació de la instal·lació o edifici. 

- El cost és econòmic comparativament a  l’alta rendibilitat tèrmica. 
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- S’aconsegueixen els cabals que es vulguin d’una manera permanent fent que els 

ventiladors girin a més o menys revolucions, tot controlant que els nivells de ventilació 

estiguin dins els límits estrictament imprescindibles per la higiene i el confort. 

- S’aconsegueix una expulsió controlada de l’aire extret i, si es desitja, mitjançant uns 

recuperadors  de calor aprofitar l’energia calorífica d’aquest aire abans que sigui 

expulsat, aconseguint estalvi energètic. 

- Els equips mecànics són de poca potència, fàcils de muntar i d’inspeccionar.  

- Necessiten poc manteniment i el seu funcionament es regula mitjançant  components 

fàcilment ajustables. 

A.4.3. El Tractament de l’aire 

Pel que fa al tractament de l’ aire els principals aspectes a considerar són: 

- Limitar al mínim les masses d’aire a tractar. 

- Limitar les causes originadores de pèrdues calorífiques. 

- Diferenciar les masses d’aire en circuits. 

- Adaptar a aquestes masses d’aire  un aparell de tractament eficaç que inclogui el màxim 

de possibilitats de modulació, regulació i recuperació de l’energia produïda. 

En la limitació de les masses d’aire a tractar és fonamental el control de l‘alçada de la sala. Si és 

massa alta es produeix estratificació tèrmica. Les capes superiors tenen una temperatura més alta 

ja que l’aire calent, menys dens, s’acumula a dalt. A l’ hivern aquest efecte s’ha d’evitar perquè 

les pèrdues per transmissió  augmenten i el consum energètic és superior, degut a  la  necessitat 

de escalfar  més aire per cobrir les condicions de confort a la zona ocupada. Per tant per evitar l’ 

estratificació a l’ hivern s’ ha absorbir l’ aire de retorn per la part baixa de la sala. 

S’ha d’evitar també superfícies perifèriques inservibles que, junt amb  les alçades excessives 

multipliquin els volums d’aire inútils. 

En aquest sentit s’ha de treballar sobre dos aspectes: 

- En el projecte d’arquitectura tendint a unificar al màxim els espais. 

- La distribució de volums ha de fer que la circulació sigui el més rectilínia possible, de 

manera que s’eviti l’acumulació d’aire en zones apartades. 
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Aquesta circulació ha de ser guiada per sèrie de reixes d’impulsió i retorn de l’aire de la sala. Les 

d’impulsió han de tenir seccions suficients  per evitar velocitats de circulació massa elevades i 

també comportes reguladores del cabal per introduir en cada moment el volum estrictament 

necessari. En piscines cobertes per raons de confort dels banyistes es aconsellable que la 

velocitat de circulació sigui inferior a 0,15 m/s. 

Per a que la ventilació que s’ apliqui sigui correcta s’ han de seguir les següents pautes en el 

moment del seu disseny: 

- Determinar la funció a realitzar (quin és el procés a realitzar) i quina és la forma de 

produir-se 

- Fixar el sistema de ventilació adequat : ambiental o localitzada 

- Calcular la quantitat d’aire necessària 

- Determinar punts i superfície d’entrada d’aire 

- Establir el trajecte de circulació de l’aire 

Altres pautes bàsiques són: 

- La renovació d’aire no ha d’excedir d’un 30% de la quantitat higiènicament necessària. 

- L’aportació d’aire exterior s’ha de poder aturar en els períodes de no ocupació. A les 

piscines cobertes aquesta actuació ha d’ anar acompanyada de la col·locació d’ una manta 

tèrmica o disposar d’un sistema d’assecat d’aire per mantenir les condicions 

higromètriques del local. 

- Les infiltracions d’aire degudes al mal tancament de les obertures no han d’ excedir la 

cinquena part del volum normal de ventilació. 

- Els sanitaris han de ser obligatòriament ventilats per evitar la propagació de les olors i a  

les dutxes s’ instal·laran extractors d’aire per treure l’excés de vapor que s’hi origina. 

El tractament de l’aire del recinte d’una piscina coberta és una de les aplicacions més 

especials que existeixen per les peculiars característiques higromètriques que s’han d’assolir, i 

que consisteixen a mantenir un grau d’humitat i de temperatura de l’ambient dins d’uns estrets 

marges;és una de les despeses energètiques més importants de les piscines cobertes. 

 Si hi ha recirculació de l’ aire ambient a través d’ una bomba de calor deshumectadora, la 

ventilació té la funció de renovar  només l’ aire que en cada moment sigui estrictament 

necessari. 
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Aquesta aportació s’ ha de fer en funció de l’ ocupació real. Per tant ha de ser nul·la en els 

moments de no ocupació. Es poden utilitzar ventiladors de dues velocitats sobre la bomba de 

calor que permeten: 

- aturar la introducció quan no hi ha usuaris. 

- petita velocitat de ventilació per ocupació mitjana. 

- màxima velocitat de ventilació per ocupació gran. 

Un altra solució consisteix a utilitzar un microprocessador que, actuant sobre vàlvules 

motoritzades, moduli automàticament el pas d’ aire nou en funció de les entrades 

enregistrades.  

Si no hi ha recirculació de l’ aire, s’ha d’introduir aire sec escalfat fins a la temperatura adient 

per absorbir el vapor contingut en l’ aire mantenint constant la humitat relativa i evitant les 

condensacions sobre les superfícies de tancament. 

En les superfícies vidriades per aconseguir que la temperatura  superficial interior del 

tancament sigui superior al punt de rosada, un sistema adequat és la ventilació perifèrica d’ 

aire calent sobre la superfície vidriada. Aquest sistema pot funcionar integrat en la xarxa  

normal de ventilació, o bé només quan Tsi sigui inferior a Tr. 

La distribució de l’ aire es pot fer mitjançant una conducció enterrada, amb insuflació de baix 

a dalt a través de reixes a nivell de les voreres, o bé mitjançant una conducció aèria col·locada 

a mitja alçada , amb insuflació  vertical de l’ aire. En el cas d’ alçades superiors a sis metres s’ 

empren els dos sistemes i pel sostre s’ ha de mantenir un corrent d’ escombratge per evitar l’ 

estratificació quan convingui; una repartició correcta és de l’ ordre de 70 % per  a la perifèria i 

30% per a la part alta.  

La velocitat de l’ aire a la sortida de les reixes d’ impulsió no ha de superar els 3 m/s, ja que 

les velocitats superiors originen pèrdues de càrrega molt altes i corrents d’ aire massa grans a 

nivell de les voreres. 
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A.5. L’AÏLLAMENT TÉRMIC 

La pell d’ una instal·lació modifica l’efecte directe de les variables climatològiques sobre 

l’espai interior actuant com un operador ambiental que transforma la situació externa en la 

interna. Aquest embolcall és format per materials opacs i transparents, i el seu efecte tèrmic 

depèn de llurs gruixos, dimensions i propietats termo-físiques . 

 La transmissió de calor pot fer-se per:  

- Conducció, convecció i radiació (sense canvi de fase). 

- Condensació i evaporació (amb canvi de fase). 

 Es distingeix tres tipus d’aïllament tèrmic: 

- Aïllament reflectiu: és el que actua sobre la quantitat de radiació solar que es 

absorbida per un cos a causa del seu color, textura i temperatura. Els cossos foscos 

absorbeixen més energia que els clars, mentre que aquests reflecteixen gran part de les 

radiacions que els arriben. 

- Aïllament resistiu: és el que s’oposa a un flux de calor en virtut de les seves propietats 

internes (coeficient K). 

- Aïllament capacitiu: és el que es basa en la capacitat dels materials d’acumular calor 

en funció de llur densitat i calor específica (capacitat tèrmica). Quan la temperatura 

exterior disminueix, el material comença a cedir calor oposant-se a la variació de 

temperatura. Podem definir aquí el concepte d’inèrcia tèrmica: és la quantitat 

d’energia que ha d’absorbir un edifici per augmentar un grau la seva temperatura. 

Depèn de la capacitat tèrmica total del edifici i es mesura en kJ/ ºK·m3.  

En règim de calefacció l’objecte de la inèrcia tèrmica és aprofitar l’ excedent de calor 

proporcionat en les hores diürnes per recuperar-lo durant la nit; només es pot aprofitar 

“l’excedent”i per tant si no n’ hi ha la inèrcia tèrmica és ineficaç. Amb la finalitat d’assegurar 

la existència d’ excedent de calor s’ ha d’ augmentar la captació solar i simultàniament 

maximitzar l’aïllament( per evitar que l’excés “es perdi”). 

Cal que la piscina coberta tingui una inèrcia tèrmica elevada per tal que les condicions 

climàtiques externes no variïn massa les condicions internes i es minimitzin les infiltracions 

per evitar les molestes corrents d’aire fred i aconseguir limitar les pèrdues. 



Pàg. 134  Annex A 

El grau d’aïllament és el factor que més incideix en la càrrega tèrmica d’un edifici sobretot en 

els mesos més freds. S’ha de tenir en compte que tota mesura dirigida a disminuir les fuites 

d’energia implica una disminució dels guanys i per tant molts cops s’ha d’arribar a una 

solució de “compromís”. En l’aïllament d’instal·lacions de piscines cobertes s’ha de ser molt 

exigent per les peculiars condicions de temperatura i humitat del recinte on està ubicat el vas 

de piscina així com les dutxes, intentant disminuir les pèrdues calorífiques i les 

condensacions. 

La necessitat d’aïllar tèrmicament un edifici es justifica amb quatre raons fonamentals: 

 Economitzar energia, en reduir les pèrdues tèrmiques per les parets. 

A l’ escalfar un edifici es produeix un desequilibri entre la Ti i la Te provocant la fuga de calor 

entre l’ambient interior (més calent) i l’ambient exterior (més fred) i de dues maneres 

diferents: 

- Per renovació del aire interior (per ventilació i/o infiltració per escletxes de portes, 

finestres, etc); l’aire calent interior es substituït per aire fred exterior. 

L’aire procedent de l’exterior per passar de Te a Ti necessita una quantitat de calor :  

Q=0,29·V·(Ti-Te) [kcal]                                                                                                        (A.8) 

Pel que fa a la infiltració d’aire a través de les fusteries dels buits exteriors segons la NBE-

CT-79 (Norma Bàsica de l’ Edificació sobre les Condicions Tèrmiques dels edificis)[8] s’ha 

de definir la permeabilitat al aire d’una fusteria de buit per la seva classe d’estanqueïtat; 

segons les zones climàtiques, les fusteries han de ser d’una determinada classe (article 20). 

Les infiltracions d’aire sec degudes a la permeabilitat dels tancaments s’han de minimitzar ja 

que incrementen el consum energètic i creen disconfort als banyistes pels corrents d’aire que 

s’originen. 

Es defineix: Permeabilitat a l’aire d’ una obertura: p (m3 /h·m2). És la capacitat de pas de l’    

aire a través dels bastiments quan existeix una pressió diferencial entre l’ exterior i l’ interior. 

- Per pèrdues de calor a través dels tancaments. 

Si un tancament pla i homogeni es col·locat entre 2 ambients a diferents temperatures, es 

produeix una transferència de calor de la cara calenta (1) a la freda (3). 

Aquesta transferència de calor  es produeix en tres fases(figura A.13.): 

- De l’aire interior a la superfície interior del tancament (convecció i radiació). 
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- A través del tancament (conducció). 

- De la superfície exterior del tancament a l’aire ambient exterior (convecció i radiació). 

 

2 31

Interior Exterior 

 
Figura A.13. Transferència de calor a través d’un tancament. 

 Millorar el confort tèrmic (apartat A.3.), en reduir la diferencia de temperatura de les 

superfícies interiors de les parets i l’ambient interior. En el recinte d’una piscina coberta el 

correcte aïllament tèrmic és important per les relativament elevades temperatures d’ ús i 

evitar el disconfort d’ estar al costat d’ un tancament fred.  

 Suprimir els fenòmens de condensació i per tant evitar humitats en els tancaments. Aquest 

aspecte es tractat en l’ apartat A.6. del present Annex. 

 Millorar l’entorn mediambiental, en reduir l’emissió de contaminats associada a la 

generació d’energia. 

Consum d’energia i contaminació ambiental estan units pel que fa a l’ús d’energies no 

renovables. No és possible reduir dràsticament el consum d’aquestes energies ja que afectaria 

a l’economia i la qualitat de vida (exigències de confort) especialment en els països 

industrialitzats. 

Però, a més de potenciar l’ús de les energies renovables, si que és possible i exigible consumir 

l’energia de manera racional, mitjançant l’anàlisi molt precisa de tots els processos tèrmics 

des del punt de vista energètic i l’adopció de sistemes d’aïllament tèrmic de qualitat i espessor 

adient que permetin reduir significativament el consum d’energia i per tant de gasos 

contaminats sense sacrificar el confort. 

Segons estudis fets per entitats competents, les emissions de CO2 produïdes en processos per 

obtenir confort tèrmic en les edificacions, es poden reduir en un 50%, mantenint el mateix 

grau de confort, mitjançant accions d’aïllament tèrmic ben estudiades. 
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A.5.1. Paràmetres que defineixen tèrmicament els tancaments.  

 Coeficient de conductivitat tèrmica: λ [W/m·ºK] 

És la quantitat de calor que passa en la unitat de temps a través de la unitat d’àrea d’una 

mostra d’extensió infinita i cares plano paral·leles i d’espessor unitari, quan s’estableix una 

diferència de temperatura entre les seves cares d’un grau.  

És una propietat característica de cada material; el seu valor pot dependre de la temperatura i 

d’una sèrie de factors tals com la densitat, porositat, contingut d’humitat, diàmetre de fibra, 

mida dels porus i tipus de gas que estigui dins el material. 

 Resistivitat tèrmica: r [m·ºK/W] 

És la inversa de la conductivitat tèrmica: r = 1/ λ.       (A.9) 

 Conductància tèrmica: C [W/m2·ºK] 

És la quantitat de calor transmesa a través de la unitat d’àrea d’una mostra de material 

d’espessor e, dividida per la diferència de temperatura entre les cares calenta i freda en 

condicions estacionàries. 

C= λ/e            

 (A.10) 

 Resistència tèrmica interna: R [m2·ºK/ W] 

És la inversa de la conductància tèrmica: R= e/ λ.     

 (A.11) 

La utilitat d’aquest coeficient és que si el calor passa successivament a través d’un material 

format per diversos components, les resistències poden ser calculades per separat i aleshores 

la resistència del conjunt és la suma de les resistències parcials obtingudes. 

 Coeficient superficial de transmissió de calor: he o hi [W/m2·ºK] 

És la transmissió tèrmica per unitat d’àrea cap a o des de una superfície en contacte amb aire 

o bé un altre fluid, degut a la convecció, conducció i radiació, dividit per la diferència de 

temperatura entre la superfície del material i la temperatura seca del fluid. En el cas de 

l’ambient d’un local serà la temperatura seca d’aquest, quan està saturat i en repòs, en 

condicions d’estat estacionari. 

El valor d’aquest coeficient depèn de molts factors tals com el moviment de l’aire o un altre 

fluid, les rugositats de la superfície i la naturalesa i temperatura del ambient. 
 



Climatització de la piscina d’un complex residencial ubicat a Mollerussa 
 i producció d’ACS solar per les vivendes d’aquests edificis. 
Josep Ramon Aldomà Buchaca  Pàg. 137 
 

 

 Resistència tèrmica superficial: 1/he o 1/hi  [m2·ºK/ W] 

És la reciproca dels coeficients superficials de transmissió de calor  i el seu valor depèn del 

sentit del flux de calor i de la situació exterior o interior de les superfícies. 

 Coeficient de transmissió de calor: K [W/m2·ºK] 

Considerant un tancament amb cares isotermes que separa dos ambients isoterms, el 

coeficient total de transmissió tèrmica és el flux de calor per unitat de superfície ( d’una de les 

parets o d’una superfície interna convencionalment elegida) i per grau de diferència de 

temperatura entre els dos ambients. 

1 2

e 1 2

1K =
e e1 + + +....+

h λ λ hi

1
         (A.12) 

 

on ei/λi són les resistències parcials de les diferents làmines que poden composar el 

tancament. 

 Resistència tèrmica total: Rt [m2·ºK/ W] 

És la suma de les resistències superficials i de la resistència tèrmica de la pròpia estructura. És 

la inversa del coeficient total de transmissió de calor K. 

1 2
t 1

e i 1 2 e i

e e1 1 1 1 1= + + + + ...         R + R R ....
K h h λ λ h h 2= + + +               (A.13/A.14) 

 

 Coeficient de transmissió tèrmica global d’un edifici: KG [W/m2·ºK] 

És la mitja ponderada dels coeficients K de transmissió de calor de tots els tancaments que 

engloben un edifici.  

A.5.2. Evolució de la temperatura al interior dels elements del tancament (gradient de 

temperatura). 

L’aire dels dos costats d’un tancament es sol trobar a diferent temperatura; per tant es 

produeix un moviment o flux de calor de la part més calenta a la més freda. La magnitud 

d’aquest bescanvi depèn directament de la resistència tèrmica que presenti aquest tancament. 

En estat estacionari, aquest flux de calor produeix un gradient de temperatura en el tancament 

que, si es determina,  permet conèixer la temperatura en qualsevol punt d’aquest. Aquest 

càlcul es pot fer per dos procediments: analític i gràfic. 
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Analíticament seria:  

i e T

i si i

T -T R=
T -T 1 h

          (A.15) 

 

Gràficament es mostra als diagrames temperatura-resistència tèrmica (figura A.14) i 

temperatura-espessor(figura A. 15) per un tancament format per una sola fulla. 

aire  aire  
aire  aire  Tancament Tancament ext int 
ext int 

 

 
Figura A.14.  Diagrama temperatura-resistencia tèrmica.    Figura A.15.  Diagrama temperatura- espessor. 
 
Per un tancament format per varies fulles la caiguda de temperatura en cada fulla “n” es pot 
calcular analíticament: 
 

n n n
n i e i e

T T

e λ r∆T =(T -T )× =(T -T )×
R R

       (A.16) 

 

On:   Tn: caiguda de temperatura en la fulla n [ ºK] 

         en: espessor de la fulla n [ m] 

         λn: conductivitat tèrmica de la fulla n [W/ m·ºK] 

         rn: resistè cia tèrmica de la fulla n. [m·ºK/W] 
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 observa als diagrames adjunts (figura A.16. i figura A.17.) que permeten 

peratura estructural del tancament. 
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Figura A.16.  Diagrama temperatura-resistència tèrmica    Figura A.17.  Diagrama temperatura- espessor 

RT

per més d’una fulla.              per més d’una fulla. 

A.5.3. Condicions tèrmiques dels edificis. 

La Norma Bàsica de l’ Edificació NBE-CT-79, sobre les Condicions Tèrmiques als Edificis 

estableix les condicions tèrmiques exigibles als edificis, així com les dades que condicionen la 

seva determinació.  

 Defineix els edificis tèrmicament pels següents conceptes: 

   La transmissió global de calor a través del conjunt del tancament, definida per el coeficient 

KG. 

Aquest paràmetre es determina en funció del factor de forma de la zona climàtica d’ubicació i del 

tipus d’energia emprada en el sistema de calefacció i és el que té en compte el consum d’energia 

necessària per aconseguir les condicions de confortabilitat tèrmica.  

 La transmissió de calor a través de cadascun dels elements que formen el tancament, definits 

pels seus coeficients K. 

Aquest paràmetre es determina en funció del tancament i la zona climàtica, on està ubicada la 

instal·lació.  
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 El comportament higrotèrmic dels tancaments. 

La Norma obliga a que la resistència tèrmica i la disposició constructiva dels elements de 

tancament siguin tals que aquests no presentin  humitats de condensació en la seva superfície 

interior, ni dins la seva massa que degradin les seves condicions. 

 La permeabilitat a l’aire dels tancaments. 

La NBE-CT-79 assenyala la permeabilitat a l’aire d’ una fusteria de buit definida per la seva 

classe d’ estanquitat. Fixa les condicions segons zones climàtiques. Fixa com a condicions de l’ 

ambient interior les temperatures d’ ús, la temperatura superficial interior i la humitat relativa; 

com condicions de l’ ambient exteriors els graus dia anuals en base 15/ 15 , la temperatura 

mínima mitja del mes de gener, la temperatura del terreny i la humitat relativa exterior. Les 

estableix amb dos zones climàtiques: una basada en els graus-dia 15/15 (Mapa 1) i un altra 

basada en les temperatures mínimes del més de gener(Mapa 2).Considera les temperatures del 

terreny  segons zona climàtica i pels càlculs una humitat relativa del 95% exterior.  

A.5.4. Materials de tancament. 

Es pretén aconseguir un estalvi energètic mitjançant una adequada elecció dels materials en la  

construcció de la instal·lació. 

La NBE-CT-79 considera com a característiques determinants dels materials que formen un 

tancament ,la conductivitat tèrmica ( λ), i la permeabilitat al vapor d’ aigua (dv). 

La tria dels materials  del tancament  d’ una instal·lació  es fa contemplant, a més del coeficient 

d’aïllament, altres paràmetres com són: comportament davant la humitat i la radiació solar, les 

prestacions mecàniques, la solució constructiva, el cost, etc. 

 Es comercialitzen diferents tipus de materials d’aïllament: 

- Llana de roca i fibra de vidre; poden portar incorporada una barrera de vapor i no són 

inflamables. 

- Materials d’injecció (escuma de poliuretà). És inflamable i cal protegir-lo.  

- Materials en forma de plaques: poliestirè (expandit o extrusionat) i el poliuretà. Altres 

materials en forma de plaques són: el vidre cel·lular, el suro aglomerat i la perlita 

expandida. 
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- Materials granulars; per exemple l’ argila expandida, que es barreja amb el formigó o l’ 

argila i permet la fabricació d’ elements rígids de tancament aïllants ( blocs de formigó, 

rajoles de ceràmica, etc). 

- Materials en forma de cilindres: són fundes de material aïllant elàstic per el revestiment 

de canonades; tenen diferents diàmetres exteriors per tal d’ ajustar-se i diferents gruixos 

per tal de tenir un major o menor grau d’aïllament. 

 Pel que fa als tancaments opacs, quan l’ aïllament està situat a l’ interior del mur, aquest es 

trencat pels forjats i apareixen els ponts tèrmics( figura A.18.), que poden representar del 30% al 

90% de les pèrdues a través dels paraments, sobretot en edificis ben aïllats. 

Un pont tèrmic és la part d’un tancament amb una resistència tèrmica inferior a la resta del 

mateix i com a conseqüència amb una temperatura també inferior, la qual cosa augmenta la 

possibilitat de producció de condensacions en aquesta zona. 

Si la homogeneïtat d’un tancament es veu interrompuda per la intersecció d’un altre element 

de major conductivitat tèrmica, la quantitat de calor que travessa la secció d’aquest material 

serà més gran que la que travessi un altra secció qualsevol de la resta del tancament. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A.18. Aïllament col·locat a l’ interior. Figura A.19. Aïllament col·locat a l’exterior. 
 
Si  l’ aïllant es disposa  a l’ exterior del mur (figura A.19.) la capa d’aïllant és continua i per 

tant els ponts tèrmics queden reduïts fins només representar aproximadament un 15% del total 

de pèrdues a través dels paraments. 
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 Pel que fa a les superfícies vidriades, en els climes temperats, el plantejament energètic 

del nombre, mida i distribució de les obertures respon a una solució d’ equilibri entre voler 

obtenir un alt percentatge d’ obertura  per gaudir de llum natural i guany tèrmic aprofitant l’ 

energia del Sol, i la de reduir-lo per eliminar les pèrdues de calor per transmissió i les 

infiltracions. 

La utilització de doble vidre o material d’ envidrament equivalent, possibilita el fet de 

disposar de més superfície d’ envidrament sense augmentar les pèrdues. 

Des del punt de vista energètic el tancament transparent o translúcid ideal és aquell que 

permet l’ entrada de radiació solar quan hi ha necessitat de calefacció i que a més té unes 

pèrdues tèrmiques molt petites. 

Com a materials per obertures és té el vidre i els termoplàstics(policarbonat massís o cel·lular  

i metacrilat). Utilitzant el vidre de doble cambra les pèrdues per transmissió es redueixen  a la 

meitat en relació a un vidre senzill.  Per disminuir  el coeficient de transmissió del doble vidre 

es poden aplicar mesures com són: cambra d’ aire amb argó , aplicar làmines de control solar 

o fent un tractament en massa o superficial del vidre. Aleshores la reducció de flux de pèrdues 

de calor pot arribar a ser considerable respecte a un vidre senzill. 

Els termoplàstics tenen una bona resistència a la ruptura i bona facilitat de maneig. Tenen l’ 

inconvenient de tenir transmitància alta i manca de resistència als UV(s’ ha de posar làmines 

protectores).  
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A.6.  LA CONDENSACIÓ 

A.6.1. Introducció. 

L’aire ambiental conté vapor d’aigua, en equilibri amb els altres gasos. La quantitat de vapor 

d’aigua dóna lloc a una pressió parcial de vapor d’aigua representada per grams d’aigua per 

kilogram d’aire sec. 

La quantitat de vapor d’aigua admissible en l’aire depèn de la temperatura i és creixent amb 

ella; quantitats de vapor d’aigua menors que el màxim admissible es mantindran en equilibri 

indefinidament; contràriament si la quantitat de vapor tendeix a ser més gran que l’ 

admissible, l’excés no pot mantenir-se en equilibri i es condensa. 

Es produirà sempre el fenomen quan l’ aire baixi la seva temperatura fins a un nivell igual o 

inferior al seu punt de rosada, o quan el vapor contingut en l’ aire es trobi en contacte amb un 

tancament la temperatura del qual sigui inferior a Tr.  

Dins d’una instal·lació com la que s’estudia hi ha diverses fonts mitjançant les quals 

s’incrementa la quantitat de vapor d’aigua en l’aire ambient:  

- Evaporació de l’ACS(dutxes, aixetes). 

- Evaporació de l’aigua del vas de la piscina. 

- Evaporació de la mateixa sudoració del metabolisme humà. 

Es defineixen els següents paràmetres i conceptes:  

 Aire saturat: es diu que a una certa temperatura l’aire és saturat quan no pot contenir més 

vapor d’aigua.  

La pressió parcial del vapor és igual a la pressió de saturació a aquesta temperatura. Si 

s’augmenta la proporció de vapor d’aigua s’arriba a la condensació o a la formació de boira. 

 Pressió parcial del vapor d’aigua (pressió de vapor): Pv [mbar]. És la pressió que tindria 

el volum de referència considerat si només contingués el vapor d’aigua existent. 

 Pressió de saturació del vapor d’aigua: Pvs [mbar]. És la pressió del vapor saturat a una 

determinada temperatura. 

 Temperatura seca: T [ºK]. És la mesurada per un termòmetre en un recinte on les parets i 

l’aire estiguin a la mateixa temperatura.  
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 Temperatura humida: Th [ºK]. És la que s’obté amb un termòmetre, el bulb del qual és 

voltat d’una capa de cotó humit.  

 Temperatura de rosada: Tr [ºK]. Per un aire ambient determinat per la temperatura i la 

humitat relativa, s’anomena temperatura rosada aquella (inferior a la ambiental), per a la qual 

la quantitat en pes de vapor d’aigua contingut en l’ambient representaria 100% d’HR. És a dir, 

si una mescla d’aire i vapor d’aigua es refreda a pressió constant, la temperatura a la qual es 

produeix la saturació és la Tr. 

 Humitat absoluta o específica: X [kg vapor aigua/kg aire sec]. És la quantitat de vapor 

d’aigua (expressada en kg) que conté un kilogram d’aire sec. 

0,662· v

v

PX
P P

=
−

 on P: pressió atmosfèrica [mbar]     (A.17) 

 Humitat relativa de l’aire: %HR. És el percentatge de vapor d’aigua contingut en l’aire, a 

una temperatura donada, respecte a la quantitat de vapor màxima admissible en el límit de la 

condensació. 

V

VS

PHR= ·100 [%]
P

         (A.18) 

 Permeabilitat o difusivitat al vapor d’aigua: dv [g·m/MN·s]. És la quantitat de vapor que 

passa a través de la unitat de superfície de material d’espessor unitat quan la diferència de 

pressió de vapor entre les seves cares és la unitat. 

 Resistivitat al vapor: rv [MN·s/g·m]. És l’invers de la permeabilitat al vapor. 

v
v

1r =
d

           (A.19) 

 Resistència al vapor d’aigua: Rv [MN·s/g]. És el valor de la resistència total d’un material 

d’espessor e o combinació de diferents materials, a la difusió del vapor d’aigua.  

v
v

eR = =e·r
d v           (A.20) 

 

 Diagrama psicromètric. 

El diagrama psicomètric (figura A.20.) relaciona alguns dels paràmetres definits anteriorment 

i permet el càlcul del balanç energètic si es produeixen canvis en les condicions de l’aire. Les 

temperatures seques són a l’eix d’abscisses, mentre que les humitats absolutes són al eix 

d’ordenades. 
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                                  Figura A.20. Representació diagrama psicromètric. 
 figura A.21. s’esquematitza com es realitzen les lectures de les diferents magnituds 

tives a la mescla aire-vapor, entre elles la temperatura de rosada (Tr) per a unes condicions 

ades (punt M). 

              Figura A.21. Magnituds relatives a la mescla aire-vapor. 
 

1 Línia de saturació 
2 Temperatura de rosada 
3 Entalpia 
4 Humitat relativa 
5 Factor tèrmic 
6 Humitat absoluta 
7 Temperatura humida 
8 Volum específic mescla 
9 Temperatura seca 
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Es consideren dos tipus de condensacions, la superficial i la intersticial de les quals es parla en 

els següents punts. 

A.6.2. Condensació superficial. 

La condensació superficial del vapor d’aigua sobre la cara interior de les superfícies de 

tancament es produeix quan la temperatura d’aquestes superfícies (Tsi) és inferior a la 

temperatura de rosada (Tr) de l’aire ambient interior. L’ambient interior queda definit per una 

HR i una Ti de disseny (condicions de confort) amb la seva Tr corresponent. L’ambient 

exterior queda definit per la temperatura ambient exterior mínima del mes de gener de la zona 

d’ubicació de la instal·lació i la seva HR. 

Cal calcular doncs aquests dos paràmetres: Tr i Tsi. 

 La temperatura de rosada es calcula utilitzant el diagrama psicomètric tal com s’ha 

indicat anteriorment a l’apartat A.6.1. 

 Per calcular la temperatura superficial del tancament tenim:  

Flux de calor que penetra a la superfície interior: Qs [W/m2] 

  (A.21) s i i siQ  = h  · ( T  - T  )   

On Ti és la temperatura ambient interior i Tsi la de la  superfície paret interior. 

hi : coeficient superficial de transmissió de calor a la cara interior del tancament. 

Flux de calor que travessa el gruix de la superfície:  Qp [W/m2] 

  (A.22) p i eQ  = K · ( T  - T  )    

on Te és la temperatura ambient exterior mínima de la zona d’ubicació de la instal·lació. 

En règim permanent s’admet que Qs=Qp , per tant: 

   i i si i eh  · ( T  - T  ) = K · (T  - T  )

  i operant s’obté: 

 si i i e
i

KT =T - ·(T -T )
h

 (A.23) 

Tsi ha de ser més gran que Tr per a què no hi hagi condensació; si Ti i Te estan definides, per 

mantenir Tsi > Tr i evitar les condensacions s’ha de millorar l’aïllament tèrmic del tancament 
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incorporant mesures per reduir el coeficient de transmissió K com són la cambra d’aire, el 

tractament superficial o els tancaments aïllants.  

 Anàlogament, si el tancament està format per i fulles, la caiguda de temperatura de cada una 

de les fulles es pot calcular com : 

( )
i

i
i i e

T T

e
λ r

∆T = T -T · =∆T·
R R

i   (A.24) 

On ri és la resistència tèrmica per a la fulla “i”, i RT és la resistència tèrmica de tot el tancament.  

Per  la resistència tèrmica superficial interior (1/hi) es prendran els següents valors segons la 

NBE-CT-79: 

0,11 m2·ºK/W per tancaments verticals o amb pendents horitzontals >60º i flux 

horitzontal. 

0,17 m2·ºK/W per tancaments horitzontals o amb pendents horitzontals <60º i flux 

ascendent. 

0,09 m2·ºK/W per tancaments horitzontals o amb pendents horitzontals <60º i flux 

descendent. 

 Una opció per evitar les condensacions superficials interiors d’un tancament exterior, és 

l’augment de l’aïllament tèrmic mitjançant d’un suplement d’un material aïllant.  

Per calcular l’espessor mínim d’aïllant suplementari es substitueix a l’equació A.23 Tsi per Tr de 

l’aire interior, i així s’obté la Ks límit per la que apareixen condensacions. 

Operant es té: 

i r
s i

i e

T -TK = ·h
T -T

                    (A.25) 

Si es considera que la resistència tèrmica del mur aïllat (1/Ks), és la suma de la resistència 

tèrmica d’aquest sense aïllar (1/Ko) més la de l’ aïllament suplementari (e/λ) es té que: 

s 0

1 1= +
K K λ

e
          (A.26) 

On e és l’espessor del material aïllant suplementari (m) necessari per a que no es produeixin 

condensacions; si aquest l’aïllem de l’equació (A.26) i es substitueix l’expressió de Ks de  

l’equació (A.25) resulta: 
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 i e

i i r 0

T -T 1e=λ· -
h ·(T -T ) K

⎛ ⎞
⎜
⎝ ⎠

⎟  (A.27) 

 Una altra solució per evitar les condensacions superficials és augmentar la temperatura 

superficial interior mitjançant la impulsió d’aire calent dirigit cap a la superfície on es 

produeix la condensació, de manera que aquesta quedi impedida. És molt aconsellable aplicar 

aquesta mesura quan ens trobem amb grans vidrieres. 

És possible també renovar l’aire humit per aire sec procedent de l’exterior. Aquesta mesura 

suposa una despesa important d’energia en aquells locals on cal calefactar l’aire abans 

d’introduir-lo. 

L’elevació de la humitat relativa en un local està limitada per la renovació de l’aire interior per 

aire amb menor pressió de vapor procedent de l’exterior o d’un altre local proper. Si Pvi i Pve són, 

respectivament , les pressions de vapor d’aigua interior i exterior, N el número de renovacions 

horàries d’aire, el producte (Pvi – Pve)·N serà la quantitat de vapor eliminada, en grams per hora i 

per m3 del local i V la quantitat de vapor d’aigua produïda d’una manera contínua en el temps i 

en l’espai, és a dir , en g/m3·h, el risc de condensació s’evitarà quan: 

N > 
vi ve

V
P -P

 renovacions/ hora      (A.28) 

Essent  Pvi  menor o igual a la pressió de vapor de saturació a la temperatura superficial interior 

(Tsi). Per als càlculs la Pve s’ha d’estimar com la que correspon a la temperatura mínima mitjana 

del mes més fred amb una humitat relativa del 95%. 

 En climes freds i temperats, no es pot assegurar l’absència de condensacions superficials 

interiors en els locals que no disposin d’un sistema de calefacció uniforme, ni d’una correcta 

ventilació. Unes  recomanacions per evitar les condensacions superficials interiors en aquests 

locals serien les següents:  

En locals sense calefacció, el revestiment interior, preferiblement serà d’un material absorbent 

que no es deteriori amb la humitat i es recomana emprar  una pintura fungicida. Si hi ha algunes 

estàncies calefactades, la calefacció hauria de ser seca. En els locals amb major humitat 

ambiental el revestiment és aconsellable que sigui impermeable i han d’estar dotats d’una 

extracció d’aire permanent. 

En els tancament amb ponts tèrmics, es recomana que la diferència de temperatures entre 

l’ambient interior i les diverses parts del tancament compleixi la relació:     
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                                       MIN

NORMAL

2
i si

2
i si

T -T 1,5 : Façanes lleugeres (<200kg/m )
T -T 2  : Façanes pesades (<200kg/m )

≤   (A.29) 

Tsi serà mínima en els ponts tèrmics i normal en l’altra part del tancament. 

A.6.3. Condensació intersticial. 

Les condensacions intersticials són les que es produeixen en l’ interior dels tancaments. 

En general la quantitat de vapor d’aigua continguda en l’ambient de major temperatura és més 

elevada que la continguda en l’ambient més fred. Si es tracta d’una piscina coberta es té una 

làmina d’aigua que genera un gran cabal de vapor de forma continuada i per tant la pressió de 

vapor de l’ambient interior és alta. 

Existeix per tant una diferència de pressions entre els dos ambients que tracten d’ equilibrar-se 

mitjançant la difusió del vapor a través de les porositats del tancament, en el sentit de la zona de 

pressió de vapor més elevada cap a la de menor pressió de vapor, és a dir, del costat calent al 

costat fred; si el vapor d’aigua passa per punts o zones del tancament on la temperatura es 

inferior a la Tr corresponent, aquest assoleix la pressió de saturació i es produiran condensacions 

intersticials en aquestes zones. 

Aquestes condensacions no són admissibles tan des del punt de vista constructiu, ja que 

destrueixen els materials, com des del punt de vista energètic ja que augmenten el coeficient de 

transmissió tèrmica dels materials reduint la seva capacitat aïllant. 

Tots els materials ofereixen una resistència al pas del vapor d’aigua, per la qual cosa la quantitat 

de vapor que passa a través del tancament és menor que la incident. 

Els paràmetres a avaluar pel que fa al comportament dels materials davant l’existència de vapor 

d’aigua i poder calcular l’evolució de Pv a través del tancament  són: 

Permeabilitat al vapor d’aigua (dv),    la resistivitat al vapor al vapor d’aigua (rv)  i la resistència al 

vapor d’aigua (Rv) , tots tres definits anteriorment.  

Si el tancament té més d’una capa: RvTOTAL = Σ Rvi = Σ ei·rvi    

 (A.30) 

Els materials amb juntes no tenen una resistència uniforme al vapor. Les juntes són més 

permeables i en aquest cas s’utilitza la resistència al vapor útil del conjunt (Rv útil). 
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 jm

v útil vm v j

SS1 = +
R R R

 (A.31) 

on:   Rvm: resistència al vapor del material [MN·s/g] 

  Rvj: resistència al vapor de les juntes [MN·s/g] 

  Sm: superfície del material [m2] 

  Sj: superfície de les juntes [m2] 

Si es coneix la diferència entre les pressions de vapor dels ambients interior i exterior, l’evolució 

del valor d’aquesta pressió, a través de l’element del tancament que s’estigui estudiant, és 

directament proporcional a la seva Rv. En un element format per diverses capes amb valors 

diferents de Rv, la caiguda de pressió en cada capa és també directament proporcional a la seva 

resistència. 

Analíticament es té: 

 i

i

t t

v
v vi ve vi ve

v v

R e
∆P =(P -P )· =(P -P )·

R R
ii v·r

 (A.32) 

On:       

iv∆P : Caiguda de pressió de vapor d’aigua en la capa i    [mbar] 

 Pvi : Pv de l’aire interior  [mbar] 

 Pve : Pv de l’aire exterior [mbar] 

 Rvi : Rv de la capa i [MN·s/g]. 

 ei:    gruix de la capa i [m] 

 rvi: resistivitat al vapor de la capa i [MN·s/g·m].                                                                                       

 Rvt : Rv total de l’element de tancament [MN·s/g]. 

Quan ja es coneix la evolució de Pvi a l’interior de l’element, és possible, mitjançant l’àbac 

psicomètric, conèixer la Tr en cada punt. També es sap com determinar l’evolució de la 

temperatura a l’interior d’una estructura (explicat a l’apartat A.5.2.). Si es compara les diferents 

temperatures interiors amb les Tr es veu si hi ha condensacions i, si és així, en quin punt o punts 

es formen. 

Com a exemple d’ aquest càlcul es presenten les figures següents per un tancament de tres fulles 

de materials i espessor diferents. 

En la figura A.22. , es veu com evoluciona la pressió de vapor en front de la resistència al vapor. 
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En la figura A.23., s’observa el perfil de temperatura de l’aire, i el de la temperatura de 

rosada, no donant-se en aquest cas condensació ja que sempre T>Tr. 
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Figura A.22. Perfil evolució de la pressió  Figura A.23. Perfil evolució de la temperatura 
de vapor amb la resistència al vapor.  Real i la de rosada al llarg del tancament. 
 

Cal remarcar que en les dependències on l’ambient interior presenta HR molt elevades com són 

les piscines cobertes, dutxes, etc, cal considerar la col·locació de barreres de vapor a l’ interior 

dels elements que formen el tancament. 

Barrera de vapor és la part d’un element constructiu a través del qual el vapor d’aigua no pot 

passar. Aquestes han de situar-se a la part calenta del tancament on la Pv és més elevada. Es 

considera que un material laminar és barrera de vapor si la seva Rv està compresa entre 10 i 230 

MN·s/g. La taula A.13 ens presenta materials utilitzats com a barreres de vapor i llurs Rv. 

MATERIALS 
Rv 

[MN·s/g] 
Full d'alumini de 8 micres 4000 
Làmina de polietilè de 0,05 mm 103 
Làmina de polietilè de 0,1 mm 230 
Làmina de poliester de 25 micres 24 
Paper de Kraft amb oxiasfalt 9,7 
Paper de Kraft 0,43 
Pintura a l'esmalt 7,5-40 
Paper vinílic de revestiment 5-10 

Taula A.13. Resistències al vapor de materials laminars [MN·s/g]. 
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A.7. LA MANTA TÈRMICA. 

A.7.1. Raons del seu ús en piscines descobertes i cobertes. 

 L’aigua de les piscines descobertes presenta pèrdues de calor principalment a través de la 

superfície degut a unes condicions atmosfèriques adverses. 

Una piscina descoberta plena d’aigua es comporta com un captador solar. En els dos primers 

metres de recorregut de la radiació solar per l’aigua, aquesta n’absorbeix un 56%. La radiació 

que no és absorbida arriba  al fons i a les parets del vas que solen ser de colors clars, produint-

se reflexió durant la qual una petita fracció és absorbida per l’aigua en el camí de tornada. La 

fracció total d’energia aprofitada varia entre 65 i 80%.  

L’energia solar absorbida es perd en major part durant la nit en forma de radiació de llarga 

longitud d’ona, per evaporació i convecció. Una piscina descoberta té una temperatura 

pràcticament igual a la de l’ambient i segueix les oscil·lacions dia-nit. 

Una de les mesures per optimitzar l’explotació d’una piscina descoberta és disminuir les 

pèrdues de calor per evaporació, convecció i radiació que es produeixen a través de la 

superfície de l’aigua col·locant un cobertor durant els períodes en què la piscina està 

desocupada, aconseguint així que es mantingui l’escalfament natural aconseguit per 

l’absorció, per part de l’aigua, de la radiació incident. 

S’ha demostrat experimentalment que amb l’ús de la manta, la temperatura mitjana de l’aigua 

es manté aproximadament entre 4-7ºC per sobre de la del aire. 

A més dels avantatges energètics esmentats, el cobertor també suposa estalvis en el 

manteniment de la piscina ja que impedeix que pols, insectes, fulles, etc, caiguin a l’ aigua; el 

sistema de filtratge de la piscina en surt beneficiat. 

 Una de les despeses energètiques més importants d’ una piscina coberta, ve originada per 

l’evaporació de l’aigua del vas que produeix un augment de la humitat de l’aire ambient i 

obliga a dissenyar un sistema d’assecament d’ aquest aire. Aquesta despesa té  dues vessants, 

per una part, pel fet d’ haver d’ escalfar l’ aire de renovació introduït i l’ aire de recirculació 

prèviament refredat per deshumectar-lo; i per l’altra, per haver de fer el mateix amb l’aigua de 

la piscina, tant la que s’ introdueix de nou per compensar el cabal màssic evaporat, com la que 

queda en el vas, més freda perquè ha cedit l’ energia necessària per a produir l’ evaporació. 
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Per tant és important l’ús d’alguna eina que sigui capaç de reduir aquestes pèrdues;amb la 

utilització d’una manta tèrmica, s’eliminen gairebé totalment les evaporacions durant les 

hores de cobertura, que són les de no ocupació(com a mínim 9 hores). A més es minimitza la 

disminució de la temperatura de l’aigua i es pot eliminar la ventilació nocturna amb el 

consegüent estalvi energètic. Amb aquesta mesura es redueix l’ evaporació de l’ aigua del vas, 

del  5 al 10 %, ja que no és un sistema del tot estanc. 

La conductivitat de la manta és semblant a la de la llana d vidre o mineral i per tant les 

pèrdues per transmissió són mínimes aconseguint estalvis del 25% en la calefacció de l’ aigua 

del vas i també hi ha un estalvi d’ introducció d’ aigua ja que aquesta no s’ evapora.  

A.7.2. Característiques i tipologia.  

La manta tèrmica consisteix en un cobertor de gruix entre 5 i 10 mm que es disposa sobre el 

vas de la piscina en les hores de no ocupació. L’ íntim contacte que té amb l’ aigua fa que l’ 

evaporació de l’ aigua del vas es redueixi significativament.  

 Les característiques que han de tenir les mantes tèrmiques per a piscines són: 

- Conductivitat tèrmica< 7 W/m·ºK 

- Fàcil neteja. 

- Inexistència d’efectes secundaris sobre la qualitat de l’ aigua. 

- Sistema d’ extensió i plegat controlable. 

  A més si són per exterior: 

- Resistència als raigs UV i a la pol.lució. 

- Protecció contra l’ acció del vent. 

- Facilitat d’ evacuació de l’ aigua de la pluja. 

 Es tenen diferents tipus de mantes tèrmiques: 

- Manta tèrmica llisa 

- Manta tèrmica de bombolles 

- Manta tèrmica d’immersió 

- Cobertura tipus persiana 

Normalment s’apliquen el primer i el segon tipus.  
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La manta llisa és la que presenta millors característiques d’aïllament tèrmic, durabilitat i 

higiene.  

Consisteix en una lona estratificada d’uns 5 mm. de gruix que es deixa surar damunt el vas de 

la piscina i que pot recollir-se amb enrotllador manual o automatitzat(figura A.24.). 

El material pot ser de polietilè o PVC; el primer presenta avantatges en el preu i el pes i el 

segon té millors característiques de resistència a l’envelliment.  

 

 

 

 

 

 

 

   Figura A.24. Manta tèrmica llisa. 

La manta tèrmica de bombolles és formada per un material aïllant que inclou bombolles d’ 

aire; la funció aïllant de la manta varia segons el color, l’alçada i diàmetre de les  bombolles i 

el gruix del material base. Els materials  més usuals són el PVC i el polietilè. 

Un fet important a considerar en l’ ús de la manta tèrmica de bombolles, és la seva posició 

relativa sobre l’ aigua. Si es col·loca amb les bombolles en contacte amb l’aigua manté la 

temperatura d’ aquesta 1,5 ºC per sobre de la temperatura obtinguda si les bombolles estan en 

contacte amb l’ aire ja que la superfície efectiva d’ intercanvi es redueix a la zona entre 

bombolles, la qual cosa facilita la disminució de les pèrdues de calor. 

Quan les bombolles són en contacte amb l’ aire, hi ha més superfície efectiva d’ intercanvi, 

per la qual s’ efectuen les pèrdues. A més , aquesta disposició permet que quedi aigua entre 

bombolla i bombolla, de manera que es produeix evaporació i la funció aïllant de la manta 

disminueix. 

A la figura A.25. es veu un detall del material de la manta de bombolles. 
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Figura A.25. Material de la manta tèrmica de bombolles. 

Encara que ocupen un lloc i requereixen una tasca de plegament, desplegament, neteja i 

desinfecció, si el material és de qualitat, el rendiment energètic val la pena. 

En el moment del disseny de la instal·lació s’ha de pensar com es farà la integració 

arquitectònica de la manta: cal considerar on i com ubicar els rodets que la recullen considerant 

el sistema de desplegament i emmagatzematge. En piscines de forma no rectangular, hi ha 

dificultats per desplegar-la i cobrir tota la superfície del vas. 

En les següents imatges (figura A.26.) es poden visualitzar les diferents formes de recollida de la 

manta tèrmica. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Figura A.26. Diferents disposicions de recollida de  la manta tèrmica. 

En el cas del present projecte  s’ escull la recolzada en el paviment atès que tant les parets com el 

sostre de la piscina són mòbils. 
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A.8. EQUIPS PRODUCTORS  DE CALOR. 

Es parlarà de tres sistemes:  

-Caldera. 

-Bomba de calor. 

-Energia solar tèrmica. 

A.8.1. Caldera. 

La caldera és l’element emprat usualment per proporcionar la calefacció de les instal·lacions i 

l’aigua calenta sanitària.  

A.8.1.1. Eficiència de la caldera: potències i rendiments. 

Es pot definir emprant diversos rendiments: el rendiment instantani i el rendiment estacional. 

Per poder-los identificar s’han de conèixer prèviament els següents conceptes:  

Potència nominal: Pn [kW]. És la potència calorífica màxima que pot aportar el combustible 

que es crema .al cremador. 

Potència útil: Pu [kW]. És la potència tèrmica màxima que pot absorbir l’aigua i respon al 

producte del cabal de l’aigua per la seva calor específica i pel diferencial de temperatura entre 

la sortida i la entrada de la caldera. 

 Les pèrdues de calor que es produeixen durant el funcionament de la caldera són:  

- Pèrdues per la xemeneia (per calor sensible i latent dels fums, i per incremats). 

Depenen essencialment del percentatge de CO2 i de la temperatura dels fums. 

- Pèrdues per radiació, convecció i transmissió de la caldera amb el seu entorn. 

Depenen del tipus i mides de la caldera, el seu aïllament així com la seva temperatura; per 

tant, com més baixa sigui aquesta, més petites seran les pèrdues. 

Rendiment instantani: ηi. És el rendiment puntual en les condicions de funcionament nominals 

i ve donat per la relació entre la potència útil (és a dir la potència nominal menys totes les 

pèrdues abans esmentades) i la potència nominal. 

u
i

n

Pη =
P

           (A.33) 
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 També s’han de considerar les pèrdues de calor que es produeixen durant el servei de la 

caldera:  

Caldera en funcionament: 

- Pèrdues en canonades. 

- Pèrdues degudes a la regulació. 

- Pèrdues degudes a  l’ equilibrat. 

Caldera parada per termòstat: 

- Pèrdues en canonades. 

- Pèrdues de la caldera amb el seu entorn. 

- Pèrdues per refredament de la caldera en circular aire pel circuit de fums. 

Rendiment estacional: ηe. És el que realment s’obté d’un generador en una temporada. És 

inferior a l’ instantani, i està molt influenciat pel nombre d’engegades i parades del cremador, 

així com per les seves hores de funcionament. 

Aquest rendiment té en compte no solament l’eficiència de la caldera, sinó també la forma 

com s’utilitza. 

 
i

e

B

ηη = 11+( -1)·q
φ

         (A.34) 

Φ: hores de servei de cremador dividit per les hores de disposició del servei de la caldera. 

qB: pèrdua mitjana per radiació i convecció. 

A.8.1.2. Tipus de caldera i critèris de sel·lecció. 

Es classifiquen en: 

 Caldera estàndard o convencional. 

 Caldera d’alt rendiment:  

- Caldera de baixa temperatura . 

- Caldera de condensació. 
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La caldera convencional dóna un bon rendiment si treballa de forma constant, sense massa 

aturades o si no depenen les seves condicions de funcionament de la temperatura exterior (per 

exemple en el cas d’utilització per escalfar el vas d’una piscina). 

Si la caldera ha de funcionar amb moltes intermitències i/o el seu funcionament depèn molt de 

la temperatura exterior (vas de la piscina més calefacció de la piscina) és millor utilitzar 

calderes d’alt rendiment. 

No n’hi ha prou en triar una bona caldera, sinó que a més s’ha de triar la potència correcta i 

s’ha d’optimitzar el seu funcionament.  

En l’elecció s’han de seguir les següents pautes: 

- S’ha de saber quin combustible es pot elegir.  

- És convenient identificar i estudiar acuradament el règim de funcionament que tindrà 

la caldera en funció de les diferents activitats (tant calefacció com ACS). 

- És pot considerar l’ interès de separar la calefacció de l’ACS per garantir el seu servei 

independent.  

- Considerar les possibilitats de zonificació en calefacció (tant per ubicació com per 

hores). 

- Seleccionar l’equip generador més adient (considerant la normativa). 

- Si la potència de l’equip és molt gran, pot resultar convenient descentralitzar per 

cobrir diferents aplicacions (per vas de piscina, per ACS, per calefacció, etc). 

- L’ACS pot ser d’interès produir-la amb una caldera petita i acumular-la quan no 

funcionen les instal·lacions. 

- La disponibilitat d’espais pot ser determinant a l’hora de decidir el fraccionament de 

potències o l’acumulació. 

- Realitzar un  manteniment preventiu és fonamental. 

- Adoptar una regulació adient ajustant les temperatures de confort. 
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A.8.2. La bomba de calor. 

El calor flueix de forma natural des de les altes temperatures fins a les  baixes temperatures. 

La bomba de calor és un element generador de calor capaç de forçar el flux de calor en 

direcció contraria a la natural, utilitzant una quantitat de treball relativament petita. Es tracta 

d’ una màquina capaç de transferir energia d’un medi a una temperatura (focus fred)  cap un 

altre de temperatura superior (focus calent); durant aquest procés es consumeix 

energia(elèctrica o tèrmica). 

Les bombes de calor transfereixen aquest des de fonts naturals del entorn a baixa temperatura 

tals com aire, aigua o la pròpia terra, cap a dependències interiors que es volen calefactar, o bé 

per emprar-lo en processos que necessiten calor a la industria. 

També poden ser usades per refrigerar. En aquest cas la transferència de  calor es realitza en 

sentit contrari,és a dir,  des d’aplicacions que necessiten fred fins al entorn que es troba a una 

temperatura superior. En certes ocasions el calor extret en el refredament és emprat per cobrir 

una demanda simultània de calor. 

Tanmateix és possible aprofitar els calors residuals de processos industrials com a focus fred, 

la qual cosa permet disposar d’una font a temperatura coneguda i constant que millora el 

rendiment del sistema. 

En el cas particular de les piscines cobertes les bombes de calor s’apliquen també per 

deshumectar l’ aire ambient (tema que es tractarà posteriorment). 

S’ha de tenir en compte que el focus fred ideal és aquell que té temperatura elevada i estable 

al llarg de l’estació en què és necessari calefactar, està disponible en abundància, no és 

corrosiu o contaminant, té propietats termodinàmiques favorables i no requereix costos 

elevats d’inversió o manteniment. 

En el següent esquema (figura A.27) es presenten alguns focus entre els quals es pot bombejar 

calor. 
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FOCUS FRED 
-Aigues subterranees, 
superficials, marines, .. 
-Aire atmosfèric i de 
recuperació. 
-Energia solar 
-Energia geotèrmica 
-Energia residual de 
processos 
-Energia convencional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vehicle: 
Aire o aigua 

 

Refrigerant

Vehicle: 
Aire o aigua 

-Aigua (processos 
industrials, 
calefacció, ACS.) 
 
-Aire (calefacció, 
secat, …) 

 
 
Figura A.27. Possibles focus d’una bomba de calor. 

 

La bomba de calor es diferencia dels altres sistemes productors de calor en què no genera gran 

part de l’ energia que cedeix,sinó que únicament la transporta d’un medi a un altre, fet que no 

només comporta  un estalvi energètic si no que a més suposa una reducció de les emissions de 

CO2, tal i com es detallarà quan es parli del impacte ambiental, on també es tractarà la 

problemàtica dels fluids refrigerants. 
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A.8.2.1. Tipologia. 

Es pot fer la classificació segons varis criteris: 

 Segons el principi de funcionament: 

Bomba de calor per compressió mecànica (figura A.28. i figura A.29.); el compressor 

està impulsat mecànicament per un motor elèctric, de gas o diesel,... . És el tipus més 

emprat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A.28. Bomba de calor de compressió  Figura A.29.  Bomba de calor de compressió 
 mecànica accionada per un motor elèctric.  mecànica accionada per un motor a gas. 
 

-Bomba de calor d’accionament tèrmic  (Bomba de calor d’ absorció ); el cicle es 

impulsat mitjançant calor a temperatures elevades. El seu esquema es presenta a la 

figura A.30. 

 

 
 

Figura A.30. Bomba de calor d’absorció. 
 

-Bomba de calor electrotèrmica ; aquestes bombes funcionen segons l’efecte Peltier. 

 Segons el medi d’origen i destí de l’energia: 

És la més utilitzada. La bomba de calor es denomina mitjançant 2 paraules; la primera 

correspon al medi del que s’absorbeix calor (focus fred) i la segona al medi receptor del calor 

(focus calent). 
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Medi del que s’extrau energía Medi al  que es cedeix energía 

AIRE AIRE 

AIRE AIGUA 

AIGUA AIRE 

AIGUA AIGUA 

TERRA AIRE 

TERRA AIGUA 

  Taula A.14 Tipus de bombes de calor segons el medi d’origen i destí de l’energia. 

- Bomba de calor aire-aire: són les més utilitzades, principalment en climatització. 

- Bomba de calor aire-aigua: són utilitzades per produir aigua freda per refrigeració o 

aigua calenta  per calefacció i A.C.S. 

- Bomba de calor aigua-aire: aprofiten l’energia continguda a l’ aigua dels rius, mars, 

aigües residuals, etc.; tenen uns rendiments energètics millors que les que utilitzen aire 

exterior, degut a la major uniformitat de la temperatura de l’ aigua al llarg de l’any. 

- Bomba de calor terra-aire i terra-aigua: aprofiten la calor continguda al terreny. Són 

instal·lacions poc habituals, degut al seu cost i a la necessitat de disposar de grans 

superfícies de terreny. 

 Segons construcció:  

- Compacta: tots els elements que constitueixen la Bomba de calor es troben dins una 

mateixa carcassa. 

- Split: estan fetes per 2 unitats separades, una exterior on s’allotja el compressor i la 

vàlvula d’expansió i  una unitat interior. D’aquesta manera s’eviten sorolls a l’ interior 

del local. 

- Multi-Split: estan fetes per una unitat exterior on s’allotja el compressor i la vàlvula 

d’expansió i  varies unitats interiors. 

 Segons cicle: 

- Reversibles: poden funcionar tant amb cicle de calefacció com en cicle de refrigeració 

invertint el sentit del flux del fluid refrigerant amb una vàlvula 4 vies. 

- No reversibles: únicament funcionen en el cicle de calefacció. 

- Termofrigobombes: produeixen simultàniament fred i calor. 
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A.8.2.2. Funcionament i components. 

La majoria de les bombes de calor existents treballen amb el cicle de compressió d’un fluid 

condensable(refrigerant). 

Els principals components d’una bomba de calor són: Evaporador, Compressor, Condensador 

i Vàlvula d’expansió.  

 Tipologia i característiques d’aquests components: 

- Compressor. 

La seva missió és elevar la pressió del vapor refrigerant des d’una pressió d’aspiració a una 

pressió de descarrega més alta. Pot ser accionat per un motor elèctric o tèrmic. 

Es poden classificar en dos grups: 

-Compressors volumètrics o de desplaçament positiu i compressors centrífugs. 

Dins els primers hem de distingir entre alternatius i rotatius i dins els alternatius entre humits i 

secs. 

Els compressors alternatius humits estan compostos per un número variable de cilindres 

disposats en posició radial, en l’ interior dels quals es desplacen pistons que comprimeixen el 

fluid. Aquest entra i surt dels cilindres per vàlvules accionades per la pressió diferencial entre 

ells. Disposen d’un sistema de lubrificació mitjançant un circuit d’oli a pressió que actua 

també com refrigerant.  

En els alternatius secs la compressió té lloc en varies etapes. S’extreu la calor generada 

mitjançant circuits d’aigua en les etapes entre compressors. L’estanquitat entre cilindre i pistó 

s’aconsegueix mitjançant segments molt resistents i que no requereixen refrigeració. Són més 

potents i més cars que els humits. 

Els compressors rotatius es distingeixen entre els de cargol sec, cargol humit, en espiral o 

scroll i swing. 

Els de cargol sec consisteixen en dos rodets amb perfil helicoïdal,un mascle i l’ altre femella 

que giren amb els seus eixos paral·lels. Al girar, l’ espai entre ells primer augmenta, generant 

una depressió mitjançant la qual s’ aspira el fluid, i després es redueix comprimint-lo. No cal 

lubrificar amb oli ja que no hi ha contacte entre els dos rotors, però sí que és necessària una 

refrigeració auxiliar. En el cas del compressor de cargol humit s’ injecta oli a pressió entre els 
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rotors per aconseguir lubricació i refrigeració. S’utilitzen per a potències elevades i són 

semihermètics. 

En els d´espiral o scroll,  el refrigerant es comprimeix per la variació de volum causada per 

una espiral giratòria. Són hermètics i permeten l’ evaporació i descàrrega simultània del 

refrigerant sense necessitat d’ una vàlvula. La reducció de parts mòbils millora el desgast i en 

conseqüència la duració dels equips. S’ utilitzen per potències tèrmiques fins a 30 kw. 

Els compressors swing són rotatoris hermètics i aconsegueixen la variació de volum 

mitjançant un pistó rodador. S’ utilitzen en equips de baixa potència tèrmica (fins 6 kW). 

Els compressors centrífugs solen tenir varies etapes de manera que aconsegueixen grans salts 

de pressió i es destinen a equips de gran potència. 

Pel que fa a l’acoblament motor-compressor poden ser: 

-Oberts: el motor i el compressor són independents, els eixos s’acoblen en el muntatge 

assegurant l’estanquitat en el pas de l’eix.  

-Semihermètics: el motor i el compressor comparteixen eix. Part del calor generat en el motor 

es recupera en el fluid refrigerant i per tant tenen més bon rendiment que els oberts. 

-Hermètics: el motor i el compressor comparteixen l’eix i a més s’allotgen en la mateixa 

envolvent aconseguint així una recuperació més gran de la calor generada pel motor. 

- Condensador. 

És la bateria en què el refrigerant cedeix la calor. Es diferencien segons si cedeixen el calor 

del fluid refrigerant a l’aire o a l’aigua. Aquest darrers poden ser bescanviadors de doble tub 

en contracorrent i multitubulars horitzontals. 

- Evaporador. 

És la bateria on el refrigerant absorbeix la calor. Es classifiquen:  

-Segons l’estat del vapor del refrigerant a la sortida de l’evaporador: d’expansió seca o 

inundats. 

-Segons si el fluid del que s’extreu calor és l’aire o l’aigua. 
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- Dispositius d’expansió. 

La seva funció es passar el refrigerant del condensador a l’evaporador. Mitjançant aquest 

dispositius es realitza la reducció de pressió isoentàlpica des de la pressió de condensació fins 

a la d’evaporació. 

Les vàlvules d’expansió tenen una secció variable. Si la vàlvula és termostàtica, la secció pot 

ser variada automàticament de forma que el sobreescalfament després de l’evaporació es 

mantingui constant i no arribin gotes de líquid al compressor. 

Els elements consumidors d’energia d’una bomba de calor són el compressor, els ventiladors i 

bombes les quals  vehiculen els fluids secundaris per l’evaporador i el condensador. 

Tots aquests components es connecten en un  circuit tancat per el que circula un fluid 

refrigerant. 

 Durant el cicle es desenvolupen les següents etapes: 

- A l’evaporador la temperatura del fluid refrigerant es troba per sota de la temperatura 

de la font de calor (focus fred), d’ aquesta manera el calor flueix de la font cap al fluid 

refrigerant donant lloc a l’ evaporació d’aquest. A pressió constant. 

- Al compressor el gas refrigerant que surt de l’ evaporador es comprimeix elevant la 

seva pressió i la seva temperatura. 

- El vapor calent entra al condensador on cedirà el calor de condensació al medi (focus 

calent) 

- Finalment el líquid a alta pressió que s’obté a la sortida del condensador s’expandeix 

mitjançant una vàlvula d’expansió fins obtenir la pressió i temperatura de l’ 

evaporador.  

Aleshores el cicle torna a començar entrant de nou el fluid a l’evaporador. Veure figura 

A.31. 
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Figura A.31.  Esquema de funcionament de la bomba de calor de compressió mecànica. 

 
Figura A.32. Diagrama P-H del refrigerant en un cicle frigorific. 

 
 

Evaporador Condensador 

Compressor

Vàlvula d’expansió 

T1-δ T1 

T1

F CF F 

v v 
T2+δ T2

L+v L T2 

 

Observant el diagrama P-H del refrigerant (figura A.32.) i sabent que  el cabal del mateix és 

[kg/s] podem determinar les diferents potències en Watts. Les diferents H “entalpia”estan 

en  [kJ/kg]. 

·
m

Pevap = · (H
·

m 2-H1) = P1        (A.35) 

Pcomp = · (H
·

m 3-H2)= W        (A.36) 

Pcond= · (H
·

m 4-H3)= P2         (A.37) 

El principi termodinàmic de la bomba de calor  (figura A.33) és idèntic al de la màquina 

frigorífica.  

L+G

L 

  Evaporador 

Condensador

Compressor Válvula 
Expansió 

P

PA

PB
21

34

T constant 

G 

Ĥ



Climatització de la piscina d’un complex residencial ubicat a Mollerussa 
 i producció d’ACS solar per les vivendes d’aquests edificis. 
Josep Ramon Aldomà Buchaca  Pàg. 167 
 

 

SISTEMA 

 
Figura A.33. Esquema principi termodinàmic de la bomba de calor. 

Tanmateix es solen utilitzar per diferents funcions; la màquina frigorífica serveix per refredar 

un volum mentre que amb la bomba de calor el que es vol és escalfar-lo.   

La finalitat de la bomba de calor és deshumidificar l’aire ambient, escalfar-lo i escalfar l’aigua 

del vas dins la seva capacitat. La deshumidificació implica la  utilització de la part freda i la 

calenta de l’aparell, per la qual cosa, s’incrementa molt el rendiment. 

A.8.2.3. Rendiments. 

Es defineix: 

 Potència calorífica total: Es el producte del cabal màssic de l’ aire o aigua que passa pel 

condensador multiplicat per l’ increment d’ entalpia entre l’ entrada i la sortida del mateix 

cabal. 

 Potència absorbida: Es la potència absorbida pel motor elèctric i pels accessoris de la 

bomba de calor. 

 Coeficient d’eficiència energètica del sistema ( COP): és la relació que hi ha entre la 

potència calorífica que lliura la bomba de calor i la potencia absorbida. Pot estar entre 2 i 4,5 

ja que depèn de la màquina i sobretot, de les temperatures entre les quals treballa; si la 

temperatura ambient interior és constant, el COP disminueix si baixa la temperatura de l’ 

ambient exterior. 

Si la temperatura de l’ aire o aigua exteriors varia amb les circumstàncies climatològiques, 

també hi haurà una variació del COP al llarg de l’ any. Si es desitja informació més completa 

sobre l’ eficiència mitjana de la bomba de calor s’ ha d’ utilitzar el coeficient de rendiment 

estacional (CRE), que es defineix com la relació entre la potència calorífica subministrada per 

la bomba i l’ absorbida( incloent el consum dels equips auxiliars) al llarg d’ un període 

determinat. 

Focus Fred 
T1

P1 P2 
Focus Calent 

T2 
W 
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Com més fred fa a l’ exterior es necessita més calor a l’ interior, però la bomba de calor dona 

més energia i el seu consum disminueix però el seu COP és menor. A partir d’ una 

determinada temperatura exterior( aproximadament 0º C) la bomba de calor no pot 

proporcionar la calor desitjada i per tant en zones de climatologia extrema s’ ha de reforçar 

amb una caldera. 

A.8.2.4. Aplicacions. 

 Sector residencial 

- Climatització de vivendes. 

En aquest cas pot funcionar de manera reversible, actuant com a bomba de calor a l’ 

hivern i com a màquina frigorífica a l’estiu. 

- Producció A.C.S. 

 Sector Industrial 

- La principal utilització de la BC en la industria es en la recuperació de calor. 

- Assecament de diferents productes. 

- Destil·lació i obtenció de concentrats. 

- Calefacció per hivernacles 

- Calefacció i refredament de l’ aigua en piscifactories 

- etc 

- Sector terciari 

- Climatització oficines, restaurants, centres comercials,... 

- Climatització de piscines 

A.8.2.5. Prestacions de la bomba de calor deshumectadora en una piscina coberta. 

En la climatització de les piscines cobertes, la bomba de calor pot complir tres funcions: 

- Calefactar l’aire introduït i/o recirculat. 

- Escalfar l’aigua del vas de la piscina. 

- Deshumidificar l’aire a la sala de la piscina. 

 

En una piscina coberta hi ha una evaporació continuada de l’aigua del vas degut a que la 

temperatura  del aire de la sala és més alta que la de l’aigua;aquesta evaporació és fomentada per 
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l’agitació de l’aigua dels banyistes. A fi de mantenir la humitat relativa de la sala en els límits 

recomanables per assegurar les condicions de confort, s’ha d’eliminar periòdicament l’excés de 

vapor. Per tant s’ha d’introduir contínuament aire sec que absorbeixi el vapor (cabal de 

ventilació). 

Aquest procés es pot fer agafant aire fred i sec de l’exterior i escalfant-lo per augmentar la seva 

capacitat d’absorbir vapor, o bé recirculant l’aire humit de la sala a través de la bomba de calor. 

La bomba de calor deshumectadora minimitza la despesa energètica. Es produeix un important 

estalvi d’ energia degut a les raons següents: 

- Només cal introduir de l’ exterior i escalfar el cabal mínim higiènicament necessari per 

mantenir la higrometria ambient. 

- L’ energia utilitzada per escalfar aquest aire es recuperada de l’ aire d’ extracció. 

- La calor latent del vapor d’ aire contingut a l’ aire ambient es recuperada; si es té en 

compte que aquest vapor representa una pèrdua de calor de l’ aigua de la piscina, la seva 

condensació implica un aprofitament abans inexistent. Es produeix un remanent de calor 

que tant pot ser utilitzat per escalfar l’ aigua del vas com per a compensar les pèrdues de 

calor sensible a través de les superfícies de tancament. 

La bomba de calor deshumectadora consta de dos condensadors, un d’aire i un d’aigua i un 

evaporador d’ aire. Per potències de deshumectació  grans disposa de dos circuits frigorífics amb 

dos compressors, dos evaporadors i tres o quatre condensadors: dos d’ aire i un  o dos d’ aigua. 

Segons les necessitats pot arribar a tenir fins a tres compressors. En aquests casos, els 

condensadors d’ aigua es fan més petits per evitar sobreescalfaments de l’ aigua del vas de la 

piscina; això no és necessari si el projecte contempla l’ aprofitament de la bomba de calor per al 

preescalfament de ‘ A.C.S, aleshores els condensadors d’ aigua poden ser més grans, amb la qual 

cosa s’ optimitza encara més energèticament l’ ús d’ aquesta màquina. 

A la bomba de calor deshumectadora ,l’aire carregat d’humitat, que s’ evacua  de la sala es fa 

passar per l’evaporador on es refreda per sota del punt de rosada i per tant es  condensa bona part 

del vapor d’ aigua que conté. Es produeix una cessió de calor sensible i latent que es absorbida 

pel refrigerant del circuït intern de la bomba. Aquesta calor es pot alliberar al mateix corrent d’ 

aire circulant a través d’un condensador d’ aigua o tots dos a la vegada. 

En resum, amb la bomba de calor deshumectadora l’ aire ambient s’ asseca i s’ escalfa. La calor 

sensible que cedeix correspon a la suma de la calor sensible del refredament de l’ aire, més la 
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calor latent de condensació del vapor d’ aigua i més l’ equivalent calorífic del treball mecànic del 

compressor.  

Una part de l’ aire interior s’ expulsa a l’ exterior per permetre la renovació; hi ha sistemes que 

ho realitzen passat el circuït frigorífic i altres ho fan abans d’ arribar-hi, essent aquesta segona 

opció la més flexible. Tant l’ escalfament de l’ aire ambient com l’ escalfament de l’ aigua del 

vas necessiten un aportament calorífic addicional a partir d’ un generador  de calor. 

Quan la temperatura ambient de la sala piscina s’ ha satisfet, la calor recuperada en el procés de 

deshumificació s’utilitza per escalfar l’aigua de la piscina compensant les pèrdues de temperatura 

per evaporació  i transmissió. 

Per controlar tot el procés s’utilitza un controlador digital programable. Aquest processa els 

senyals dels diferents sensors i regula la humitat i la temperatura ambient del recinte piscina i 

també la temperatura de l’aigua del vas de manera que les prioritats estan organitzades en el 

sentit en que s’ han  esmentat. 

Durant els períodes de no ocupació no hi ha extracció ni renovació de l’ aire exterior; només es 

deshumidifica amb les bateries. 

Si es disposa de manta tèrmica el consum elèctric de la bomba de calor es minimitza ja que no hi 

ha evaporació de l’ aigua del vas, i per tant no cal deshumectar mentre està col·locada  la manta. 

Aquesta mesura ha d’ anar unida a la reducció de les condicions de consigna del recinte, ja que 

sinó la bomba, mitjançant la bateria de reforç, intentaria arribar a les temperatures de règim 

normals; es poden baixar les condicions de temperatura de la sala sense que es produeixin 

condensacions ja que la humitat relativa haurà disminuït amb la manta de manera notable.   

La bomba de calor deshumectadora ha d’estar constituïda per elements inoxidables i ha d’ estar 

separada de l’ ambient corrosiu de la piscina amb la qual es comunicarà mitjançant conductes d’ 

aire. 

El fet que la bomba de calor deshumectadora pugui disposar de dos ventiladors permet que el 

recinte de la piscina treballi amb depressió i s’evita la circulació de corrents humits i corrosius. 

El disseny de la bomba de calor no ha de ser sobredimensionat, és preferible preveure l’ 

aportació d’aire nou suplementari per afrontar les condicions extremes o modificacions de 

consigna. 

L’ elecció de la potència de la bomba es fa a partir dels kg de vapor evaporats per hora a l’ 

ambient(que depenen en gran mesura de l’ ocupació) però també s’ ha de considerar el cabal d’ 
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aire que pot escalfar, només funcionant els condensadors d’ aire, per assegurar de  3 a 8 

renovacions per hora del volum del recinte. Per a les condicions normals de funcionament la 

potència del compressor es de 60 a 80 W/m2 de làmina d’ aigua. 

La presa d’ aire de retorn s’ ha de fer per la part baixa del recinte per eliminar substancies 

contaminants pels usuaris. La impulsió d’ aire nou es pot realitzar a nivell de les platges de la 

piscina o mitjançant difusors acoblats a conductes verticals; un sistema mixt és el més 

recomanable( 70% a nivell de platges i la resta pels conductes situats a la part alta).Es bàsic que 

bona part d’ aquest aire sigui enviat a les superfícies susceptibles de condensació. La velocitat de 

l’ aire es recomana que no sobrepassi els 0,2 m/s. A la figura A.34. es presenta una fotografia de 

la bomba de calor utilitzada en aquest projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.34. Bomba de calor deshumectadora. 
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A.8.3. L’energia solar tèrmica. 

L’ energia que ens arriba del Sol és una de les energies alternatives que ha ser considerada 

com molt efectiva com  a sistema parcial de producció de calor, que cal incorporar tan a les 

noves construccions com a les ja existents. 

El nou Codi Tècnic de l’ Edificació(CTE), que serà plenament efectiu al 2006 per tal d’ 

adaptar la normativa espanyola a la legislació de la  Unió Europea relativa al rendiment 

energètic dels edificis (directiva 2002/91/CE),farà obligatòria la utilització de l’ energia solar 

tèrmica per escalfar l’ ACS en les edificacions de nova construcció o que es rehabilitin.  A 

Espanya l’objectiu és multiplicar per 10 la superfície d’ aquests tipus d’ instal·lacions per 

arribar als 4,5 milions de m2 a l’ any 2010. L’ objectiu de la UE és tenir instal·lats 100 milions 

de m2 de captadors en el 2010 en el conjunt de la Unió. 

Les instal·lacions d’energia solar presenten unes característiques d’ elevada qualitat 

energètica, de reducció de l’ impacte ambiental i de provada fiabilitat, encara que requereixen 

una despesa econòmica elevada en inversió. 

Malgrat que Espanya és un país que rep molta radiació solar, la implantació de plaques solars 

per producció d’ ACS està actualment molt darrera de les previsions del Pla de Foment d’ 

Energies Renovables; aquest fet es deu fonamentalment a que la instal·lació té un alt cost 

econòmic i les ajudes oficials, en teoria molt atractives, no tenen suficient dotació 

pressupostaria. 

Amb la entrada en vigor del CTE, en el qual  l’energia solar tèrmica mereix una especial 

atenció en el projecte ITE, l’ IDAE(Institut per a la Diversificació i l’ Estalvi Energètic) 

aposta per potenciar d’ una manera eficaç les ajudes públiques a l’energia solar tèrmica.  

A.8.3.1. L’energia solar tèrmica i les seves aplicacions. 

L’energia solar tèrmica consisteix en l’aprofitament directe, en forma d’escalfament o energia 

calorífica, de la radiació solar incident. De tota l’energia solar incident se’n aprofita una part 

anomenada “energia solar útil” que es pot definir com l’equivalent d’energia d’origen 

convencional que es deixa d’utilitzar. 

A diferència de l’energia solar fotovoltaica per a la producció de l’electricitat, en l’energia 

solar tèrmica no hi ha conversió energètica en altres formes diferents a la transferència de 

calor. 

Es distingeix entre els anomenats aprofitaments passius i actius.  
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Els passius corresponen a les accions de disseny en l’arquitectura (arquitectura bioclimàtica) 

que permeten que el propi edifici utilitzi la radiació solar per augmentar la temperatura 

interior a l’ hivern.  

Els aprofitaments actius fan referència a sistemes basats en la captació de la radiació solar per 

part d’uns captadors. 

Les aplicacions de l’energia solar tèrmica activa es poden classificar en tres grups: 

-Aplicacions a temperatura alta (superior a 500ºC); aquestes queden restringides a centrals 

termosolars. 

-Aplicacions a temperatura mitjana(els captadors treballen per sobre dels 100ºC). 

-Aplicacions a temperatura baixa (els captadors treballen per sota dels 100ºC). 

Aquestes darreres són les que s’apliquen en el 90% dels projectes. Tant per escalfar l’aigua 

del vas d’una piscina, com per produir ACS i/o donar suport a un circuit de calefacció, el 

sistemes emprats no superen els 100ºC. 

Per tant, en la pràctica la principal aplicació de l’energia solar tèrmica de baixa temperatura és 

producció d’ACS. 

Tanmateix es pot utilitzar en: 

-Escalfament de l’aigua del vas d’ una  piscina coberta o descoberta. 

-Producció d’aigua calenta per a calefacció(terra radiant). 

A.8.3.2. Tipologia de sistemes en la producció d’ aigua calenta sanitària. 

Donat que els moments en què es produeix la demanda energètica no coincideixen amb els 

períodes de captació es fa imprescindible emmagatzemar l’energia a mesura que arriba per 

tenir-la disponible en els moments de consum.  

Per tant en tota instal·lació d’energia solar tèrmica es pot trobar tres subsistemes:  

-De captació: format per captadors solars i els elements d’enllaç amb l’emmagatzematge 

(canonades, vasos d’expansió, bombes, , etc). 

-D’emmagatzematge: format per un dipòsit d’aigua aïllat convenientment i amb el suport de 

sistemes convencionals d’escalfament. Actua d’intermediari entre la captació solar i el 

consum. 
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-De consum: format per les canonades i altres elements que enllacen l’emmagatzematge amb 

els diferents punts de la demanda. 

Com s’ha dit anteriorment l’ aplicació principal dels sistemes solars tèrmics a baixa 

temperatura és la producció d’ACS. A continuació es detallen les configuracions més 

bàsiques que poden tenir aquestes instal·lacions en funció del circuit primari i secundari. 

 Sistema obert amb circulació natural o termosifó. 

A la figura A.35. es veu l’ esquema de funcionament d’ aquest sistema. L’aigua que circula 

pels captadors és la mateixa que la de consum. El líquid circula del captador al dipòsit degut a 

la diferencia de la densitat que té quan l’aigua es calenta. 

L’acumulador ha d’estar uns 60 cm més alt que el captador per tal d’evitar la inversió de flux 

durant la nit. El diàmetre de les canonades ha de ser gran per minimitzar les pèrdues de 

carrega donat que la pressió de bombeig és petita. 

Els avantatges són: és simple i adequat per demandes de 200-300 l/dia.  

Els inconvenients són: segons la qualitat química del aigua poden aparèixer corrosions i 

incrustacions en el captador. No es pot utilitzar en llocs on hi ha perill de glaçades ja que 

s’hauria de posar anticongelant a l’aigua i això no es possible per ser un sistema obert. 

Presenta dificultats pel que fa a la regulació del cabal d’aigua. 

 

 

 

 

 

Figura A.35.Esquema de circuït obert amb circulació natural. 

 Sistema obert amb circulació forçada. 

Es soluciona l’inconvenient de la circulació natural o termosifó forçant la circulació de l’aigua 

que travessa el captador amb una bomba(Figura A.36.). S’utilitzaria si no es disposa d’espai 

físic per muntar un termosifó, sempre i quan no hi hagi perill de glaçades. 
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Figura A.36. Esquema de circuït obert amb circulació forçada. 

 Sistema tancat amb circulació natural i bescanviador de calor dins l’acumulador. 

Per evitar els problemes dels sistemes oberts, els sistemes tancats estan constituïts per dos 

circuïts  independents on no hi ha mescla de líquids. El circuit primari tancat conté el fluid 

(mescla d’aigua i anticongelant) que circula pel captador i el circuit secundari és el de 

consum. En el bescanviador de calor de l’acumulador l’energia continguda en circuit primari 

passa al secundari sense barrejar-se els líquids en cap moment. L’esquema de funcionament 

es veu a la figura A.37. 

 

 

 

 

Figura A.37. Esquema d’un sistema tancat amb bescanviador de calor dins l’acumulador. 

 Sistema tancat amb circulació forçada i bescanviador de calor dins l’acumulador. 

Com es veu a l’esquema de la figura A.38. el fluid del circuit primari circula mitjançant una 

bomba; un termòstat diferencial la posa en marxa quan la temperatura del fluid primari a 

l’entrada del dipòsit és més gran que la que té a la sortida, de manera que l’ intercanvi de 

calor es dona sempre que es presentin les condicions tèrmiques adients. La vàlvula antiretorn 

evita que quan la bomba no funciona el fluid del circuit primari circuli en sentit invers. Aquest 

sistema no presenta problemes amb les glaçades i es adient per instal·lacions que 

consumeixen de 300-1000 l/dia. 
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Figura A.38. Esquema d’un sistema tancat amb circulació forçada amb bescanviador de calor dins       

l’acumulador. 

 Sistema tancat amb circulació forçada i bescanviador de calor fora l’acumulador. 

A la figura A.39. s’observen els components i el funcionament d’aquest sistema. La bomba 

s’engega quan la temperatura del fluid del circuit primari, mesurada a la sortida dels captadors 

sigui 4ºC superior a la que té a la sortida del bescanviador. La bomba de circulació es posa en 

marxa quan la temperatura de l’aigua a la sortida del bescanviador sigui 4-5ºC més gran que 

la que es dona a la part inferior de l’acumulador. Els termòstats diferencials són els que 

regulen aquest funcionament. 

Aquest sistema és l’ adequat per instal·lacions que necessitin 1500 a 2000 l/dia o més. 

 

 

 

 

 

 

Figura A.39. Esquema d’un sistema tancat amb circulació forçada amb bescanviador de calor fora de 

l’acumulador. 
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A.8.3.3. Elements de la instal·lació solar tèrmica d’ ACS. 

Els més importants són: 

-El captador. 

-L’ acumulador. 

-L’ escalfador convencional. 

-Bescanviador de calor. 

-Sistema de regulació i control. 

-Sistema de circulació. 

Cal remarcar que els captadors solars tèrmics i el termòstat diferencial són els únics elements 

que diferencien una instal·lació solar tèrmica de la resta de sistemes productors de calor; la 

resta d’ elements són components estandard per a qualsevol  sistema generador de calor. 

A continuació es descriuen alguns d’ aquests elements, inclosos els que no són exclusius d’ 

una instal·lació solar tèrmica. 

 El captador Solar. 

És l’element bàsic per l’aprofitament tèrmic de la radiació solar, ja que és l’encarregat de 

capturar l’energia del Sol , transformar l’energia obtinguda en energia tèrmica mitjançant 

l’escalfament d’un fluid que hi és contingut i introduir-la al sistema en forma de calor. 

El principal paràmetre que caracteritza l’ eficiència d’ un captador solar és la corba de 

rendiment. En general, es defineix el rendiment d’ un captador com la relació entre el flux 

energètic que li arriba i l’ energia útil que és transmesa al fluid caloportador. 

El rendiment instantani d’ un captador varia en funció de la insolació, la temperatura de l’ 

aigua que entra al captador, la temperatura ambient, la temperatura de la placa i els materials 

emprats en la construcció del captador.  

Els captadors solars proporcionen un rendiment màxim (factor d’ eficiència), quan la 

diferencia entre la temperatura ambient i la temperatura d’ entrada del fluid és nul·la( en 

aquest cas es minimitzen les pèrdues a l’ exterior i s’ obté un rendiment màxim). Un captador 

serà més bo com més elevat sigui el seu factor d’ eficàcia i més petit sigui el pendent de la 

seva corba de rendiment. Per captar al màxim la radiació solar han d’ estar orientats cap al 

sud. 
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Pel que fa a sistemes de baixa temperatura, podem diferenciar entre 2 tipus principals de 

captadors, els de tubs de buit i els de placa plana. 

El captador de tub de buit ( figura A. 40.) està constituït per un conjunt d’ elements formats 

per una sèrie de tubs cilíndrics concèntrics situats sobre un assentament reflector. Entre el tub 

exterior transparent i el tub d’ absorció interior de cadascun d’ aquests elements s’ hi ha fet el 

buit. Aquest espai evita les pèrdues per conducció i per convecció des de la superfície 

absorbent, gràcies a l’ absència de fluid de transport. 

Tal com succeeix en els captadors solars plans vidrats, la radiació solar en incidir directament 

sobre el tub exterior, travessa la superfície transparent i es transforma en calor quan arriba al 

tub absorbidor. 

L’ aigua freda circula en contacte amb la superfície absorbidora i s’ escalfa progressivament, 

retornant per la part central del tub. 

La reducció de les pèrdues tèrmiques del sistema permet escalfar l’ aigua fins a temperatures 

de 110ºC. En general, el rendiment del captador de tub de buit és superior al del captador pla i 

es manté més constant davant les variacions de la temperatura ambient o de la radiació solar 

incident. Tenen l’ avantatge que poden compensar les desviacions respecte de la direcció sud  

girant axialment els tubs de buit (màxim 25ºC). 

Normalment es requereix menys superfície de captació per cobrir una mateixa demanda 

tèrmica que la necessària amb captadors plans; aquest avantatge pot compensar  en part el seu 

major cost. 

 

  

A. Tub de retorn (entrada) 
B. Tub de impulsió (sortida) 
C. Tub coaxial d’intercanvi 
de calor  
D. Absorbidor 
E. Tub de vidre de buit  

 

 

 

Figura A.40. Parts principals del captador de tub de buit. 
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El captador pla de placa vidriada és el que fins ara ha tingut major difusió. El seu 

funcionament (veure figura A.41.) està basat en el principi de l’ efecte hivernacle: captar la 

radiació en el seu interior, transformar-la en energia tèrmica i evitar la seva sortida a l’ 

exterior. Els raigs en xocar amb el captador, travessen el vidre i arriben a la superfície 

absorbent que és una placa negra ( per afavorir l’ absorció ) i metàl·lica ( per afavorir la 

transmissió) . La placa s’ escalfa amb l’ energia absorbida i transmet la calor cap al fluid que 

circula en contacte amb ella. La quantitat d’ energia transferida realment al fluid s’ anomena 

energia útil del captador. El fluid escalfat es emmagatzemat o utilitzat directament.  

 

 

 

 

 

 

 

A Radiació difusa. 
B Radiació directa. 
C Vent, pluja, neu, convecció. 
D Pèrdues per convecció. 
E Pèrdues per conducció. 
F Radiació tèrmica de l’absorbidor. 
G Radiació tèrmica de la coberta de vidre. 
H Potència útil. 
K Convenció. 
L Reflexió. 

Figura A.41. Esquema del funcionament d’ un captador pla. 

Les parts en què es configura són un captador pla són les que es mostren i anomenen a la 

figura A.42. 

 

 

 

 

 

Figura A.42. Esquema dels components d’ un capta

Les podem agrupar en:   

-Superfície absorbent. 

-Coberta transparent(Vidre). 

-Material aïllant. 
A Perfil hermètic 
B Coberta de cristall de vidre solar 
C Tub de coure en forma de 
meandre 
D Absorbidor 
E,F Material aïllant 
G Perfil alumini 
H Xapa de fons d’alumini/zinc 
dor pla. 
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-Conductes i tubs interiors. 

-Superfície absorbent. 

  Quan l’energia radiant G incideix sobre una superfície es reparteix de la forma següent:  

-Energia absorbida per la superfície:  α·G. 

-Energia reflectida per la superfície: ρ·G. 

-Energia transmesa per la superfície:τ·G. 

On: 

 α ( absorbància) : fracció d’energia incident absorbida. 

 ρ (reflectància) : fracció d’energia incident reflectida per la superfície. 

 τ (transmitància) : fracció d’energia incident transmesa. 

Aquest fraccionament de l’ energia radiant es visualitza a la figura A.43. 

 

 

 G ρ.G
 
 
 
 

α.G
 

 
τ.G

 

Figura A.43.. Absorció, reflexió i transmissió de la radiació incident. 

 

G ·G + ·G + ·G = α ρ τ  +  +  = 1α ρ τ  (A.38)

   

La superfície absorbent té la finalitat de captar tanta radiació com sigui possible i transmetre-la 

,en forma d’energia tèrmica, al fluid que circula en contacte amb ella. 

S’ha de tenir en compte que:  
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-Tot cos, quan s’escalfa,  emet calor en forma de llarga longitud d’ona, essent l’emissivitat (ε) la 

taxa d’energia radiada per unitat de superfície. 

-Com més alta és la temperatura menor n’és l’absorbància.  

-En un cos negre o gris en equilibri tèrmic es verifica  que α = ε. 

Si la superfície absorbent és pintada de color negre, sorgeix el problema que, en escalfar-se a 

causa de la radiació solar incident, augmenta la seva emissivitat ε, la qual no es pot disminuir a 

causa de la igualtat A.38.  

Es tracta, doncs d’utilitzar una placa que sigui absorbent per a radiació d’ona curta (radiació solar 

incident), i que al mateix temps presenti una petita emissivitat d’ona llarga. Aquesta condició la 

compleixen les anomenades “superfícies selectives”. L’ absorbidor situat en el col·lector solar 

està recobert de forma selectiva per augmentar el rendiment; mitjançant aquest recobriment 

especial l’ absorció per a l’ espectre de llum solar incident es mante molt alta i a la vegada l’ 

emissió de la radiació tèrmica d’ ona llarga es redueix considerablement. Idealment aquestes   

superfícies presenten una reflectància molt baixa per a longituds d’ona inferiors a 3µm i molt alta 

per a longituds d’ona superiors a 3 µm. Les superfícies selectives reals (negre de níquel, negre de 

plom) presenten un interval de variació de la reflectància als voltants de 3 µm. El recobriment de 

titani altament selectiu és molt resistent. 

Tanmateix, la superfície ha de tenir una bona conductivitat tèrmica, per la qual cosa les  

superfícies utilitzades són metàl·liques. A la taula A.15 es presenta la conductivitat d’ algunes de 

les superfícies metàl·liques utilitzades.  

 

Metall Conductivitat tèrmica a 
373ºK [W/m·ºK] 

Coure 393,56 
Alumini 217,71 
Llautó 121,42 
Acer 66,99 

Taula A.15.  Conductivitat de les superfícies metàl·liques utilitzades. 

-Coberta transparent. 

En incrementar la seva temperatura la placa absorbent emet radiació infraroja i les pèrdues per 

convecció degudes al vent són més grans. La coberta té la finalitat de reduir aquetes pèrdues 

energètiques; per tant ha de ser opaca als raigs infrarojos però transparent a la llum solar.  
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El material que té millor prestacions és el vidre: no transmet les altes longituds d’ona emeses 

per la placa, n’absorbeix una part i reflecteix l’altra part, més gran, novament cap a la placa, 

produint-se una sèrie de reflexions successives(efecte hivernacle).Veure la figura A.44. 

 
 
 
 

 

λ < 3 µm
 

raig incident  ρv 

 vidre
 λ > 3 µm τv·(1-αp) τv·(1-αp)2·ρp

2 

τv·(1-αp)2·ρp τv 

 
 Placa absorbent 
 
 

Figura A.44.  Esquema reflexió múltiple de la radiació incident sobre el captador. 

Normalment està formada per una sola capa de vidre temperat (més resistent) amb baix 

contingut en ferro( més transparent) de 4mm de gruix aproximadament.  

També es pot utilitzar el plàstic que és més econòmic però dura menys i la seva transmitància 

d’infrarojos és considerable. 

-Material aïllant. 

Les pèrdues per convecció i radiació disminueixen amb la coberta, i la capa d’aire entre la 

coberta i la superfície absorbent actua com aïllant, però per tal de reduir les pèrdues de calor 

per conducció es col·loca un aïllament tèrmic en el fons i parets laterals del captador. 

Els materials emprats són fibres minerals (les seves característiques aïllants es perden molt 

amb la humitat), poliuretà i poliestirè (molt sensible a la temperatura). 

-Conductes i tubs interiors. 

Per ells circula el fluid (aire pels conductes i líquid pels tubs) al qual es transmet l’energia 

absorbida per la placa. S’ha tenir en compte dos aspectes fonamentals: 

-Assolir contacte òptim entre la superfície absorbent i el tub pel qual circula el fluid portador 

de calor. 

-Si la separació entre els tubs és massa gran, es produeixen temperatures excessives en la zona 

compresa entre ells i les pèrdues de calor augmenten. 
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El captador que utilitza aire com a fluid només és aplicable a calefacció mentre que el que 

utilitza tubs amb fluid líquid pot ser emprat tan per calefacció com per producció d’ACS. 

Aquest darrers presenten les següents característiques: 

-Elevada densitat d’energia en el circuit de transport.  

-Bones propietats de transferència de calor. 

-L’emmagatzematge per l’aigua té una gran densitat d’energia. 

-Els conductes de transport de fluids són petits. 

-Pot presentar problemes de congelació i fuites. 

-S’ha de controlar la naturalesa de l’aigua per evitar la corrosió. 

-Es necessiten bescanviadors de calor en els circuits captador/emmagatzematge i 

emmagatzematge/consum. 

-S’han d’instal·lar dispositius per tal de preveure l’ebullició i expansió del fluid. 

-El fluid més utilitzat és l’aigua que si cal es mescla amb anticongelant. Per comprovar la 

degradació del fluid es mesura el pH. 

 Dipòsit d’emmagatzematge d’aigua calenta(acumulador). 

L’acumulador és l’element de la instal·lació on s’emmagatzema l’energia tèrmica en forma 

d’augment de la temperatura de l’aigua. Aquest element és necessari a les instal·lacions solar 

tèrmiques ja que ens permet utilitzar l’aigua calenta en qualsevol moment del dia, 

independentment del nivell instantani de radiació solar. Tant pel seu cost com per les seves 

dimensions és un element important en el conjunt de la instal·lació. 

És un dipòsit equipat amb una sèrie de presses per a la seva connexió a la xarxa de 

subministrament, consum d’aigua i col·locació d’elements com termòmetres, termòstats, 

ànodes de protecció, etc. S’ ha de poder netejar interiorment i haurà de disposar d’ una 

vàlvula de buidat a la part inferior. També ha de disposar d’ un purgador d’ aire a la part 

superior i d’ una vàlvula de seguretat per controlar que la pressió no sobrepassi la de tarat. 

La superfície exterior està recoberta d’aïllament tèrmic per evitar les pèrdues de calor cap a 

l’exterior. Segons el RITE si la superfície exterior de l’ acumulador és superior a 2m2 el gruix 

d’ aïllament ha de ser de 50 mm, i si és inferior a 2 m2 ha de ser de 30 mm. Si estan muntats a 

l’ exterior aquests espessors s’ han d’ augmentar en 10 mm com a mínim.  
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La qualitat de l’aigua i la temperatura de treball tenen molta relació amb els problemes de 

corrosió que si poden presentar. La millor manera de mantenir un acumulador en bones 

condicions és incorporant sistemes de protecció catòdica i efectuant el manteniment 

preventiu. 

Es fabriquen amb acer al carboni revestits interiorment amb galvanitzats calents per immersió, 

vitrificat de doble o simple capa o resines epoxi per evitar la corrosió; també poden ser d’acer 

inoxidable AISI 316L amb tractament de passivitat i aliatge de crom- níquel – molibdè; 

aquests donen molt bones prestacions davant la corrosió (garantides si s’usa un sistema de 

protecció catòdica) i són els més utilitzats en la fabricació de dipòsits d’ACS. 

Segons la posició física de col·locació es poden classificar en dos grups: verticals i 

horitzontals.  

La posició vertical és la més recomanable ja que afavoreix l’estratificació de l’aigua, 

acumulant-se la més calenta a la part superior i la més freda a la part inferior del dipòsit, degut 

a la menor densitat d’ aquesta darrera; això permet un subministrament instantani d’aigua a 

temperatura de servei sense que tot el dipòsit estigui a aquesta temperatura. De la part de dalt  

de  l’ acumulador s’ extreu l’ aigua pel consum, mentre que l’ escalfament solar s’ aplica a la 

part de baix, amb la qual cosa els col·lectors funcionen a la mínima temperatura possible, 

augmentant el seu rendiment(veure esquema de la figura A.45). 

 

Seccions hipotètiques  
del dipòsit 

Del sistema 
col·lector 

Al sistema 
col·lector 

A.C.S. 

H2O freda 

T3

T2

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.45 .Esquema de l’ estratificació de l ‘aigua en un acumulador. 
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L’estratificació vertical també permet l’aportació de calor de suport amb fonts energètiques 

convencionals a la part alta de l’acumulador sense generar interferència o pèrdua de 

rendiment gran en l’equip de calor. 

Els acumuladors horitzontals s’ utilitzen només quan hi ha limitacions d’ espai d’ alçada o per 

acumuladors de més de 4000 l  donada la millor distribució de càrregues sobre la superfície de 

suport. 

En funció de la configuració del sistema d’ escalfament es classifiquen en: 

-Acumulador d’ ACS, que només emmagatzema l’ aigua escalfada externament. S’ empra pe 

acumulacions de grans volums en les quals és aconsellable que el bescanviador sigui extern. 

-Acumulador productor d’ ACS, en el qual l’ acumulació i el sobreescalfament de l’ aigua es 

produeixen en el mateix dipòsit mitjançant el bescanviador de calor que porta incorporat.  

 

 Bescanviadors de calor (líquid-líquid). 

En general un bescanviador de calor és l’ element de la instal·lació encarregat de transferir 

calor d’ un circuït calent a un altre de més fred mitjançant el moviment forçat del fluid 

termòfor sense que es barregin els dos fluids. 

En una instal·lació d’ ACS, el bescanviador de calor és l’element de la instal·lació encarregat 

de transferir el calor generat pels captadors solars a l’aigua del dipòsit, mitjançant el 

moviment forçat del fluid termòfor(aigua més additius) sense que es mesclin el fluid del 

circuit primari solar amb el fluid del circuit secundari o de consum. 

Aquesta configuració presenta els següents avantatges: 

-El circuit primari treballa a la pressió adient pels captadors i sense fluctuacions importants.  

-El fluid del circuit primari és un líquid tèrmic amb anticongelant i agents inhibidors per 

protegir els captadors de glaçades i calcificació. 

-La circulació del circuit primari pot ser regulada amb criteris d’optimització energètica.  

Es poden ubicar dins o fora (per instal·lacions amb dipòsits superiors als 1500 litres) de 

l’acumulador. 

Els bescanviadors  incorporats a l’ acumulador poden ser : 

De doble paret o de serpentí. Les característiques d’ ambdós tipus estan reflectits en la taula 

A.16.   
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 DOBLE PARET SERPENTÍ
Capacitat Fins a 700 litres Fins a 1500 litres 

Superfície d’intercanvi Gran Baixa
Pèrdua de càrrega Baixa Mitjana

Rendiment de bescanvi Baix Mitjà
Cost Baix Mitjà

     Taula A.16. Característiques dels bescanviadors incorporats als acumuladors. 

Els bescanviadors no incorporats a l’ acumulador més emprats són els bescanviadors de 

plaques, les característiques dels quals són: 

-Superfície d’ intercanvi de calor molt gran continguda en el menor volum possible i per tan 

amb dimensions exteriors reduïdes. 

-Elevades pèrdues de càrrega. 

-Alt rendiment d’ intercanvi, ja que pot treballar amb una diferencia de temperatura entre els 

dos fluids molt baixa. 

-Requereix dues bombes, fet que incrementa el cost. 

L’ element de bescanvi està constituït per un paquet de plaques metàl·liques corrugades amb 

la finalitat que els fluids circulin a gran velocitat, provocant turbulències i per tant 

aconseguint que augmenti el coeficient de transferència de calor. Hi ha pèrdues mínimes per 

radiació i eficiència màxima ( gran rendiment d’ intercanvi). 

El paquet de plaques es situa entre una placa bastidor i una placa de pressió. Cada placa duu 

una junta perifèrica que segella els canals i dirigeix el fluid alternativament entre plaques tal i 

com es veu a la  figura A.46. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.46. Esquema de les parts d’un bescanviador de plaques on es reflexa el pas dels fluids freds i 

calents. 
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Les juntes retenen el fluid entre elles i fan que per cada cara de la placa circuli un dels dos 

fluids. 

La placa és l’ element de separació entre dos corrents en el qual es realitza la transferència de 

calor d’ un corrent a un altre mentre els fluids circulen sense mesclar-se, tal i com s’ observa a 

la figura A.47. 

 

 

 

 

 

Figura A.47 . Secció transversal d’ un feix de plaques. 

El nombre de plaques es determina en funció del cabal, de les propietats físiques dels fluids, 

de les pèrdues de càrrega admissibles i de les temperatures d’ entrada i sortida dels dos 

corrents. 

Per dimensionar un bescanviador de plaques a flux contracorrent és aplicable el mètode PRN que 

segueix la següent seqüència metodològica:  

-Determinació de les dades de partida:  

Capacitat calorífica del fluid calent ( )H H HC =m ·Cp  i del fluid fred ( )C C CC =m ·Cp . 

Temperatures d’entrada i sortida dels fluids calent i fred ( ( )H1 H2 C1 C2T ,T ,T ,T . 

-Verificar el balanç : 

  (A.38) H H CC ·∆T =C ·∆TC

-Càlcul de PH i RH: 

 H H1 H
H

I H1 C

∆T T -TP = =
∆T T -T

2

1

 (A.39) 

 CH
H

C H

∆TCR = =
C ∆T

 (A.40) 

-Calcular NH (NTUH) a partir de la fórmula implícita P=f(N,R) 
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Que per un flux a contracorrent d’un sol pas és:     
( )( )
( )( )

1-exp -N· 1-R
P=

1-R·exp -N· 1-R
         ( A.41) 

-Determinació el coeficient global de transferència (U), el càlcul del qual és molt complex. 

A partir d’ aquestes dades es podrà trobar l’ àrea efectiva total de transferència  mitjançant la 

fórmula A. . 

 H H
T

N ·CA =
U

 (A.42) 

 

 Sistema de regulació i control. 

En tot sistema d’ aquest tipus hi ha una centraleta de control que consta d’ un termòstat 

diferencial i diverses sondes i que actua sobre la bomba de circulació. L’ objectiu prioritari és 

evitar que l’ energia tèrmica emmagatzemada a l’ acumulador, torni als captadors. 

El termòstat diferencial (TD) és l’ element de control que dona l’ ordre de posada en marxa a 

la bomba de circulació quan hi ha en energia sobrant als captadors perquè es pugui 

emmagatzemar al dipòsit i l’ ordre de parada quan l’ acumulador arribi a la temperatura 

programada o no hi hagi energia solar suficient. Sovint el sistema és més complex ja que pot 

arribar a controlar diferents utilitzacions, activar sistemes de suport, adquirir dades, etc, 

aleshores s’ anomena Control Solar.  

El principi de funcionament del TD es basa en comparar dos mesures de temperatura fetes per 

dos sondes: una situada a la sortida dels captadors i l’ altra a la part baixa de l’ 

acumulador(figura A. 48.). Aquestes mesures es comparen al TD i quan la seva diferència és 

igual o superior a un valor prefixat per l’ instal·lador l’ aparell dóna l’ ordre de posada en 

marxa de la bomba. L’ aturada de la bomba es produirà quan la diferència de temperatures 

mesurades es situï en un valor menor o igual que el prefixat a l’ aparell per l’ aturada. 

Alguns TD tenen incorporada la “funció anti-gel”, que permet evitar els problemes de glaçada 

dels captadors. Quan la sonda la temperatura de risc envia la senyal al TD i aquest posa en 

marxa la bomba perquè faci recircular aigua del dipòsit solar i evitar la congelació. Aquesta 

funció es pot prefixar al valor que s’ ajusti a les condicions del fluid termòfor emprat. Cal 

tenir en compte que la circulació de fluid pels captadors a temperatures baixes produeix grans 

pèrdues d’ energia  i que per tant és important ajustar bé aquesta funció. 
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Figura A.48. Esquema de funcionament bàsic del TD. 

 

La bomba de circulació  és l’ element encarregat de moure el fluid del circuit primari solar o 

d’ altres circuïts tancats de la instal·lació. En el cas del circuït solar primari, es pretén forçar la 

circulació per transportar  el calor des dels captadors fins al bescanviador, compensant les 

pèrdues de càrrega(resistència al moviment del fluid) dels diferents accessoris que formen el 

circuït: canonades,vàlvules, derivacions, captadors i bescanviador.   

El circulador està constituït per: 

-Un cos hidràulic que conté el rodet d’impulsió i és de ferro per circuïts tancats i bronze o 

acer inoxidable per circuïts oberts. 

-Un motor elèctric, fixat al cos hidràulic mitjançant cargols, que acciona el rodet d’ impulsió. 

Quan la bomba funciona el fluid del circuït banya el rotor i els coixinets provocant la seva 

refrigeració i lubricació. Per  aquest motiu s’ anomena de rotor humit. 

El fet que els motors dels circuladors són d’ inducció permet seleccionar diferents rangs de 

cabal mitjançant un selector de velocitat que possibilita adaptar la bomba a diferents règims 

de cabal en funció de les pèrdues de càrrega. 

Pel bon funcionament del circulador s’ ha de comprovar que la pressió a la boca d’ aspiració 

pren uns valors superiors als mínims recomanats pel fabricant per tal d’ evitar sorolls de 

cavitació i/ o danys als coixinets. 

La selecció de la bomba de circulació és fa en funció de la pèrdua de càrrega al llarg del 

circuït i del cabal d’ aquest. 

La col·locació dels circuladors serà normalment al retorn dels bescanviadors, lloc en el qual la 

temperatura és més baixa. 

Per evitar buidar tot el circuït, si s’ ha de reparar o buidar, es posen dues vàlvules de tall. 

També es posa a la sortida de la bomba una vàlvula antiretorn, per evitar la circulació en 

sentit contrari.   
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 Sistema de circulació. 

Està format per les canonades i altres elements auxiliars(purgadors, vas d’expansió,  i 

vàlvules). 

Els purgadors es situen en els punts alts del circuït i serveixen per treure els gasos de les 

canonades dels circuits tancats; si no s’ eliminen l’ aire podria evitar la circulació lliure del 

fluid i la calor no es transmetria. 

 

El  vas d’ expansió és bàsicament un dipòsit que contraresta les variacions de volum i pressió 

que es produeixen en un circuit tancat quan el fluid augmenta o disminueix la temperatura. 

Quan el fluid que circula pel circuit tancat augmenta de temperatura es dilata, augmenta el 

volum i omple el vas. Quan la temperatura descendeix el fluid es contrau i surt del vas d’ 

expansió per tornar al circuit. 

La capacitat necessària del vas d’ expansió depèn de la capacitat total del circuit, de la 

temperatura de l’ aigua i de la pressió a la que es treballa. També varia en funció del tipus de 

vas emprat.  

Hi ha dos tipus de vasos en el mercat , els oberts i els tancats; aquests darrers són els més 

emprats. 

El vas d’ expansió tancat és un petit dipòsit estanc, normalment d’ acer. Al seu interior hi ha 

una membrana que el divideix en dues parts, una que està connectada hidràulicament al circuit 

tancat de la instal·lació i l’ altra que conté un gas, normalment nitrogen. Quan el fluid del 

circuit es dilata, la membrana es deforma comprimint el gas i permetent que es mantingui 

constant la pressió del circuit tancat i no es malmetin les canonades ni els elements de la 

instal·lació. Quan el fluid es refreda, el gas retorna al volum inicial empenyent el fluid fora el 

vas per tornar a ocupar les canonades del circuit. 

Pel que fa a les vàlvules n’ hi ha de varis tipus i la seva elecció es fa d’ acord amb la funció 

que ha de desenvolupar i les condicions extremes del funcionament pel que fa a la 

temperatura i la pressió. 

-Vàlvules de tall de la instal·lació(vàlvules d’ esfera). S’ utilitzen per aïllar els captadors, la 

bomba de circulació, l’ acumulador, etc per tal de poder reparar-los o canviar-los sense haver 

de buidar tot el circuït. 

-Vàlvula antiretorn(vàlvula de clapeta o york). S’utilitza per evitar recirculacions inverses i 

provocar el refredament del dipòsit a la nit. 
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-Vàlvules de seguretat. Assegura la sortida del vapor originat per un possible 

sobreescalfament. Es un element important de la instal·lació solar tèrmica i en general de 

qualsevol instal·lació generadora de fred i calor. 

Segons la norma UNE 100-157-89 la vàlvula de seguretat és un dispositiu d’ obertura d’ un 

circuït que actua per l’ efecte de la pressió o de l’ acció combinada de pressió i temperatura. 

Quan s’ assoleix la pressió de tarat de la vàlvula, aquesta obrirà el circuït i descarregarà vapor. 

L’ elecció de la pressió de tarat es farà de manera que la màxima pressió d’ exercici del circuït 

quedi sempre per sota de la pressió màxima de treball, a la temperatura de funcionament, dels 

aparells i equips que hi ha al circuït. 

Les vàlvules de seguretat han d’ obrir-se ràpidament i de manera proporcional a l’ augment de 

pressió; si cal s’ han de poder obrir manualment. 

La ITE. 02.15.3 estableix que tots els circuïts tancats hauran de tenir una vàlvula de seguretat, 

i el circuït solar primari ho és. La pressió total d’aquest circuït és la suma de la pressió d’ 

emplenament del circuït( sempre menor de 3 bar)  i la de la pressió que donen les bombes de 

circulació. La màxima pressió de funcionament del circuït també és menor de tres bar. 

Les instal·lacions solars tèrmiques disposen d’ una vàlvula de seguretat tarada a la pressió de 

3 bar al circuït primari i un altra tarada a 6 bar en el secundari. 

Les vàlvules de seguretat es dimensionen en funció de la pressió del punt on van situades  i en 

funció de la potència nominal de la instal·lació. 

-Vàlvules específiques per aconseguir l’ equilibrat hidràulic a les instal·lacions solars. 

L’ equilibrat hidràulic és un procés necessari a les instal·lacions d’ energia solar tèrmica ja 

que permet tenir una distribució equitativa dels cabals als captadors i que funcionin amb 

rendiments òptims. La manca de cabal fa pujar la temperatura del captador i el rendiment 

disminueix. 

Les vàlvules reguladores de cabal estan dissenyades per produir pèrdues de càrrega al fluid, 

fet que permet adaptar el cabal de la línea al desitjat. Alhora disposen de mecanismes que 

permeten verificar el cabal circulant, la pèrdua de càrrega provocada, la velocitat del fluid, 

etc. 

La vàlvula motoritzada de tres vies de zona s’ utilitza per desviar el fluid principal a dues 

zones diferents del circuït hidràulic. Està formada per un cos hidràulic de llautó i de tres vies 

que té incorporat internament una excèntrica que actua coma a element de tall d’ una de les 

vies quedant les altres dues obertes. La excèntrica es accionada per un motor elèctric que rep 

l’ ordre  que prové del senyal d’ una sonda tèrmica. 
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La vàlvula mescladora de tres vies s’ utilitza per obtenir un cabal de fluid a una temperatura 

concreta i constant mitjançant la mescla de dos fluids a diferents temperatures, fred i calent. 

Es pot utilitzar tant en circuits de recirculació tancats com als de consum oberts. El 

mecanisme de regulació de la vàlvula pot ser amb un motor elèctric acoblat, un servomotor o 

amb un element termòstat incorporat. 

A la figura A.49. es presenta la fotografia i secció d’una vàlvula de zona de tres vies 

motoritzada. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura A.49. Vàlvula de zona de tres vies motoritzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Climatització de la piscina d’un complex residencial ubicat a Mollerussa 
 i producció d’ACS solar per les vivendes d’aquests edificis. 
Josep Ramon Aldomà Buchaca  Pàg. 193 
 

 

A.9. PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LA. 

A.9.1. Característiques i transmissió de la legionel·losi. 

La legionel·losi és una malaltia bacteriana d’origen ambiental que presenta dues formes 

clíniques diferenciades: la infecció pulmonar o “Malaltia del Legionari”, que es caracteritza 

per pneumònia amb febre alta, i la forma no pneumònica, coneguda com “Febre de Pontiac”, 

que es manifesta amb símptoma febril agut i de que té pronòstic lleu. 

Pot ser adquirida en dos àmbits, el comunitari i l’hospitalari. En ambdós casos la malaltia pot 

estar associada a diversos tipus d’instal·lacions, equips i edificis. Pot presentar-se en forma de 

brots i casos aïllats o esporàdics. No es transmet de persona a persona. La probabilitat de 

contagi depèn de: 

 -Nivell de contaminació de l’aigua. 

 -Susceptibilitat de la persona exposada a la bactèria. 

 -Intensitat de l’exposició. 

El microorganisme que provoca aquesta malaltia és la legionel·la. Aquesta bactèria ambiental 

és capaç de sobreviure en un ampli interval de condicions físico-químiques, multiplicant-se 

entre 20ºC i 45ºC, morint a 70ºC. La seva temperatura òptima de creixement és 35-37ºC. 

També l’afavoreix un Ph entre 5 i 8,5. El seu hàbitat ecològic natural són les aigües 

superficials, com llacs, rius, estancs, formant part de la seva flora bacteriana. 

Des d’aquests hàbitats i a través de les xarxes de distribució d’aigua,  la bactèria pot 

colonitzar els sistemes d’abastament d’ aigua sanitària(freda o calenta) o altres sistemes que 

requereixen d’aigua pel seu funcionament com les torres de refrigeració.  

Si  aquestes instal·lacions estan mal dissenyades, sense manteniment o amb un manteniment 

inadequat, s’afavoreix l’estancament de l’ aigua i l’ acumulació de productes nutrients de la 

bactèria, com fangs, matèria orgànica, matèries de corrosió i amebes, formant biofilm. La 

presència de biofilm, juntament amb una temperatura adequada, fan que la legionel·la es 

multipliqui fins concentracions infectants per l’home. 

Si a més la instal·lació disposa d’algun mecanisme productor d’aerosols, la bactèria pot 

dispersar-se per l’aire. Les gotes d’aigua que contenen la bactèria poden estar suspeses a l’aire 

i penetrar per inhalació a l’aparell respiratori. 
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Les instal·lacions que amb més freqüència es troben contaminades amb legionel·la i que han 

estat identificades com fonts d’ infecció són els sistemes de distribució d’aigua sanitària, freda 

i calenta i els equips de refredament evaporatius, tals com torres de refrigeració i els 

condensadors evaporatius de tot tipus d’edificis (hospitals, hotels, piscines cobertes,...). 

A.9.2. Normativa 

Segons el Real Decret 865/2003 de 4 de Juliol pel qual s’estableixen els criteris higiènico-

sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losi són d’aplicació: 

 El Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions 

tècniques complementàries (Reial Decret 1751/1998 de 31 de Juliol i modificat pel 

Decret 1218/2002 de 22 de Novembre). 

 El Reial Decret 140/2003 de 7 de Febrer pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de 

l’aigua de consum humà i amb caràcter complementari la Norma UNE 100030 IN 

Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de la legionel·la en 

instal·lacions. 

Cal tenir en compte també la directiva 20900/60/CE de la Comunitat Europea per tal de 

minimitzar l’ús de productes químics en el manteniment i neteja. 

Les  mesures preventives per evitar l’aparició i multiplicació de la legionel·la es basen en  2 

principis: 

-Durant la fase de disseny eliminar al màxim les zones brutes i a posteriori efectuar un 

manteniment adequat de les instal·lacions.  

-Durant l’explotació de la instal·lació evitar les condicions que afavoreixin la 

supervivència i multiplicació de la bactèria controlant  la temperatura de l’aigua i 

desinfectant-la contínuament. 

 Fase disseny de noves instal·lacions i  modificacions i reformes de les existents. 

Característiques de la instal·lació interior d’aigua de consum humà (ACS i aigua freda): 

-Garantir total estanquitat i la correcta circulació de l’ aigua, evitant l’ estancament, així com 

disposar de suficients punts de purga per buidar completament l’ instal·lació, estaran 

dimensionats per permetre l’eliminació completa dels sediments. 
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-Disposar en l’ aigua d’aportament de sistemes de filtració segons la norma UNE-EN 13443-1, 

equip d’acondicionament de l’ aigua a l’ interior dels edificis-filtres mecànics-part 1: partícules 

de dimensions compreses entre 80 µm i 150 µm - requisits de funcionament, seguretat i assaig. 

-Per tal de facilitar la inspecció, neteja, desinfecció i pressa de mostres els equips hauran de ser 

fàcilment accessibles. 

-Els materials han de ser resistents als desinfectants o a l’ elevada temperatura. També s’evitaran 

materials que afavoreixin el creixement microbià i la formació de biofilm a l’ interior de les 

canonades.  

Els dipòsits seran habitualment d’acer inoxidable i les canonades de coure, acer inoxidable o 

plàstics resistents a la pressió. 

-La temperatura de l’aigua del circuit d’aigua freda s’ha de mantenir inferior als 20ºC; les 

canonades han d’estar allunyades de les d’aigua calenta o aïllades tèrmicament. La temperatura 

de l’aigua en el circuit d’aigua calenta s’ha de mantenir per sobre dels 50ºC en el punt més 

allunyat del circuit o en la canonada de retorn a l’acumulador. La instal·lació ha de permetre que 

l’aigua pugui arribar a 70ºC. 

-Els dipòsits d’ aigua freda han de disposar de tapa impermeable i si es troben a l’aire lliure 

estaran tèrmicament aïllats, ;estaran dotats de boques de registre per a la seva neteja interior i de 

connexió de vàlvula de buit. 

-Els dipòsits d’aigua calenta hauran d’estar aïllats per evitar el descens de la temperatura, estaran 

dotats de boques de registre per a la seva neteja interior i de connexió de vàlvula de buit. La 

temperatura d’acumulació d’ACS no serà inferior a 60ºC. 

-Disposar d’un sistema de vàlvules de retenció, segons la norma UNE-EN 1717 que evitin 

retorns d’aigua per pèrdua de pressió o disminució de caudal subministrat i en especial, quan 

sigui necessari per evitar mescles d’ aigua de diferents circuits, qualitats i usos. 

-La part fonda de les plates de recollida d’aigua de les bateries de refrigeració, tindrà pendents 

més grans de l’1%. 

 Manteniment de les instal·lacions 

-Ha d’existir un plànol nou de la instal·lació on hi hagi marcats els punts crítics on s’ha de fer 

la pressa de mostres d’aigua i que s’ha de mantenir actualitzat quan es facin modificacions. 
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-Revisió de totes les parts de la instal·lació establint els punts crítics, paràmetres a mesurar, 

procediments a seguir així com la freqüència. 

-Ha d’existir un programa de tractament de l’aigua que asseguri la qualitat. Es detallaran 

productes, dosis, procediments, paràmetres de control, mesuraments i periodicitat de les 

anàlisis. 

-Ha d’existir un programa de neteja i desinfecció de la instal·lació on es detallin 

procediments, productes, dosis, precaucions a prendre i periodicitat. 

-S’ha de dur també un registre de manteniment que reculli totes les revisions i actuacions amb 

les dates corresponents i les incidències. 

Pel que fa la revisió, neteja i desinfecció de la instal·lació d’ACS s’han d’aplicar les següents 

mesures: 

-En els acumuladors pel que fa a conservació i neteja es farà trimestralment i el control de 

temperatura de l’aigua serà diària (>60ºC). 

-En els punts terminals(dutxes i aixetes) la conservació i neteja es farà mensualment i 

rotatòriament durant un any comprovant també al mateix temps la temperatura (>50ºC). 

-Mensualment es purgaran les vàlvules de drenatge de les canonades i setmanalment es 

purgarà els fons dels acumuladors. 

-La desinfecció es pot fer químicament amb clor o tèrmicament. 

-Com a mínim anualment es farà un anàlisi de la legionel·la.  

En la revisió, neteja i desinfecció de la instal·lació d’aigua freda de consum humà les mesures 

seran les següents: 

-Pel que fa a la conservació i neteja es farà trimestralment en els dipòsits i mensualment i 

rotatòriament en tots els punts terminals. 

-La temperatura es comprovarà mensualment en el dipòsit (<20ºC) 

-Es controlarà el nivell de clor (mínim 0,2 mg/l) 

-La desinfecció es farà amb tractament dels dipòsits amb clor. 

 Instal·lacions de piscines amb recirculació d’ús col·lectiu. 

Pel que fa a la fase disseny: 
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-Totes les piscines amb recirculació hauran de tenir un sistema de depuració de l’ aigua 

recirculada que, com a mínim, tindrà filtració i desinfecció automàtica i continuada. 

-La bomba de recirculació i els filtres hauran d’estar dimensionats per garantir un temps de 

recirculació màxim de 30 minuts. La velocitat recomanada per filtres d’arena és de 36,7 m3/h/ 

m2

-L’aigua ha de ser renovada contínuament a raó de 3 m3/h per cada 20 usuaris durant l’horari 

d’ocupació. 

Pel que fa a la revisió: 

-Mensualment es revisaran els elements de piscina, especialment conductes i filtres. 

-S’ha de mantenir l’aigua a un nivell adequat de desinfectant residual. 

-Cada 6 mesos, com a mínim, es realitzarà la revisió, neteja i desinfecció sistemàtica de les 

boquilles d’ impulsió, les aixetes, les dutxes i es substituiran els elements que presentin 

anomalies per fenòmens de corrosió, incrustacions o d’altres. Els elements nous han de ser 

desinfectats abans de la posta en marxa. 

Pel que fa a la neteja i desinfecció: 

Diàriament, al finalitzar el dia es netejarà el revestiment del vas, a més s’afegirà clor o brom 

fins obtenir en  l’aigua calenta del sistema 5 mg/l, recirculant l’aigua un mínim de 4 hores per 

tot el circuit. 

Periòdicament, i segons les característiques tècniques de cada tipus de filtre, es farà la neteja o 

substitució del mateixos. 

Semestralment es farà la neteja i desinfecció de tots els elements que formen la piscina, com 

dipòsits, conduccions, filtres, vas,  etc segons el procediment establert per l’aigua calenta 

sanitària.  
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