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ANNEX A: CONFORT TÈRMIC 

A.1. Balanç energètic del cos humà 

El cos humà genera l’energia metabòlica M necessària per a l’activitat de la persona. Una 

part es gasta en treball muscular W i la diferència entre aquestes dues ens dóna el calor 

generat Qcos, el qual pot ser emmagatzemat amb el conseqüent increment de temperatura 

del cos o dissipat a l’ambient a través de la pell (Qpell) i la respiració (Qresp). 

Degut a la transmissió de calor, tant per conducció, convecció i radiació, es produeix la 

dissipació de calor. Aquesta dissipació es pot produir per diferents maneres: 

Pèrdues de calor sensible2: per conducció, convecció i radiació de la pell. 

Qs(pell) = QsCond + QsConvec + QsRad                 (Eq. A.1) 

 

Pèrdues de calor latent3: evaporació de la suor i humitat a través de la pell. 

QL(pell) = QLevap-suor + QLhumitat-pell                           (Eq. A.2) 

 

Pèrdues de calor sensible i latent a través de la respiració 

Qresp = QSresp + QLresp     (Eq. A.3) 

 

M – W = Qcos = Qpell + Qresp    (Eq. A.4) 

 

2La calor sensible és la calor que al subministrar-lo o extreure’l d’una substància, fa variar la 

seva temperatura. Així un escalfament sensible no modifica el contingut d’humitat de l’aire, i 

un refredament sensible no produeix condensació de vapor d’aigua que hi ha en l’aire. [9] 

3La calor latent és la calor que en subministrar-lo o extreure’l d’una substància, no produeix 

cap variació en la seva temperatura. És per tant la calor que contribueix al canvi d’estat d’una 

substància: vaporització d’aigua o condensació de l’aigua continguda en l’aire. [9] 
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Superfície del cos humà 

La superfície (AD) del cos humà, en m2, es pot avaluar a partir de l’equació següent: 

AD=0,202 m0,425 h0,725     (Eq. A.5) 

On, 

m és la massa del cos en kg 

h és l’altura de la persona en m 

Per tant, per a una persona de 1,73 m i una massa de 70 kg, s’obté una superfície de: 

1,80m2. 

Energia metabòlica, M. 

La unitat utilitzada per a expressar l’energia metabòlica és el met, que és l’energia 

metabòlica per unitat de superfície del cos humà, generada quan està assegut i quiet. 

1 met ≈ 58,2 W/m2 = 50 kcal/h·m2 

Per a una persona estàndard (amb una superfície d’1,80 m2) en activitat sedentària (1 met), 

l’energia metabòlica és aproximadament de 100 W. 

 

Taula A.1.:Valors típics d’energia metabòlica generada per una persona adulta realitzant diferents 

activitats de forma contínua, segons [9].                                      

 

Treball muscular W 

El treball muscular sempre és molt més petit que l’energia metabòlica generada, de manera 

que habitualment no es té en compte per a càlculs de confort. 
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Aïllament de la roba, ICl· 

Per als càlculs de confort és important conèixer la resistència tèrmica de la roba al pas de la 

calor des de la pell a l’ambient. Aquesta resistència s’expressa en unitats clo. Un clo és 

aproximadament la resistència tèrmica que ofereix la roba utilitzada en ambients interiors 

durant l’hivern, i equival a 0,155 m2K/W. 

 

Taula A.2.: Valors típics d’aïllament segons tipus de roba, segons [9] 

Temperatura mitjana radiant Tr 

És una mesura de la influència de la radiació ambiental sobre el cos. 

Es defineix com la temperatura uniforme que tindria un recinte imaginari que intercanviés 

amb el cos la mateixa quantitat de calor per radiació que el recinte de temperatura no 

uniforme actual. 

El valor de la Tr es determina per l’expressió següent, resultant de fer un balanç de calor per 

radiació entre el cos i les superfícies que el rodegen: 

                                            (Eq. A.6) 

Ti és la temperatura de la superfície 

Fp-i és el factor de vista entre la persona i la superfície i, que representa el percentatge de 

radiació que abandona la superfície de la persona, i arriba directament a la superfície i.  

Si les diferències de temperatura entre les diferents superfícies que veuen el cos no són molt 

grans, la Tr, es pot estimar per l’expressió: 

                                           (Eq. A.7) 
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S’han dissenyat diferents tipus de termòmetres per a mesurar directament la Tr, com per 

exemple el termòmetre d’esfera de Vernon. 

Temperatura operativa, To 

És una mitjana ponderada de les temperatures Tr i Ta (temperatura de l’aire), amb relació als 

coeficients de transferència de calor 

                                                (Eq. A.8) 

On hr i hc són els coeficients de transferència de calor per radiació i convecció 

respectivament. 

El valor de hr per temperatures típiques d’interior de locals, és pràcticament constant. 

Podem considerar: hr > 4,7 W/m2ºC 

El valor d’hc es podrà determinar a partir d’alguna de les expressions de la taula següent: 

 

Taula A.3.: Equacions per a determinar els coeficients de transferència de calor per convecció, 

segons [9]. 

Temperatura efectiva, ET 

És un indicador del confort ambiental que combina en una única variable la influència de les 

variables personals i ambientals. Es defineix com la tem 

Es defineix com la temperatura que, en un ambient amb humitat relativa del 
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50%, provocaria en l’individu, la mateixa pèrdua de calor que la que es produeix en les 

condicions actuals. L’ET depèn del grau d’activitat i de la roba de la persona, que caldria 

especificar per a cada situació considerada. Resulta, per tant, impossible realitzar gràfics 

generalitzats d’ET. 

Temperatura efectiva estàndard, ET* 

És la temperatura efectiva definida a partir d’unes condicions típiques determinades. 

Aquestes condicions són les corresponents a una situació normal a l’interior d’un local: 

Icl=0,6 clo,   M = 1met,  V < 0,1 m/s,   Ts = Ta 

 

Figura A.1.: Zones de confort tèrmic en el diagrama psicomètric segons l’ASHRAE [1]. 
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Figura A.2.: Influència de la velocitat de l’aire al confort tèrmic segons l’ASHRAE [1] 

Altres variables i paràmetres que intervenen en el confort 

És important tenir en compte que el confort és un paràmetre subjectiu i, per tant, no existeix 

una condició de confort universal en la qual el 100% de les persones se sentin bé. En aquest 

sentit es mesura la qualitat del confort en percentatge de persones insatisfetes amb una 

determinada condició. Apart de les variables comentades, en el confort tèrmic hi influeix una 

sèrie de variables secundàries que en determinades situacions s’ha de tenir en compte. 

 Edat, sexe i estació de l’any 

 Gradient vertical en la temperatura de l’aire a l’alçada de cap i de peus 

 Temperatura del terra 

 Asimetria de la radiació tèrmica 

 

Figura A.3.: Influència de diferents variables secundàries al confort tèrmic, segons l’ASHRAE [1] 
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Figura A.4.: Confort segons grau d’aïllament i temperatura, segons l’ASHRAE [1] 

 

Figura A.5.: Proporcions de transmissió de calor generat pel metabolisme, segons l’ASHRAE [1] 

Les proporcions per tal de tenir confort tèrmic, es regulen pels següents tipus de 

transferència de calor: 

 40 a 50% Radiació: degut a la diferència de temperatura entre els cossos              

 30 a 35% Evaporació: degut a la calor alliberada a través de la suor i respiració          

 15 a 20% Convecció: degut a la temperatura i a la velocitat de l’aire                  

 2 a 5% Conducció: degut a la diferència de temperatura entre superfícies en 

contacte.   
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A.2. Mecanismes de transferència de calor en els tancaments 

d’un edifici. 

Els mecanismes de transferència de calor, entre l’ambient interior i l’ambient exterior, a 

través dels tancaments d’un edifici són els següents:  

a) Conducció  

La conducció és un mecanisme de transferència tèrmica mitjançant el qual, la calor viatja des 

d’una capa de material de temperatura elevada fins a una altra capa d’inferior temperatura 

degut al contacte directe de les molècules del material.  

La relació existent entre la velocitat de transferència tèrmica per conducció i la distribució de 

temperatures en els tancaments depenen de les característiques geomètriques i les 

propietats dels materials que els constitueixen, fent obediència a la denominada Llei de 

Fourier, segons [2]. 

T
x

T
Q 




 ·      [W/m2]                            (Eq. A.9) 

Quan el tancament es troba en equilibri termodinàmic el flux de calor i la temperatura en 

cada punt del mateix es manté constant; el procés de transmissió està en règim estacionari i 

el flux de calor és funció de la conductivitat dels materials. 

Quan no existeix l’anterior equilibri, ja sigui perquè el tancament no ha tingut prou temps per 

estabilitzar-se o degut a que les condicions de l’entorn varien amb el temps, el procés 

s’anomena transmissió en règim transitori, i es caracteritza perquè la temperatura en cada 

punt del tancament varia amb el temps. Una conseqüència de la variació de temperatura a 

l’interior del tancament és l’acumulació de la calor deguda a la calor específica dels material . 

b) Convecció 

La convecció es produeix quan l’aire d’una ambient es posa en contacte amb la superfície 

d’un tancament a una temperatura diferent. 

La convecció lliure o natural es produeix quan la força motriu que mou l’aire procedeix 

exclusivament de la diferència de densitat en l’aire, resultant del contacte amb la superfície a 

diferent temperatura i que dona lloc a forces ascensionals. 

En canvi, la convecció forçada es produeix quan existeix una força motriu exterior, com el 

vent, que mou l’aire sobre una superfície a diferent temperatura. Degut al increment de la 
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velocitat de l’aire es transmet una major quantitat de calor que en la convecció lliure per una 

determinada diferència de temperatura. 

En qualsevol dels casos el fenomen es pot avaluar mitjançant la Llei de Newton del 

refredament, segons [2]. 

ThQ  ·       [W/m2]                                       (Eq.A.10) 

c) Radiació 

Es produeix quan la superfície del tancament intercanvia calor amb l’entorn mitjançant la 

absorció i emissió d’energia per ones electromagnètiques. Mentre que en la conducció i la 

convecció es precís la existència d’un medi material per transportar l’energia, en la radiació la 

calor es transmet a través del buit, o a través d’un medi transparent com l’aire. 

Totes les superfícies opaques emeten energia en forma de radiació en una magnitud 

proporcional a la quarta potència de la seva temperatura absoluta T, i en un rang de 

longituds d’ona inversament proporcional a la seva temperatura absoluta. Per conseqüent, 

els tancaments emeten, en funció d’una propietat superficial denominada emitància, 

radiacions d’ona llarga, corresponent a l’espectre infraroig llunyà, procedent de les seves 

superfícies a la temperatura típica de l’ambient. De manera simultània, absorbeixen 

radiacions similars emeses per les superfícies visibles del seu entorn, en un procés 

denominat irradiació, segons [2]. 

4·· TQemesa          [W/m2]                                     (Eq. A.11.) 

A l’ambient també es pot considerar la presència de radiacions d’ona curta, corresponent a 

l’espectre de radiació visible i infraroja pròxima, i procedents de fonts d’elevada temperatura 

com el sol o l’enllumenat artificial. Per aquestes radiacions, els tancaments es comporten 

només com absorbents en funció d’una propietat superficial denominada absorbància. 

incidentabsorbida QQ ·       [W/m2]                                  (Eq. A.12) 

d) Combinació de mecanismes de transferència de calor 

Els processos de transferència de calor per mitjà de la conducció, convecció i radiació es 

produeixen de forma simultània durant el intercanvi de calor entre la superfície del tancament 

i l’ambient. 

En el flux degut a la radiació s’ha de considerar la contribució de l’absorció d’ona curta, ja 

sigui procedent del sol o de l’enllumenat, i la d’ona llarga, procedent de les superfícies de 
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l’entorn. En els cassos de recintes tancats s’han de considerar també les radiacions 

infraroges emeses pels tancaments i reflectides per la resta dels paràmetres. 

Respecte a la convecció, el flux de la calor depèn de si l’aire es mou per forces gravitatòries 

o és impulsat per agents externs. 

Per el càlcul dels fluxos de calor per radiació i convecció en casos simplificats es defineix un 

coeficient de transferència superficial de calor h: 

ThhThQ radconv  )·(·      [W/m2]                    (Eq. A.13) 

En la transmissió de la calor per conducció a través dels tancaments s’ha de considerar 

generalment que aquesta està constituïda per varies capes amb propietat físiques diferents, 

havent de calcular la seva resistència total com la suma de varies resistències en sèrie, i que 

les temperatures interiors resultants en règim estacionari tindran un gradient diferent en cada 

etapa. 

A.3. Balanç energètic de l’edifici 

Tractant l’edifici com un sistema, és possible diferenciar dos tipus de pertorbacions que 

l’afecten: les externes (temperatura de l’aire exterior, radiació solar, humitat i contaminació 

exterior) i les que provenen de les activitats pròpies de l’edifici (equips consumidors 

d’energia, il·luminació i ocupació). Aquestes pertorbacions externes i internes tendeixen a 

modificar les condicions tèrmiques en l’ambient interior. Per realitzar el control d’aquest 

ambient és necessari determinar el valor de les pertorbacions i el balanç global energètic de 

l’edifici. 

El balanç energètic en l’edifici, considerant el signe (+) com una entrada de calor i el (-) com 

una sortida, és el següent: 

(+/-) Transmissió de calor per conducció i convecció entre l’interior i l’exterior. 

(+)  Entrades de calor per efecte de les cargues d’il·luminació i dels diferents equips en a 

l’ambient. 

(+)  Entrada de calor per radiació solar sobre els tancaments exteriors de l’edifici. Efecte 

directe en les finestres i indirecte sobre els paràmetres opacs.  

(+)  Entrada de calor per efecte de l’ocupació per part dels usuaris de l’edifici. 

(+/-)  Efecte de les entrades (infiltracions) incontrolades de l’aire exterior. Són positives ( 

guanys de calor) si l’aire exterior està més calent que l’interior. 
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Així, en funció de la relació existent entre la temperatura exterior eT  i la temperatura interior 

iT  es pot plantejar el següent balanç: 

Pertorbació    Te>Ti  Te<Ti 

Transmissió per conducció i convecció        +      - 

Il·luminació i equips           +      + 

Radiació solar           +      + 

Ocupació personal           +      + 

Infiltracions           +      - 

Com es pot observar, el balanç és positiu en el cas que la temperatura exterior sigui superior 

a la interior; en cas contrari, pot haver-hi un balanç positiu o negatiu. 

A.4. Fonts d’aportació de calor en l’edifici 

El guany de la calor de l’edifici és la suma de l’energia alliberada per el conjunt de les fonts 

de calor que es situen dins i fora del mateix. Aquestes fonts de calor tenen orígens diversos: 

a) Guanys per conducció i convecció 

Aquest mecanisme de transmissió de calor s’aplica a totes les pertorbacions que es 

produeixen a través dels tancaments, excepte amb la radiació solar. 

b) Guanys per radiació solar 

La radiació solar actua per dues vies; en primer lloc, escalfant els tancaments opacs de 

l’edifici, i en segon lloc, entrant directament a través dels vidres i escalfant els components 

interiors (parets interiors, mobiliari, etc.). Aquestes accions són guanys instantanis. Només 

tenen efecte sobre l’aire interior de l’edifici transcorregut un temps, quan els murs exteriors, 

per la seva inèrcia, deixen passar el flux de calor a l’aire interior, o quan els elements interns 

calents comencen a transmetre calor per convecció a l’aire interior.   

c) Guanys d’il·luminació i equips 

Tota l’energia consumida per l’enllumenat o pel els equips es transforma en guanys, que 

passa a l’ambient al cap d’un cert temps per mecanismes similars als de la radiació solar. En 

el cas de l’enllumenat, s’ha de considerar que la part de calor que va a l’ambient a controlar 

dependrà del tipus de lluminària utilitzada. En certs casos alguns equips de l’edifici (cuines, 
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fogons, cafeteres,...) poden ocasionar guanys de calor latent (vapor d’aigua) que passen 

immediatament a l’ambient a controlar. 

d) Guanys d’ocupació 

Les persones, amb la seva activitat, desprenen calor sensible i calor latent. El calor sensible 

es transmet en part per radiació i en part per convecció a l’ambient. Això, s’oposa una 

determinada entrada de calor sensible a l’aire de l’edifici desfasada en el temps respecte del 

guany. El guany latent passa a l’ambient de manera simultània. 

e) Guanys per infiltracions 

Les entrades d’aire no controlades són les infiltracions, que són degudes a una diferència de 

pressions entre l’ambient exterior i el interior. Aquestes variacions de pressió van associades 

habitualment a diferències de temperatura de l’aire. 

Les infiltracions es produeixen a través de les obertures de l’edifici: portes, finestres, i reixes. 

Aquests guanys passen a l’ambient interior de l’edifici de manera instantània.  

A.5. Càlcul de la càrrega de pol·lució 

La unitat que mesura la qualitat de l’aire es el pol. 1 pol és la qualitat de l’aire contingut en un 

espai en què es troba una font de pol·lució d’1 olf amb una ventilació d’1 l/s d’aire no 

contaminat. 1 olf correspon a l’emissió de pol·lució originada per una persona estàndard. 

1 pol = 1 olf/ 1l/s 

La càrrega total de pol·lució d’un local és el resultat de la suma de valors de pol·lució emesos 

per cadascuna de les fonts contaminants que hi ha al local o edifici: 

 Els ocupants 

 L’edifici: mobles, estores, cortines, catifes, i el propi sistema d’AC. 

Per al càlcul de la càrrega de pol·lució s’utilitzen valors experimentals. 

 

Taula A.4.: Valors de disseny de la qualitat de l’aire interior, segons [9]. 
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Taula A.5.: Càrrega de pol·lució deguda als ocupants, segons [9] 

 

Taula A.6.: Valors d’ocupació als edificis (pers/m2), segons [9]. 

 

Taula A.7.: Càrrega de pol·lució deguda als edificis, segons [9]. 

La influència de la qualitat de l’aire exterior també és important per definir les necessitats de 

ventilació. Si l’aire exterior està en males condicions, caldrà purificar-lo abans d’utilitzar-lo. 

 

Taula A.8.: Nivells típics de qualitat d’aire exterior (dpol), segons [9]. 
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Càlcul de la ventilació necessària 

L’eficiència de la ventilació, ƐV, és la relació entre les concentracions de l’aire evacuat a 

l’exterior (Ce) i de l’aire a la zona de respiració (Ci): 

i

e
V C

C
     (Eq. A.14) 

ƐV = 1 si l’aire està totalment mesclat 

ƐV > 1 si l’aire a la zona de respiració és més ric que l’evacuat. Disminuiran les necessitats 

de ventilació. 

ƐV < 1 si l’aire a la zona de respiració és més pobre que l’evacuat. Les necessitats de 

ventilació augmentaran. 

La ventilació necessària Qc (en l/s), es calcula amb la fórmula següent: 

voi
c cc

G
Q


1

·10 


                                                 (Eq. A.15) 

G, és la càrrega de pol·lució en olf. 

ci (en µg/l), és la concentració permesa per l’espècie química a l’aire interior 

co (en µg/l), és la concentració existent a l’aire exterior. 

Procediment de càlcul 

Per a determinar la ventilació necessària per mantenir una qualitat de l’aire interior des d’un 

punt de vista de confort, se segueix el procediment següent: 

1. Elecció de la qualitat de l’aire interior ( Taula 1 ) 

2. Estimació de la qualitat de l’aire exterior ( Taula 5 ) 

3. Càlcul de la càrrega de pol·lució ( Taules 2, 3 i 4 ) 

4. Estimació de l’eficiència de ventilació 

5. Càlcul de la ventilació necessària Qc a partir de l’equació corresponent 

Si fos necessari calcular les necessitats de ventilació des del punt de vista de la salut, se 

segueix el mateix procediment, avaluant Qh. S’escolliria el valor màxim entre Qc i Qh. 
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Pol·lució deguda al sistema de climatització 

Està demostrat per diferents estudis que una font important de pol·lució als edificis es deu al 

propi sistema d’aire condicionat. Els elements responsables d’aquesta pol·lució són 

bàsicament els filtres i els bescanviadors de calor rotatius. Una altra font important de 

pol·lució és un manteniment insuficient dels humidificadors, si n’hi ha. Els humidificadors 

d’esprai i els filtres d’adsorció són una bona mesura per millorar la qualitat de l’aire. 

Des del punt de vista energètic, la millor mesura és dissenyar els edificis amb un nivell baix 

de pol·lució, el que comporta una disminució de les necessitats de ventilació i, per tant, un 

estalvi d’energia.  
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ANNEX B: CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
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ANNEX B: CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

B.1. La contaminació acústica 

El confort acústic influeix de manera clara en el comportament dels usuaris, depenen de 

l’entorn en que es trobin hi haurà molèsties acústiques que impediran la realització 

satisfactòria de les activitats quotidianes. Quan el soroll es converteix en una molèstia per un 

conjunt important de la població, es parla de contaminació acústica.  

En estudis de mesura dels nivells de soroll s’acostumen a classificar les fonts de soroll entre 

exteriors a l’edifici, d’interès pel disseny ambiental urbà i per l’aïllament acústic de l’edifici, i 

interiors al propi edifici, com per exemple alhora de projectar l’adequat aïllament acústic a 

soroll aeri. 

Les fonts exteriors acostumen a generar agents de difícil control (trànsit, avions, població en 

general, etc.), mentre que les fonts interiors acostumen a ser causades per les instal·lacions 

comunitàries de l’edifici i per l’activitat dels seus ocupants i, per tant, poden ser gestionades 

pels propis ocupants o tractades en origen.  

B.2. El soroll 

El soroll es pot transmetre mitjançant tres maneres diferents: per via directe a través de 

l’element constructiu; per transmissions laterals de l’element constructiu respecte dels 

propers; o bé, per impacte que es produeix per les debilitats acústiques produïdes per 

l’existència d’instal·lacions i altres (vibracions d’equips, caiguda d’objectes, etc.) 

Per tant, el soroll és una de les fites més importants en la qualitat ambiental dels edificis, per 

aquest motiu, és fonamental limitar-lo a valors raonables en els locals habitables, 

determinant aquests nivells en funció de l’activitat dels ocupants.  

En general, el nivell acústic (dBA) del soroll és el factor determinant de les molèsties, i el seu 

nivell admissible serà sempre relatiu a les característiques de l’individu i a l’activitat 

realitzada. 

Els estudis d’higiene laboral han demostrat la relació directa entre l’exposició a nivells alts de 

soroll i la sordesa professional. Estudis recents de la Organització Mundial de la Salud 

(OMS) han assenyalat que a partir dels 70dBA comença la zona de fatiga, i que nivells 

equivalents Leq per sobre dels 80 dBA poden causar malalties cardiovasculars, trastorns 

digestius o psíquics. 
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Respecte a la normativa nacional en aquest àmbit, el Reial Decret 1316/1989, sobre 

protecció dels treballadors front als riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball, 

estableix que en els llocs de treball en que el nivell diari equivalent Leq superi els 85 dBA 

(durant la jornada laboral), es realitzarà periòdicament avaluacions acústiques del lloc de 

treball i revisions auditives als treballadors exposats. 

Encara no es disposa d’una normativa nacional que reguli i limiti la contaminació acústica de 

forma integral, donat que la Llei 37/2003 del Soroll no ha estat desenvolupada 

reglamentàriament, i la Norma Bàsica de Condicions Acústiques NBA-CA-88 només 

recomana que el soroll urbà no superi el nivell acústic equivalent de 60dBA en 24h. 

B.3. Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona 

A la pàgina 11 de l’Annex I de la Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona, 

aprovada el 26 de març del 1999 hi consta: 

S’estableixen les zones se sensibilitat acústica següents: 

Zona tipus I: Sectors del territori d’alt confort acústic. 

Són zones que presenten nivells acústics més baixos que d’altres de la ciutat de 

característiques similars i que, per tant, cal preservar i evitar que incrementin els seus nivells 

de soroll en aplicar mesures correctores en altres zones més sorolloses. 

En casos excepcionals, l’Ajuntament podrà delimitar zones específiques que demanin una 

protecció molt alta contra el soroll. En aquests casos es fixaran uns valors guia més 

restrictius i es prendran mesures d’actuació per tal d’assegurar-ne el compliment. 

Zona tipus II: Sector del territori amb predomini del sòl urbà, urbanitzable o no 

urbanitzable d’ús d’habitatge i residencial. 

Zona tipus III: Sector del territori amb predomini del sòl urbà, urbanitzable o no 

urbanitzable, d’ús d’habitatge, residencial, comercial i de serveis. 

Zona tipus IV: Sector del territori amb predomini del sòl urbà, urbanitzable o no 

urbanitzable, d’ús industrial. 

Zona tipus V: Sector del territori amb predomini del sòl urbà, urbanitzable o no 

urbanitzable, afectat de servituds acústiques. 
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Aquestes servituds es consideraran a favor de sistemes generals d’infraestructures de 

transports o altres equipaments públics que ho exigeixin, com vies ferroviàries, i seran 

delimitades en cada cas concret per l’Ajuntament. 

Per a cada zona s’establiran uns nivells de soroll (nivells guia), que es recomana no 

sobrepassar. Per tant, no es podrà instal·lar cap activitat que provoqui un increment del nivell 

de soroll ambiental per sobre el valor guia del sector.  

 

ZONA 
Període diürn (07:00h a 

22:00h) 

Període nocturn (22:00h a 

07:00h) 

I 60dBA 50dBA 

II 65dBA 55dBA 

III 70dBA 60dBA 

IV 75dBA 65dBA 

Taula B.1.: Nivells sonors guia en l’ambient exterior de la ciutat de Barcelona [Ordenança General del 

Medi Ambient Urbà, aprovada el 26 de març del 1999] 
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ANNEX C: NIVELLS MÍNIMS D’IL·LUMINACIÓ 
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ANNEX C: NIVELLS MÍNIMS D’IL·LUMINACIÓ 

Segons l’article 8 del R.D. 486/1997 els nivells mínims d’il·luminació en els llocs de treball 

seran els descrits a la taula C.1.. 

Zona o part del lloc de treball Nivell mínim d'il·luminació (lux)

Zones on s'executen tasques amb:
1) Baixes exigències visuals 100
2) Exigències visuals moderades 200
3) Exigències visuals altes 500
4) Exigències visuals molt altes 1.000
Àrees o locals d'ús ocasional 50
Àrees o locals d'ús habitual 100
Vies de circulació d'ús ocasional 25
Vies de circulació d'ús habitual 50  

Taula C.1.: Nivells mínims d’il·luminació dels llocs de treball segons article 8 del RD 486/1997 

Aquests nivells mínims d’il·luminació en els llocs de treball es duplicaran en els següents 

casos: 

 En les àrees o locals d’ús general i en les vies de circulació, quan per les seves 

característiques, estat o ocupació, existeixin riscos apreciables de caigudes, cops o 

altres accidents. 

 En les zones on s’efectuïn tasques, on un error d’apreciació visual durant la 

realització de les mateixes representi un perill per el treballador que les executi o per 

a tercers o quan el contrast de lluminàries o de color entre els objectes a visualitzar i 

el fons sobre el que es trobin sigui molt dèbil. 

D’altra banda, la il·luminació en els llocs de treball també haurà de complir una sèrie de 

característiques, com per exemple, la distribució dels nivells de llum haurà de ser el més 

uniforme possible, així com també, s’haurà d’evitar els enlluernaments directes o indirectes 

produïts per la llum solar o per fonts de llum artificial i procurà mantenir els nivells de contrast 

de luminància adequats a les exigències visuals de les tasques. 

Els llocs de treball, en que una fallada de l’enllumenat normal suposi un risc per la seguretat 

dels treballadors disposaran d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i seguretat. 

Segons la NTP 211: “Il·luminació dels centres de treball”, un tractament adequat de l’ambient 

visual permet inserir en els aspectes de seguretat, confort i productivitat, que conjuntament 

fomenten la creació d’un ambient de treball segur, còmode i eficaç. 
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ANNEX D: CLASSIFICACIÓ DELS SISTEMES DE 

CLIMATITZACIÓ 
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ANNEX D:  CLASSIFICACIÓ DELS SISTEMES DE 

CLIMATITZACIÓ 

Segons el fluid utilitzat per a climatitzar, els sistemes de climatització es poden dividir en 

quatre grups: 

 Sistemes tot aire 

 Sistemes aire-aigua 

 Sistemes tot aigua 

 Sistemes d’expansió directa o sistemes de refrigerant 

A continuació es veuran les característiques de cada un d’ells per separat. 

D.1. Sistemes tot aire 

Els sistemes tot aire disposen de la unitat central, el climatitzador, que és el responsable de 

realitzar el tractament de l’aire necessari per compensar les càrregues tèrmiques en el 

recinte a climatitzar. Aquests sistemes utilitzen com a unitats terminals difusors, reixetes o 

comportes que s’escullen en funció de la qualitat d’aire a subministrat en el local. 

 

Figura D.1. Esquema del sistema tot aire, segons [9]. 
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Aquests sistemes es classifiquen bàsicament segons el control que es faci per a l’obtenció 

de les condicions desitjades en el local a climatitzar: control de temperatura i control de 

volum d’aire.  

Segons el tipus de control es tenen quatre possibilitats: 

 Volum d’aire variable i temperatura constant 

 Volum d’aire variable i temperatura variable 

 Volum d’aire i temperatura constants 

 Volum d’aire constant i temperatura variable 

La variació del volum d’aire es fa mitjançant caixes reguladores de cabal d’aire, instal·lades 

abans dels difusors de sortida d’aire de cada sala o local condicionat. En funció de la 

temperatura de sala respecte a la temperatura de consigna es dóna pas a més o menys 

cabal d’aire.  

La variació de la temperatura es realitza regulant el cabal d’aigua que passa per la bateria 

d’aigua del climatitzador. Incrementant aquest cabal es baixa o puja la temperatura de l’aire 

de sortida de la UTA (Unitat de Tractament d’Aire), segons el règim de funcionament. 

Les més utilitzades de les quatre configuracions presents són: 

 Volum d’aire variable i temperatura constant, veure la taula D.1. 

 Volum d’aire constant i temperatura variable, veure la taula D.2. 

Ja que la primera configuració de volum d’aire i temperatura constant no permet satisfer les 

exigències de confort del local i la configuració de volum d’aire i temperatura variables és 

innecessària i d’elevat cost econòmic. 

Per tant, els sistemes tot aire tenen els avantatges següents: 

 Possibilitat de tenir sistemes centralitzats. 

 Permeten l’ús d’energies gratuïtes, per exemple, el free-cooling. 

 Facilitat de recuperació d’energia. 

Però, també es troben alguns inconvenients: 

 Necessitat d’espais per a col·locar els conductes. 

 Difícil accés a les UT, que generalment es troben en un sostre fals. 



Annex: Anàlisi de bones pràctiques de gestió energètica en edificis              Pàg. 35 

 

Es disposa d'un climatitzador per a cada zona a climatitzar.
La temperatura de l'aire d'impulsió acostuma a estar entre 6 i 8ºC 
per sota la temperatura a què es vol mantenir el local.
La velocitat d'aire es troben:  v < 9 m/s ; per evitar molèsties 
acústiques.
Els tipus d'unitats de climatització poden ser: compactes i 
autònomes (DX), compactes de coberta (roof-top ), compactes 
verticals o horitzontals, o unitats partides. 
Les UT (unitats terminals) són generalment reixetes de paret i 
simples difusors.
La UC (unitat de control) és un termòstat .

Permeten condicionar zones amb diferents variacions de càrrega.

L'aire es refreda en una UTA fins a 15ºC.
Abans d'impulsar l'aire a la zona es pot escalfar a través d'unes 
bateries de calor col·locades a la UT, podent subministrar diferents 
temperatures a les diferents zones.
El post-escalfament es realitza amb: bateries d'aigua calenta  o 
amb bateries de resistències elèctriques .
Genera una quantitat de fred superior al necessari i a més 
subministrar calor extra, això és l'inconvenient.
Des de la mateixa UTA central, es distribueix un cabal d'aire 
mitjançant un conducte per a cada zona o local.
També disposa de bateries de fred i calor que es col·loquen en 
paral·lel, d'aquesta manera es generen dues corrents, una de freda i 
una altre de calenta.

Disposa d'una comporta que barreja d'ambdues corrents, la freda i 
la calenta, controlades per termòstats  d'ambient per a cada zona.

SISTEMES TOT AIRE (Volum d'aire constant i Temperatura variable)

Sistema 
unizona

Sistema 
unizona amb 

post-
escalfament

Sistema multi 
zona

 

Taula D.1.: Classificació dels sistemes tot aire amb volum                                                        

d’aire constant i temperatura variable. 
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L'aire tractat es subministra a través de dos conductes diferents a 
cada UT de cada local. Un cop allà es barregen els dos cabals per 
tal d'aconseguir la temperatura desitjada.
Les velocitats de l'aire es troben: 10 m/s < v <15 m/s
L'ús de dos corrents d'aire diferents tractats amb energies 
convencionals, està prohibit per les IT.IC. Però es pot fer funcionar 
de la següent manera: A l'estiu, es pren aire exterior com a aire 
calent. I al hivern es pren aire exterior com a aire fred, i a 
continuació es fa la barreja igualment.

Disposa d'una UTA, que subministra dos fluxos d'aire a cada local.

Sistema d'alta velocitat.
Es tenen dos fluxos d'aire, un primari , i un secundari .
L'aire primari (volum d'aire constant, temperatura variable), 
neutralitza els guanys o pèrdues de calor per transmissió durant tot 
l'any.
L'aire secundari se subministra a cabal variable i temperatura 
constant.

SISTEMES TOT AIRE (Volum d'aire variable i Temperatura constant)

Sistema de 
conducte doble 
(double duct )

Sistema de flux 
doble (Dual 

conduit )

 

Taula D.2.: Classificació dels sistemes tot aire amb volum d’aire variable i temperatura constant. 

D.2. Sistemes aire-aigua 

Degut a que els sistemes aire-aigua combinen la utilització de dos fluids primaris per 

l’aportació tèrmica, a més de les dues unitats de calor i fred, cal que hi hagi, una xarxa de 

canonades d’aigua i una xarxa de conductes per a distribució d’aire com equips intermedis. 

 

Figura D.2.. Esquema del sistema aire-aigua, segons [9]. 
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Les UT d'aire són inductors.
Es barreja l'aire primari de l'exterior en els inductors  amb l'aire 
secundari de l'interior. Aquest aire secundari prèviament passa per 
les bateries d'aigua calenta o freda per donar-li la temperatura 
necessària i finalment es subministra al local.
S'ha de tenir en compte la temperatura de rosada del local en 
refrigeració.
La velocitat de l'aire primari és troba entre : 15m/s < v < 20m/s
La temperatura d'impulsió de l'aigua en refrigeració és de 7ºC, 
mentre que en calefacció és de 80ºC.
S'aplica en edifici que és necessari calor i fred de manera simulànea 
i també amb edificis amb diferents càrregues tèrmiques en les seves 
sales.
Utilitza com a UT en comptes d'inductors, aerotermos .                 
Un aerotermo (fan coil ) és una unitat formada per un ventilador 
(fan ) i un serpentí (coil ) pel qual circula aigua freda o calenta.     
Igual que pels inductors, hi ha aerotermos de bateries simple i 
dobles, aigua calenta i freda.
La temperatura d'impulsió de l'aigua en refrigeració és de 7ºC, 
mentre que en calefacció es troba entre 50 i 80ºC.
L'aire exterior es transporta de manera independent a cada 
aerotermo si disposa d'entrada d'aire primari, sinó es transporta de 
manera directa al local.

Instal·lació d'una xarxa de canonades pel terra i pel sostre del local 
que a través de la calor radiant que desprenent climatitzen el local.

Necessitat de ventiladors per a la circulació d'aire.
Imprescindible un bon deshumectador de l'edifici climatitzat 
especialment quan treballa en mode fred, ja que la temperatura de 
la superfície de les pareds ha de ser superior a la temperatura de 
rosada.
Sistema amb un cost menor que els altres sistemes.             L'aigua 
freda es subministra entre 15 i 17ºC enlloc dels 7ºC de qualsevol 
instal·lació estàndard en els mesos d'estiu. I de 36 a 38ºC enlloc 
dels 50ºC en règim d'hivern. 
L'inconvenient és que és difícil trobar equips que refredin a 15 a 
17ºC. Els fabricants no dissenyen aquests equips per a refredar 
aquestes temperatures.

SISTEMES AIRE-AIGUA

Sistemes 
d'aerotermos 

(fan coils ) 
amb aire 

suplementari

Sistemes de 
superfícies 

radiants amb 
aire 

suplementari

Sistemes 
d'Inducció

 

Taula D.3.: Classificació dels sistemes aire-aigua. 

Pel que fa als sistemes d’inducció i als aerotermos presenten els següents avantatges: 

 Poc espai requerit. 

 Control individual de la temperatura a cada local, adequat per edificis amb particions 

sotmeses a canvis. 
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 Bona distribució d’aire. 

 Consum inferior , ja que no disposen de ventiladors. 

En canvi , presenten els següents inconvenients: 

Pels inductors: 

 Requereixen d’una elevada inversió inicial, ja que els equips inductors són cars. 

 Instal·lació de disseny més complexa que amb un aerotermo. 

Pels aerotermos: 

 Cal preveure la ventilació. 

 Nivell de soroll més elevat que en els altres casos. 

 Alt cost de manteniment dels aerotermos. 

D’altra banda, els avantatges que presenten els sistemes radiants són els següents: 

 També, requereixen de poc espai i poc manteniment. 

 Permeten temperatures més altes a l’ hivern i més baixes a l’estiu donant millor 

sensació de confort. 

 Les temperatures d’impulsió d’aire permeten millors rendiments de producció, i per 

tant, més estalvi energètic. 

I els inconvenients: 

 Risc de condensació quan treballa en fred. 

 Requereixen d’un bon aïllament a la part superior del sostre. 

 L’aire primari s’ha de subministrat per separat. 

D.3. Sistemes tot aigua  

Els sistemes tot aigua són aquells en que l’aigua és l’agent que s’ocupa de compensar les 

càrregues tèrmiques del recinte a climatitzar (encara que poden tenir aportació de l’aire 

exterior per la renovació). 
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Figura D.3. Esquema del sistema tot aigua, segons [9]. 

L’aigua es refreda i s’escalfa en unitats centralitzades i es duu a través de conductes a les 

unitats terminals ubicats als locals a climatitzar. En aquests sistemes es poden trobar com a 

UT, en les instal·lacions de calefacció, els radiadors o el terra radiant i a les instal·lacions 

d’aire condicionat, els fan-coils, etc. 

Alguns dels avantatges són: 

 Permeten zonificació. 

 Permeten utilització de free-cooling. 

 Permeten implantar sistemes per només fred o només calor segons temporada. 

Però també presenten alguns inconvenients: 

 Risc de condensació quan treballa en fred. 

 Cal preveure la ventilació. 

 Nivell de soroll elevat que en altres sistemes 
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Són semblants als descrits a l'apartat de sistemes d'aire-aigua, però 
amb la diferència que no disposen de l'entrada d'aire tractat 
provinent d'una UTA.

Pensats per donar només fred  o només calor .

Permeten zonificació de l'edifici

Disposen d'una bateria doble, una part refreda i l'altre escalfa.

Permeten donar simultàneament calor i fred , separats per dos 
sistemes independents.
Important evitar utilitzar-los sinó és estrictament necessàri, ja que 
representen un gran cost.
Permeten zonificació  de l'edifici

Més cars d'implantació i d'explotació que els sistemes de dos tubs.

Sistema convencional adoptat en la majoria d'edificis.
Utilitza radiadors, que són emissors de calor per l'interior dels quals 
circula aigua a una temperatura de 50 a 90ºC.
El calor a l'aire ambient es transmet en un 20% per radiació i un 
80% per convecció.
Hi ha tres tipus de radiadors: radiadors de fosa, de pes mes elevat, i 
llarga durabilitat; radiadors de xapa d'hacer i radiadors d'alumini, que 
tenen un alt coeficient de transferència de calor però amb una vida 
útil més curta que la dels altres dos.

Sistemes de 
terra o sostre 

radiant
Similar als sistemes aire-aigua

Sistemes de 
radiadors 

(calefacció)

Sistemes 
d'aerotermo a 

quatre tubs

SISTEMES TOT AIGUA

Sistemes 
d'aerotermo a 

dos tubs

 

Taula D.4.: Classificació dels sistemes tot aigua. 

D.4. Sistemes d’expansió directa (refrigerant) 

Els sistemes d’expansió directa obvien la necessitat d’enviar aire o aigua des d’un sistema 

central a cada zona d’un edifici. Simplifiquen el sistema reduint conductes i canonades. Les 

unitats de producció tèrmica (interiors responsables de refredar o escalfar), estan 

normalment dins o molt a prop del local o espai a condicionar i estan formades únicament 

pels elements essencials (els elements que fan soroll o necessiten manteniment es 

col·loquen a les unitats exteriors). 
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Figura D.4.: Esquema del sistema d’expansió directa, segons [9]. 

Es poden classificar en quatre tipus principals: 

 Sistemes amb unitats compactes: unitats de coberta (roof-top), unitats de finestra 
(through de wall), i compactes (package). 

 Sistemes partits: split 

 Sistemes partits: multi-split 

 Sistemes VRV (Volum de Refrigeració Variable) 

A la taula D.5. es poden observar les característiques de cada tipus principal. 

Tot sistema d’expansió directa consta de les següents etapes: 

1. Compressió: El compressor es l’encarregat de pujar la pressió del refrigerant i 

transportar el mateix pel circuit. 

2. Condensació: L’element que fa de condensador és el intercanviador exterior (en el 

cicle de refrigeració) i és on el refrigerant passa d’estar a estat gasos a estat líquid. 

3. Expansió: La vàlvula d’expansió provoca una baixada de pressió i el intercanviador 

interior que fa de evaporador i el refrigerant passa d’estat líquid a gasos.  

4. Evaporació: En mode refrigeració en l’evaporador calor de l’ambient i en el 

condensador es dissipa la calor absorbida a l’evaporador cap a l’ambient. En canvi, si 

treballa en mode calefacció, el cicle s’inverteix i el intercanviador exterior passa a 

treballar d’evaporador i el intercanviador interior passa a treballar de condensador.  
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L’esquema general dels sistemes d’expansió directa és el següent: 

 
Figura D.5.: Cicle d’expansió directa, segons ASHRAE [15]. 

Tipus de sistemes: unitats de coberta (roof-top ), unitats de finestra 
(through the wall ) i compactes (packaged ).
Disposen en el seu interior de tots els elements del circuit frigorífic: 
compressor, condensador, sistema d'expansió, ventiladors, 
termòstats, i elements de control. 
Equips d'alt nivell sonor.

Sistemes 
partits: split

Separats per dos elements: una unitat interior (evaporador, 
ventilador i comandament de control o termòstat) i una unitat exterior 
(compressot, condensador, sistema d'expansió i elements de control 
o termòstat). 
Extensió del sistema split.
Cada unitat condensadora exterior té la capacitat per assistit a 
varies unitats evaporadores interiors.
Capacitat de variar la quantitat de fluid refrigerant que se 
subministre a cadascuna de les unitats interiors d'una instal·lació, 
amb una única línia de líquid i una de gas per tal de donar fred i 
calor.
Aplicació per a ser usada en bomba de calor.
Condensadors amb control de capacitat tipus inverter.
Poden usar recuperadors de calor, en aquest cas, s'utilitzen tres 
tubs de refrigerant i pot donar simultàniament refrigeració i 
calefacció a diferents locals segons la demanda. 

Sistemes VRV 
(Volum de 

Refrigeració 
Variable)

SISTEMES D'EXPANSIÓ DIRECTA (REFRIGERANT)

Sistemes amb 
unitats 

compactes

Sistemes 
partits:    

multi-split

 

Taula D.5.: Classificació dels sistemes d’expansió directa. 
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D.5. Classificació dels sistemes segons el fluid refrigerant 

utilitzat 

Els diferents components i equips que configuren un sistema de climatització, es classifiquen 

segons la taula següent: 

 

Taula D.6.: Classificació dels components i equips d’un sistema d’aire condicionat                   

per diferents criteris, segons [9]. 
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ANNEX E: VÀLVULA DE 4 VIES 
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ANNEX E: VÀLVULA DE 4 VIES 

A continuació es presenta l’esquema de funcionament de la vàlvula de 4 vies que utilitza la 

bomba de calor per invertir el cicle frigorífic quan treballa en mode refrigeració.  

 

Figura E.1.: Esquema d’un circuit frigorífic de recuperació de l’aire d’extracció en una bomba de calor 

aire-aire, segons [11]. 
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ANNEX F: SISTEMES DE REFRIGERACIÓ I 

CALEFACCIÓ 
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ANNEX F: SISTEMES DE REFRIGERACIÓ I 

CALEFACCIÓ 

F.1. Bomba de calor 

S’entén per bomba de calor a una màquina tèrmica que té la capacitat de transferir calor des 

d’un focus fred a un focus més calent. La bomba de calor funciona segons el cicle frigorífic 

clàssic amb la única diferència que el cicle és reversible, de manera que  el intercanviador 

que funciona durant l’estiu com a evaporador, passa a funcionar com a condensador al 

hivern.  

La calor flueix de manera natural des de les altes temperatures a les baixes temperatures. 

Tanmateix, la bomba de calor és capaç de fer-ho en direcció contrària, utilitzant una quantitat 

de treball relativament petit. Les bombes de calor poden transferir aquesta calor des de les 

fonts naturals a baixa temperatura (focus fred), tals com l’aire, aigua o la pròpia terra, cap a 

les cambres interiors que es tingui intenció d’escalfar. És possible també utilitzar els calors 

residuals de processos industrials com a focus fred el que permet disposar d’una font de 

temperatura coneguda i constant que millora el rendiment del sistema. 

Les bombes de calor també poden ser utilitzades per a refrigerar. En aquest cas la 

transferència de calor es realitza en sentit contrari, és a dir, des de l’aplicació que requereix 

fred a l’entorn que es troba a temperatura superior. A la figura següent es pot observar 

aquest fet. 

 

Figura F.1.: Bomba de calor en règim d’estiu i hivern, segons [11]. 

Per explicar el seu funcionament, a la pràctica seria hipotèticament fer girar físicament l’equip 

d’aire condicionat, però fer això resultaria molt complicat i s’aconsegueix el mateix objectiu 

invertint el cicle frigorífic mitjançant l’aplicació d’una simple vàlvula inversora que controla el 
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sentit de circulació del refrigerant a través del sistema, aquesta vàlvula consisteix en una 

vàlvula de 4 vies (veure Annex E). 

En ambients suaus, com és el cas del Mediterrani, la utilització de la bomba de calor tant per 

a refrigeració com per a calefacció és un sistema òptim des del punt de vista energètic. Així, 

la bomba de calor és el sistema ideal per a llocs calorosos a l’estiu i no excessivament freds 

al hivern.  

Si es parla de l’eficiència de la bomba de calor, aquesta s’acostuma a estimar pel coeficient 

entre l’energia entregada al local (energia útil) i l’energia absorbida de la xarxa elèctrica 

(energia consumida). Per tant, el coeficient de comportament de les bombes de calor és 

major en el cas del hivern que per l’estiu, ja que s’afegeix la calor dissipada en el 

compressor en el cicle com a efecte útil.  

Es pot veure un exemple, si es compara la bomba de calor amb qualsevol altre sistema 

elèctric, es pot observar que en el cas d’un convector tradicional de calefacció, l’energia 

elèctrica que s’obté de la xarxa 1kWh ofereix el mateix 1kWh de calor, per tant, es tracta 

d’una relació 1×1. Això no succeeix en el cas de la bomba de calor, ja que l’energia elèctrica 

consumida per la xarxa elèctrica, en el cas d’absorbir 1kWh, l’aportació de calor que la 

bomba ens ofereix és de 3kWh, per tant, en aquest cas la relació és de 1×3. Aquest 

important estalvi energètic és degut principalment a que el transport de la calor requereix 

exclusivament el consum elèctric del compressor i el ventilador, mentre que en el cas del 

convector, la pèrdua de calor per efecte Joule és major. 

F.2. Calefacció per radiadors 

La calefacció per radiadors és el sistema més instal·lat que es pot trobar actualment en el 

nostre país. És especialment adequat per zones amb temperatures mínimes baixes, on el 

sistema de calefacció amb bomba de calor, una alternativa possible des del punt de vista 

econòmic, tindria un rendiment baix.  

No obstat, en el nostre cas d’estudi, on l’eficiència energètica i la sostenibilitat són criteris 

prioritaris, queda descartat aquest sistema per les elevades temperatures de utilització de 

l’aigua, que oscil·len entre 80ºC i 90ºC mentre que en el cas del terra radiant estan entre 

35ºC i 45ºC.  
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F.3. Terra radiant 

Xarxa de canonades uniformement distribuïda i situada sota el paviment per on discórrer 

l’aigua que transporta l’energia tèrmica. La seva utilització habitual és la de calefacció tot i 

que també es pot fer servir com a sistema de refrigeració. 

Avantatges respecte als sistemes de calefacció habituals: 

Per l’interior del circuit hi circula aigua a una temperatura moderada de 35 a 45ºC a 

diferència dels 70 a 90ºC que circula per radiadors. Això disminueix el salt tèrmic que ha 

d’assolir la caldera, disminuint notablement l’energia consumida. S’obté un estalvi d’un 20 a 

30% en vivendes, i fins al 60% en grans alçades. Aquest fet fa que siguin ideals a l’hora de 

combinar amb sistemes de captació solar tèrmica. 

Els sistemes habituals provoquen un corrent d’aire calent ascendent que va directament al 

sostre, on es refreda, provocant que la temperatura de confort a nivell de terra s’assoleixi 

molt més tard. S’evita l’escalfament innecessari de parets exteriors. 

La distribució de calor pel terra proporciona un gradient tèrmic corporal ideal, mantenint els 

peus calents i el cap fresc. S’eliminen els punts freds de la casa, tot eliminant els corrents 

d’aire interiors. Absència d’elements visibles. 

El terra es troba a una temperatura de 25 a 30ºC, evitant problemes de circulació i formació 

de varius. S’eliminen les superfícies calentes exposades, que poden provocar cremades. El 

fet de treballar a baixa temperatura no resseca l’ambient ni les mucoses nasals. La baixa 

velocitat en què s’eleva l’aire no aixeca pols ni microorganismes. 

Pel fet que el circuit recorri el terra i no les parets, es redueixen les possibles avaries 

provocades per la interacció de les persones: forats de trepants, impactes amb els elements. 

Inconvenients: 

La mala distribució de les canonades en una habitació pot provocar problemes de gradients 

tèrmics i problemes corporals, amb un elevat cost de respiració. La utilització de materials 

inadequats pel paviment pot provocar l’aixecament d’aquest. Existeixen més punts de risc de 

deteriorament degut a un major nombre de canonades. És necessari un regulador de cabal a 

cada habitació. 
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Figura F.2.: Instal·lació de terra radiant, de l’empresa UPONOR 

 

Aquest sistema té l’avantatge de ser un sistema d’alt rendiment degut a que a més a més de 

poder treballar en mode calefacció com en refrigeració, manté una temperatura de l’aigua de 

entre 35ºC i 45ºC, la qual cosa fa eficient el sistema. I també té un baix nivell d’emissions de 

NOx. 

F.4. Energia solar tèrmica 

L’energia solar tèrmica és aquella que utilitza panells solars tèrmics per l’obtenció d’energia 

elèctrica. Els panells solars tèrmics permeten l’obtenció d’energia tèrmica gràcies a la 

incidència de la llum i radiació solar sobre les superfícies captadores. Aquestes es basen en 

la creació d’un efecte hivernacle a l’interior d’un vidre on es situa la superfície captadora. 

La radiació solar electromagnètica pot ser total o parcialment absorbida, una part pot ser 

reflectida i l’altra traspassa el cos en qüestió. Aquesta energia absorbida és la que provoca 

l’augment de temperatura i, conseqüentment, un augment de radiació del col·lector. 

La longitud d’ona de la radiació solar està compresa entre els 0,3 i els 2,4μm. Per aquesta 

longitud el vidre és transparent, tot i que hi haurà una part que reflectirà. Quan el col·lector 

s’escalfa, emet una radiació entre 4,5 i 7,2μm. En aquesta longitud és quan el vidre és opac, 

augmentant la temperatura interior i produint-se l’efecte hivernacle. 

El rendiment dels col·lectors depèn de la radiació total incident per unitat de superfície, de la 

superfície del captador, però sobretot de les temperatura mitjana de la placa i de la 

temperatura ambient. Assolint el màxim quan aquestes són iguals (un 80%). 

A la figura 4.1. es mostres els principals tipus de col·lectors, que són: 

 De placa plana: on es produeix l’efecte hivernacle entre una coberta transparent, que 

pot ser de vidre o plàstic, i una placa que agrupa el conjunt de tubs absorbidors. 
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 De buit: bateria de tubs dotats d’una doble coberta evolvent tancada hermèticament, 

aïllada de l’interior i de l’exterior, on s’ha creat el buit. La finalitat és la de reduir les 

pèrdues per convecció, augmentant així el rendiment respecte els de placa plana, a 

mesura que augmenta la diferència de temperatures entre el col·lector i l’ambient. Un 

inconvenient és que amb el temps l’efecte del buit es deteriora. Acostumen a ser més 

cars que els de placa plana, tot i que la proliferació de la producció i la implantació de 

noves empreses d’importació estan provocant una equiparació de preus. 

Per l’interior dels captadors recorre un fluid encarregat de transportar l’energia tèrmica. 

Aquest normalment és aigua mesclada amb anticongelant en un 20% com a mínim. Per tal 

d’evitar corrosions aquest tindrà un pH entre 5 i 12 amb poc contingut de sals solubles i calci.  

Aquest tipus d’instal·lació s’usa principalment per l’obtenció d’A.C.S. (Aigua Calenta 

Sanitària), i per a la climatització de locals i vivendes, o de piscines. En el cas d’A.C.S. la 

instal·lació precisa un intercanviador per transmetre l’energia a l’aigua. En els casos de 

climatització es pot usar el mateix fluid que recorre el col·lector per tal de climatitzar, inclús 

alguna instal·lació permet la circulació de la pròpia aigua de la piscina. La temperatura que 

s’obté acostuma a ser entre 45 i 60ºC per a A.C.S. i circuits de climatització, i entre 24 i 26ºC 

per a piscines. 

Avantatges: es tracta d’una energia il·limitada i gratuïta. No contamina. Es pot arribar a cobrir 

el 100% de les necessitats d’A.C.S. es poden amortitzar en un període de 5 a 7 anys. 

Inconvenient: Depèn del sol, de la latitud de la instal·lació i de la climatologia. En el cas 

d’A.C.S. és necessari un acumulador per garantir el subministrament continu. En nuclis 

urbans poden existir elements que facin ombra als panells, tot anul·lant-ne les propietats. 

 

Figura F.3.: Col·lectors solars tèrmics. De buit, de l’empresa Wolss Sunrain. De placa plana, de 

l’empresa Ecoinova 
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F.5. Geotèrmia 

La Geotèrmia és l’estudi dels fenòmens tèrmics que tenen lloc a l’interior de la terra. Aquest 

sistema aprofita la capacitat del sòl de mantenir-se a temperatura pràcticament constant 

durant tot l’any, uns 17ºC a 30m de profunditat. Així doncs, el sòl s’utilitza com a 

intercanviador de calor. 

L’eficiència d’una bomba de calor ve determinada pel salt tèrmic que ha d’assolir. A l’hivern 

és molt més eficient assolir els 22ºC de confort des de 17ºC del sòl, que no pas dels 10ºC 

menys que està l’aire. A l’estiu és més notori, ja que assolir els 25ºC de confort des dels 

17ºC, temperatura inferior, té un cost energètic molt menor que dels 30-40ºC exteriors. 

Es pot usar per a calefacció, aire condicionat, o per a l’obtenció d’aigua calenta. L’estalvi 

econòmic pot arribar al 75% respecte a sistemes de climatització convencionals. 

El sistema consta d’un circuit frigorífic amb un conjunt enterrat de canonades de polietilè 

d’alta resistència i durabilitat en llaç tancat. Tal com s’observa a la figura , es poden col·locar 

horitzontalment entre 1 i 2m sota terra, i serà necessària una superfície 1-1.5 vegades la que 

es vol escalfar. Si es col·loquen verticalment la superfície necessària serà menor, però seran 

necessaris pous entre 30 i 100m de profunditat. També existeix la possibilitat d’utilitzar les 

aigües freàtiques com a intercanviador. En aquest cas disposarem de canonades en llaç 

obert, i el retorn es farà a la mateixa capa freàtica. 

Avantatges: es tracta d’una energia il·limitada i gratuïta. Permet un estalvi econòmic de fins 

al 75%, fet que permet amortitzar el sistema ràpidament, de 4 a 8 anys. Possibilitat 

d’utilització com a sistema de refrigeració. Es pot instal·lar en un habitatge construït adaptant 

el sistema de calefacció existent. El fet de no disposar de torre de refrigeració elimina els 

possibles problemes de legionel·losi. La durabilitat arriba als 50 anys. La bomba de calor es 

pot ubicar en un recinte interior, disminuint l’envelliment i eliminant elements en façanes. No 

requereix cap manteniment especial. 

Inconvenient: Gran inversió inicial degut als costos de perforació. Necessitat d’un espai 

exterior on ubicar la xarxa de canonades. Necessitat de preveure la posterior plantació 

d’arbres i plantes. Existeixen més punts de risc de deteriorament degut a un major nombre 

de canonades. 
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Figura F.4.: Esquema de distribució de geotèrmia del sistema Geopack, de l’empresa Geotèrmica 

 

Figura F.5.: Zones d’influència dels fluxos d’energia solar i terrestre [Erdwärmenutzung in Hessen – 

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geolodie, Wiesbaden, 2009] 
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Figura F.6.: Perfil de temperatures estacional prop de la superficie, entre 0 i 15 m de profunditat, a 

l’Europa Central, segons [17]. 

F.6. Refrigeració solar 

L’aplicació d’energia solar als sistemes de refrigeració d’edificis és una tecnologia emergent 

que té diversos avantatges, com per exemple que en aquest cas la càrrega màxima de 

refrigeració generalment coincideix amb la radiació solar màxima disponible (diferent en la 

majoria d’aplicacions de sistemes solars tèrmics). Altres avantatges són que els equips 

utilitzen fluids de treball que són totalment inofensius, com ara aigua i solucions salines i que 

la tecnologia permet explotar les instal·lacions solars d’aigua calenta sanitària i calefacció 

d’una manera eficient al llarg de l’any. 

Les tecnologies actualment existents dels sistemes d’aire condicionat basats en un procés 

de transformació de la calor solar es poden classificar en sistemes oberts i sistemes tancats. 

Sistemes oberts: el refrigerant, que sempre és aigua, està en contacte amb l’atmosfera. 

Aquests sistemes actuen directament sobre l’aire en una unitat de tractament d’aire (sistema 

tot aire), i el refreden i deshumecten d’acord amb les condicions de confort. Els sistemes 

oberts es basen en una combinació de deshumectació sorbent i de refrigeració per 

evaporació, i generalment se’ls anomena sistemes de refrigeració per dessecació i per 

evaporació (RDE). L’energia de la calor solar s’utilitza per regenerar l’equip emprat per 

deshumectar l’aire. 

Sistemes tancats: se subministra calor solar a un refrigerador alimentat tèrmicament que 

produeix aigua freda. Aquesta aigua es pot distribuir directament al sistema d’aire condicionat 

per mitjà d’aerotermos o sostres de refrigeració (sistema amb aigua), o a un serpentí de 
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refrigeració en una unitat de tractament d’aire (sistema tot aire). Actualment, en el mercat es 

poden trobar dos tipus d’equips: refrigeradors d’absorció i refrigeradors d’adsorció. 

 

Figura F.7.: Sistema basat en un refrigerador alimentat tèrmicament, amb captadors solars i bomba 

de calor auxiliar. [Sistemes d’aire condicionat solar, projecte SHADA – ICAEN, 2009] 

F.7. Cicle d’absorció 

Les màquines refredadores per cicle d’absorció funcionen segons el principi químic que 

tenen certes substàncies per la seva gran afinitat per l’absorció d’aigua. El cicle d’absorció 

segueix el mateix esquema que el cicle de compressió, però en comptes de necessitar 

energia elèctrica, necessita aportació d’energia tèrmica al final del cicle. 

L’aplicació més important en aquest tipus de cicles és en grans instal·lacions amb necessitat 

de fred.  

Es pot tenir com a refrigerant aigua i com a absorbent Bromur de Liti (BrLi), o bé, com a 

refrigerant amoníac (NH3) i com a absorbent aigua. 

Es tenen dos tipus de cicle, el de efecte simple i el de efecte doble. 

Les unitats de refrigeració basades en un cicle de doble efecte tenen el risc de cristal·lització, 

que es dóna quan la concentració de bromur de liti és propera al màxim i baixa la 

temperatura. Aquesta cristal·lització de la solució de bromur de liti, que sempre es produeix 

en un dels bescanviadors, bloqueja les canonades de la màquina i aquesta deixa de 

treballar. 
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Tipus d'unitat COP
Pressió del vapor 

saturat
Alimentació

Capacitat de la torre 
de refrigeració

Cost

Efecte Simple ≈ 0,7 1Kg/cm2 aigua 80 a 135ºC
2 vegades la potència 

frigorífica       de la 
unitat

1

Efecte Doble 1 a 1,2 4 a 9 Kg/cm2 aigua 130-185ºC
1,5 vegades la 

potència frigorífica   
de la unitat

1,25

  

Taula F.1.: Comparativa de les unitats d’absorció, segons [1]. 

Refrigerar mitjançant l’aportació d’energia tèrmica. Es basa en les reaccions físico-químiques 

entre un refrigerant i un absorbent. Normalment la capacitat que té el Bromur de Liti (LiBr) a 

absorbir aigua, que és la que actua com a refrigerant. El cicle és similar al de compressió 

convencional, on es substitueix el compressor per un absorbidor, una bomba i un generador 

tèrmic. A la figura s’esquematitza el cicle. 

En l’aplicació de l’energia solar aquest és aigua calenta. Els tipus de col·lectors òptims són 

els plans selectius, els de concentració, o els de buit. Poden funcionar amb temperatures a 

partir de 80ºC, i assoleixen un rendiment COP de 0,6-0,7. 

Existeixen aparells al mercat que mitjançant plaques solars i caldera de suport, poden assolir 

un COP de 0,8-1,4 depenent de la temperatura de treball (80-120ºC). La potència refrigerant 

per terra radiant (18-20ºC) és de 4,2-9,5kW; mentre que per a un aparell d’impulsió d’aire (7-

12ºC) és de 2,5-6,7kW. El consum elèctric és de 1,2kW. 

Avantatges: Es redueix considerablement l’energia elèctrica consumida, ja que no es 

disposa de compressor. Es pot combinar amb la instal·lació de plaques solars tèrmiques. La 

major demanda de refrigeració acostuma a coincidir amb els moments del dia i les èpoques 

amb la major incidència de la radiació solar. Possibilitat d’integració amb el sistema de terra 

radiant.  

Inconvenients: Es requereixen temperatures elevades. Possible necessitat de caldera de 

suport. Rendiment inferior al cicle de compressió (COP de 3-5,5). 



Annex: Anàlisi de bones pràctiques de gestió energètica en edificis              Pàg. 61 

 

 

Figura F.8.: Cicle d’absorció per a refrigeració mitjançant aigua calenta, de l’empresa Rotartica. [1] 

F.8. Cicle frigorífic per compressió mecànica de vapor 

En aquest apartat es pretén fer una breu descripció dels conceptes bàsics del cicle frigorífic i 

fer una classificació de les unitats refredadores segons el tipus de compressor utilitzat. 

El cicle frigorífic per compressió mecànica de vapor és una de les maneres més utilitzades 

per a la producció de fred quan es parla del condicionament de l’aire. Aquest cicle esta 

composat per un circuit en què hi circula un líquid refrigerant que normalment és freó. Aquest 

refrigerant actua com un transportador de calor, de manera que la calor que s’extrau d’un lloc 

es porta cap a un altre per dissipar-lo. Els refrigerants escollits per la refrigeració són líquids 

molt volàtils que canvien de fase líquida a vapor a baixa temperatura a la pressió 

atmosfèrica.  

Element mecànic Característiques
El refrigerant en estat líquid passa a estat vapor, per tant, es produeix 
absorció de calor.

S'utilitza el calor que hi ha en el local per evaporar el líquid refrigerant.

Compressor
Comprimeix el gas refrigerant per tal d'augmentar la seva pressió i 
temperatura.
El refrigerant canvia d'estat passant de vapor a líquid i es produeix 
calor que haurà de ser dissipat. 
La dissipació es fa amb aire o aigua però també es pot fer amb el 
subsòl.

Vàlvula d'expansió Dóna una baixada de temperatura i pressió del líquid refrigerant.

CONCEPTES BÀSICS EN EL CICLE FRIGORÍFIC PER COMPRESSIÓ

Evaporador

Condensador

 

Taula F.2.: Conceptes bàsics en el cicle frigorífic per compressió mecànica de vapor. 
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Tots aquests elements estan normalment integrats en un mateix equip frigorífic, tal i com es 

pot observar a la figura següent: 

 

Figura F.9.: Cicle frigorífic per compressió mecànica de vapor, segons [4]. 

Es pot observar que l’únic element mecànic que aporta treball al cicle és el compressor. Per 

tant, per una banda la calor absorbida per l’evaporador és aportada al cicle, mentre que la 

calor del condensador és dissipada de la unitat refredadora.  

UNITAT 
REFREDADORA

Wc, treball compressor

Qc, Calor dissipat 
pel condensador

Qe, potència 
frigorífica,

Calor absorbit 
pel evaporador

 

Figura F.10.: Calor dissipat, calor absorbit i treball del compressor d’una unitat refredadora.  

Per altra banda, els kW frigorífics corresponen a la calor que s’absorbeix a l’ambient a 

refrigerar i a la potència frigorífica de la màquina. Els kW elèctrics corresponen a la potència 

absorbida pel compressor per fer funcionar la refredadora. Per tant s’entén com a rendiment 

frigorífic: 
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skWelèctric

icskWfrigoríf

ConsumidaE

ÚtilE
COP frigeració 

.

.
Re                              (Eq F.1.) 

El compressor és l’element característic de les unitats refredadores i el de més interès alhora 

de determinar l’eficiència energètica del sistema, ja que és on es troba el motor i per tant, el 

responsable del consum elèctric del cicle. 

La classificació de les unitats refredadores per tipus de compressor és la que s’observa a la 

taula F.3. i a la figura F.11. es pot veure els rangs de potència frigorífica per cada tipus de 

compressor. 

 

Figura F.11.: Rangs de potència frigorífica segons el tipus de compressor, segons [2]. 

El compressor de més potència és el centrífug que és capaç de treballar en un rang de 

potència molt ampli, tal i com es pot observar a la figura anterior. 
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TIPUS DE 
COMPRESSOR

CARACTERÍSTIQUES

Típic pistó amb moviment alternatiu dins d'un cilindre, que segueix el 
mateix principi de funcionament que el motor de cotxe.
Tres típus de motors alternatius segons el seu acabat i potència: 
compressors hermètics, els semi-hermètics i els oberts.
Funcionen utilitzant un rodet que roda dins d'una cambra cilíndirca, 
segons un mecanisme d'excèntric.
La compressió i succió passen de forma simultània en els costats 
oposats del rodet.
Amb dues revolucions completes es comprimeix tot un volum de 
vapor.
Es disposa d'una paleta amb una molla que sempre està en contacte 
amb el rodet i que manté separades les dues zones d'alta i baixa 
pressió.
Consisteix en dues peces met'al·liques en forma d'espiral encaixades 
una en l'altra, de manera que una es manté fixa i l'altra està accionada 
per un motor. 
La peça accionada pel motor realitza un moviment giratòri de 
translació respecte la fixa.
Entre les dues peces formen una cambra de compressió, on entra el 
refrigerant i és comprimit fins a ser expulsat.
No són necessàries les vàlules de succió i descàrrega.
Mecanisme format per dos rotors en forma de cargol, que giren un 
contra l'altre.
No disposen de vàlvules de succió i descàrrega.
Menys sorollosos que els de pistó.
Poden comprimir gran quantitat de refrigerant.
Aportació d'alta velocitat al refrigerant mitjançant un disc circular amb 
àleps que gira a molta alta velocitat.
Al final del procés es fa passar el refrigerant a través d'un difusor que 
redueix la seva velocitat, transformant-la en alta pressió.

CLASSIFICACIÓ DE LES UNITATS REFREDADORES PER TIPUS DE COMPRESSOR

Alternatius o de pistó

scroll

rotatius

cargol

centrífugs

 

Taula F.3.: Classificació de les unitats refredadores segons el tipus de compressor. 

F.9. Calderes   

Una caldera és un equip destinat a transmetre calor a un fluid, que normalment és aigua. La 

calor s’obté com a conseqüència de la combustió d’un combustible que podrà ser sòlid, líquid 

o gas. Els combustibles més usats actualment a Catalunya són els de gas natural i el gasoil. 

Com a combustible gasós també s’utilitza el propà (normalment en llocs on no hi ha xarxa de 

gas natural) i, com a combustible sòlid, augmenta l’ús de la llenya i els seus derivats.  

Fins a mitjans dels anys 70 el disseny d’una caldera responia a uns criteris estàndards en 

què el rendiment de les mateixes era molt secundari. Com a conseqüència de les crisis 

energètiques i l’actual conscienciació per la sostenibilitat i preservació del medi ambient, 



Annex: Anàlisi de bones pràctiques de gestió energètica en edificis              Pàg. 65 

 

s’han desenvolupa nou tipus de calderes, que redueixen les pèrdues i en conseqüència 

augmenten el rendiment. 

Els quatre tipus de calderes actualment més usats al mercat són: 

 Caldera estàndard o convencional. 

 Calderes de baixa temperatura 

 Calderes de condensació 

 Calderes de biomassa 

 

Figura F.12.: Sistema de funcionament d’una caldera de condensació, segons [4]. 
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Figura F.13.: Secció d’una caldera de biomassa, segons [2]. 

A continuació es pot veure el rendiment de les calderes en funció de la càrrega aplicada, i és 

pot observar que la caldera amb major rendiment és la de condensació. 

 

Figura F.14.: Rendiments mínims de combustió dels diferents tipus de calderes en funció de la 

càrrega, segons [9]. 

 

Per a poder tenir una noció de quines són les característiques més importants de les 

calderes s’ha fet un recull en el quadre que es pot veure a continuació. 
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TIPUS CARACTERÍSTIQUES
Calderes que compleixen el requisit mínim d'aprofitament energètic.
Temperatura mínima de retorn 55ºC i una temperatura ded'impulsió entre 70-90ºC.
Treballen a una temperatura més elevada que la necessària per evitar la condensació 
àcida, que es produeix si el vapor d'aigua produït durant la combustió condensa i 
humiteja la superfície d'intercanvi tèrmic del cos de la caldera.
No s'aprofita el calor latent
Per evitar aquesta condensació, la temperatura mínima de retorn que ha de tenir la 
caldera és: per calderes de gasoil: 48ºC, i per calderes de gas natural: 57ºC.
Tecnologia que permet treballar amb baixes temperatures de retorn i que evita el risc 
de condensacions àcides.
Segons la directiva europea de rendiments 92/42/CEE una caldera de baixa 
temperatura es defineix com una caldera que pot funcionar contínuament amb una 
temperatura de retorn entre 35 i 40ºC.

Disposen de dispositius en el seu interior que permeten evitar la condensació àcida. 
Utilitzen superfícies d'intercanvi de paret múltiples amb cambres d'aire per tal de 
dosificar la transmissió de calor a l'aigua de calefacció.

Dóna la possibilitat d'adaptar la temperatura de funcionament segons la demanda 
calorífica. 
No s'aprofita el calor latent
Calderes que poden adaptar-se a la corba característica de calefacció d'un edifici.
Estalvi energètic respecte les convencionals d'un 15%
És una caldera dissenyada per condensar permenentment una part important del 
vapor d'aigua contingut en els gassos procedents de la combustió.

S'utilitza un bescanviador entre el retorn de l'aigua provinent dels radiadors i entre la 
sortida dels gasos de combustió, d'aquesta s'aconsegueix una reducció de la 
temperatura dels gasos per sota el punt de rosada, s'aprofita el calor latent.
Les superfícies d'intercanvi hauràn de ser especialment  resistents.
S'utilitzen cremadors pessuritzats per reduïr l'aire en la combustió, ja que aquesta s'ha 
de realitzar amb un alt contingut de CO2, per així baixar el punt de rosada.

Rendiment estacional supera en un 15% el de les calderes de baixa temperatura.

Utilitzen un combustible renovable i són un complement idoni dels sistemes d'energia 
solar tèrmica per a instal·lacions 100% renovables amb subministrament de calor.

Hi ha diferents models al mercat tant de baixa temperatura com de condensació.

CALDERES

Calderes 
estàndards o 

convencionals

Calderes de 
biomassa

Calderes de 
baixa 

temperatura

Calderes de 
condensació

 

Taula F.4.: Característiques de cada tipus de caldera. 
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Poden treballar amb temperatures baixes de retorn: 35ºC sense que es 
produeixi condensació i sense que es deteriori la caldera.

Poden regular la temperatura de l'aigua d'impulsió segons les condicions 
climàtiques i les exigències tèrmiques, el què dóna una reducció del consum.

Permeten l'ús de cremadors modulants
Tenen menys manteniment. No necessiten una bomba anticondensació. Els 
materials utilitzats tenen una vida més llarga.
Estalvis de combustible superiors al 5% respecte a una caldera estàndard.
Poden treballar amb temperatures baixes d'impulsió i de retorn d'aigua: entre 40 
i 30ºC sense que es deteriori la caldera.
El rendiment millora quan baixa la càrrega, contràriament al que passa amb les 
calderes convencionals.
Baix consum de combustible.
Utilitzen un combustible renovable i són un complement idoni dels sistemes 
d'energia solar tèrmica per a instal·lacions 100% renovables amb 
subministrament de calor.
Hi ha diferents models al mercat, tant de baixa temperatura com de 
condensació.

Biomassa

Avantatges de cada tipus de caldera respecte a una convencional

Baixa 
Temperatura

Condensació

 

Taula F.5.: Avantatges de cada tipus de caldera respecte a una convencional. 

Tipus de caldera Rendiment Combustible Inversió Retorn

Convencional 75-80% qualsevol 1

Baixa Temperatura 91-96% gas / gasoil més del 43% 3 anys

Condensació 105-109% Gas    més del 350% 6anys

Biomassa 90-95%
Fusta triturada, 

estelles o pellets
més del 220% 5 a 10 anys

 

Taula F.6.: Rendiment estacional, tipus de combustible, inversió i retorn per als quatre tipus de 

calderes, segons [9]. 
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ANNEX G: RECUPERADORS DE CALOR 
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ANNEX G: RECUPERADORS DE CALOR 

Es tenen dos tipus de recuperadors de calor, els recuperadors sensibles, són aquells que 

realitzen la transferència de calor en funció de la diferència de temperatures de ambdós 

fluxos d’aire. En canvi, els recuperadors entàlpics, aprofiten a més del calor sensible, el calor 

latent procedent de la humitat de l’aire d’extracció. Pel que fa als recuperadors sensibles el 

més comú és el recuperador aire-aire, on el intercanvi de calor es produeix a través d’un 

conjunt de plaques metàl·liques molt pròximes i paral·leles però que no es barregen, 

simplement s’entrecreuen per aconseguir la transferència. D’altra banda, el recuperador 

entàlpic més comú és el rotatiu, constituït per un panell circular format per unes cel·les on 

cada flux d’aire travessa un semicercle cedint les seves propietats entàlpiques al panell. 

 

Figura G.1.: Recuperador entàlpic rotatiu (el de l’esquerra) i recuperador sensible aire-aire (el de la 

dreta), segons [18]. 

Eficiència recuperador de calor: 

De manera general, l’eficiència d’un recuperador de calor és la relació entre l’energia que es 

recupera i la màxima que es podria recuperar: 

erecuperablenergia

recuperadaenergia
Eficiència

_

_
                                       (Eq. G.1) 

En aquest cas, l’eficiència serà menor que 1. 
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Però per a sistemes de recuperació indirecta, com pot ser la utilització d’un cicle frigorífic, i en 

el cas de bombes de calor o equips de fred es pot definir l’eficiència de recuperació com: 

compressorpelutilitzadaenergia

obtingudaenergia
Er

___

_
                       (Eq. G.2) 

En aquest cas, el valor pot ser major que la unitat, ja que es parla dels coeficients d’eficiència 

energètica per a equips de fred (EER) i per a bombes de calor (COP). 

El COP en sistemes de recuperació de calor no es manté constant, sinó que depèn de les 

condicions de l’aire exterior. És a dir, com menor sigui la temperatura de l’aire exterior, més 

energia recuperarem. No passa el mateix em una bomba de calor, on el COP, sí que es 

manté constant independentment de les condicions exteriors.  

 

Figura G.2.: Sistema FRV amb recuperació de calor (3 tubs). 
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ANNEX H: DESPLAÇAMENT DE LA CALOR EN 

L’EDIFICI 
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ANNEX H: DESPLAÇAMENT DE LA CALOR EN 

L’EDIFICI 

Els mètodes utilitzats són dos sistemes característics de condicionament orientats cap a 

l’estalvi energètic, que permeten el desplaçament de la calor mitjançant una adequada 

zonificació i fraccionament dels equips en els edificis, aquests poden ser un sistema multisplit 

aire-aire, VRS (volum refrigerant variable); o bé, un sistema aire-aigua, WSHP (water source 

heat pump).  

En els sistemes VRV s’utilitza un controlador de bomba de calor (BC) que és un dispositiu 

que connecta les unitats interiors amb les exteriors i distribueix el refrigerant a les interiors 

d’acord estigui funcionant com a calefacció o refrigeració, separant el refrigerant gasos a alta 

pressió destinat a les unitats que subministren calefacció, del refrigerant líquid per a les 

unitats en refrigeració, com es pot veure a la figura. 

En els sistemes WSHP, les unitats que estan donant refrigeració entreguen calor a l’aigua 

del circuit tancat augmentant la temperatura, mentre que les que subministren calefacció 

absorbeixen la calor de l’aigua disminuint la temperatura. Això s’aconsegueix gràcies a l’ús 

d’una bomba d’aigua que vincula els equips frigorífics previstos amb una vàlvula inversora 

del cicle que permet mantenir la circulació permanent per transferència de calor entre els 

mateixos. 

Un altre sistema que permet el desplaçament de calor com efecte útil, és mitjançant una 

unitat refredadora dissenyada per funcionar simultàniament en fred i calor, amb producció 

d’aigua freda a través de l’evaporador i aigua calenta a través d’un recuperador de calor, tal i 

com es mostra a la figura. 

 

Figura H.1.: Esquema d’unitat refredadora d’aigua funcionant com a bomba de calor, segons [9]. 
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Sistemes combinats: volum d’aire variables en zones interiors i volum d’aire constant en 

zones perifèriques 

Hi ha edificis en què, atesa la distribució de les diferents sales o zones, a les àrees interiors 

la càrrega de calefacció és pràcticament nul·la, ja que no hi ha intercanvi de calor 

directament amb l’exterior, mentre que les zones perifèriques necessiten aportació tèrmica 

durant tot l’any. Aquest tipus de distribució, ateses les càrregues internes elevades, les zones 

interiors solen necessitar aportació de fred durant quasi tot l’any. 

En una distribució com la que mostra la figura és molt útil el sistema combinat de cabal 

variable a les zones interiors, i cabal constant a la perifèrica. 

 

Figura H.2.: Sistema de volum d’aire variable unizona amb post-escalfament a les unitats terminals de 

les àrees perifèriques. 

 

Figura H.3.: Sistema de volum d’aire variable de conducte doble a la zona perifèrica (aportació de fred 

i calor), i d’un conducte a les zones interiors. 
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ANNEX I: FREE COOLING 
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ANNEX I: FREE COOLING 

A continuació s’observa un exemple de funcionament del sistema free-cooling, es considera 

una temperatura de l’aire del local o de retorn de 25ºC i una temperatura mínima d’impulsió 

de 15ºC en el pic de càrrega del local, que és les 15:00h. 

 

Figura I.1.: Gràfic de regulació d’un free-cooling, segons [2]. 

 Tram AB: La temperatura de l’aire exterior és menor que la temperatura de l’aire 

d’impulsió, de manera que el sistema modula les comportes fins aconseguir que la 

mescla de l’aire exterior i l’aire recirculat aconsegueixi el valor determinat per la corba 

de temperatura d’impulsió, sent en aquest cas, innecessària la producció de fred, per 

tant, el refredament és gratuït.  

 Tram BC: La temperatura de l’aire exterior és major que la temperatura de l’aire 

d’impulsió, però menor que la de l’aire de retorn dels locals. En aquest cas, el sistema 

frigorífic ha de funcionar parcialment, per abaixar la temperatura de l’aire exterior fins 

aconseguir la temperatura d’impulsió requerida pels locals i quan la temperatura de 

l’aire exterior arribi a la del local (punt L) constitueix el límit del refredament gratuït. 
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 Tram CD: La temperatura de l’aire exterior és major que la temperatura de retorn dels 

locals. La instal·lació funciona de forma convencional, introduint, només l’aire exterior 

necessari per a satisfer les condicions de ventilació dels locals 
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ANNEX J: DADES DE L’ENERGIA 
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ANNEX J: DADES DE L’ENERGIA 

Segons l’Institud Català de l’Energia (ICAEN), les dades de l’energia són les següents: 
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ANNEX K: GESTIÓ ENERGÈTICA INTEGRAL 
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ANNEX K: GESTIÓ ENERGÈTICA INTEGRAL 

D’EDIFICIS 

K.1. Introducció 

La domòtica és la tecnologia dels anomenats “edificis intel·ligents”. Consisteix en 

automatitzar gran part dels elements d’un edifici per tal de millorar-ne el confort, l’eficiència, 

la seguretat i les comunicacions. La figura en mostra un esquema. 

Pel que fa al confort, la domòtica permet la personalització de llums, tendals, reg, control 

d’electrodomèstics, programació d’ambients i tasques en funció de certs esdeveniments, 

integració del vídeo porter.  

Si es parla l’eficiència, la domòtica controla la climatització amb detecció de finestres obertes, 

límit temporal de trucades, ús d’energies renovables, tant solar, eòlica, geotèrmica, etc. 

Tot i això, la domòtica també és útil quan es parla de seguretat, tant per la detecció d’intrusió, 

simulació de presència, detecció de fuites d’aigua, gas, fums amb el corresponent tancament 

d’escomesa. Avís per telèfon de les possibles anomalies. Avís d’emergència mèdica. 

I també, en les comunicacions , la integració de PLC, capacitat de control des de 

comandament a distància de tots els elements, capacitat de consulta i control dels 

paràmetres a través d’Internet o del telèfon mòbil. 

La instal·lació consta d’alguns o tots els mòduls següents: font d’alimentació, entrades, 

sortides, visualitzador, pantalla TFT, receptor IR (infraroig), comandament IR, connexió a PC, 

Internet, detector, electrovàlvula, interruptor, càmera, telefònic, reguladors 0-10V, dimmer, 

memòria, repetidors, adaptadors, protecció de sobretensions, finalitzador de xarxa, ... 

Avantatges: Les citades anteriorment respecte a confort, eficiència, seguretat i comunicació. 

Possibilitat de personalització de la instal·lació: s’instal·len els mòduls que el client necessita. 

Inconvenients: Forta inversió inicial amb una rendibilitat qüestionable. 

A la figura K.1. es pot observar la distribució domòtica en una vivenda. 
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Figura K.1.: Instal·lació domòtica del sistema VOX.2, de l’empresa Simon, segons [4]. 

 

Per a la gestió energètica integral d’edificis és habitual fer ús de sistemes de control digital 

directe o DDC (Direct Digital Control) que són sistemes digitals capaços d’integrar totes les 

funcions pròpies de la gestió integral d’un edifici. Gràcies a aquests sistemes es pot 

aconseguir regulacions més precises i òptimes alhora de millorar l’eficiència energètica en 

els edificis.  

Els sistemes DDC substitueixen els controls pneumàtics o electromecànics convencionals de 

sistemes HVAC (Climatització) per equips capaços de gestionar no només el control sinó 

també la gestió energètica i diagnosticar problemes ambientals amb la utilització d’un 

sistema de computació centralitzat en xarxa. 
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Els elements de què consta un DDC es troben a la taula següent: 

Format per un equip servidor amb el corresponent software de control i targeta 
de comuniació. 
És la porta d'accés dels usuaris al sistema.

No té responsabilitat directa en el control dels sistemes (ho fan els controladors).

Gestiona les dades històriques i alarmes.
Presenta la informació de forma gràfica per a facilitar la interpretació dels 
usuaris.
Processador que llegeix els senyals enviats per un conjunt de sensors.
Els senyals són traduïts a un format digital i processats basant-se en una 
estratègie de control (PID, PI o altres)
Un cop processats aquests senyals són traduïts de forma analògica i actuen 
sobre uns actuadors.
Dos tipus de controladors: Controladors de zona (per a UT), que controlen 
elements molt determinats, com caixes de VAV, comportes, inductors fancoils , 
petits climatitzadors locals, etc. I els Controladors tipus sistema, que són de 
més capacitat i s'utilitzen per a processos més globals i complexes. S'utilitzen 
per controlar sistemes centralitzats com plantes de producció d'aigua freda i/o 
calents o grans climatitzadors.
Els controladors es comuniquen entre si i amb el supervisor, que és l'ordinador a 
nivell superior que supervisa tota la xarxa.
Sondes de Temperatura: d'exterior, d'immersió, de conducte, sondes amb 
modificació del punt de consigna, etc.
Sondes d'Humitat: d'exterior, de conducte, d'ambient.

Sondes de Pressió: pressòstats diferencials per l'aire, transmissors de pressió 
diferencial, transmissors de pressió de líquids i gasos,  interruptors de lux,…

Sondes d'altres magnituds: velocitat d'aire, il·luminació, energia, cabals,... 
Actuadors de comporta
Vàlvules i actuadors per a fan-coils i petits climatitzadors.
Vàlvules i actuadors per a climatitzadors i circuladors hidràulics.
Vàlvules de papallona.

Controladors modulars per alta concentració de punts. Alta capacitat de 
tractament: a partir de 150 punts de control. Comuniquen en protocols TCP/ IP. 
Disposen de condensadors/bateries, suport per mantenir la programació en cas 
de caigudes de tensió. Permeten connexió de targetes d'entrade/sortides 
analògiques i digitals. Aplicació: Control de sales de màquines.

Controladors modulars per a baixes concentracions de punts. Són 
processadors que poden tractar fins a 50 punts de control. Disposen de 
condensador/bateria de suport que dóna una autonomia de RAM. Aplicació: 
Control de climatitzadors.
Processadors de control per a UT. Baixa capacitat de tractament: entre 10 i 30 
punts de control. Utilitzen bus de segon nivell LON. Aplicació: Supervisió i 
manteniment d'ambients en locals o zones individuals.

SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL

Lloc central

Xarxes i busos 
d'enllaç (cablejat i 

dispositius)

Controladors

Equips de Camp

 

Taula K.1.: Característiques dels elements de regulació i control. 
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AVANTATGES  INCONVENIENTS

Tots els serveis de l'edifici queden integrats 
en un únic sistema que actua i els gestiona 
de forma coordinada.

Manteniment una mica més complex, 
associat a l'ús de les Tecnologies de la 
Informació i les Comunicacions (TIC), tot i 
que més simple en les exigències del 
coneixement de les pròpies instal·lacions de 
l'edifici, doncs el sistema ja fa la supervisió.

El sistema permet supervisar, controlar i 
integrar els serveis de l'edifici des d'una 
única estació de treball.

Cost elevat.

La informació es pot compartir amb altres 
sistemes de gestió de l'empresa com els 
financers (SAP), manteniment i inventari.

Necessitat de formació específica en l'ús 
d'aquests sistemes de control.

Els gestors disposen de la informació 
necessària per a la presa de decisions en 
una única eina.

Dependència d'experts externs a l'edifici per 
a realitzar modificacions. Aquest 
inconvenient es veurà més o menys resolt en 
funció del coneixement que pugui tenir el 
gestor de l'eina de control.

La plataforma SGE és un software de 
mercat, obert, no propietari i un referent 
internacional en l'automatització d'edificis. 
Sistema estàndard de gestió en temps real.

Reducció de despeses en la coordinació de 
sistemes i actuacions.
Millora de la productivitat en la conducció i 
explotació de l'edifici.
Integració i accés a dades a través d'una 
única font.
Gestió conjunta d'alarmes.
Eines d'anàlisi de dades.
Base de dades SQL Server comuna per a 
tots els sistemes de l'edfifici.

AVANTATGES I INCONVENIENTS DELS SISTEMES DE CONTROL GLOBAL

 

Taula K.2.: Avantatges i Inconvenients dels sistemes de control digital global. 

K.2. BMS (Building Management System), sistema de gestió 

d’edificis. 

El sistema de gestió d’edificis (SGE) és un sistema de control integrat que gestiona totes les 

instal·lacions d’un edifici. Gestiona sistemes com, els sistemes de transport (ascensors, 

escales mecàniques, etc. ), els sistemes de seguretat (accessos a portes, vigilància per 

vídeo CCTV, etc. ), també control d’incendis, control del sistema elèctric, control en la 

il·luminació, els sistemes de calefacció, refrigeració i ventilació.   

El SGE uneix tots els sistemes en un nivell de gestió superposat. Un exemple de servidor 

responsable de gestionar cada una de les instal·lacions i sistemes d’un edifici és el 

anomenat SCADA (Supervision Control and Data Acquisition).  
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Figura K.2.: Estructura servidor SCADA (Supervision Control and Data Acquisition), segons [4]. 

Es disposen de dos sistemes de comunicació diferents, es pot parlar de sistema de 

comunicació tancat que és exclusiu per un fabricant, no compatible amb altres; o bé, de 

sistema de comunicació obert que és compatible amb qualsevol fabricant. 

Existeixen molts tipus de protocols, LONWorks ; BACnet; TCP/IP; Modbus;  XML/SOAP, 

HTTP; OPC i KONNEX. 
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ANNEX L: ALTERNATIVES EN SISTEMES DE 

CLIMATITZACIÓ 
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ANNEX L: ALTERNATIVES EN SISTEMES DE 

CLIMATITZACIÓ 

L.1. Sistema partit 1x1 

Esquema d’un sistema 1x1: 

 

Figura L.1.: Esquema sistema 1x1, segons [15]. 

Aquests sistemes també poden usar la tecnologia inverter, per poder aportar al sistema un 

consum molt més baix d’energia. 

La tecnologia INVERTER fa anys que existeix en altres aplicacions diferents a la 

climatització, però en els últims set anys s’ha estès en l’ús de la climatització d’expansió 

directa. Aquesta tecnologia, consisteix en la incorporació d’un variador de freqüència en el 

compressor per a que en lloc de treballar en una freqüència fixa (amb la conseqüent potència 

fixa), sigui capaç de regular la velocitat de treball i alhora el flux de refrigerant enviat. 
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L.2. Sistema de FRV o Multi_Split 

Els sistemes de Flux de Refrigerant Variable, tenen la capacitat de regular la potència que 

dóna cada unitat interior tot controlant el flux de refrigerant que envia a aquest únic circuit. La 

regulació del flux es fa a través de les següents parts: 

 Compressors INVERTER en paral·lel: Gràcies a la tecnologia inverter i amb els 

compressors en paral·lel la capacitat de regulació de refrigerant enviat al sistema pot 

arribar a ser del 3 fina al 100% de la capacitat.  

 Vàlvules d’expansió a les unitats interiors: és molt important poder enviar el 

refrigerant que es necessita al circuit frigorífic però també és molt important poder 

administrar la quantitat de refrigerant que cada unitat del sistema agafa del circuit 

frigorífic. Cada unitat interior incorpora la seva vàlvula d’expansió per a que cada 

unitat pugui escollir la potència que vol subministrar ja que cada unitat interior té 

independència de les altres en la temperatura de consigna, on/off i velocitat de 

ventilació. 

 Electrònica de gestió: Tot els elements que s’han comentat anteriorment no 

tindrien sentit si ningú decidís en cada moment quan de refrigerant s’ha d’enviar i 

quan de refrigerant necessiten cadascuna de les unitats interiors. Una de les claus 

del sistema és la electrònica que incorporen les unitats exteriors i les unitats interiors 

que mitjançant un bus de comunicacions estan contínuament comunicades per 

saber les necessitats instantànies i poder actuar en conseqüència. Una bona 

regulació implica un bon confort però sobretot una bona eficiència de la instal·lació 

que visualitza en un bon consum energètic. 

 

 

 

 

 

 

 

 


