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1. Antecedents 

 
Els arquitectes que coordinen els treballs de restauració de l’església de Santa Maria 
del Mar sol·liciten a les arquitectes Belén Onecha i Alícia Dotor, signants d’aquest 
document, una prediagnosi sobre les condicions ambientals de la susdita església, 
especialment pel que respecta a la verificació de les possibles humitats de condensació 
a la part superior de les façanes i a l’intradós de les voltes i a les condicions de 
ventilació. 
 
 

2. Objecte d’aquest treball 

 

L’objectiu d’aquest treball de prediagnosi és doble: 

En primer lloc es tracta de verificar la presència d’humitats de condensació 

La cara interna de les façanes i voltes d’obra de fàbrica de pedra de Montjuïc que 
configuren el temple presenten un aspecte poc uniforme, amb taques negres sense un 
patró definit. Algunes fonts, que no s’han pogut determinar, suggerien que les taques 
negres fossin el resultat d’humitats de condensació. 

Les humitats de condensació són el resultat del canvi d’estat de l’aigua, que es troba a 
l’aire en forma gasosa, i passa a forma líquida, conseqüència del canvi de temperatura 
que experimenta la làmina d’aire quan entra en contacte amb un element constructiu 
més fred. La condensació es manifesta mitjançant el creixement de colònies 
biològiques sobre els paraments, als punts més freds del mur o als menys ventilats. 

 

En segon lloc es pretén determinar la correcció de les condicions ambientals 
interiors. 

Els arquitectes encarregats dels treballs de conservació de l’edifici posen de manifest la 
preocupació respecte la sensació de xafogor que s’experimenta a l’interior de la 
Basílica durant l’estiu. Cal recordar que l’edifici no disposa de cap sistema de ventilació 
mecànica interior. 

Podem definir la xafogor com una mesura de temperatura subjectiva que sent el 
nostre cos quan està exposat a l’acció conjunta de calor i humitat elevada, que es 
tradueix en una sensació de temperatura que pot superar en 15 o 20ºC la temperatura 
real, depenent de la humitat.  
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3. Mètode de prediagnosi 

 
3.1 Humitats de condensació  

3.1.1 Introducció 

Les humitats de condensació als edificis històrics es poden produir per diferents 
causes. D’una banda, poden ser derivades de l’excés de producció de vapor d’aigua, 
com l’ocupació excessiva, la ventilació insuficient, la falta de permeabilitat a l’aire a les 
fusteries, la calefacció per combustió sense ventilació addicional o les fonts accidentals 
com filtracions o capil·laritat. I d’una altra banda, també es poden produir per manca 
d’aïllament tèrmic a l’envolupant de l’edifici, com ara quan la temperatura superficial 
del tancament està per sota del punt de rosada de l’ambient de l’estança (condensació 
superficial generalitzada), o per ponts tèrmics (condensació superficial localitzada).  

Tot i així, les condensacions no són tan freqüents als edificis històrics deguda a la 
“excel·lent” ventilació per la manca d’estanqueïtat de les fusteries, l’amplitud dels 
espais fa que el factor d’aportació de vapor deguda a l’ús sigui mínim, o l’absència 
d’usos productius de vapor (cuines i dutxes). 

Per a que en aquests espais hi hagi condensació seria necessària una humitat relativa 
contigua al parament del 80% com a mínim 

 
3.1.2 Procediment i eines 
Per a verificar la presència d’humitats de condensació s’ha aplicat el mètode 
instrumental d’inspecció higrotèrmica1 
La instrumentació més fiable és la que mesura els paràmetres higrotèrmics de l’aire. 
En aquest cas s’ha monitoritzat l’intradòs de dues façanes i de l’arrancada de les voltes 
corresponents, amb termohigròmetre data-logger2, que mesura la temperatura seca 
(T) en ºC i l’humitat relativa (HR) de l’aire. Cal destacar que aquesta magnitud pot ser 
confusa en cas de variacions importants de la temperatura, per la seva dependència 
d’aquesta, com és ben sabut, la HR potencial és més alta a mida que augmenta la 
temperatura. 
 
En definitiva, es tracta de localitzar els focus d’evaporació presents als murs i 
classificar-los segons els nivells d’intensitat. La base de la inspecció radica en que hi ha 
més humitat a la làmina d’aire en contacte directe amb un mur o paviment que 
evapora que la que hi ha en contacte amb un altre que està sec. No es pretén 
quantificar el cabdal de vapor que evapora a través de la superfície, sinó tan sols 
detectar aquesta evaporació i classificar els focus segons nivells d’intensitat. 

 
                                                           
1 S. García Morales, A. Collado Gómez, L. López González, “Metodología de diagnostico 
de humedades: la inspección higrotérmica con ayuda instrumental” 
2 Thermo-Hygro-Barometer RS-PRO 1.160 
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3.1.3 Protocol de la presa de dades 
3.1.3.1 Caracterització de l’ambient exterior de referència. 
Consisteix a mesurar els valors de temperatura i grau d’humitat de l’aire exterior 
que envolta els elements a estudiar de l’edifici, com a base sobre la que s’establirà 
la diferència dels nivells dels focus mesurats a l’interior. És important fer la 
inspecció higrotèrmica en un mateix dia per a poder relacionar les dades dins-
fora. 
El normal en un edifici sense problemes d’humitat i ben ventilat és que el grau 
d’humitat de l’estança interior monitoritzada sigui semblant al de l’exterior. 
 
3.1.3.2 Detecció de focus. 
Es monitoritza apropant la sonda fins a posar-la en contacte amb el parament a 
inspeccionar, anotant temperatura i grau d’humitat de l’aire en contacte amb el 
parament, que és el que reP el vapor procedent del mur. 
 

3.2 Condicions ambientals interiors  
3.2.1 Introducció 
El benestar tèrmic és, segons la norma ISO 7730, “una condició mental en què 
s’expressa la satisfacció amb l’ambient tèrmic”. El benestar tèrmic depèn de variables 
pròpies de l’ambient i l’entorn que ocupem, tals com la temperatura de l’aire, la 
humitat relativa, la velocitat de l’aire i la temperatura radiant de l’envolupant de 
l’espai interior; així com de variables d’activitat i vestimenta. 
El Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis regula les condicions interiors de 
disseny segons la taula següent per a garantir benestar amb unes condicions d’activitat 
i vestimenta i un percentatge d’insatisfets de 10-15%. 

 
Es consideren també valors admissibles, però amb alt grau d’insatisfacció, valors de 
temperatura entre 18-24º i d’humitat relativa d’entre 20% i 80%.  
L’acompliment d’aquests paràmetres dependrà, entre d’altres factors, de l’ocupació i 
la ventilació existent, aquesta última conseqüència de les superfícies de ventilació, i la 
direcció i velocitat del vent favorable. 
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3.2.2 Procediment d’anàlisi 
S’ha realitzat una anàlisi de les condicions de temperatura de sensació i de benestar 
tèrmic dels usuaris en funció de les condicions de temperatura interior, extrapolada 
per comparativa de les condicions de temperatures màximes i mínimes i d’humitat 
extretes d’estacions meteorològiques automàtiques amb les monitoritzades a la 
inspecció.  
Així mateix, a partir de les dades proporcionades per la propietat respecte a la diferent 
ocupació segons franges horàries; de les dades estadístiques dels vents predominants 
per mesos i de la seva velocitat a la ciutat de Barcelona; i, de la superfície de ventilació 
potencial a l’edifici, s’ha realitzat un anàlisi de la factibilitat de ventilació per a 
acomplir el cabal de renovació que exigirien les normatives vigents i dels seus efectes 
sobre la refrigeració interior. 
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4. Dades analitzades 

 
4.1 Caracterització de l’ambient exterior de referència 
Dades climàtiques dia de la inspecció, 17 de setembre de 2019: 
La temperatura i humitat relativa en el moment en què es va realitzar la inspecció, entre 
13 i 14,30hs, era: 
A l’exterior de la façana oest: 31,5ºC i 45,2%HR 

 
 
A l’exterior de la façana sud: 30,1ºC i 47,2%HR 
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4.2  Monitorització dels paraments per a la detecció de focus 
4.2.1 Ubicació dels punts monitoritzats 

SUD 

 

NORD 

Fig. 1. Façanes monitoritzades amb termohigròmetre data-logger 

            

 

Fig. 2. Façana sud, interior, punts monitoritzats amb termohigròmetre data-logger 
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Fig. 3. Façana oest, interior, punts monitoritzats amb termohigròmetre data-logger 
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4.2.2 Dades obtingudes 

 

Fig. 2. Punts de mesura a la cara interior de la façana sud. Del M1.01 al M1.22 
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 M1.01: T=28,4ºC, HR=50,3% 

 M1.02: T=27,2ºC, HR=53,9% 
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 M1.03: T=27,1ºC, HR=52,9% 

 M1.04: T=27,0ºC, HR=53,4% 
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 M1.05: T=27,0ºC, HR=53,2% 

 M1.06: T=26,9ºC, HR=53,3% 
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 M1.07: T=26,7ºC, HR=53,5% 

 M1.08: T=26,7ºC, HR=53,3% 
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 M1.09: T=26,7ºC, HR=53,5% 

 

 M1.10: T=26,7ºC, HR=53,6% 
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 M1.11: T=26,8ºC, HR=53,6% 
 

 M1.12: T=26,8ºC, HR=53,7% 
 

 M1.13: T=26,9ºC, HR=53,1% 
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 M1.14: Vista context 

 M1.14: T=27,0ºC, HR=52,2% 

 M1.15: T=27,1ºC, HR=51,9% 
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 M1.16: T=27,1ºC, HR=52,0% 
 

 M1.17: T=27,2ºC, HR=51,6% 
 

 M1.18: T=27,2ºC, HR=51,7% 
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 M1.19: T=27,3ºC, HR=51,9% 
 

 M1.20: T=27,3ºC, HR=52,0% 
 

 M1.21: T=27,4ºC, HR=51,9% 
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M1.22, punt més alt de mesura, sobre rosetó primera crugia: T=27,8ºC, HR=51,3% 
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Punts de mesura a l’interior de la façana oest, M2.01 a M.2.20 
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 M2.1: T=26,8ºC, HR=54,1% 
 

 M2.2: T=27,0ºC, HR=53,8% 
 

 M2.3: T=27,0ºC, HR=53,9% 
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 M2.4: T=27,1ºC, HR=54,2% 
 

 M2.5: T=27,0ºC, HR=54,2% 
 

 M2.6: T=27,0ºC, HR=54,2% 
 



PREDIAGNOSI CONDICIONS AMBIENTALS  Belén Onecha, Alicia Dotor, arquItectas                                                                   
 

23 
 

 M2.7: T=27,0ºC, HR=54,2% 
 

 M2.8: T=27,0ºC, HR=54,0% 
 

 M2.9: T=27,0ºC, HR=53,9% 
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 M2.10: T=27,1ºC, HR=53,8% 
 

 M2.11: T=27,2ºC, HR=53,7% 
 

 M2.12: T=27,2ºC, HR=53,3% 
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 M2.13: T=27,4ºC, HR=52,8% 
 

 M2.14: T=27,6ºC, HR=52,6% 

 M2.15: T=27,7ºC, HR=52,0% 
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 M2.16: T=27,9ºC, HR=51,5% 
 

 M2.17: T=28,3ºC, HR=52,6% 
 

 M2.18: T=28,8ºC, HR=50,2% 
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 M2.19: T=27,4ºC, HR=51,8% 
 

 M2.20: T=27,4ºC, HR=51,9% 
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4.3  Caracterització de les condicions ambientals interiors  

 
4.3.1 Aproximació a les condicions de temperatura i humitat relativa interiors. Anàlisi de 
temperatura de sensació i de benestar tèrmic 

Condicions de temperatura i humitat relativa adoptades. 

S’ha realitzat una comparativa entre les dades climàtiques recollides el dia de la inspecció, les 
dades horàries recollides per una estació automàtica (el Raval) i les temperatures màximes, 
mitges i mínimes i humitats relatives mensuals mesurades per estacions/observatoris 
meteorològics (Can Bruixa i Observatori Fabra). 

Dades climàtiques monitoritzades dia de la inspecció, 17 de setembre de 2019 

Dades termohigròmetre de temperatura i humitat relativa entre les 13h i les 14,30h 

Dades exteriors 
Façana oest  T=31,5ºC HR=45,2% 
Façana sud  T=30,1ºC HR=47,2% 

 

Dades interiors 

Façana oest 

Zona ocupada 
M2.1:    T=26,8ºC  HR=54,1% 
M2.2:    T=27,0ºC  HR=53,8% 
M2.3:    T=27,0ºC  HR=53,9% 

Zona de ventilació 

M2.6:    T=27,0ºC  HR=54,2% 

 

Façana sud 

Zona ocupada 
M1.01:    T=28,4ºC HR=50,3% 
M1.02:    T=27,2ºC  HR=53,9% 
M1.03:    T=27,1ºC  HR=52,9% 

Zona de ventilació 

M1.06:    T=26,9ºC HR=53,3% 
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Dades temperatura i humitat relativa diàries d’estació meteorològica 

 

Taula resum de dades diàries pel 17 de setembre de 2019. Observatori Barcelona - El Raval 

 

 

Variacions horàries Temperatura i HR 17 de setembre de 2019. Observatori Barcelona - El Raval 

 

 
Variacions horàries velocitat i direcció del vent el 17 de setembre de 2019.  

Observatori Barcelona - El Raval 

 

Es pot observar que la temperatura màxima de l’estació de El Raval correspondria a les 
temperatures mesurades a hores de migdia pel termohigròmetre. La humitat relativa 
mesurada a la inspecció presenta valors lleugerament inferiors. 
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Temperatura i Humitat Relativa d’observatori meteorològic considerades per a l’anàlisi 
Mes  Temperatura 

mitja 
Temperatura 

màxima 
Temperatura 

mínima 
Humitat Relativa 

Juny 23,4 26,2 20,6 66 
Juliol 26,7 29,6 23,8 63 
Agost 27,4 30,3 24,5 66 
Setembre 24,4 27,0 21,7 76 

 

Taula per a l’anàlisi de la temperatura de sensació. 

Podem definir la xafogor com una mesura de temperatura subjectiva que sent el nostre cos 
quan està exposat a l’acció conjunta de calor i humitat elevada, que es tradueix en una 
sensació de temperatura que pot superar en 15 o 20ºC la temperatura real, depenent de la 
humitat, tal com es pot veure al gràfic següent.  
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Norma UNE-EN ISO 7730:2006 per a l’anàlisi del benestar tèrmic. 

Els valors de persones satisfetes amb l’ambient tèrmic en funció a unes condicions ambientals 
de temperatura, humitat i velocitat de l’aire; i, a condicions personals de nivell d’activitat i 
nivell de vestimenta, s’han analitzat segons la norma UNE-EN ISO 7730:2006 Ergonomia de 
l’ambient tèrmic. Determinació analítica i interpretació del benestar tèrmic mitjançant el càlcul 
dels índex PMV i PPD i els criteris de benestar tèrmic local (ISO 7730:2005). 

 
Percentatge de persones que presenten grau d’insatisfacció per condicions ambientals al juliol.  

 

 
Percentatge de persones que presenten grau d’insatisfacció per condicions ambientals al setembre.  

 

Taules de temperatura i humitat relativa interior i de condicions de xafogor i satisfets finals.  
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Dades climàtiques any 2018 Can Bruixa3: 

Mes  Tª 
mitja 

Tª 
màxima 

Tª 
mínima 

HR Velocitat 
de l’aire 

(m/s) 

Tª de 
sensació 
 

Percentatge de 
persones 

insatisfetes per 
benestar 

Juny 23,4 26,2 20,6 66 0,2-0,5 32 28% 
Juliol 26,7 29,6 23,8 63 0,2-0,5 38 43% 
Agost 27,4 30,3 24,5 66 0,2-0,5 40 60% 
Setembre 24,4 27,0 21,7 76 0,2-0,5 36 38% 
 
Tal com es pot veure, la temperatura de sensació és de més calor que l’admissible pel benestar 
tèrmic i el percentatge de persones insatisfetes està molt per sobre del 10-15%, que es 
considera apte per a aquest tipus d’ús. 
 

4.3.2 Determinació del cabal de ventilació per garantir la bona qualitat de l’aire interior  

S’han aplicat els criteris del R.I.T.E. per tal de determinar el cabal de ventilació necessari per a 
ventilar el volum interior d’aire de la zona ocupada de l’església, segons la normativa en vigor. 
Les dades necessàries per a l’avaluació són les ocupacions màximes per a cada tipus d’ús, els 
horaris de visita a l’hivern i l’estiu i els sistemes de ventilació actuals. 

La taula següent indica les dades d’ocupació per activitat i franja horària: 

Horari dilluns a divendres 9 a 20,30hs 

dissabte i diumenge 10 a 20,30hs 

Ocupació Habitual (misses) 800 persones 

Excepcional (concerts o celebracions) 2.000 persones 

Missa diària (19,30hs) < 200 persones 

Misses dissabtes (19,30hs) 200 persones 

Misses diumenges (12hs i 19,30hs) 700 persones 

 

     

 

                                                           
3 Fuente: https://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/anuari/cap01/C0102030.htm 

https://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/anuari/cap01/C0102030.htm
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S’ha considerat una qualitat de l’aire IDA 2 per a condicions generals de visites i misses i una 
qualitat IDA 3 per a concerts i celebracions. La taula següent mostra els cabals de ventilació per 
tal de garantir la bona qualitat de l’aire interior per eliminació d’aire viciat. 
 

 

 

4.3.3 Anàlisi de les condicions actuals de ventilació 

Actualment, l’església compta amb ventilació creuada gràcies a les finestres que se situen a 
banda i banda de la nau. El present apartat analitza la secció de les obertures existents en 
relació al cabal de ventilació que poden aportar, comparant-lo amb el necessari anteriorment 
indicat. 

SUD 

 
NORD 

Planta de la basílica amb superfícies possibles de ventilació. 
Imatge proporcionada per Portal Palluel Arquitectos 

 

 

 

UNITATS
2000 persones 

(celebracions | concerts) 
800 persones 

(habitual) 
700 persones 

(missa diumenge) 
200 persones 

(missa dissabte) 
<200 persones 
(missa diària) 

IDA 2 IDA 3 IDA 3 IDA 2 IDA 2 IDA 2 IDA 2
12,50 8,00 l/s 16.000,00 10.000,00 8.750,00 2.500,00 2.500,00
45,00 28,80 m3/h 57.600,00 36.000,00 31.500,00 9.000,00 9.000,00

CABAL DE VENTILACIÓ PER OCUPACIÓ

CABAL RITE
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Si considerem que es produeix ventilació per diferència de temperatures, donat que a 
l’exterior hem mesurat 30ºC i a l’interior 27ºC, el cabal de ventilació que s’assoleix vindria 
donat per l’expressió següent: 

 

Q = 400 * 34,15 * 1 * 3 

Q = 40.980 m3/h 

Aquest cabal hauria de ser suficient en hores de màxima ocupació de visita, no per a 
celebracions i concerts, si es mantinguessin obertes totes les obertures indicades a la planta de 
superfícies possibles de ventilació facilitada. Caldria veure si en la realitat es produeix el flux de 
ventilació desitjat a la zona ocupada (recordem que la majoria d’obertures estan per sobre 
d’aquesta). 

D’altra banda, si considerem que es produeix ventilació per diferència de pressió, el cabal de 
ventilació que s’assoleix vindria donat per l’expressió següent: 

 

Q = 510 * 34,15 * 5 

Q = 87.975 m3/h 

On la velocitat i la direcció dels vents predominants a l’estiu, en concret al juliol serien 4: 

Vents de SSW (Sud-Sudoest) amb velocitat mitja de 5km/h. 

El cabal seria suficient en tots els casos d’activitat, sempre que tots els buits possibles 
estiguessin oberts. 

Caldria comprovar, però, les possibles reduccions de la pressió del vent en funció de com actua 
aquest sobre les façanes on incideix, segons l’esquema següent: 

                                                           
4 El vent en estadístiques de 2000 a 2019, segons direcció preferent i velocitat per a cada mes de l’any. 
Font: https://es.windfinder.com/windstatistics/barcelona 
 

https://es.windfinder.com/windstatistics/barcelona
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Font: Guillermo Yañez Parareda 
 

Així mateix, si fem una anàlisi de la trama urbana, s’observa que l’església està ubicada en una 
zona densa d’edificació i l’alçada d’aquesta supera l’alçada dels buits de ventilació que es 
podrien considerar eficients per a afavorir la ventilació interior, tal com es pot apreciar a les 
imatges següents: 

   

 

En tot cas, per a la comprovació de la viabilitat i verificació del comportament real de la 
ventilació natural, caldria realitzar  una simulació dinàmica incorporant temperatures, 
velocitats i direcció del vent, i entorn. 
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5. Conclusions 

 
5.1 Humitats de condensació 

 
Es pot afirmar que en aquests moments no existeixen humitats de condensació als paraments i 
arrancada de les voltes de les façanes sud i oest. 
De manera general, les condicions de temperatura interiors oscil·len entre els 27ºC i un 54% 
d’HR a cotes relativament properes al paviment; 27,5ºC i 53% d’HR a cotes intermèdies; i 28ºC 
i 51-52% d’HR a les cotes més altes. 
Respecte a la temperatura i humitat relativa exteriors, 30-31ºC i 45-47% HR, les dades també 
són coherents amb l’absència d’humitats de condensació, doncs es tracta de les façanes que 
en aquell moment estaven assolellades i exposades a la renovació d’aire. 
Que la humitat relativa sigui més baixa a les cotes altes és conseqüència de l’augment de 
temperatura, fet que permet que pugi el límit de vapor d’aigua contingut a l’aire. 
 
Per a que es produís condensació amb aquestes dades de T i HR, seria necessari que la 
temperatura del parament a l’estiu fos de 16ºC. 
 
Un altre tema són les condicions higrotèrmiques que es poden experimentar a l’hivern. Segons 
dades obtingudes de l’Observatori proper Can Bruixa, la HR és molt semblant, però les 
temperatures exteriors mitges al mes més fred, el febrer, estan al voltant dels 9ºC, i als mesos 
de gener i març al voltant dels 13ºC. Aquestes són temperatures de l’aire exterior, no dels 
paraments, que acostumen a ser superiors. Per a determinar si la condensació és possible 
durant aquests mesos d’hivern, s’hauria de monitoritzar la temperatura de l’aire interior en 
aquell moment.  
Posem un exemple, per a una HR d’hivern similar a la de l’estiu, tal i com estableix 
l’observatori de l’ajuntament de Barcelona abans esmentat, de 55%, i una temperatura interior 
lleugerament més alta que a l’exterior, per l’absència d’aïllaments i de sistemes de calefacció 
permanents, que podria ser d’uns 16ºC-18ºC, caldria que la temperatura del parament fos 
d’entre 6,5ºC- 8ºC, inferior als 9ºC que l’observatori determina com a temperatura mitja del 
mes de febrer. 
Amb aquest exemple es pot apreciar que només en casos molt extrems i puntuals (molt fred 
exterior, calefacció interior potent, i alta ocupació) es podrien produir condensacions. 
Cal dir que les taques fosques que presenten els paraments i les voltes no tenen cap patró dels 
habituals en les humitats de condensació, que acostumen a aparèixer en cantonada o en les 
zones més fredes com podrien ser les claus de les voltes, tal i com es pot observar en les 
següents imatges interiors de les naus laterals. 
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5.2 Condicions ambientals interiors 
 

Segons les taules presentades prèviament, quan les condicions de temperatura i humitat 
relativa presenten els seus valors més extrems als mesos d’estiu, la temperatura de sensació 
estaria al voltant de 32/40 ºC, el que explica la sensació de xafogor certament detectada pels 
arquitectes conservadors. 

Aquest fet es veu agreujat pel fet que la ventilació, possiblement insuficient, i es produeix a les 
cotes intermèdies i altes, no a la zona ocupada. Com es pot observar als gràfics següents 
(estudis de Victor Olgyay de ventilació), l’àrea d’influència de la ventilació està determinada 
per l’alçada del buit d’entrada d’aquesta, no per l’alçada a la qual està situada la sortida. 

 

 

 

Així mateix, és important la presència d’elements que puguin influir en la direcció dels corrents 
de ventilació. 
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Actualment, les obertures de ventilació se situen per sobre de la zona ocupada (consideraríem 
aquesta zona com la franja que va des del terra fins a uns 2-3m d’alçada), tal com es pot veure 
a la secció següent. Independentment de l’efectivitat de la seva secció per a garantir certa 
ventilació evaporativa i refrigerativa, no es pot considerar la seva posició com la més idònia. 
Tot i que no podem dir que l’efecte sigui nul, es produeix una considerable pèrdua de velocitat 
sota els ampits, i per tant, disminueix la capacitat de renovació i refrigerativa. 
 

 
 
 
Els càlculs realitzats a l’apartat 4.3.3 Anàlisi de les condicions actuals de ventilació, indiquen 
que les superfícies existents podrien ser suficients, sempre que estiguessin tots oberts a l’hora, 
per ventilar des del punt de vista de la qualitat de l’aire interior i des del punt de vista 
refrigeratiu, però, donades les condicions geomètriques que presenten i les condicions 
exteriors urbanes, caldria una simulació dinàmica per tal de veure com es comporta el flux 
d’aire a l’interior i validar l’efectivitat quant a l’assoliment del benestar tèrmic. 
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És presumible pensar que la millora de les condicions de ventilació de la zona ocupada per la 
gent suposaria l’increment del benestar ambiental, comportant la renovació d’aire viciat, la 
millora de confort per augment de la velocitat de l’aire a l’estiu (s’estima que la sensació de 
calor es redueix en 1ºC per cada increment de velocitat de 0,2m/s) i l’evaporació de la suor; 
inclús es podrien implementar sistemes de refrigeració nocturna, que poden comportar 
reducció de les condicions de temperatura a l’inici del dia de 4-5ºC. 

 

 

 

 

Belén Onecha    Alícia Dotor 
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