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ANNEX D: Aspectes energètics, tèrmics i acústica  

D.1. Introducció 

Per tal de descriure les necessitats de confort dels seus ocupants, així com establir uns 

criteris per determinar les mancances tant tèrmiques com acústiques de l’edifici en general, i 

de les seves façanes en particular, és necessari descriure no solament els paràmetres de 

confort estipulats per normativa, sinó que també és necessari descriure els mecanismes de 

transmissió tèrmica i acústica implicats. 

D.2. Descripció energètica i tèrmica (*) 

D.2.1. Balanç energètic bàsic de l’edifici 

En el sistema edifici actuen les pertorbacions de l’exterior (temperatura de l’aire exterior, 

radiació solar, humitat i contaminació exterior) i les pertorbacions que procedeixen de les 

activitats pròpies de l’edifici (equips consumidors d’energia, ocupació de persones, etc.). 

Aquestes pertorbacions exteriors i interiors tendeixen a modificar les condicions tèrmiques a 

l’ambient interior. Per a realitzar el control d’aquest ambient cal determinar el valor de les 

pertorbacions i veure quin és el balanç global energètic. 

El balanç energètic bàsic en el sistema edifici, tenint en compte que el signe (+) correspon a 

una entrada de calor, és el següent: 

(+/-) La transmissió de calor per conducció i convecció entre l’interior i l’exterior; 

(+) Les entrades de calor per efecte de les càrregues d’il·luminació i dels diferents 

equips en l’ambient; 

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

Efecte directe a les finestres i indirecte sobre els paraments opacs; 

(+) L’entrada de calor per efecte de les persones o per ocupació dels locals. Degut al 

metabolisme de les persones es tenen entrades de tipus sensible degudes als 

bescanvis de calor entre persones i aire, o latents degudes a les emissions de vapor 

d’aigua a l’ambient; 

(+/-) L’efecte de les entrades (infiltracions) incontrolades d’aire exterior. Poden ésser 

entrades (+) si l’aire exterior té un contingut de calor superior al de l’interior; 

Així, en funció de la temperatura exterior Te  en relació amb la temperatura interior Ti  es pot 
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plantejar el següent balanç: 

  Pertorbació    Te > Ti  Te < Ti 

 

Transmissió per conducció i convecció   +    - 
Il·luminació i equips      +    + 
Radiació solar       +    + 
Ocupació personal      +    + 
Infiltracions       +    - 

Es veu que el balanç és positiu sempre en el cas de la temperatura exterior és superior a la 

interior, mentre que quan la temperatura interior és superior a l’exterior es pot tenir un balanç 

positiu o negatiu. 

D.2.2. Mecanismes de transmissió tèrmica en l’edifici 

A la quantitat total de calor que entra en l’edifici se li dóna el nom de guany de calor. 

a) Guanys per conducció i convecció. 

Aquest mecanisme de transmissió de calor s’aplica a la valoració de les pertorbacions 

tèrmiques a través dels tancaments, fora de l’acció de la radiació solar. Per exemple, 

tancaments interiors entre locals a diferents temperatures. En certs casos també s’anomena 

així el cas de la transmissió per efecte de la radiació solar aplicada als tancaments exteriors. 

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 de les finestres i escalfant els 

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

Només tenen efecte sobre l’aire interior de l’edifici al cap del 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 de l’enllumenat i equips diversos consumidors d’energia. 

Tota l’energia consumida per l’enllumenat o els equips es transforma en guany, el qual 

passarà a l’ambient al cap del temps per mecanismes semblants al de la radiació solar. En 

el cas de l’enllumenat cal considerar que la part de calor que va a l’ambient a controlar 

dependrà del tipus de lluminària utilitzat. En certs casos alguns equipaments de l’edifici 
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(cuines, fogons cafeteres) poden donar lloc a guanys de calor latent (vapor d’aigua) que 

passen immediatament a l’ambient a controlar. 

d) Guanys per ocupació.  

Les persones en la seva activitat, desprenen calor sensible i calor latent. La calor sensible 

és en part per radiació i en part per convecció a l’ambient. Això suposa 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’aire ambient de manera instantània. 

e) Guanys per infiltracions. 

Les entrades  d’aire no controlades es coneixen com infiltracions. Tenint en compte les 

condicions de continuïtat del moviment d’un fluid haurà d’haver-hi també unes sortides 

equivalents d’aire que reben el nom d’exfiltracions. Les infiltracions són degudes a una 

diferència de pressions positiva entre l’ambient exterior i l’interior. En el cas de les 

exfiltracions la pressió interior és superior a la pressió exterior. Aquestes variacions de 

pressió van associades freqüentment a diferencies de temperatura de l’aire. Les causes 

fonamentals de les infiltracions i exfiltracions són, doncs, de dos tipus: el vent i la 

temperatura de l’aire exterior.  

Aquestes entrades i sortides es produeixen a través de les obertures de l’edifici: portes, 

finestres i esquerdes. Aquests guanys passen doncs, a l’aire ambient interior de l’edifici (part 

sensible i part latent) de manera instantània. 

D.2.3. Confort ambiental tèrmic 

La sensació de benestar tèrmic del cos humà es produeix per el balanç dels efectes tèrmics 

dels elements que l’envolten. En primer lloc l’aire té una influència fonamental. En efecte, el 

metabolisme fa que hi hagi una necessitat d’eliminació de calor per part del cos, operació 

que es pot realitzar pels mecanismes clàssics de transmissió de calor: conducció,  convecció 

i radiació. L’aire pot permetre la transmissió de calor per conducció i convecció, mentre que 

el bescanvi de calor per radiació es farà entre el cos i les superfícies que l’envolten. 

Atès que el cos, per tal de mantenir la seva temperatura interna dintre de valors raonables, 

genera calor a un ritme, cal que aquesta calor es dissipi en primer lloc cap a l’aire per 

conducció i convecció simultàniament. Si les condicions ambientals són adverses o l’activitat 

és massa alta, el cos reacciona a través del mecanisme de la evaporació de la suor, per a 

dissipar la calor que pels mecanismes normals no és possible. Hi ha per tant, una 
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transmissió de vapor d’aigua cap a l’aire ambient, de tal manera que la humitat d’aquest aire 

va a condicionar la sortida de la humitat del cos i, en conseqüència, l’emissió de calor.  

Com que l’efecte de la radiació (solar o de tancaments) és important de cara a la transmissió 

de el calor del cos quan es fa referència a una temperatura que afecta el benestar de les 

persones correntment es dóna la temperatura operativa o resultant, la qual té en compte la 

temperatura de l’aire i al temperatura radiant dels tancaments, segons [9]: 

To = (αr . tr + αc . tc ) / (αr + αc) 

Essent els coeficients α els coeficients de transmissió de calor per radiació i conducció – 

convecció de la superfície del cos humà (considerant un cert grau de vestimenta). A la 

pràctica resulta que: αr = αc , de manera que la temperatura operativa serà: 

To = (tr + tc) / 2 

Els criteris de benestar o confort s’estableixen a través d’experiments amb diferents 

poblacions de persones fent que donin la seva opinió sobre la sensació sentida quan es 

troben en un determinat ambient en el que es fan variar les condicions de temperatura, 

humitat, velocitat de l’aire, etc. Les respostes es donen en una escala de valors que van de 

+3 a –3 passant per 0. Aquests valors corresponen a sensacions de molta calor, poca calor, 

tebior, sensació neutra, fresca, una mica de fred o molt fred. En funció de les respostes es 

consideren les condicions ambientals com confortables quan hi ha només entre un 10% i un 

15% de persones insatisfetes. 

Cal dir però, que els valors de confort tèrmic, obligatoris segons [9] quan s’ha de 

climatitzar un edifici, són els que es mostren a continuació: 

 Hivern: Temperatura: 20 - 23º C 

   Humitat relativa: 40 - 60% 

 Estiu:  Temperatura: 23 - 25º C  

   Humitat: 40 - 60% 

Tot i que aquests valors són els que s’han de fer servir per dimensionar els equips de 

climatització dels edificis són també temperatures de referència per establir el confort 

ambiental tèrmic. 

 
 
(*) Els aspectes energètics i tèrmics han estat extrets del document de treball [13]. 
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D.3. Descripció acústica 

D.3.1. El soroll i la contaminació acústica 

La casa, el carrer, el treball, les zones de lleure, les àrees comercials, tots els espais on hi 

ha humans són plens de sons de tota mena. La ciutat mediterrània compacta i densa és una 

font constant de sons. 

El soroll no és altra cosa que un so molest; un so no desitjat per la persona que el percep. El 

soroll crea un clima de contaminació auditiva que causa molèsties si s’hi és present. És per 

això que hom parla de  contaminació acústica per referir-se a aquell conjunt de sorolls que 

produeixen un impacte sobre l’ambient i sobre la salut de les persones. Les molèsties 

causades pel soroll depenen de les seves característiques: durada, intensitat, timbre, to, 

freqüència... Quan el soroll esdevé una molèstia per a un conjunt important de la població es 

parla de contaminació acústica, per posar de manifest els perjudicis que causa sobre 

l’ambient urbà i el benestar de les persones. 

En general, hi ha dues classes de sorolls als que estan sotmesos els usuaris de l’edifici: 

 Soroll de transmissió externa: soroll del trànsit, maquinària d’obres públiques i fonts 

de soroll extern com equips d’aire condicionat, d’extracció, etc. 

 

 

 

 

 

Figura D.1: Principals causes de soroll en ambients externs 

(Font: Ajuntament de Barcelona; Programa Marc d’Actuacions per a la Minoració de la Contaminació Acústica ) 

 Soroll de transmissió interna: soroll d’instal·lacions internes com ascensors, grups de 

pressió, aire condicionat, etc. 

L’aïllament acústic contribueix doncs de manera important a garantir el confort interior de 

l’edifici. La transmissió del soroll es pot efectuar de tres maneres diferents: 

 Per via directa a través dels paraments (cara d’un mur): es produeix a través de 
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l’element constructiu; 

 Per transmissions laterals, per via estructural: es produeix per la solidarització de 

l’element constructiu respecte dels seus colindants; 

 Per impacte: es produeix per els debilitaments acústics produïts per la existència 

d’instal·lacions i d’altres (caiguda d’objectes, trepitjades, vibració d’equips, etc.); 

D.3.2. El confort acústic 

L’Enquesta d’Hàbits i Valors sobre el Medi Ambient i la Sostenibilitat que es va realitzar l’any 

2000 abordava, entre moltes d’altres qüestions, el tema del soroll. Quan es pregunta als 

barcelonins sobre aspectes relacionats amb la qualitat de vida a una ciutat, pràcticament tots 

els enquestats (un 98%) considerem que la tranquil·litat i el poc soroll és un aspecte molt o 

bastant important perquè una ciutat tingui un bon nivell de vida. Gairebé tres quartes parts 

dels enquestats (72%) manifesta estar poc o gens satisfet amb la situació que hi ha a 

Barcelona, ja que el soroll és la segona qüestió que genera més  insatisfacció. 

L’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa el gener de 2001 el Programa Marc 

d’Actuacions per a la Minoració de la Contaminació Acústica, amb el que es pretén 

sensibilitzar els ciutadans dels problemes que causa el soroll i establir compromís amb els 

agents implicats per trobar les solucions adequades.  

Els criteris de bona qualitat acústica o de confort acústic en ambients interiors (Figura 4.2 ) i 

els nivells sonors guia en l’ambient exterior (Figura 4.3) establerts en el Programa Marc 

d’Actuacions per a la Minoració de la Contaminació Acústica, són les que es poden veure a 

continuació: 

 

 

 

 

 

 
Figura D.2: Criteris de bona qualitat acústica en ambients interiors 

(Font: Ajuntament de Barcelona; Programa Marc d’Actuacions per a la Minoració de la Contaminació Acústica ) 
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Figura D.3: Nivells sonors guia en l’ambient exterior 

(Font: Ajuntament de Barcelona; Programa Marc d’Actuacions per a la Minoració de la Contaminació Acústica ) 

L’Agència Europea del Medi Ambient considera tolerables les àrees urbanes amb nivell 

equivalent de soroll extern entre 55 i 65 dB (A). Cal evitar que augmentin les que tenen un 

nivell entre 65 i 75 dB (A) i reduir les que durant el dia sobrepassen els 75 dB (A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


