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2.2.4.2  Infiltracions d’aire  
 

Percentatge de fuites d’aire per components respecte el 100% de fuites totals  

Elements Percentatge Motiu 

 
PARETS 

18-50% 

 

unions tancament, endolls i pas de 
canonades.  

SOSTRES 3-30% dispositius d’enllumenat i cablejat i 
pas de canonades. 

PORTES I FINESTRES 6-25% Segons finestres, les que tenen rivets 
són més hermètiques.  

SISTEMES 
VENTILACIÓ 

3-28% 
Estudios de campo 
demuestran que se 

pueden eliminar 
desde el 25% hasta el 

66% de las fugas en los 
conductos. 

 

Unitats de tractament d’aire (UTA), 
reixetes de ventilació (p.e. en cuines 
o per calderes atmosfèriques), 
sistemes de conductes que per 
aconseguir el moviment de l’aire es 
generen diferencies de pressió que 
superen en 10 la diferencia 
convencional d’un habitatge entre 
interior i exterior. 

XEMENEIES 30% Quan hi és però ja no es fa servir, es 
recomana fer servir trampilles que 
tanquin el pas de l’aire (però no 
funcionen gaire be)  altre opció són 
els taps.  

REIXES 
D’EXTRACCIÓ DELS 
ESPAIS 
CONDICIONATS  

2-12%  

A TRAVÉS DE 
PARETS  

1%  

 

 
Font : Principals fonts de fuites d’aire - Georgia Energy Savers 

 

http://www.georgiaenergysavers.com/products.html
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Què és infiltració? 
 
Es tracta de l’aire exterior que penetra a l’interior d’un local a través d’esquerdes i/o fissures i altres 
interrupcions (obertures) que no han estat implantades intencionadament en la envolupant del 
recinte (també es coneix com fuites d’aire).  
També es considera a la ventilació natural produïda per la diferencia de pressió i/o temperatura entre 
l’interior i l’exterior degut a l’efecte del vent i la temperatura. 
 
L’exfiltració es tracta de l’aire interior del recinte, que a través d’esquerdes i/o fissures i altres 
interrupcions (obertures) que no han estat implantades intencionadament en la envolupant del 
recinte provoquen que l’aire interior se’n vagi cap a l’exterior.  
 

 
Font : Soft Lite Windows 

 

 
Fuites d’aire més comunes en habitatges  

(juntes de finestres, portes i trampetes; juntes de sostres i/o terres amb parets,  
cobertes, xemeneies i altres conductes i instal.lacions)  

 

 
La suma dels dos tipus de fuites d’aire el grau d’estanqueïtat de l’edifici, sigui d’obra nova o de 
renovació, i aquest aspecte afectarà en l’eficiència energètic de la construcció.  

 
 

http://www.soft-lite.com/education/vinyl-windows-air-infiltration-ratings.asp


SustainCo                                 Obra Nova 

Guies Tècniques        no Residencial 
 

 

 

 
El projecte SUSTAINCO està co-finançat per la Unió Europea a través del Programa Intelligent Energy Europe  

(Contracte Núm. IEE/11/847).  
 

Avís Legal (La responsabilitat exclusiva del contingut d'aquesta publicació correspon als seus autors. No reflecteix necessàriament l'opinió de la Unió Europea. 
Ni la EACI, ni la Comissió Europea no són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació continguda en aquest document.) 

 

CATALUNYA 
 

 
 

Font : Building Services Engineering 

 
 
Que és l’hermeticitat?  
És una mesura de permeabilitat a l’aire de l’edifici, determinada en funció de les infiltracions i 
‘exfiltracions’ produïdes a través de l’envolupant de l’edifici.  
 
Aquest concepte no contempla el grau d’aïllament d’un edifici. Un edifici molt ben aïllat no te perquè 
ser hermètic; l’aire pot passar a través d’un aïllament de llana mineral. I el mateix pot passar en sentit 
contrari, un edifici pot ser hermètic però no te perquè disposar d’un bon aïllament.  

 
La manca d’hermeticitat pot donar lloc a pèrdues de calor en un edifici a l’hivern i guanys de calor a 
l’estiu, per intercanvi de flux entre interior i exterior. Un disseny deficient, un disseny constructiu 
deficient i factors mediambientals com la velocitat i direccionalitat del vent poden influir en la 
quantitat de fuita d’aire que es pugui donar en un edifici.  
L’hermeticitat d’un edifici es pot comprovar amb un Blower-Door Test (un assaig de pressió d’aire a 
les portes). 
 
La fórmula per mesurar l’hermeticitat és :  
 

m³ / hora m² @ 50Pa 
 
on,  m³ és el volum de fuita d’aire per hora d’una construcció  

m² és l’àrea útil interior de l’edifici  
50Pa és la diferència de pressió entre l’interior i exterior d’una construcció 
 

Com més baix sigui el valor més hermètic serà l’edifici. Segons la Guia del estàndard Passivhaus, 
desenvolupada per FENERCOM un edifici tipus Passivhaus requereix un valor inferior o igual a  0,6 
renovacions/hora a 50Pa de pressió, tant si es treballa a succió com a sobrepressió.  
S’ha de garantir aquest valor a través d’un certificat que ha de mesurar els valors d’infiltracions 
mitjançant un assaig d’estanquitat a l’aire segons la UNE EN 13829 (p.e. test Blowedoor) 

http://www.arca53.dsl.pipex.com/index_files/tt3.htm
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EL DB CTE HE1 estableix que : 
- Les fusteries dels forats (finestres i portes) i lucernaris dels tancaments es caracteritzaran 

per la seva permeabilitat a l’aire.  
- La quantitat de permeabilitat es limita segons la zona climàtica on s’ubiqui l’edifici, a 

l’apartat 3.1.1. del CTE HE 1 s’estableixen les zones climàtiques segons ubicació. 
- Segons la zona climàtica el valor de permeabilitat a l’aire de les fusteries, mesurada amb 

una sobrepressió de 100Pa, serà inferior a : 
o Zona Climàtica A i B : 50m3/h·m2 
o Zona Climàtica C, D i E : 27m3/h·m2 

 
 

Perquè és convenient l’hermeticitat?  
Un baix grau d’hermeticitat no significa només un malbaratament d’energia –fins a un 40% de consum 
energètic necessari per a escalfar un edifici, per contrarestar les pèrdues tèrmiques per fuites en un 
edifici-.   
 
 
Condensació intersticial – es produeix quan l’aire calent te un grau d’humitat que al entrar en contacte 
amb una superfície freda fa que baixi de temperatura de l’aire i arribi a la temperatura de rosada. Per 
tant un alt grau d’hermeticitat, amb una falta de ventilació adequada pot provocar problemes de 
condensacions a l’edifici i que acabin afectant a elements constructius i estructurals de l’edifici.  
 
 

 
Font : Proctor Group 

 
Creixement de floridura – dins l’envolupant de l’edifici com a resultat de la condensació intersticial. És 
perillós per a la salut humana perquè es poden alliberar les espores de les floridures i altres compostos 
orgànics volàtils microbians gasosos (MVOC). Podent arribar a causar al·lèrgies, danys en el sistema 
immune humà i fins i tot hi ha ressenyes que diuen que pot arribar a ser cancerigen.  

http://www.proctorgroup.com.au/aiatasmania/
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Font : Olympic Construction 

 
La quantitat d’energia primària que es fa servir en un habitatge és del 25-30% aproximadament del 
total de l’energia consumada, on el 40% de tota la demanda mundial d’energia es fa servir per escalfar 
i refredar edificis. Això reflexa la quantitat d’emissió de CO2 associades, la qual cosa és 
aproximadament del 25-30% de totes les emissions. Una construcció adequadament segellada, pot 
arribar a reduir el consum d’energia d’un edifici i per tant contribuir a reduir les emissions de CO2. 
 
Compliment de les ordenances - la majoria de les regulacions nacionals i locals referents a la 
construcció tenen un requisit relatiu a l'eficiència energètica, que inclou el control de limitació de la 
permeabilitat a l'aire de l’envolupant de l'edifici. 
 
A Catalunya el document que regula aquest aspecte és la normativa estatal CTE HE.  
 
Certificat d’Eficiència Energètica d’un edifici (CEE)  
  
 Edificis que tenen la obligació  

1. Els edificis de nova construcció. 

2. Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. 

S'entén per part d’un edifici la unitat, planta, vivenda o apartament en un edifici o 

locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o 

modificats per a la seva utilització independent. 

3. Els edificis o parts d’edificis existents en els què una entitat pública ocupi una 

superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment  pel 

públic. 

 Queden exclosos: 

1. Edificis i monuments protegits oficialment per formar part d’un entorn declarat o pel 

seu particular valor arquitectònic o històric, quan el compliment de les exigències del 

Decret pogués alterar de forma inacceptable el seu caràcter o aspecte. 

http://condensationdampandmould.co.uk/condensation/
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.897a4be85d3b580ec644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=64e4a1970223e310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=64e4a1970223e310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_ES
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2. Edificis o unitats d’edificis utilitzats exclusivament com a llocs de culte i per a 

activitats religioses. 

3. Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos 

anys. 

4. Edificis industrials i agrícoles, a la part destinada a tallers, processos industrials i 

agrícoles no residencials. 

5. Edificis o unitats d’edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m². 

6. Edificis que es comprin per a reformes importants o per al seu enderroc. 

7. Edificis o parts d’edificis existents d’habitatges amb un ús inferior a quatre mesos en 

un any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia 

inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.  

 

  
Font : ICAEN  

La CEE calcula el grau d’eficiència energètica basat en les emissions de CO2 així com pel consum 
d’energia primària no renovable, derivades dels consums associats a les necessitats de calefacció, 
refrigeració, esclafament d’aigua, ventilació i il·luminació. .   
 
Addicionalment, les eines informàtiques que es fan servir per aquest càlcul aporten la funcionalitat 
d’incorporar les mesures de millora de l’eficiència energètica per part del tècnic certificador, amb una 
relació de cost i eficiència.   
 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.897a4be85d3b580ec644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=64e4a1970223e310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=64e4a1970223e310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#Blocb491b05fa2b3e310VgnVCM1000008d0c1e0a____
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Com s’aconsegueix l’hermeticitat? 
Un edifici hermètic s’aconsegueix quan el disseny i els factors ambientals s’interessen en un únic 
objectiu de treball conjunt.  
 
En l’etapa de disseny, l’hermeticitat només es pot aconseguir si el disseny de l’arquitecte o la 
construcció contemplen :  
 

 Les causes de la infiltració i ‘exfiltració’ d’aire, la física de la construcció i el moviment de la 
humitat a través de l’estructura. A partir de aquí es poden dissenyar els detalls apropiats para 
eliminar qualsevol fuita d’aire.   

 La necessitat de tenir en compte detalls senzills perquè es puguin construir correctament.  

 La necessitat d’una barrera d’estanquitat continua, facilita la indicació en un dibuix si el detall 
és més simple.   

 

 
Font : Passive Haus Institute 

 
 La necessitat d’equilibrar l’estanquitat amb la ventilació i amb el confort tèrmic dels usuaris 

implica haver de dissenyar un sistema de ventilació apropiat. Cal assenyalar que una 
hermeticitat superior a 3m3/h.m2 per 50Pa requerirà un sistema mecànic.  

 
Font : Paul Ventilation 

 

http://www.passivhaustagung.de/Passive_House_E/airtightness_06.html
http://www.paulventilation.co.uk/
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 Necessitat de proporcionar informació gràfica al cap d’obra i els industrials per il·lustrar com 
s’ha de segellar la barrera de permeabilitat perquè sigui hermètica,  i amb quin material, per 
exemple cinta, anells, etc.   

 Necessitat d’especificar correctament els materials i els equipaments requerits per aconseguir 
l’estanquitat.   

 
‘In situ’, l’estanquitat pot ser aconseguida si es tracta de manera conscient :  

 Importància d’una barrera hermètica.  

 En quin moment i lloc s’ha d’introduir la barrera  

 El treball s’ha de planificar correctament per aconseguir un junta correcta. 

 Les tasques que segueixen estrictament el disseny de l’arquitecte, no impliquen cap problema 
d’enteniment pel cap d’obra i facilita que no es produeixin anomalies o vies alternatives per 
la ambigüitat d’interpretació de la documentació gràfica.  

 Treball en equip i no suma d’individus, perquè permet complementar les tasques.  
 

La realització d’un Test Blower-Door és un part crítica per establir si l’edifici ha assolit el grau 
d’estanquitat apropiat. Una construcció llesta per testar, ha de tenir totes les finestres i portes 
tancades i amb un ventilador temporal i amb una membrana impermeable col·locada en un dels marcs 
de les portes exteriors. EL ventilador generarà una sobrepressió o una succió en la construcció, amb 
el volum de filtracions interiors i exteriors mesurades. Es important fer la prova amb sobrepressió i 
succió, perquè depenent de les circumstàncies de pressió estrenes tant és possible que les fuites vagin 
en una direcció o una altre.  
 

     
        Font : Low Energy Homes                                       Font : Air-tightness of buildings 

 

 
Qüestions a tenir en compte 
Independentment que un edifici siguis de nova construcció o per fer renovació, s’ha de fer un llistat 
de comprovació visual per poder establir els diferents estats del projecte i així determinar les possibles 
fuites d’aire que pot patir.  
 

 Comprovar les juntes a les trobades entre paret i terra, pare i sostre i totes les penetracions a 
través de la superfície de coberta.  

https://sites.google.com/site/lowenergyhome/airtightness/air-leakage-testing-1
http://www.tuv-nord.com/en/construction/air-tightness-of-buildings-105252.htm
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 Comprovar totes les penetracions a través de l’envolupant de l’edifici especialment els punts 
d’entrada dels subministraments (com per exemple la xarxa de fontaneria) i de sortida 
d’evacuacions. Revisar tant els conductes com canonades 

 Comprovar les zones d’esmorteïment en els punts de sortida i entrada de l’edifici.  

 Comprovar en l’envolupant de l’edifici les senyals d’infiltracions d’humitats, degudes a fuites 
dels baixants.  

 Comprovar l’espai de la coberta, que no hi hagin senyals de penetració d’humitats y veure si 
implica perill en l’estructura.  

 Comprovar les juntes exteriors de morter per si impliquen algun problema.  

 Comprovar tots els altres acabats de l’envolupant exterior de l’edifici.   
 

Més informació 
 
Existeixen diferents programes informàtics dissenyats per resoldre aquest tipus de problemEs : 
• AIDA: Modelo unizona. 
• LBL: Modelo unizona. 
• AIOLOS: Modelo multizona. 
• COMIS: Modelo multizona. 
• CONTAM: Modelo multizona. 

 

 
Font: Rodolfo Fernández y Alfredo Carella. Infiltracions segons tipus de finestra 
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FONT : ESCALA BEAUFORT. Universetoday 

 
Escala comparativa  

 
 
 
 

http://www.universetoday.com/89174/beaufort-scale/
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FONT : ESCALA BEAUFORT. Volar cometas 

http://volarcometas.es/imagenes/Beaufort.gif
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Classificació de portes i finestres segons la seva permeabilitat.  

 
 

Organització Descripció Enllaç a web base Enllaç al Document / Secció de la web 

ICAEN 
 Guia breu de la certificació  www20.gencat.cat 

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.897a4be85
d3b580ec644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=64e4a1970223e310Vgn
VCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=64e4a1970223e310V
gnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=ca_
ES 

Building Research 
Establishment Links to information on airtightness www.bre.co.uk 

http://www.bre.co.uk/searchresults.jsp?q=air+tightness&search-
button=Search 

Low Energy Homes Air Leakage Test  
https://sites.google.com/site/lowenergyhome/airtightness/air-
leakage-testing-1 

US Dept. of Energy Air Leakage Guide www.energycodes.gov 

http://www.energycodes.gov/sites/default/files/documents/BECP
_Buidling%20Energy%20Code%20Resource%20Guide%20Air%20L
eakage%20Guide_Sept2011_v00_lores.pdf 

SEAI 

Passive Homes: Guidelines for the 
Design & Construction of Passive 
House Dwellings in Ireland  www.seai.ie 

http://www.seai.ie/Renewables/Renewable_Energy_for_the_Ho
meowner/SEI_Passive_House_A4.pdf 

SEAI Information on Non Domestic BER www.seai.ie http://www.seai.ie/Your_Building/BER/Non_Domestic_buildings/ 

CIBSE 
CIBSE Guide A: Environmental 
Design 

www.cibseknowledgepo
rtal.co.uk 

https://www.cibseknowledgeportal.co.uk/component/dynamicda
tabase/?layout=publication&revision_id=82&st=Guide+a 

Passive Haus 
Institute Information on air tightness 

www.passivhaustagung.
de/  

http://www.passivhaustagung.de/Passive_House_E/airtightness_
06.html 
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