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Resum 

En el present projecte s‟analitza la problemàtica relativa a emissions i olors en l‟àmbit de 

la restauració.  

Es duu a terme la recerca de casos reals relacionats amb les molèsties causades per les 

olors i s‟analitza el procediment amb el qual afronten els ajuntaments les diferents 

denúncies i protestes dels ciutadans. 

Un cop estudiat el debat existent, s‟efectua una revisió de la legislació vigent, tant de 

normatives europees com de l‟espanyola i la catalana. 

Posteriorment, s‟ha dissenyat un experiment per poder recollir mostres en un restaurant, 

on s‟especifica el mecanisme concret de recollida de mostres d‟aire i les condicions 

experimentals. S‟han analitzat possibles alternatives de disseny del sistema de mostreig i 

del mètode d‟anàlisi i s‟ha escollit el més adequat i viable possible. 

Aquestes mostres han sigut analitzades per cromatografia de gasos i anàlisi 

olfactomètrica. 

S‟han analitzat els resultats obtinguts i s‟han proposat sistemes de millora per intentar 

minimitzar els problemes creixents causats per les olors dins de l‟edificació. 
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1. Glossari de signes 

CG/MS: Cromatografia de gasos / Espectrometria de masses. 

CTE: Código Técnico de la Edificación. 

DB-HS: Documento Básico de Higiene, Salud , Protección del medio Ambiente y Salubridad   

dp: Decipol. És una unitat de mesura utilitzada per mesurar la qualitat de l‟aire percebut. 

EPBD: Energy Performance Building Directive. 

FEP: Propileno etileno flurionado 

IAQ: Qualitat de l‟aire interior. 

LOE: Ley de Ordenación de la Edificación. 

MORE: Massa de Olor de Referència Europea. 

olf: olf és una unitat d‟emissió d‟olor d‟una persona. 

PET: Tereftalato de polietileno 

ppm: Parts per milió. És una unitat de mesura amb la que es mesura la concentració. 

PTFE: Politetrafluoroetileno. 

UO: Umbral Olfactivo.  

UOE: Unitat d‟Olor Europea. 

RD: Real Decret. 

RITE: Reglament d‟Instal•lacions Tèrmiques en els Edificis. 

Tedlar: Marca comercial de fluorur de polivinil (PVF). 

VDI: Verein Deutscher Ingenieure (Asociación de Ingenieros Alemanes). 
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2. Introducció 

2.1. Motivació del projecte 

La motivació principal del projecte ha sigut donar suport i anàlisis a una possible 

legislació comuna per minimitzar la problemàtica actual amb les males olors en la 

restauració i donar un marc científic al debat social al respecte.  

En aquest sentit, és important trobar un sistema per poder recollir mostres d‟aire 

odoríferes que permetessin identificar els compostos que provoquen la mala olor.  

2.2. Objectius del projecte 

El principal objectiu del projecte és analitzar la problemàtica relativa a emissions i olors en 

l‟àmbit de la restauració.  

Aquest objectiu principal es divideix en els següents objectius específics: 

1.- Realitzar una recerca de casos reals relacionats amb la interacció entre 

societat i olor. 

2.- Estudiar la normativa vigent existent que regula sobre aquesta qüestió i 

especialment en la restauració. 

3.- Dissenyar un experiment i el sistema de recollida de les mostres que ens 

permeti captar aire amb compostos odorífers.  

4.- Dur a terme una presa de mostres i analitzar-les amb les millors tècniques 

disponibles. 

5.- Relacionar l‟anàlisi de les mostres d‟aire amb el menjar servit en el restaurant, 

és a dir, trobar indicadors en l‟aire que es puguin relacionar amb el menjar i les 

olors que desprenen. 

6.- Descriure tots aquells reglaments i sistemes adients per donar solucions a la 

problemàtica dins de l‟edificació. 
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3. Olor 

3.1. Definició d’olor 

L‟olor és defineix com  «un indicador de la presència a l’aire de determinades substàncies 

que poden ser gasos o partícules» [1]. 

Les olors apareixen a causa de molècules químiques en estat gasós i generalment 

presents en baixa concentració. Mitjançant l‟olfacte es capta un senyal químic originat per 

la presència de certes molècules. Hi ha nombrosos factors que fan variar la interpretació 

de l‟olor siguin extrínsecs com l‟aspecte exterior de l‟empresa que els origina o intrínsecs 

com l‟edat de l‟individu. 

El llindar olfactiu en que un individu és capaç de detectar una olor no equival al límit de 

toxicitat del gas o compost que el produeix. S‟ha de tenir present que, la detecció o no 

d‟una olor és sempre subjectiva de l‟individu que la detecta. És per aquest fet, en el que 

s‟intenta estandarditzar i regular el grau de molèstia [2]. 

El grau de molèstia és el paràmetre on totes les administracions públiques tenen posats 

els seus esforços a fi de poder determinar quin és el límit legal de percepció d‟una olor 

perquè pugui provocar molèsties a la societat i per tant ser regulada, sancionada i 

esmenada si és necessari. Existeixen nombroses queixes i denúncies a institucions i 

ajuntaments sobre les olors molestes. Aquestes denúncies afecten principalment els 

sectors de la indústria i el de la restauració [3]. 

Els composts odorants es poden classificar en quatre grans famílies, d‟acord amb els 

grups funcionals que l‟integren: 

• Composts de sofre: HS, mercaptans, sulfurs i disulfurs 

• Azocomposts: amoníac, amines 

• Aldehids i cetones 

• Àcids orgànics 
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3.2. Paràmetres de l’olor 

El grau de molèstia que afecta a un individu es troba relacionat amb la resposta humana 

a alguna de les propietats intrínseques de l‟olor [4]. 

Les propietats intrínseques que permeten definir i mesurar l‟olor són quatre:  

- Concentració d‟olor. 

- Intensitat d‟olor. 

- Caràcter de l‟olor. 

- To hedònic.  

Concentració d‟olor 

Segons la norma EN 13725 la concentració d‟olor es mesura en unitats d‟olor europees i 

el seu símbol és ouE, aquesta norma es desenvolupa més extensament en l‟apartat 4.1.1. 

Norma EN 13725  [5]. 

La concentració d‟olor és una unitat que es calcula a partir del número de vegades que 

s‟ha de diluir un gas per què pugui ser detectat pel 50% d‟un grup de persones acreditat 

per a dur a terme aquesta activitat (panelistes). El número de dilucions per ser detectada 

acabarà sent el valor d‟unitats d‟olor europees. 

Intensitat d‟un olor 

L„intensitat d‟olor es defineix com la força amb la que es percep la sensació d‟olor. 

Diferents autors han tractat de trobar una relació entre la intensitat d‟olor i la concentració 

d‟olor. La següent equació desenvolupada per Stevens defineix la relació entre la 

intensitat d‟olor (I) i la concentració (C), on k és una constant i n és l‟exponent. 

Ipercebuda = k x Cn                                                   (Eq. 3.1) 

Per olors, n varia entre aproximadament 0,2 i 0,8, en funció de la substància olorosa. 

. 
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Caràcter de l‟olor o Qualitat de l‟olor. 

 El caràcter o qualitat d‟una olor és aquella propietat que identifica i diferencia 

qualitativament olors amb la mateixa intensitat. Són exemples d‟aquesta característica les 

expressions com perfumat, afruitat, olor a cremat, a suor, etc.  

La qualitat d‟una olor és caracteritzada mitjançant un mètode conegut com escalat 

multidimensional o perfilat. En aquest mètode, l‟olor es defineix pel grau de similitud que 

tingui amb un conjunt d‟olors referència. El resultat d‟aquests tests dóna l‟anomena‟t perfil 

de l‟olor. 

To Hedònic o acceptabilitat 

El to hedònic és una propietat subjectiva que ens permet parlar d‟olors agradables o 

desagradables, és a dir, gràcies a la percepció parlarem del plaer o no - plaer relatiu de 

l‟olor. Aquesta característica està fortament influenciada per les experiències o l‟estat 

d‟ànim en el moment en que es duu a terme la percepció, i a més, una exposició 

prolongada a certes olors, pot provocar una disminució de l‟habilitat per captar-les. 

Per aquest fet, els assajos els realitzen un panell d‟experts formats per dur a terme 

aquestes mesures, i normalment s‟avalua en una escala de 1 (desagradable) a 4 (molt 

agradable) seguint la normativa alemanya VDI 3882 [6]. 

 

Tot i ser aquestes les característiques intrínseques de les olors, hi ha paràmetres també 

importants com són la persistència d‟una olor o la freqüència (temps d‟exposició) en que 

és possible detectar-la. 
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3.3. Casos específics problemàtica 

S‟han cercat diferents notícies, sentències o articles d‟opinió per poder veure la magnitud 

de la problemàtica i comprovar com la societat es queixa de les males olors provocades 

per diferents negocis d‟hostaleria i restauració. Cada cop es duen a terme més denuncies 

de veïns a tot Espanya, i per aquest motiu, els ajuntaments de diferents poblacions estan 

intentant posar remei a les diferents queixes. 

Per poder ser el màxim de concrets, de les notícies se n‟ha extret el titular i se n‟ha fet un 

petit resum. Totes les notícies, per ordre de presentació, es poden trobar en l‟Annex F: 

Notícies problemàtica més desenvolupades, i quan ha sigut possible, amb el document 

complert. 

 “El ayuntamiento de Bilbao recibe una denuncia por malos olores a la 

semana”. 

La noticia va ser publicada el 24 de Febrer de 2008 al diari El Correo en la seva versió 

digital.  

Cada cop més es reben denúncies queixant-se de les olors de bars i restaurants. Es 

destaca en la noticia que fins i tot una olor agradable pot acabar sent molt molesta si la 

seva presència és constant i intensa. Es senyala que alguns locals no tenen les 

instal·lacions adequades per realitzar l‟extracció de fums i que el procediment que inicien 

des de l‟ajuntament després de rebre les queixes del veïnat consta de tres parts:  

- Detectar el problema. 

- Indicar al propietari les mesures correctores a dur a terme. 

- Control de l‟adopció de les mesures necessàries. 

 “La ley atrapa al mal olor”. 

L‟article va ser publicat el dia 25 d‟Abril de 2010 al diari El Norte de Castilla en la seva 

versió digital. 
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Es detalla el conflicte que ha viscut un veïnat de la ciutat de Zamora amb el propietari 

d‟un restaurant. L‟article és un clar exemple de la problemàtica existent i de les dificultats 

amb les que es troba l‟administració per resoldre aquests conflictes. 

 “Un grupo de expertos pone nota al olor de Barcelona” 

La noticia va ser penjada el dia 27 de Maig de 2013 al diari La Vanguardia en la seva 

versió digital. 

A Barcelona es va impartir un taller anomenat Smell Walk (passejada de l‟olor). Aquest 

taller es va realitzar mentre es duia a terme un congrés sobre olor, ciència i estètica a la 

ciutat. Van assistir especialistes de diverses disciplines relacionades amb el sentit de 

l‟olfacte i van assenyalar la importància que tenen les olors en la percepció d‟una ciutat 

tant pels visitants com pels habitants d‟aquesta. 

 “Humos y olores producidos por un bar” 

Article penjat a la xarxa el 7 de Febrer de 2014 a la web www.consultasderecho.com. 

En la noticia s‟analitza la sentencia de l‟Audiència provincial d‟Alacant en la que es 

condemna a un bar a adoptar les mesures correctores necessàries per tal d‟eliminar les 

molèsties sorgides als veïns d‟un edifici causades per fums i olors desagradables 

generats en el seu bar. Les principal mesura correctora és la instal·lació d‟un sistema 

d‟extracció de fums adequat i la correcta ventilació del local.  

 “Los olores se escapan de la ley” 

Noticia publicada el 8 de Febrer de 2009 al diari El país en la seva versió digital. 

En l‟article es parla de la gran problemàtica existent per males olors a les províncies 

d‟Andalusia degut a l‟impacte de la industria, bars i restaurants. Es parla de la falta de 

legislació i de la dificultat de regular l‟activitat econòmica de bars i restaurants amb els 

habitatges que l‟envolten. S‟explica inclús, el cas d‟una família murciana en que el 1994 

va arribar a denunciar el cas al tribunal de Drets Humans per exigir el seu dret fonamental 

a la vida privada, familiar i de domicili.  
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 “Un asador de pollos de Madrid, es obligado al cese de la actividad hasta 

que adecue sus instalaciones y las salidas de humos” 

Sentencia nº 198/2015 del jutjat de 1ª Instancia nº 44 de Madrid. 

Un tribunal condemna a un establiment de pollastres a l‟ast de Madrid a tancar el local 

durant un any, indemnitzar per danys i perjuris als afectats i adequar les sortides de fums 

del negoci per culpa de les males olors [7]. 

 “Villena adquiere un olfatómetro para determinar la intensidad y frecuencia 

del olor” 

Noticia publicada el 5 de Febrer de 2014 al diari Portada.info en la seva versió digital. 

En l‟article es destaca els episodis sorgits deguts a les males olors en el municipi de 

Villena (Alacant) causats tant per indústries properes com per bars i restaurants. Per 

posar-hi remei es decideix adquirir un olfactòmetre per poder determinar la intensitat de 

les olors en el poble.  

 “Rastreadores de olores” 

Noticia publicada el 4 de Gener de 2016 al diari El Periódico en la seva versió digital i 

impresa. 

La noticia es fa ressò dels aproximadament 150 voluntaris que realitzen mesures d‟olor 

amb l‟ajuda d‟un nas electrònic i d‟un captador d‟aire per analitzar posteriorment les 

mostres. A més utilitzen una aplicació de mòbil per detectar qualsevol cas d‟olor en 

qualsevol punt de la ciutat [8]. Això succeeix a les comarques de Tarragona des de fa 

aproximadament sis anys, coordinats pel Centre Tecnològic de la Química de Catalunya 

(CQTC). 

 La noticia destaca que les jornades d‟olors pestilents que hi van haver al novembre a 

Barcelona i al desembre a Tarragona van tornar a portar aquest tema al debat polític. 

Segueix sense existir una legislació clara de detecció d‟olors i de mesures preventives i 

correctores, sense parlar del règim sancionador. Per culpa d‟això, iniciatives com la que 

es duu a terme a Tarragona tenen una gran transcendència social. Gràcies a les seves 

mesures i d‟informar tan a empreses com a ens públics de qualsevol anomalia, les 
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incidències han baixat de 100 de mitja el 2009 a 10 el 2012. A partir d‟aquet any, les 

incidències han sigut sempre puntuals.  

De totes les notícies recopilades cal destacar el gran impacte que tenen les olors en la 

societat i la creixent preocupació per elles. La població comença a preocupar-se i a 

denunciar els episodis de mala olor soferts, siguin per indústries o per locals destinats a 

la restauració.  

Es pot concloure que els ajuntaments no tenen eines per regular les males olors i que els 

conflictes acostumen a durar anys. Tot i això, des de molts ajuntaments s‟han començat a 

implementar mètodes de detecció d‟olors eficaços i indicar als propietaris dels locals les 

mesures que han de seguir per adequar-los.  

3.4.  Estat de l’art en les publicacions científiques. 

El tema de les males olors no està afectant només l‟àmbit civil, sinó que també afecta al 

món científic. 

Per això, un cop vista la problemàtica existent en l‟àmbit de les olors en la restauració i la 

reacció provocada en la societat, es citen (a títol d‟exemple) alguns articles que tracten el 

tema des de la vessant més científica. Es presenta un resum de tres articles científics 

relacionats amb l‟àmbit de les olors en la restauració i l‟edificació.  

 “Building-related Health symptoms and classroom indoor air quality: a 

survey of school teachers in New York State”  

“La construcció relacionada amb els símptomes de la salut i la qualitat de 

l’aire interior de l’aula: una enquesta a mestres d’escoles a l’estat de Nova 

York”. 

Article publicat l‟agost de 2015 a Indoor Air. 

La publicació té com a objectiu relacionar els símptomes de salut, que pot presentar 

qualsevol persona en un edifici, amb la qualitat de l‟aire. Aquesta investigació es duu a 

terme través d‟una enquesta telefònica realitzada a docents de l‟estat de Nova York.  

A l‟enquesta es pregunta sobre les característiques que puguin relacionar l‟olor i l‟aula i 

les característiques de la salut relacionades amb la qualitat de l‟aire interior. 
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Prop de 500 professors van completar l‟enquesta. Les característiques de l‟aula més 

destacades van ser prestatgeries obertes, aliments ingerits a classe, pols i moquetes. 

Els símptomes més reportats inclouen problemes de sinusitis, mals de caps, al·lèrgies, 

congestions i irritació del coll. Es van trobar relacions amb la qualitat de l‟aire i les 

característiques de l‟aula i tenir qualsevol símptoma al·lèrgic respiratori amb les 

condicions de l‟edifici. Aquest estudi destaca la importància de la qualitat de l‟aire a les 

escoles per la salut dels ocupants [9]. 

 Advances in artificial olfaction: Sensors and applications” 

“Avenços en l’olfacte artificial: Sensors i aplicacions”. 

Article publicat el 15 de juny del 2014 a Indoor Air. 

En l‟estudi es dona a conèixer l‟olfacte artificial, que està basat en sistemes electrònics 

(nassos electrònics) i que inclou tres funcions bàsiques que operen en una substància 

olorosa: un manipulador de mostres, una matriu de sensors de gas i un mètode de 

processament de senyals. S‟explica que la resposta d'aquests sistemes artificials pot ser 

l„identitat de la substància olorosa, una concentració estimada de la substància olorosa o 

una propietat característica de l'olor, tal i com poden ser percebudes per un ésser humà. És 

a dir, aquests nassos electrònics són instruments que imiten el sentit de l‟olfacte.  

S‟afirma que la complexitat de la majoria de les substàncies oloroses fa difícil la identificació 

d‟aquestes amb les tècniques d'anàlisi convencionals, com ara la cromatografia de gasos. 

Destaca que una anàlisi sensorial per un grup d'experts és un procés costós, ja que 

requereix de persones capacitades que poden treballar només durant períodes de temps 

relativament curts.  

S‟identifiquen alguns dels avantatges dels nassos electrònics, per exemple: 

- Facilitat de desenvolupament. 

- Temps d‟anàlisi curts i en temps real. 

- Alta sensibilitat i selectivitat a les substàncies oloroses.  



 

   

17 Estudi de la contaminació per olors als edificis: Anàlisi i propostes pel sector de la restauració 

Per últim s‟analitzen les aplicacions més importants en el medi ambient i en l‟àmbit de  la 

seguretat com ara: el control dels aliments, la qualitat ambiental, la seguretat ciutadana o els 

diagnòstics clínics.  

No obstant això, es conclou que encara hi ha molt per investigar, especialment pel que fa a 

nous materials i a tecnologies dels sensors, processament de dades, interpretació i validació 

dels resultats [10]. 

 “Meat and Fish Freshness Inspection System Based on Odor Sensing” 

“Sistema d’inspecció de carn i peix fresc basat en l’olfacte”. 

Article publicat al novembre del 2012 a Indoor Air. 

En aquest article científic es proposa un mètode per a la construcció d' un nas electrònic 

simple, basat en sensors disponibles comercialment, per identificar carn podrida o 

contaminada que es trobi a la venda a les carnisseries. 

 Utilitzant un nas electrònic, fabricat amb un semiconductor d'òxid metàl·lic,  es mesura l'olor 

de dos dels aliments càrnics més comuns, carn i peix, emmagatzemats a temperatura 

ambient.  

Les mostres d'aliments van ser dividides en dos grups: carn fresca amb peix en 

descomposició i peix fresc amb carn en mal estat. 

 El primer objectiu d‟aquest experiment va ser identificar l'aliment podrit amb el nas electrònic 

desenvolupat [11]. 
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4. Legislació de les olors 

S‟ha realitzat una cerca sobre la normativa vigent o en procés que reguli les olors, intentant 

focalitzar-se en les olors en la restauració. 

La cerca realitzada s‟ha dividit en quatre grans blocs: 

1.- Legislació Europea 

2.- Legislació Espanyola 

3.- Legislació Catalana   

4.- Regulacions municipals 

4.1. Legislació Europea 

La legislació Europea és escassa en la gran majoria de països. A continuació s‟explica un 

resum de les normatives en els principals països:  

França 

A nivell francès hi ha una sèrie de normes relacionades amb les olors: 

 AFNOR X-43-101, 1986, on es defineixen les bones pràctiques per determinar 

l‟olor d‟un efluent gasós. 

 AFNOR X-43-103, 1990, on es defineixen les bones pràctiques per determinar 

l‟olor d‟una atmosfera gasosa. 

 AFNOR X-43-104, on es defineixen els mètodes per prevenir les olors. 

 AFNOR 13725, on es registra a nivell estatal la norma europea EN 13725, sobre 

la determinació d‟olors per olfactometria dinàmica. 

No es troba cap tipus de normativa que reguli les olors en l‟àmbit de la restauració ni 

tampoc en cap àmbit industrial que pugui ser font de males olors. 
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L‟única classificació que es duu a terme és a través de ADEME (Agencia de Medi 

Ambient i Energia) que es troba integrada dins del grup AFNOR (Agencia Francesa per la 

Normalització) en la qual es  parteix de les molècules que provoquen l‟olor i es descriuen 

els seus límits olfactius. A la següent figura 4.1., extreta de la norma, es mostra quines 

són aquestes molècules i els límits acceptats. 

 

Fig. 4.1. Principals molècules odoríferes segons l‟ADEME (Font: www.areelis.fr) 

 

 

 

 

http://www.areelis.fr/
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Alemanya 

A Alemanya existeix una llei federal de protecció contra immissions. Aquesta llei es troba 

vigent des de 1974, tot i que ha anat patint modificacions. 

A partir d‟aquesta llei es va crear la coneguda Instrucció Tècnica pel control de la qualitat 

de l‟aire ambient, “TA Luft”, del 2002. En ella, a diferència del que succeeix a França, es 

fixen uns límits d‟emissions per a diferents compostos i activitats i a partir d‟aquesta dada 

es calculen els nivells d‟immissió [12]. 

Com calcular aquests nivells d‟immissió, quines són les millors tècniques disponibles per 

realitzar-ho, i els estàndards a seguir, es recullen en la norma VDI-3940. Qualsevol 

laboratori que vulgui realitzar una anàlisi d‟olors, ha de ser un laboratori acreditat segons 

la norma VDI-3940, ja que sinó, no es consideren vàlids. 

Aquesta norma consta de dues parts, que realment són dos mètodes complementaris: 

 1r mètode.- Determinació mitjançant malla. 

Aquest mètode consisteix en realitzar un nombre de percepcions olfactives 

programades, es fan individualment, al llarg del temps mitjançant panells calibrats 

amb un gas de referència. A partir d‟aquests resultats es pot determinar la 

freqüència d‟olor, que es defineix com el nombre de respostes positives dividit el 

nombre total de mostres.  

 2n mètode.- Es denomina mètode del “penacho”. 

Els experts es situen sotavent del focus emissor, a una distancia on no es 

percebin olors, i van avançant cap al focus aturant-se en uns punts que s‟han 

determinat anteriorment. En cada punt els experts realitzen sèries de percepcions 

durant 10 minuts, registrant a cada minut la seva estimació de la intensitat d‟olor i 

reflectint aquestes dades en un formulari estàndard (Fig.4.2).  

L‟objectiu d‟aquest mètode es determinar la distancia al focus on detecten olor el 50% 

dels experts. La concentració d‟olor així detectada correspon a 1 ouE/m3. 
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Fig. 4.2. Fulla de dades olfactomètriques estàndard (Font www.conama10.es ) 

En la normativa Alemanya, el valor que sobrepassi el llindar de reconeixement es 

considera molest. El llindar de reconeixement es defineix com la concentració mínima en 

que el 50% de la població es capaç de descriure l‟olor. El límit d‟olor per a qualsevol 

instal·lació o sector és de entre 3 i 5 uoE/m3. 

 

 

 

 

 

http://www.conama10.es/
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Regne Unit 

En el Regne Unit, la normativa vigent és la “IPPCH4 – Integrated pollution prevention and 

control horizontal guidance for odour, assessment and control”. És la normativa que 

s‟està seguint a Europa per les AAI- autoritzacions ambientals integrades. 

Les autoritzacions ambientals integrades són una figura d‟intervenció administrativa 

necessària per a dur a terme i aconseguir la llicència per qualsevol activitat industrial [13]. 

La IPPCH4, s‟estructura en dues parts: 

 La primera part parla sobre la regulació i permisos necessaris. 

 La segona descriu les tècniques d‟avaluació i control.  

El tractament de les olors ocupa un gran percentatge del document i inclou un diagrama 

de flux per ajudar a la selecció de la millor tècnica possible per l‟abatiment de l‟olor que es 

desitja estudiar, sempre però, donant prioritat a les tècniques de minimització de 

generació d‟olors en el procés, que a les d‟abatiment d‟aquestes. 

Pel cas de la determinació dels valors límits, aquesta guia estableix un criteri força 

acceptat en el món científic, que ha servit de base a l‟hora de regular les immissions 

d‟olor. En la següent taula 4.1. es pot trobar un resum extret de la Guia Horitzontal 

d‟Olors en es recullen els valors límits d‟olor per als diferents sectors industrials [14]. 
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Taula 4.1. Resum concentració d‟olors de la Guia Horitzontal d‟Olors del Regne Unit     

(Font: www.olores.org ) 

El criteri indicatiu respecte del percentil 98, fa referència a que la immissió d‟olors a la 

població no ha de sobrepassar el límit fixat de més de 175 hores l‟any.  

 

http://www.olores.org/
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Holanda 

A Holanda la norma de referència és la NEr – “Netherlands Emission Guideliness for Air” 

o Guia Holandesa per a emissions atmosfèriques, la última actualització es data de l„any 

2004 [15]. 

Es tracta d‟una guia d‟àmbit nacional, de compliment en el seu límit superior i l‟objectiu de 

la qual és la harmonització de les diferents normatives holandeses sobre reducció 

d‟emissions a la atmosfera.  

Basant-se en els valors d‟emissió trobats mitjançant les MTD (millors tècniques 

disponibles), s‟han caracteritzat els límits depenent d‟unes categories associades al 

sector i d‟uns límits establerts. Aquesta norma es va desenvolupar prenent com a model 

la norma alemanya “TA Luft”.   

Per una altre banda, a Holanda s‟ha desenvolupat un mètode de olfactometria normalitzat 

que el vénen aplicant des de fa anys. Aquest és el mètode que la Unió Europea ha 

adoptat com a oficial (Norma EN 13725 “Qualitat de l’aire. Determinació de la 

concentració d’olor per olfactometria dinàmica”, de febrer del 2004). 

Fins als anys 80, l‟anàlisi d‟olors realitzats pels laboratoris no tenien repetitivitat. Això els 

va portar a la necessitat de normalitzar la presa de mostres i com a conseqüència es va 

crear el Institut de Normalització. En una publicació de 1980, es van donar totes les fonts 

d‟incertesa per la presa de mostres. La incertesa va ser contrarestada mitjançant la 

introducció de criteris estadístics per la precisió sota condicions de repetibilitat i 

reproductibilitat.  

Una altre aportació important va ser relacionar la unitat d‟olor amb un estímul de 

referència: 20 ppb n-butanol, d‟aquesta forma l‟olor es va poder relacionar amb unitats del 

SI. 

L‟èxit de la normalització holandesa va ser bàsica per la creació de la normativa a nivell 

europeu EN-13725, donant un estàndard a nivell europeu i a més trobant una àmplia 

acceptació a la resta del món.  
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Altres països 

Hi ha més països com poden ser Bèlgica, Itàlia o Polònia, on la normativa només regula 

les distàncies mínimes d‟un focus emissor o d‟una activitat concreta respecte d‟un nucli 

urbà, però no s‟inclou en cap moment un límit o una distància respecte activitats de 

restauració, només deixant a caràcter no obligatori l‟ús de les MTD per a la reducció de 

les olors i sense caracteritzar-ne cap límit.  

Malgrat això, s‟està treballant en aquests països per la confecció d‟una llei que reguli 

aquests límits seguint normes com la Guia Horitzontal del Regne Unit. 

A continuació s‟ha realitzat una taula resum 4.2. amb les característiques més importants 

de cada país i els seus límits fixats, prenent com a base el sector de la restauració o 

intentant assimilar, en el cas que sigui necessari, un sector similar. 

 

Taula 4.2. Valors límit de referència dins de la unió europea 



 

   

Estudi de la contaminació per olors als edificis: Anàlisi i propostes pel sector de la restauració 26 

Com es pot veure a la taula 4.2., els valors límit més restrictius es troben en dos països 

com són el Regne Unit i Holanda, justament els països on més s‟ha apostat per l‟estudi 

de les olors i per regular la seva legislació. 

Malgrat això, algunes empreses i laboratoris acreditats que fan informes per alguna 

empresa diuen que a partir de 10 uoE/m3 al percentil 98 trobem molèsties significatives, i 

que a valors més baixos, no es pot afirmar que es pateixen molèsties. 

Cal destacar que a nivell restauració no existeix cap legislació europea que reguli les 

males olors. Tot el que es pot fer, és assimilar algun dels sectors que sí es troben 

regulats. 

4.1.1.  Norma EN 13725 

Definició i aplicació 

La norma EN 13725 “Qualitat de l’aire. Determinació de la concentració d’olor per 

olfactometria dinàmica”, que es troba en vigor des de el 2004,  ha permès abordar 

objectivament els problemes causats per les olors. La utilitat principal es proporcionar una 

base comuna per l‟avaluació de les emissions d‟olor en els Estats Membres de la Unió 

Europea. 

La norma és aplicable a emissions de fonts puntuals i difuses. 

 Les emissions de fonts puntuals són aquelles emissions d‟olor focalitzades o conduïdes 

en les que existeix un flux d‟aire o gas que és transportat per una conducció tancada i és 

emès per una obertura ben definida, on el cabal és fàcilment mesurable.  

Les emissions difuses, són aquelles que provenen de fonts amb dimensions definides 

(acostumen a ser superficials) que no presenten un flux de gas ben definit, com 

superfícies sòlides o líquides. 

En el cas que ens ocupa, sent la restauració el nostre àmbit de treball i com que en 

aquests establiments les emissions de fums es troben conduïdes cap a l‟exterior, es 

desenvoluparà la presa de mostres per a un sistema de fonts puntuals. 
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Olfactometria dinàmica 

La olfactometria dinàmica és una tècnica sensorial d‟anàlisi que utilitza l‟olfacte humà 

com detector. Aquesta tècnica permet realitzar un diagnòstic i plantejar solucions 

adequades als problemes d‟olor seguint l‟esquema típic treballat per l‟estudi d‟impacte 

ambiental, aquest estudi es basa en els punts següents: 

 Identificació dels focus emissors rellevants 

 Presa de mostres representatives seguint les tècniques correctes 

 Anàlisi de les mostres per quantificar-les 

 Càlcul de les emissions d‟olor de cada un dels focus 

 Determinació de les mesures preventives o correctores 

Segons la norma, la determinació olfatomètrica de la concentració d‟olor en l‟emissió 

suposa una pressa de mostres i el seu transport al laboratori acreditat per realitzar 

l‟anàlisi i d‟aquesta manera obtenir els valors de concentració d‟olor en ouE /m3. 

La unitat d‟olor europea (ouE) és la quantitat  de substància olorosa que, quan s‟evapora 

en 1 m3 de gas neutre en condicions normals, origina una resposta fisiològica d‟un panell 

d‟experts (Llindar de detecció) equivalent a la originada per una Massa d‟Olor de 

Referència Europea (MORE), evaporada en 1 m3 de gas neutre en condicions normals. 

Un MORE , és la massa de substància que originarà la resposta al 50% dels panelistes, i 

té per definició una concentració de 1 ouE /m3 [1]. 

El protocol de mesura que es desenvolupa al laboratori de olfactometria és el següent: 

1.- Les mostres recollides en el focus es connecten al olfactòmetre. Aquest és un 

equip que permet obtenir concentracions variables d‟aire viciat en aire neutre 

exempt d‟olors. La barreja s‟obté en un dels components del olfactòmetre, el 

dilutor. 

Els dilutors són mescladors de gasos que generen barreges del gas neutre amb el 

gas problema ( viciat per olors) en un ampli interval de concentracions al qual se‟l 
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denomina “dinàmica del dilutor”, en al·lusió al qual s‟ha adoptat el terme de 

olfactometria dinàmica. 

 2.- La barreja obtinguda s‟ofereix a cada individu del panell d‟experts en olors, als 

quals se‟ls anomena panelistes. Els panelistes oloraran alternativament a través 

de dues boquilles gas neutre i gas contaminat.  

3.- Per determinar el llindar de detecció, que ens servirà per calcular la 

concentració d‟olor (ouE /m3), es parteix d‟una mostra, l‟olor de la qual és 

perceptible per tots els experts del panell i es va diluent fins que només el 50% 

d‟aquests experts percep la sensació d‟olor (Z50= Z-EUI,pan). Un cop trobada la z50 ja 

tenim la concentració d‟olor de la substància olorosa gràcies a la dilució preparada 

anteriorment. 

Per aconseguir portar la mostra d‟aire viciat fins al laboratori per realitzar l‟anàlisi, s‟ha de 

tenir en compte, que els equips que estiguin en contacte amb la mostra, han de ser 

fabricats amb algun dels següents materials: 

- PTFE. 

- FEP. 

- PET. 

- Tedlar. 

- Acer inoxidable. 

- Vidre. 

Es recull una porció de l‟aire viciat en una bossa de material plàstic que compleixi la 

normativa. La seva característica principal és que no interfereix, des de el punt de vista 

fisicoquímic, amb la composició de la mostra, que segueix inalterada per baixa que sigui 

la concentració dels compostos. 
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Fig. 4.3. Bossa de presa de mostres de Tedlar (Font www.conama10.es) 

Els laboratoris d‟olfactometria acreditats d‟España són Busines Strenghts, Odournet, 

Labaqua S.A, SGS Technos, S.A i United Research Services España S.L.  

4.2. Legislació Espanyola 

No s‟han desenvolupat normatives per limitar la immissió de males olors ni a la UE ni a 

Espanya. 

Les normatives que s‟apliquen a Espanya en aquesta matèria provenen d‟antigues 

disposicions generals a nivell nacional que, en determinats casos, s‟han particularitzat a 

nivell municipal pel cas de les olors.  

La primera llei que es va dur a terme relacionada amb la immissió d‟olors va ser l‟antic 

“Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas (RAMINP)” aprovat pel 

Decreto 2414/1961, del 30 de novembre i les “Instrucciones complementarias” aprovades 

per OM de 15/3/1963. 

L‟àmbit d‟aplicació d‟aquest reglament és sobre qualsevol instal·lació, establiment, 

indústria o magatzem que pugui estar desenvolupant una activitat. Queden englobades 

les activitats emissores d‟olors en la restauració dins del reglament, per tractar-se d‟una 

activitat i en el cas de trobar-se compostos odorífers, que produeix molèsties. 

La normativa pel seu desenvolupament, que ha sigut adoptada en algunes ordenances 

municipals, consisteix en la consideració d‟aspectes sectorials (activitats classificades, 

deixalles, emmagatzematge d‟aliments, residus) que obliguen a l‟aplicació de mesures 

concretes per mitigar les olors. 

http://www.conama10.es/
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Més endavant es va aprovar la Llei 38/1972, del 22 de desembre, de “Protección del 

ambiente atmosférico”. L‟objectiu d‟aquesta llei és prevenir, vigilar i corregir les situacions 

de contaminació atmosfèrica, siguin les que siguin les causes que la produeixen. Aquesta 

llei ha sigut modificada en diferents ocasions [16]. 

Al 2002 es promulga la Llei 16/2002, de “Prevención y Control Integrados de la 

contaminación” en la qual apareix el concepte de “Autorización Ambiental Integrada 

(AAI)” que planteja el problema de coordinar aquest concepte amb la llicència que 

s‟obtenia amb la normativa del RAMINP.  

L‟objectiu de la citada llei és evitar o, quan això no sigui possible, reduir i controlar la 

contaminació de l‟atmosfera, de l‟aigua i del sòl, mitjançant l‟establiment d‟un sistema de 

prevenció i control integrats [17]. 

Encara que la llei no menciona específicament les olors, recull al seu àmbit d‟aplicació 

(Instal•lacions Annex I) algunes activitats en les que existeixen focus d‟emissió d‟olors  

com ara la gestió de residus, la indústria tèxtil, la indústria del paper o les vaqueries. 

A partir de la creació de la normativa per la determinació de la concentració d‟olor a la 

Unió Europea anomenada EN13725 “Air quality- Determination of Odour Concentration 

by Dynamic Olfactometry”, s‟aprova, el febrer del 2004, la normativa espanyola UNE-EN 

13725 “ Calidad del aire - Determinación de la concentración de olor por olfatometría 

dinámica ”. 

S‟aprova l‟olfactometria dinàmica com a mètode idoni per la determinació de la 

concentració d‟olors [18]. 

L‟aprovació ha possibilitat el disseny a Espanya d‟una legislació ambiental sobre olors 

encaminada a prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica por olors que afecta a la 

població i establir un règim administratiu preventiu. 

Finalment, la última llei que va ser aprovada a nivell nacional és la llei 34/2007, del 15 de 

novembre de 2007, de “Calidad del Aire y Protección de la atmósfera en España”, el 

avantprojecte de la qual s‟havia aprovat el 19 de gener d‟aquell mateix any. Aquesta llei 

deroga el citat “Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas (RAMINP)”, 

però no menciona explícitament al seu text el problema de les olors, per tant, mentre no 

existeixi una llei específica que reglamenti la contaminació atmosfèrica odorífera, el 
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RAMINP s‟haurà de seguir aplicant en totes aquelles corporacions que l‟havien adoptat a 

la seva normativa. 

Com podem veure, a la legislació mediambiental espanyola existeix un apreciable 

número de disposicions, però cap d‟elles estableix una normativa sobre contaminació 

odorífera de l‟atmosfera i molt menys relacionada amb la restauració en concret. 

Com no existeix legislació a nivell nacional i cada cop hi ha més queixes per part de la 

població espanyola per problemes de contaminació i males olors, en diferents comunitats 

autònomes, estan elaborant la seva pròpia legislació sobre olors, és el cas, per exemple, 

de Catalunya i la Comunitat Valenciana. 

4.3. Legislació catalana 

El govern de Catalunya ha sigut el primer a Espanya en elaborar un esborrany anomenat 

“Esborrany d’avantprojecte de llei contra la contaminació odorífera” presentat pel 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya al juny de 2005 i 

actualitzat el mes de febrer del 2010 [19]. 

4.3.1. Avantprojecte de llei contra la contaminació odorífera 

Aquest esborrany ve impulsat per la preocupació existent en diferents ajuntaments de 

poblacions industrials com Banyoles o Lliçà de Vall, davant de les nombroses i creixents 

queixes que es presentaven per part de la ciutadania a causa de les males olors. Aquest 

avantprojecte és preventiu i té com objectiu establir unes condicions mínimes que 

garanteixin el desenvolupament normal de les activitats i infraestructures, respectant la 

qualitat odorífera del seu entorn. 

Aquest esborrany de llei proposa: 

Capítol 1: els objectius i finalitats de la llei i el seu àmbit d‟aplicació. 

 Capítol 2: els sistemes de prevenció, control e inspecció, i la distinció entre las 

fonts d‟emissió integrades a la Llei 3/1998 citada y las fonts d‟olor d‟altres orígens. 

 Capítol 3: les Zones d‟Olor de Règim Especial (ZORE). 

 Capítol 4: el règim sancionador. 
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I als seus annexos: 

 Annex 1: el llistat d‟activitats susceptibles d‟emetre olors recollides. 

 Annex 2: les directrius generals de funcionament per les activitats incloses en 

l‟àmbit d‟aplicació. 

 Annex 3: els valors objectiu d‟immissió d‟olor per les diferents activitats, la 

metodologia a seguir per la determinació dels valors d‟immissió generats per una 

activitat i el criteri per avaluar la compatibilitat de noves instal·lacions. 

 Annex 4: la documentació justificativa d‟episodis de contaminació odorífera. 

 Annex 5: els models de qüestionari pels episodis d‟olors.  

En aquest esborrany d‟avantprojecte no es fixen valors límits d‟emissió sinó objectius 

d‟immissió d‟olor que s‟han d‟aconseguir a les àrees que requereixin major protecció 

d‟olor, com per exemple les residencials o urbanes. 

Els valors d‟immissió s‟han fixat considerant el potencial grau de molèstia que pot assumir 

la població en funció de les característiques de les olors generades per cada tipus 

d‟activitat. Oscil·len entre 3 i 7 unitats d‟olor europees. Per sobre d‟aquests valors de 

concentració d‟olor o per sobre de 10 uoE es considera que existeix contaminació 

odorífera, la qual cosa provoca molèstia a les persones. 

Com no hi ha una legislació específica sobre olors, alguns projectes de comunitats 

autònomes d‟Espanya es basen en els valors d‟immissió que proposa l‟avantprojecte de 

Catalunya.  

Els valors d‟immissió d‟olor que proposa el avantprojecte de Catalunya els podem trobar 

a l‟annex 2 de la normativa. A la taula 4.3. trobem resumits aquest límits d„immissió.  
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Valors límit d’immissió d’olor i metodologia de determinació. 

Valors límit d‟immissió d‟olor determinats en zones sensibles. 

 

Taula 4.3. Valors límit d‟immissió d‟olor i metodologia de determinació 
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4.4. Regulacions municipals 

A continuació s‟ha intentat fer una recerca de ordenances, plans de gestió o regulacions a 

nivell municipal tan a nivell espanyol com a nivell català.  

Ordenança de regulació de l’alliberament d’olors a l’atmosfera de Lliçà de vall 

Les activitats incloses en aquesta ordenança són les susceptibles de produir 

l‟alliberament de substàncies oloroses a l‟atmosfera. Els límits de concentració d‟olor són 

en funció del cabal d‟emissió i del llindar de percepció de les substancies químiques 

emeses [20]. La metodologia de càlcul que s‟estableix és la que es diu a la norma UNE-

EN 13725. S‟inclouen periodicitats en les inspeccions i els pagaments de taxes.   

Ordenança d’olors de l’ajuntament de Banyoles 

L‟objecte d‟aquesta ordenança d‟olors de l‟ajuntament de Banyoles aprovada el 

26/05/2008 és el control de les activitats productores d‟olors mitjançant: 

-  la regulació de les condicions tècniques per a prevenir i corregir el potencial 

emissor. 

- minimitzar l‟impacte sobre la població amb l‟establiment del corresponent règim 

d‟intervenció administrativa. 

Els nivells de concentració d‟olor en emissions es determinaran per olfactometria 

dinàmica segons el que s‟estableix a la norma UNE-EN 13725. Els valors d‟immissió es 

determinaran segons el que estableixen les normes VDI específiques segons l‟activitat. 

La freqüència d‟olor en les àrees residencials i a l‟entorn de les activitats, es determinarà 

segons el que indica la norma VDI-3940 [21]. 

“Ordenanza de protección de la atmosfera del Ayto. San Vicente del Raspeig 

(Alicante)” 

Al setè capítol de la “Ordenanza de protección de la atmosfera” del ajuntament del 

Raspeig és on es detalla la prohibició de l‟emissió de substàncies oloroses en quantitats 

tals que suposin en el límit de la propietat un índex de percepció (IP) superior a 0.04 [22]. 
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En l‟annex V de l‟ordenança es troba l‟explicació dels càlculs de com trobar l‟índex de 

percepció.  A més a més, es destaca que les mesures analítiques es realitzaran utilitzant 

olfactòmetres degudament homologats i contractats. 

 “Plan de gestión de los olores molestos del Ayto. de A Coruña” 

 La Xunta de Galicia va publicar a l‟any 2002 la Llei 8/2002, del 18 de desembre, de 

protecció de l‟ambient atmosfèric de Galicia. Aquesta llei obliga a totes les ciutats 

gallegues, entre elles la Corunya, a realitzar mesuraments de qualitat de l‟aire en les 

aglomeracions de Galicia. A partir de la problemàtica que es presentava a la Corunya 

causada pels nivells d‟immissió d‟olor produïts pels focus emissors, es va desenvolupar el 

“Plan de Gestión de Olores molestos” de A Coruña, el qual es va basar en aquelles 

normes amb més prestigi, la norma UNE-EN 13725  i la VDI 3940 [23]. Aquest pla de 

gestió és una eina pionera a nivell estatal que ha aconseguit limitar en gran mesura el 

nombre d‟episodis de males olors a la ciutat de A Corunya des del 2005. 

 “Ordenanza Municipal de Calidad Odorífera del Aire del Ayto. De Alcantarilla” 

A Alcantarilla, Murcia, una ordenança sobre les olors regula les zones en les que 

urbanísticament hi ha una saturació d‟olor, i per tant, on pot implementar-se una activitat 

industrial potencialment generadora d‟olors i on no pot incluir-se una zona urbana per 

existir risc d‟impacte per olors. Aquesta ordenança va ser publicada el 8 d‟abril del 2015 

[24]. 

 “Ordenanza de regulación de emisión de olores a la atmósfera de San Pedro 

del Pinatar” 

A San Pedro del Pinatar, Murcia,  s‟intenten regular les mesures necessàries per prevenir 

i corregir les molèsties degudes a les olors que provenen de certes activitats [25]. 

Al llarg de la norma s‟estableixen les activitats que poden causar males olors, la 

periodicitat en les inspeccions, els mètodes d‟anàlisi i les possibles sancions. 

Per a la mesura de les olors s‟ha de procedir d‟acord a la norma UNE-EN-13725. En el 

cas de que es trobés una instal·lació en la que resultés impossible aplicar la norma, 

s‟utilitzaria la metodologia de medició d‟olor en immissió, la norma VDI 3940.   
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 “Ordenanza municipal para la prevención y control de la contaminación de 

Villena (Alicante)” 

En l‟annex VI de la normativa, es regula la contaminació per olors en el municipi.  

En l‟ordenança es classifiquen les olors segons el grau de molèstia, s‟estipulen les 

empreses susceptibles de ser investigades, el mètode per determinar la intensitat de l‟olor i 

els límits acceptables. Aquests límits d‟acceptació provenen de la normativa holandesa. 

Com s‟ha pogut veure en l‟apartat 3.3.Casos específics problemàtica, aquest municipi és 

pioner, ja que va adquirir un dispositiu per poder realitzar les mesures necessàries [26]. 

Es en les zones costeres on s‟acumulen la major part de problemes, i en especial a 

Murcia, on segons el Institut Nacional d‟Estadística en el cens de població i vivenda del 

2001 [27] s‟han detectat més problemes causats per les olors. En la següent figura 4.4. 

es mostra una imatge sobre el percentatge de llars que diuen tenir problemes relacionats 

amb males olors. 

 

Fig 4.4. Percentatge de llars amb problemes d‟olors (Font: www.ine.es ) 

A continuació s‟ha realitzat una taula resum 4.4. amb les característiques més importants 

de cada regulació municipal i dels seus límits fixats. 

 

http://www.ine.es/
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Taula 4.4. Valors límit d’immissió d‟olor i metodologia de determinació 

Tot i que molts municipis no tenen explícitament una normativa que reguli les olors, són 

molts els ajuntaments que posen a l‟abast del ciutadà instàncies per poder realitzar 

queixes per emissions de fums, gasos i olors, és el cas per exemple, de l‟Ajuntament de 

Barcelona i Pamplona, on el tràmit pot realitzar-se de forma gratuïta a través de les seves 

respectives webs. 
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4.5. Conclusions legislació olors 

Per tancar el punt de legislació, s‟ha decidit realitzar un resum amb les principals normatives 

que s‟utilitzen i les noves metodologies de càlcul que es desenvolupen per regular les males 

olors en l‟ambient. 

Les normatives que s‟han utilitzat per desenvolupar regulacions d‟àmbit nacional, regional o 

local són la norma europea EN-13725, que pren com a model de detecció i estandarització 

una norma holandesa, i la norma alemana VDI 3940. La norma EN-13725 va ser una 

revolució i va provocar el naixement de molts laboratoris acreditats que realitzaven assajos 

de contaminació per olors. 

A posteriori de les dues normatives anteriorment esmentades, es va desenvolupar al Regne 

Unit la IPPCH4 que actualment, és la normativa que s‟està seguint a Europa per donar les 

autoritzacions ambientals integrades i constitueix la guia de referència per a la medició 

d‟olors a nivell europeu. 

A nivell nacional, Catalunya va ser pionera en intentar regular les olors per a prevenir i 

corregir la contaminació provocada per elles, intentant a més, establir un règim d‟intervenció. 

L‟avantprojecte de llei catalana va ser promulgat degut a la pressió social, sobretot des de 

molts ens locals que havien intentat regular les olors i no trobaven ninguna llei catalana que 

els i donés suport legal. La llei catalana es va emmirallar sobretot en la normativa europea 

EN-13725. 

Tot i això, les normatives europees proporcionen molta informació de vegades sense utilitat 

pràctica, ja que els límits de detecció dels laboratoris autoritzats de la normativa EN-13725 

es troba al voltant de les 20 – 30 uoE/m3, valors molt per sobre dels que es regulen a Europa 

a nivell de mesures d‟olor, que es troba entre 2 - 15 uoE/m3[28]. 

Degut a això, sorgeixen noves eines per descriminar les fonts d‟olors. És aquí on apareix 

amb força, l‟olfactometria de camp amb el perfil meteo - FIDO. Aquest mètode, que es porta 

aplicant des del 2003 als Estats Units, s‟ha començat a implementar a Espanya i a utilitzar 

en molts casos reals. Aquesta eina utilitza un nas electrònic, del que ja s‟ha parlat en 

l‟apartat 3.4.Estat de l’art en les publicacions científiques, fabricat als Estat Units, de nom 

Nasal RangerTM per avaluar l„impacte d‟una olor real en qualsevol activitat. El perfil meteo - 

FIDO s‟explica d‟una forma més extensa en l‟annex G: Perfil METEO-FIDO. 
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5. Part experimental 

5.1. Disseny de l’experiment 

L‟objectiu de l‟experiment és el següent: 

 Analitzar mostres d‟aire amb les MTD per trobar indicadors que ens puguin 

relacionar les olors amb el menjar cuinat el mateix dia. 

Per aconseguir aquest objectiu, es plantegen dos assajos: 

1.- Una anàlisi al laboratori mitjançant CG/MS que permet-hi quantificar i qualificar 

els compostos causants de l‟olor. 

2.- Realitzar una anàlisi olfactomètrica per veure quin és el grau d‟olor i en quina 

intensitat es produeix. 

Per poder realitzar el segon objectiu, s‟ha d‟estudiar la normativa EN 13725 i analitzar 

quins aspectes de la normativa hauríem de respectar per poder dissenyar un experiment 

adequat.  

Com es comenta anteriorment, aquesta norma defineix un mètode per la determinació 

objectiva de la concentració d‟olor d‟una mostra gasosa utilitzant olfactometria dinàmica 

amb avaluadors. Es treballa amb col·laboració d‟un dels laboratoris acreditats que hi ha a 

Espanya, Strenghts: Business Engineering. 

5.1.1. Visita Strenghts 

Strengths va iniciar la seva activitat l‟any 1998, arrel d‟uns acords de transferència 

tecnològica amb l‟empresa canadenca Odotech, la qual és líder mundial en sistemes de 

mesura i control d‟olors. Strenghts es dedica a la mesura i desenvolupament de solucions 

per la reducció de l„impacte causat per olors [29]. 

Durant la visita als laboratoris es pot comprovar que treballen segons el criteri que 

estableix la norma europea EN 13725. En aquesta empresa disposen d‟equips idonis per 

la pressa de mostres de tota mena de fonts emissores i la seva caracterització per 

olfactometria dinàmica. Disposen d‟un olfactòmetre amb el major rang de dilució del món 
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(1:2.000.000) i avaluen l‟impacte de les emissions d‟olor amb les últimes actualitzacions 

de softwares en la modelització de la dispersió (Tropos Impacto, Aermod, Calpuff). 

Els seus procediments els permeten ser la única empresa a Catalunya, i una de les 

primeres a Espanya, acreditada per ENAC en assajos per olfactometria dinàmica (norma 

UNE-EN ISO/IEC 17025:2005). I a més a més, proporciona la totalitat dels serveis de 

olfactometria, monitorització i assessoria sobre les olors. 

Va quedar clar quin procediment seguien per dur a terme l‟anàlisi de l‟impacte d‟olors 

provinent de qualsevol font emissora i com utilitzen l‟olfactòmetre en els seus assajos 

seguint la norma europea UNE-EN 13725:2004. 

El sistema de mostreig que usualment utilitzen incorpora la determinació de la fiabilitat de 

la mostra. Les mostres són diluïdes per a pressentar-les als panelistes que estan 

exposats a la mostra d‟olor mitjantçant l‟olfactòmetre tal i com diu la norma. 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1. Panelistes olorant mostres amb l‟olfactòmetre (Font www.odotech.com) 

 

 

 

 

http://www.odotech.com/
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5.1.2. Propostes pel disseny experimental 

Es plantegen quatre propostes per poder dur a terme l‟experiment, en funció de diferents 

factors. Es prendrà un decisió sobre quina proposta es triarà en funció de la dificultat i els 

resultats preliminars  

Proposta 1:  

 Realitzar un estudi d‟olfactometria dinàmica a l‟empresa Strenghts mitjançant 

panelistes acreditats. 

 Utilitzar les mateixes mostres per realitzar una anàlisi per cromatografia de gasos 

al laboratori. 

Proposta 2: 

 Utilitzar les instal·lacions de l‟empresa Strenghts per realitzar l‟anàlisi per 

olfactometria sent nosaltres mateixos els panelistes. 

 Utilitzar les mateixes mostres per realitzar una anàlisi per cromatografia de gasos 

al laboratori. 

 Realitzar una nova presa de mostres per ampliar l‟anàlisi per cromatografia de 

gasos. 

Proposta 3: 

 Utilitzar les instal·lacions de l‟empresa Strenghts per realitzar l‟anàlisi per 

olfactometria sent nosaltres mateixos els panelistes. 

 Utilitzar les mateixes mostres per realitzar una anàlisi per cromatografia de gasos 

al laboratori. 

 

Proposta 4: 

 Realitzar únicament una anàlisi per cromatografia de gasos. 

 Realitzar una anàlisi olfactomètrica nosaltres mateixos. 
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Per poder debatre quina és la millor opció es demanen pressuposts de tots els materials i 

una oferta a l‟empresa Strenghts per fer ús de les seves instal·lacions. 

Les diferents propostes amb els seus avantatges i inconvenients es mostren en la taula 

5.2. 

S‟han analitzat les propostes seguint 5 paràmetres:  

- Fiabilitat: fiabilitat dels aparells utilitzats per fer l‟anàlisi. 

- Normativa: compliment de la normativa vigent respecte a l‟anàlisi olfactomètrica. 

- Repetitivitat: capacitat de que les mostres i l‟anàlisi siguin repetitius. 

- Cost: pressupost de cada proposta. 

- Nombre de mostres: quantitat de mostres realitzades per fer l‟anàlisi. 

El cost de cada proposta es troba desglossat en la taula 5.1.  

 

Taula 5.1. Cost de les diferents propostes de disseny 

COST PROPOSTA 1 € COST PROPOSTA 2 €

Olfactòmetre 1250,00 Olfactòmetre 750,00

Tub PTFE 39,76 LAB.UB 200,00

LAB.UB 100,00 Bosses de 90L//60L 450,00

Bosses de 90L//60L 450,00 Tub PTFE 39,76

Bomba 300,00 Bomba 300,00

2139,76 Bosses de Tedlar 179,45

1919,21

COST PROPOSTA 3 € COST PROPOSTA 4 €

Olfactòmetre 750,00 Bosses de Tedlar 366,90

LAB. UB 100,00 TUB PTFE 39,76

Bosses de 90L//60L 450,00 LAB.UB 280,00

Tub PTFE 39,76 Bomba 300,00

Bomba 300 986,66

1639,76

(*)Falta possible material de laboratori i IVA.
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El cost d‟una bomba per poder extreure l‟aire i introduir-lo en bosses de mostreig està 

remarcat perquè existeixen possibilitats de intentar dissenyar nosaltres mateixos un 

sistema per recollir l‟aire, i si fos així, el cost disminuiria considerablement. 

 

PROPOSTA 1 PROPOSTA 2 PROPOSTA 3 PROPOSTA 4
Fiabilitat Fiabilitat Fiabilitat Fiabilitat

Normativa Normativa Normativa Normativa

Repetivitat Repetivitat Repetivitat Repetivitat

Cost Cost Cost Cost

Nº mostres Nº mostres Nº mostres Nº mostres  

Taula 5.2. Anàlisi de les diferents propostes per a l‟experiment realitzades 

Comparant els pros i contres de cada opció es decideix realitzar la proposta 4, que 

consistirà en realitzar l‟anàlisi de les bosses mostreig per cromatografia de gasos i 

intentar fer un estudi olfactomètric dissenyat i realitzat per nosaltres mateixos.  

5.1.3. Disseny del sistema de mostreig 

Ubicació 

El que s‟intenta és fer la presa de mostres en un bar/restaurant.  

S‟han consultat restaurants per realitzar el mostreig allà intentant conèixer els propietaris 

o per altres factors com la facilitat a l‟hora de fer el mostreig o l‟accessibilitat a la sortida 

d‟extracció de fums. 

La resposta sempre ha sigut negativa degut a diversos factors: 

- Poc coneixement o desconeixement del tema a tractar. 

- Por a possibles conseqüències sobretot a nivell sanitari. 

- Impossibilitat d‟accés a les sortides d‟extracció. 

Degut a la dificultat a trobar un emplaçament on realitzar el mostreig, es decideix tornar a 

intentar aconseguir una ubicació universitària, ja que segons on, el primer factor per 

donar una negativa es podria evitar. 
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S‟intenta tant en facultats de la UPC com de la UB. Finalment, i després de parlar amb els 

responsables del bar i cap de cuina, s‟aconsegueix arribar a un acord amb el bar de 

biologia de la Universitat de Barcelona per realitzar l‟anàlisi a les seves instal·lacions. 

En la Fig 5.2. podem veure la ubicació del bar de biologia dins del campus sud de la 

diagonal. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2.Vista aèria de la ubicació del bar de biologia. (Font maps.google.com) 

Les característiques del bar es presenten idònies, per les següents raons: 

- Facilitat d‟accés a la sortida de fums de la cuina. 

- Facilitat a l‟hora de treballar en les seves instal·lacions i possibilitat de guardar el 

material en elles. 

- Interacció directa amb el cap de cuina, que per qualsevol possible anomalia que 

fes que els resultats no fossin vàlids, sempre sabríem les raons. 

- Proximitat amb el laboratori on es realitzarà l‟anàlisi i per tant menor temps de 

residència de l‟aire dins de la bossa. Això ajudarà a aconseguir uns resultats més 

fiables. En la Fig. 5.3. es pot veure una vista aèria de la ubicació de les 

instal·lacions on es realitzarà l‟anàlisi de les mostres.  

 

 

 

ETSEIB 

Bar 

biologia 
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Fig.5.3. Vista aèria del laboratori on es durà a terme l‟anàlisi. (Font maps.google.com) 

Sistema de mostreig 

El sistema de mostreig estarà format per tres parts: una bomba, tubs de connexió i les 

bosses on s‟emmagatzemaran les mostres d‟aire. Analitzarem part per part l‟elecció triada 

i com s‟ha desenvolupat. 

L‟esquema del sistema de mostreig seria el que veiem en la Fig.5.4. 

 

Fig. 5.4. Esquema del sistema de presa de mostres 

 

Sistema de bombeig 

El sistema de bombeig és el punt clau en el disseny del sistema per prendre les mostres.  

En la visita realitzada a l‟empresa catalana STRENGHTS vam veure el seu sistema de 

bombeig de la mostra d‟aire a la bossa de mostreig i es va calcular el cost d‟adquirir-la. 

BAR 
LAB. 
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Es descarta l‟opció per un tema econòmic. Es pensen alternatives més econòmiques o 

intentar fabricar-la nosaltres mateixos.  

En un primer moment es va pensar en utilitzar un ventilador i canalitzar l‟aire d‟alguna 

manera per intentar aconseguir recollir la mostra. Es va agafar un assecador i es va 

canalitzar l‟aire amb l‟ajuda d‟unes làmines de làtex. 

Es va col·locar una brida entre el làtex i l‟assecador i a l‟altre banda es van col·locar uns 

tubs de mànega per poder fer arribar l‟aire a la bossa.  

A la Fig. 5.5 es pot veure el muntatge realitzat. 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5. Muntatge del assecador amb connexions de làtex 

El sistema pensat amb el assecador no era el idoni pels següents motius: 

- El assecador s‟escalfava degut a que no tenia suficient aire en l‟aspiració. Aquest 

punt no el podíem solucionar ja que per evitar que la mostra es contamini d‟aire 

extern, el tub ha de tenir un diàmetre concret. 

- El làtex no es un bon material per realitzar les connexions ja que ens contaminaria 

la mostra. Haurien de ser d‟acer inoxidable, PTFE o Tedlar  i el cost de realitzar 

aquests embuts seria molt elevat. 

- El tub de mànega no ens soluciona el posterior problema de connexió amb les 

bosses de presa de mostres. 

Després d‟haver de descartar un assecador com a sistema de bombeig d‟aire, es decideix 

provar-ho amb un extractor d‟aire. L‟extractor ens solucionarà el problema de la 
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sobrecàrrega del assecador i no tindrem problema perquè es cremi. El problema ara es 

centra en les connexions pels tubs.  

S‟adquireixen uns tubs d‟acer inoxidable per tal de fer d‟embut entre les dimensions del 

extractor i les bosses de mostreig.  

Degut a no trobar embuts d‟acer prefabricats amb un diàmetre suficient, es realitzen amb 

la col·laboració del professor Rafael Vermúdez de l‟ETSEIB, uns suports per adaptar-los 

als diàmetres de la bossa i soldar els cons a l‟extractor. En la següent Fig. 5.6. es mostra 

un croquis del sistema ideat. 

 

 

 

 

 

Fig 5.6. Idea plantejada en col·laboració amb el professor Rafael Vermúdez. 

 

 

 

 

 

Fig 5.7. Proves de l‟extractor d‟aire amb els tubs d‟acer. 

Un cop realitzades les primeres proves d‟inflat de les bosses de mostreig sense flux d‟aire 

forçat, es comprova que el temps d‟inflat de la bossa es massa llarg. Aproximadament 

unes 8-9 hores. Es connecta una entrada d‟aire forçat, per simular la sortida de fums 

d‟una cuina, i el temps d‟inflat de la bossa continua sent molt elevat. 
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Analitzant el problema es veu com es crea un reflux d‟aire per culpa del canvi de diàmetre 

tan brusc. La sortida no es capaç d‟extreure tot l‟aire, que xoca a les parets de l‟embut en 

un flux turbulent i retorna a l‟extractor.  

Es decideix tornar a la idea inicial de la bomba. S‟aprofita l‟extractor d‟aire per crear una 

bomba centrífuga. Amb la inestimable ajuda del professor Rafael Vermúdez es realitza 

una bomba centrífuga, que complirà amb els requisits següents: 

- L‟aire només circularà per plaques d‟acer, per tant no es contaminarà. 

- Les connexions de la bomba ens serviran per connectar els tubs de connexió per 

arribar a la bossa de mostreig. 

- El flux d‟aire que ens aporta la bomba es suficientment gran per poder recollir una 

mostra representativa en un temps òptim. 

 

 

 

Fig.5.8. Connexions bomba – tubs de connexió per portar l‟aire a la bossa. 

 

 

 

 

Fig. 5.9. Funcionament i àleps de la bomba centrífuga.. 

L‟aire entrarà per la connexió horitzontal. Serà en aquesta connexió on es connecti el tub 

que anirà a la sortida de fums del bar, passarà pels àleps de la bomba centrífuga i sortirà 
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radialment per l‟altre connexió on anirà connectat el tub que ens porti la mostra a la bossa 

per analitzar-la posteriorment.  

 

 

 

 

 

Fig. 5.10. Vista de les connexions horitzontal i radial de la bomba i esquema de 

funcionament de una bomba centrifuga. 

Tubs de connexió 

Els tubs de connexió serviran per canalitzar la mostra des del punt d‟extracció fins a la 

bossa per emmagatzemar-la.  

Aquests tubs no poden contaminar la mostra i han de ser adaptables a les connexions de 

la bossa de mostreig. Aquest últim punt ens obligarà a comprar els tubs especials a les 

companyies que també ens vendran les bosses. 

Es fa una anàlisi de mercat per veure quins materials s‟utilitzen per aquests tubs.El més 

comú es el PTFE, que no contamina la mostra i serveix per la gran majoria de possibles 

compostos presents en l‟aire. 

S‟aquireixen tubs de Tygon de 3/16”. Aquesta decisió es pren pels següents motius: 

1) Vertex Technics, S.L., proveïdor de sistemes de mostreig d‟aire ens aconsella 

utilitzar-los. 

2) Cada cop més s‟utilitzen en la indústria química en processos més específics. 

3) El diàmetre interior és l‟idoni per les connexions posteriors a la bossa de 

mostreig. 
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Bosses de mostreig 

Les bosses de mostreig poden ser de diferents materials, volums i connexions. 

Materials 

Per l‟elecció de la bossa, primer s‟han de conèixer quins són els possibles compostos que 

ens trobarem en una anàlisi d‟aquest tipus i què s‟utilitza en el mercat per fer-ne de 

semblants. 

S‟utilitza Tedlar com a material de la bossa ja que ens mantindrà la integritat de la mostra 

i ens permet emmagatzemar l‟aire aproximadament unes 48 hores sense que pateixi cap 

tipus de contaminació o degradació que ens pugui alterar la mostra.   

Connexions 

Les bosses de Tedlar es presenten amb dos tipus de connexions: vàlvula de polipropilè o 

dues vàlvules d‟acer inoxidable. Ens decidim per la vàlvula de polipropilè per un tema 

econòmic. 

Volum 

Les bosses que es poden adquirir , van dels 50l fins a 1l. Descartada l‟olfactometria com 

a tècnica posterior d‟anàlisi, simplement s‟intentarà simular una anàlisi de camp, la bossa  

que es requereix no ha de ser d‟un volum molt gran.  

Per motius econòmics es decideix utilitzar bosses més grans de 5l i realitzar menys 

mostreig, d‟aquest forma obtindríem una evolució de l‟aire que s‟obté de l‟extracció del 

bar. Les més petites no són reaprofitables. 

Amb el sistema de bombeig, una bossa de 5l tardaria aproximadament uns 9 minuts en 

omplir-se, temps més que suficient per veure una evolució en la mostra.  

L‟opció definitiva són bosses de Tedlar de 5l amb connexions de polipropilè. 

 

 

 



 

   

51 Estudi de la contaminació per olors als edificis: Anàlisi i propostes pel sector de la restauració 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 5.11. Vàlvula de polipropilè / dues vàlvules d‟acer. (Font www.vertex.es ) 

 

5.2. Pressa de mostres 

5.2.1. Metodologia 

Es realitzarà un mostreig durant 4 dies. Durant la recollida de mostres per poder realitzar 

la posterior anàlisi en el cromatògraf de gasos, es realitzarà paral·lelament a la recollida, 

una anàlisi olfactomètrica. 

S‟han preparat unes taules, assimilades a la Norma UNE EN-13725, on està 

estandarditzat aquesta anàlisi i compatibles amb el pressupost. 

En la taula 5.3. s‟ha realitzat una recollida de dades de l‟entorn, com poden ser factors 

ambientals o factors humans. 

http://www.vertex.es/
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Taula 5.3. Taula mostreig per la recollida de les dades de l‟entorn durant la pressa de 

mostres 

Es recullen dades de caracterització de la mostra, com són: 

-  dia i hora del mostreig. 

- temps necessari per omplir la bossa. 

Seguidament es recolliran: 

a. les dades de l‟entorn que poden causar modificacions en la nostra anàlisi 

olfactomètrica: temperatura, humitat ambiental i velocitat del vent. 

b. observacions climatològiques  

c. observacions de funcionament, on es descriuran possibles anomalies en alguna 

instal·lació del bar que puguin afectar la recollida de la mostra. 
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També es recollirà, al finalitzar tota l‟anàlisi olfactomètrica, el menú servit en el bar aquell 

dia, per poder relacionar-lo amb les olors captades. És molt important no conèixer el 

menú abans de l‟anàlisi perquè no pugui afectar en l„interpretació de les olors que es 

perceben. 

S‟han definit diferents ubicacions on els panelistes indicaran quines olors capten.  

Aquestes ubicacions seran sempre les mateixes per intentar no aportar una nova variable 

a l‟anàlisi. Amb el mateix objectiu, les persones que realitzaran l‟anàlisi seran sempre les 

mateixes. Seran 5 persones, amb edats compreses entre 20 -25 anys. 

La taula 5.4. és la destinada a omplir pels panelistes que realitzaran l‟anàlisi.  

 

Taula 5.4.Taula mostreig per l‟anàlisi d‟olors per part dels panelistes 

Primerament, els panelistes hauran d‟indicar si perceben olor o no. En cas afirmatiu 

hauran de dir si l‟olor es agradable o desagradable i en quina intensitat la perceben. Els 

valors de intensitat d‟olor aniran de l‟1 al 5, sent l‟1 el valor d‟intensitat més baix i 5 el més 

alt. Per últim s‟haurà de descriure quin tipus d‟olor es percep, o a quin tipus d‟aliment 

recorda, així coneixent el menú del bar es podran buscar possibles relacions entre les 

olors. A part, cada dia es tindrà en compte si el vent segueix la direcció on es troba cada 

punt. 

El plànol 5.1. recull la ubicació de cada punt on es realitzarà l‟anàlisi:  

DIRECCCIO DEL VENT

Es percep olor? (SI//NO)

Descriptiva: Agradable(A)

Desagradable(D)

Intensitat d’olor

(1 al 5//- a +)

Tipus d’olor

PUNT 1
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Plànol 5.1. Plànol de la ubicació dels diferents punts de mostreig en front de la sortida de 

fums. 
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5.3. Anàlisi dels resultats 

Les tècniques més utilitzades per fer una qualitatiu i quantitatiu de mostres gasoses són 

la cromatografia de gasos combinada amb la espectrometria de masses mitjançant 

absorció-desorció (GC-MS) o la micro-extracció de compostos en fase sòlida (SPME). 

 Altres tècniques analítiques, que han sigut també àmpliament utilitzades, però que per 

contra són capaces de detectar un número menor de compostos que les anteriors, són 

els tubs colorimètrics o els detectors portàtils, els quals permeten la mesura de gasos 

com l‟amoníac o compostos sulfurats reduïts.  

A la taula 5.5. es troba el resum de les principals tècniques analítiques utilitzables segons 

el compost a analitzar.  

 

Taula 5.5. Principals tècniques d‟anàlisi utilitzables per la determinació de compostos 

(Font: www.conama10.conama.org) 
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Cromatografia de gasos 

La cromatografia de gasos s‟utilitza per analitzar compostos amb volatilitats altes com és 

el cas de les substàncies olorants. 

Per aquest motiu, es decideix utilitzar aquest mètode per l‟anàlisi. A continuació, 

s‟aprofundeix en la tècnica [30]. 

5.3.1. Cromatografia de gasos 

Definició i característiques 

Cromatografia de gasos 

La cromatografia és una tècnica en la qual els components d‟una mescla es separen 

gràcies a les diferents velocitats en les que són transportats a través d‟una fase 

estacionària dins de la columna del cromatògraf per una fase mòbil,un gas inert. Aquesta 

fase, on s‟injecta la mostra i per tant es troben els seus components, passen a través de 

la fase estacionaria que es troba fixada en una columna normalment capil·lar. 

La columna es troba en un forn on es pot programar la temperatura. La velocitat de 

migració de cada component entre la fase mòbil i la fase estacionaria anirà regit pel 

temps de retenció dins de la columna. 

Les columnes més utilitzades són les capil·lars. Aquestes columnes, més ràpides i 

eficients que les seves predecessores, varien en longitud i normalment, es fabriquen en 

acer inoxidable, vidre, sílice o Teflon. Per poder encabir-les en el forn, és habitual 

enrotllar-les en serpentí. La temperatura de les columnes és una variable molt important 

que ha de ser controlada amb exactitud i la temperatura òptima dependrà del punt 

d‟ebullició de les mostres i del grau de separació necessari. 

Cada component té una afinitat diferent amb la fase estacionaria, el que permet separar-

los per la diferent velocitat. Un factor clau en aquest equilibri és la pressió de vapor dels 

compostos (en general, a major pressió de vapor, menor temps de retenció en la 

columna). La diferencia de mobilitat fa que la mostra es separi en bandes que es poden 

analitzar qualitativa i quantitativament mitjançant l‟ús de detectors. 
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Existeixen tres tècniques bàsiques de injecció de mostres (líquides o gasoses) en 

columnes capil·lars: split, split-less i on column. Les dues primeres consisteixen en 

injectar i vaporitzar la mostra en una càmera de vaporització, mentre que la injecció on 

column es duu a terme en fred, eliminant l‟etapa de vaporització.  

El sistema split desvia la major part de la mostra fora del sistema cromatogràfic i envia 

només una petita fracció a la columna. El mètode split-less dirigeix tota la mostra a la 

columna, pel que resulta més adequada per l‟anàlisi de traces o de components molt 

volàtils [31]. 

Espectrometria de masses 

Un dels detectors més poderosos en la cromatografia de gasos és l‟espectròmetre de 

masses. La combinació d‟aquestes dues tècniques es coneix com cromatografia de 

gasos/espectrometria de masses (CG/MS). L‟espectròmetre mesura la relació 

massa/càrrega d‟ions que es produeix a partir de la mostra. 

En el cas de la CG, la mostra es troba en forma de vapor. Al espectròmetre de masses, 

les molècules de la mostra entren en una font d‟ionització, que ionitza la mostra. Per tant, 

de la font d‟ionització surten els ions de les molècules de la mostra, anomenats ions 

moleculars, fragments ionitzats i molècules no ionitzades. Els fragments i molècules 

sense càrrega normalment són eliminats de la font d‟ions per bombes de buit.  

La secció següent del espectròmetre de masses és l‟analitzador, el qual serveix per 

dividir els ions segons els seus valors de massa/càrrega. Posteriorment, els ions separats 

es detecten i el sistema d‟anàlisi de dades genera una gràfica d‟intensitat dels ions 

respecte el valor massa/càrrega. 

Les parts que formen un sistema de CG/MS són: 

 Sistema d‟entrada 

En general, les mostres per l‟espectrometria de masses molecular han de ser 

pures, ja que la fragmentació fa que l‟espectre de masses molecular sigui molt 

difícil d‟interpretar. La cromatografia de gasos es una forma ideal d‟introduir 

barreges, ja que els components de la barreja es separen abans de la seva 

introducció a l‟espectròmetre de masses. 
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La mostra s‟injecta en un cromatògraf de gasos capil·lar i l‟efluent arriba a 

l‟entrada d‟un espectròmetre de masses 

 Fonts d‟ionització 

La font d‟ionització bombardeja les molècules amb un feix de llum d‟alta energia. 

Això produeix ions positius, negatius i espècies neutres. Els ions (positius o 

negatius en funció de la metodologia que s‟utilitza) es dirigeixen cap a 

l‟analitzador. Estan disponibles diferents tipologies de fonts d‟ionització per 

l‟espectrometria de masses moleculars. Una de les més utilitzades és la d‟impacte 

electrònic (EI).  

En CG/MS, només s‟utilitzen les fonts d‟impacte electrònic i ionització química. 

 Analitzadors 

L‟analitzador de masses separa els ions segons els seus valors de m/z. Els 

analitzadors més freqüents en CG/MS són el filtre de masses de quadrupol i la 

trampa d‟ions.  

 Detectors d‟ions 

En els espectròmetres de masses, els ions es detecten després de la seva 

col·lisió contra una superfície detectora. Les col·lisions fan que s‟emetin electrons, 

fotons i altres ions que es detecten amb el multiplicador d‟electrons. 

 Sistema de dades 

El sistema de dades pot analitzar les dades de diferents maneres. En primer lloc, 

es pot sumar l‟abundància d‟ions a cada espectre i representar la gràfica en funció 

del temps per obtenir un cromatograma iònic total. Aquesta gràfica és similar a un 

cromatograma convencional. També és possible seleccionar i veure l‟espectre de 

masses a un temps particular del cromatograma per identificar l‟espècie. Per últim, 

és possible seleccionar un valor de m/z, i monitoritzar-lo durant l‟experiment 

cromatogràfic, tècnica coneguda com monitorització d‟ions seleccionats [32]. 
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 L‟esquema d‟un instrument de CG/MS complet es mostra a la figura 5.12. 

 

Fig. 5.12. Esquema d‟un instrument de CG/MS capil·lar. (Font:http://chemwiki.ucdavis.edu/) 

A la taula 5.6. es presenten les característiques de les diferents parts de l‟equip 

utilitzat per l‟anàlisi dels resultats. 

 

Taula. 5.6. Característiques de les diferents parts de l‟equip utilitzat 
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5.3.2. Càlculs i resultats experimentals 

Resultats olfactomètrics 

En el capítol 5.2.1. Metodologia s‟ha explicat com es realitzaria l‟anàlisi olfactomètrica i 

els diferents punts de mostreig que s‟agafaran (plànol 5.1.).  

A l‟hora de plantejar els resultats, s‟ha realitzat un resum de les dades obtingudes. S‟ha 

previst una assimilació d‟olors en funció del menjar que es cuinava cada dia. Per 

exemple, si es cuinava vedella estofada i l‟olor rebuda és de carn es dóna per assimilada 

aquesta olor. 

 

Fig.5.13. Imatges recollides durant l‟anàlisi olfactomètrica i la recollida de les mostres 

Totes les taules recollides cada dia amb el menjar servit es troben íntegres en l‟annex D: 

Menús i resultats olfactometria . 

El resultats es presenten en la taula resum 5.7. on en verd es marca si l‟assimilació d‟olor 

amb el menjar servit ha sigut correcte.  
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Taula 5.7. Assimilació de les olors dels diferents ponents en els diferents punts de control 
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Resultats cromatografia de gasos 

Un cop recollides les 4 mostres amb els seus respectius blancs, s‟han portat al laboratori 

per poder-les analitzar.l‟equip s‟observa a la figura 5.14.  

 

Fig. 5.14. Equip de CG/MS del laboratori de SCT de la UB 

A continuació es poden observar els 8 cromatogrames més representatius de les 4 

mostres i dels seus respectius blancs. A la següent figura 5.15 es poden veure dos 

cromatogrames, el primer correspon al blanc i el segon a la mostra pressa el primer dia.  

 

Fig. 5.15. Cromatogrames corresponents al blanc i a la mostra del primer dia 
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Al analitzar els resultats obtinguts del blanc i de la mostra del primer dia, s‟identifiquen 

diferents pics que indiquen que tan en el blanc com a la mostra es troben diferents 

components (hidrocarburs i compostos orgànics). Aquesta anàlisi es pot dur a terme amb 

l‟ajuda de SCT de la UB. 

 Blanc 

Es pot identificar el toluè i el limonè (16,45 min). El limonè és un hidrocarbur, classificat 

com un terpè cíclic, el qual es troba en molts productes de neteja.  

Es van identificar hidrocarburs aromàtics, com ara el dimetilbenzè (xilè), el qual forma 

part de moltes formulacions de combustibles de gasolina. Hem identificat l‟ester 

propanoic àcid 2-metil i la pirazina, la qual prové de combustions i per tant la podem 

associar amb menjar cremat. I per altre banda, identifiquem l‟etilbenzè (12,99 min) que es 

troba a l‟ambient 

 Mostra 

Al analitzar la mostra s‟ha pogut distingir l‟àcid acètic al minut 7,5, aquest àcid és un àcid 

que es troba en el vinagre. A més a més, s‟identifica el toluè i el llimonè, els quals també 

s‟han trobat en el blanc.  

Un altre component és l‟hexanal, aldehid, el qual es troba en àcids grassos quan 

s‟oxiden. També la dimetilacetamida que és un dissolvent orgànic de caràcter polar 

àmpliament utilitzat en síntesis orgànica. Aquest component és un component de la 

bossa Tedlar.  

També s‟identifica el xilè, el etilhexanol, component associat als plastificants, i diferents 

aldehids (nonamal i decanal). I per últim, es torna a identificar l‟etilbenzè, component que 

es trobava ja en el blanc. 

Un cop analitzats els components trobats tant en el blanc com en la mostra, es pot 

concloure que no hi ha grans diferències entre un cromatograma i l‟altre, ja que apareixen 

els mateixos compostos. La única diferencia és que alguns components identificats a la 

mostra tenen una intensitat més elevada que en el blanc. 

Al següents cromatogrames podem observar 3 imatges més, on podem comparar el 

blanc i la mostra del segon, tercer i quart dia. 
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Fig.5.16. Cromatogrames corresponents al blanc i a la mostra del segon dia 

 

 

Fig. 5.17. Cromatogrames corresponents al blanc i a la mostra del tercer dia 
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Fig.5.18. Cromatogrames corresponents al blanc i a la mostra del quart dia 

Un cop s‟han analitzat els cromatogrames dels tres dies següents, es pot comprovar que 

ha succeït el mateix que en els corresponents al primer dia. Al observar aquest fet, es 

conclou que les mostres es trobaven viciades i es desenvolupa la hipòtesi que els tubs 

eren els culpables. Per aquest motiu es decideix agafar una mostra més sense els tubs 

utilitzats, i així verificar o descartar la hipòtesi. 

A continuació, s‟observen dues figures, a la primera (Fig. 5.19) es poden veure 4 

cromatogrames corresponents a les proves realitzades al mateix laboratori, per poder 

confirmar si realment els tubs eren la causa, i en la segona figura (Fig. 5.20.), els dos 

cromatogrames corresponents al blanc i a la mostra obtinguda el cinquè dia al bar de 

biologia sense els tubs. 
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Fig.5.19. Cromatogrames corresponents als blancs i a les mostres amb i sense tubs al 

laboratori 

 

Fig.5.20. Cromatogrames corresponents al blanc i a la mostra del cinquè dia sense tub 
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En la figura 5.19. corresponent a les proves realitzades al laboratori, s‟observa que al 

agafar una mostra de l‟aire del laboratori amb el tub segueix present el limonè. En canvi, 

quan s‟agafa una mostra sense tubs, el limonè no està present al cromatograma., això 

ens diu que es troba als tubs i per aquest motiu sempre s‟observa als cromatogrames de 

totes les mostres.  

Un cop comprovat que els tubs es trobaven viciats, es decideix agafar una última mostra 

amb el seu respectiu blanc sense utilitzar-los. Però al analitzar-la es troba que el blanc i la 

mostra tenen el mateix perfil, és a dir, que es segueixen observant els mateixos pics. En 

la següent figura (Fig. 5.21.) es mostra un altre cop els cromatogrames corresponents a 

la mostra agafada sense tubs.  

Els dos últims cromatogrames corresponen als ions trobats amb un valor de m/z de 136, 

on es pot observar que el limonè es presenta amb molta més intensitat en la mostra que 

en el blanc. 

 

 

Fig.5.21. Cromatogrames corresponents al blanc i a la mostra del cinquè dia sense tub 
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Les conclusions parcials d‟aquests resultats són: 

1.- Quedaven retinguts diferents components als tubs de mostreig i que per tant, 

aquests van quedar viciats al agafar la primera mostra. 

2.- Es troben molt poques diferències entre el blanc i la mostra. Això pot ocórrer 

per dos motius principals: 

2.1.-   La mostra d‟aire no està ben recollida. Al trobar-se una reixa al final 

del conducte, no pots introduir la bomba a l‟interior del conducte i l‟aire que 

agafes es troba barrejat amb aire de l‟exterior del conducte.  

2.2.- El conducte on s‟han agafat les mostres no era l‟únic d‟aquest 

restaurant. Per la informació recollida a posteriori, existeix un altre 

conducte que surt de la mateixa cuina que es dirigeix a dalt de tot del 

edifici i al qual no es pot accedir. Per poder demostrar aquest fet, vam 

demanar insistentment al tècnic logístic de la facultat de Biologia que ens 

fes arribar els plànols, però finalment no els hem pogut aconseguir. 

3.- Si les mostres s‟haguessin pogut prendre correctament, hauríem d‟haver 

realitzat un nombre més alt d‟aquestes sense tubs o preferiblement, utilitzant un 

tub cada vegada. És impossible trobar marcadors o indicadors que es puguin 

associar amb el que es cuina o s‟olora  si totes les condicions anomenades 

anteriorment no es duen a terme. 

Per poder recollir correctament la mostra s‟hauria de foradar el conducte d‟extracció de 

fums, com indiquen les lleis de dinàmica de fluids. Però com s‟ha explicat anteriorment, 

és molt difícil trobar un restaurant on et deixin agafar mostres i, a més a més, que et 

permetin foradar el conducte d‟extracció de fums. 

Tots els cromatogrames analitzats es troben en l‟Annex E: Cromatogrames. 
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6. Propostes i sistemes de millora en l’edificació 

Un cop estudiada la problemàtica existent, és necessari fer una anàlisi dels sistemes de 

millora que es poden implementar en l‟edificació per trobar solució a aquesta 

problemàtica. 

Per realitzar aquest estudi s‟analitza la normativa existent i quins sistemes de millora 

s‟utilitzen avui en dia.  

A més, s‟estudien exemples pràctics que una empresa dóna per solucionar diferents 

casos reals en la restauració, aquesta informació pot ser consultada a l‟annex I: 

Exemples d’aplicació de sistemes de ventilació.  

 

6.1. Normativa vigent 

Per poder obtenir un bona qualitat de l‟aire a l‟interior dels edificis, i per tant, que no 

es percebin olors, és necessari instal·lar un bon sistema de ventilació. Els sistemes 

de ventilació són necessaris per aportar oxigen i confort, ja que afecten a la humitat, a 

la temperatura de l‟aire i a la dilució de les olors indesitjables. 

Per poder instal·lar un sistema de ventilació s‟han de seguir diferents requisits, que 

són regulats per diferents lleis i reglaments. 

A España, el “Código Técnico de la Edificación” (CTE) és el marc regulador que 

estableix les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits 

bàsics de seguretat i habilitat establerts a la Llei 38/1999 d‟Ordenació de l‟Edificació 

(LOE).  Una de les exigències dins del document bàsic d‟Higiene, salubritat i 

protecció del medi ambient és “l‟exigència bàsica HS3: Qualitat de l‟aire interior”. 

Aquesta exigència regula les instal•lacions de ventilació i renovació de l‟aire en els 

habitatges i els garatges com objectiu d‟aconseguir una qualitat d‟aire interior 

acceptable. [33]. 

A més a més, existeix un altre reglament molt rellevant en l‟edificació que és el 

Reglament d‟Instal•lacions Tèrmiques als Edificis (RD 1027/2007 del 20 de juliol), el 
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qual té per objectiu establir les exigències d‟eficiència energètica i seguretat que han 

de complir les instal•lacions tèrmiques en els edificis terciaris.  

En el cas del projecte que s‟exposa, és important destacar una de les Instruccions 

Tècniques que es presenten en el reglament RITE, anomenada Exigència de qualitat 

de l‟aire interior (IT 1.1.4.2). En aquest apartat es defineix el disseny i el 

dimensionament de les instal•lacions tèrmiques adequades per aconseguir una 

qualitat de l‟aire interior acceptable en els locals ocupats per les persones. Les 

exigències imposades en aquesta Instrucció Tècnica procedeixen de la norma UNE-

EN 13779 i del informe CR 1752 del CEN. 

Els edificis d‟habitatges queden exclosos d‟aquests requeriments, ja que com ja hem 

pogut veure, per aquests són vàlids els establerts en el Document Bàsic HS3 del 

“Código Técnico de la Edificación”.  

En aquest apartat s‟indica que la resta d‟edificis que no siguin d‟habitatges, 

disposaran d‟un sistema de ventilació per l‟aportació del suficient cabal d‟aire exterior, 

que eviti, en els diferents locals en els que es realitzi una activitat humana, la 

formació d‟elevades concentracions de contaminants [34]. 
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6.1.1 Característiques del CTE 

6.1.1.1 Característiques generals del CTE 

En el Document Bàsic HS3 “Qualitat de l‟aire interior”  podem trobar una taula amb els 

cabals mínims de ventilació per habitatge en funció de la ocupació, els metres quadrats, o 

per local.  

  

Cabal de ventilació mínim exigit qv [l/s] 

  

Per 

ocupant 
Per m2 útil 

En funció d'altres 

paràmetres 

L
o

c
a
ls

 

Dormitoris 5 

  

Sales d'estar i menjadors 3 

  

Lavabos 

  

15 per local 

Cuines 

 

2 (1) 50 per local (2) 

Traster i zones comuns 

 

0,7 

 

Aparcaments i garatges 

  

120 per plaça 

Magatzems de residus 

 

10 

 

(1) 

A les cuines amb sistema de cocció per combustible o dotades de calderes no 

estanques aquest caudal s'incrementa en 8 l/s. 

(2) 

Aquest és el cabal corresponent a la ventilació addicional específica de la cuina 

(vegeu el punt 2 de l’apartat 6.1.1.1) 

Taula 6.1. Cabals de ventilació mínims exigits (Taula 2.1 del DB HS3 del CTE) 

El cabal de ventilació mínim pels locals  que es pot consultar a la taula 6.1., es calcula tenint 

en compte que el número d‟ocupants és igual a 1 si és un dormitori individual, i a 2 si el 

dormitori és doble. En el cas del menjador o de les sales d‟estar, el número d‟ocupants és la 

suma de comptabilitzats per tots els dormitoris de l‟habitatge. 
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Es important d‟estacar que tots els dispositius utilitzats pel compliment del CTE es 

composen d‟aportació i extracció d‟aire, i han de treballar de forma permanent. En les 

vivendes, els sistemes de ventilació admesos pel CTE són la ventilació:  

 Híbrida:  Ventilació en la que, quan les condicions de pressió i temperatura 

ambientals són favorables, la renovació de l‟aire es produeix com en la ventilació 

natural i, quan són desfavorables, com en la ventilació amb extracció mecànica. 

 Mecànica: Ventilació en la que la renovació de l‟aire es produeix pel  funcionament 

d‟aparells electro-mecànics. Pot ser amb admissió mecànica, amb extracció 

mecànica o equilibrada) 

En canvi, abans de la aplicació del CTE, era permès en les vivendes l‟ús de sistemes de 

ventilació natural. 

Per mantenir la qualitat de l‟aire interior i aquest cabal d‟aire nou, el CTE estableix una sèrie 

de condicions que han de complir els sistemes de ventilació als edificis de vivendes. A 

continuació s‟exposen algunes d‟aquestes condicions: 

- L‟aire ha de circular dels llocs secs als humits. Per aconseguir això, els menjadors 

i dormitoris han de tenir obertures d‟admissió d‟aire i els lavabos, cuines han de 

tenir obertures d‟extracció. 

- Com obertures d‟admissió, s‟instal·laran obertures dotades d‟airejadors o 

obertures fixes de fusteria, com són els dispositius de microventilació i en el cas 

d‟obertures fixes, es podran considerar obertures les juntes de les finestres. A 

continuació a la Fig 6.1. es mostra què seria un dispositiu de microventilació. 

- Quan la ventilació sigui híbrida, les obertures d‟admissió s‟han de comunicar 

directament amb l‟exterior. 

- Els airejadors han d‟estar instal·lats a una distancia del terra superior a 1,80 

metres. 

- Quan un local amb extracció estigui compartimentat, han de disposar d‟obertures 

de pas entre els compartiments; l‟obertura d‟extracció en el compartiment més 

contaminat s‟ha de trobar, en el cas de les cuines, a la zona de cocció. Les 
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obertures de pas que connecten amb la resta del local han de trobar-se a la zona 

menys contaminada.  

- las obertures d‟extracció s‟han de connectar a conductes d‟extracció i s‟han de 

disposar a una distancia del sostre menor que 200 mm  i a una distancia de 

qualsevol racó o cantonada vertical major que 100 mm;  

- un mateix conducte d‟extracció pot ser compartit per lavabos, cuines i trasters. 

A continuació, a la figura 6.1 es pot veure una imatge d‟un dispositiu de microventilació. 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1. Instal·lació dispositiu de microventilació (Font www.google.es) 

La següent imatge mostra un exemple de ventilació a l‟interior d‟una vivenda, on es poden 

observar representats els diferents elements d‟un sistema de ventilació. 

 

  

http://www.google.es/
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Fig. 6.2. Exemples de ventilació al interior dels habitatges (Font www.codigotecnico.org ) 

 

A més a més, de les característiques que s‟acaben d‟explicar, també s‟han de destacar dues 

exigències més que anomena el CTE. La segona característica que es presenta a 

continuació és realment rellevant pel nostre projecte.  

1. Les cuines, menjadors, dormitoris i sales d‟estar han de disposar d‟un sistema 

complementari de ventilació natural. Per això s‟ha de disposar d‟una finestra exterior 

o una porta exterior. 

2. Les cuines han de disposar d‟un sistema addicional específic de ventilació amb 

extracció mecànica pels vapors i els gasos de cocció. Per aconseguir-ho, s‟ha de 

disposar d‟un extractor connectat a un conducte d‟extracció independent dels de 

ventilació general de la resta del local. Quan aquest conducte sigui compartit per 

més d‟un extractor, cada un d‟aquests ha de disposar d‟una vàlvula automàtica 

que mantingui oberta la connexió amb el conducte només quan estigui en 

funcionament [33]. 

 

 

http://www.codigotecnico.org/
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6.1.1.2. Obertures i boques de ventilació 

A continuació s‟exposen les característiques que s‟hauran de complir per dissenyar la 

sortida de fums del recinte. 

 

Taula. 6.2. Característiques de les obertures i boques de ventilació 

A la següent figura podem observar un esquema de la característica nº1 de la taula 6.2: 

 

Fig. 6.3. Característiques de les zones exteriors i patis (Font:www.arquitectosdecadiz.com ) 

Les  finestres i portes exteriors que s‟utilitzin com a ventilació natural complementaria han 

d‟estar en contacte amb espais que compleixin els requisits que acabem de comentar. 

Nº Característiques de les Obertures i boques de ventilació

1

Els espais exteriors i els patis amb els que comuniquen directament els 

locals mitjançant obertures d‟admissió, obertures mixtes o boques de 

pressa han de permetre que a la seva planta es pugui inscriure un cercle el 

diàmetre del qual sigui igual a un terç de la altura del tancament i no menor 

de 3 metres.

2
Poden utilitzar-se com obertura de pas un airejador o la folgança existent 

entre les fulles de les portes i el terra.

3
Les obertures de ventilació en contacte amb l‟exterior han de disposar-se 

de tal forma que s‟eviti la entrada d‟aigua de pluja.

4

Les boques d‟expulsió han de situar-se a la coberta de l‟edifici separades 3 

m com a mínim, de qualsevol element d‟entrada de ventilació (boca de 

pressa, obertura d‟admissió, porta exterior i finestra) i dels espais on puguin 

trobar-se persones de forma habitual (terrasses, galeries, etc.). 

5

En el cas de ventilació híbrida, la boca d'expulsió  ha de situar-se a la 

coberta de l'edifici a una altura sobre ella de 1 m como a mínim i ha de 

superar les següents altures en funció del seu emplaçament.

http://www.arquitectosdecadiz.com/
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A la figura 6.4 podem observar una imatge de les diferents altures mínimes que ha de 

complir la boca d‟expulsió a la coberta del edifici depenent del seu emplaçament. Com s‟ha 

comentat a la característica nº5 de la taula 6.2., la altura mínima d‟una boca d‟expulsió en 

una coberta ha de ser de 1 m, però en una coberta transitable ha de ser de 2 m com a 

mínim.  

En el cas que la boca d‟extracció es trobi a una distancia menor o igual de 2 m de qualsevol 

obstacle, la altura de la boca d‟extracció ha de ser 1,3 vegades la altura de l‟obstacle. I si es 

troba a una distancia entre 2 i 10 m de l‟obstacle, la altura de la boca d‟extracció ha de ser 

com a mínim la de l‟obstacle [33]. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.4. Sortida de fums a la coberta (Font: FEIJÓ, J. Instalaciones de climatización en la 

arquitectura) 

 

6.1.1.2.  Conductes d’admissió i d’ extracció 

Els conductes d‟admissió han de tenir una secció uniforme i no hi ha d‟haver obstacles en tot 

el seu recorregut. A més a més, han de tenir un acabat que dificulti que s‟embrutin i han de 

ser practicables per la seva neteja cada 10 m com a màxim en tot el seu recorregut. 

 

6.1.1.3.  Aspiradors híbrids, aspiradors mecànics i extractors 

 Els aspiradors mecànics i els aspiradors híbrids s‟han de col·locar a un lloc 

accessible per realitzar la seva neteja. 
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 Previ als extractors de les cuines s‟ha de col·locar un filtre de greixos i olis  dotat 

d‟un dispositiu que indiqui quan s‟ha de reemplaçar o netejar aquest filtre. 

 S‟ha de disposar d‟un sistema automàtic que actuï de tal manera que tots els 

aspiradors híbrids i mecànics de cada habitatge funcionin simultàniament [33]. 

 

6.1.2. Característiques del RITE 

6.1.1.1.  Característiques generals del RITE 

En la Exigència de qualitat de l‟aire interior (IT 1.1.4.2) del RITE el procediment general a 

seguir és el següent: 

1. Categoritzar la qualitat de l‟aire interior a obtenir (IDA1, IDA 2, IDA 3 i IDA 4). 

Al punt 1.1.4.2 del RITE es defineixen quatre categories de l‟aire interior (IDA) que 

s‟han d‟aconseguir com a mínim, en funció de l‟ús dels edificis o locals. 
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Categoria Descripció Exemples 

IDA 1 Aire d'òptima qualitat Hospitals, clíniques, laboratoris i llars d'infants 

IDA 2 Aire de bona qualitat 

Oficines, residencies (locals comuns d'hotels i 

similars, residencies d'ancians i d'estudiants), 

sales de lectura, museus, sales de tribunals, 

aules d'ensenyament i assimilables i piscines. 

IDA 3 Aire de qualitat mitja 

Edificis comercials, cinemes, teatres, sales 

d'actes, habitacions d'hotels i similars, 

restaurants, cafeteries, bars, sales de festes, 

gimnasos, locals per a l'esport (a excepció de les 

piscines) i sales d'ordinadors. 

IDA 4 Aire de qualitat baixa No s'ha d'aplicar 

Taula 6.3. Categories de l‟aire interior en funció de l‟ús dels edificis 

 

2. Calcular el cabal mínim d‟aire exterior a introduir en funció de determinats 

paràmetres. 

Per poder aconseguir les categories de qualitat de l‟aire interior que s‟acaben 

d‟indicar és necessari obtenir un cabal mínim d‟aire exterior de ventilació. Aquest 

cabal es calcularà d‟acord  a algun dels cinc mètodes que indica el RITE, els quals 

es poden consultar a l‟annex J Cabal mínim d’aire exterior de ventilació. 

La següent taula mostra els valors definits dels diferents mètodes per calcular el 

cabal mínim d‟aire exterior de ventilació. Amb cadascun d‟aquests mètodes 

s‟obtindrà un cabal d‟aire d‟impulsió diferent per obtenir la mateixa qualitat d‟aire 

interior. 
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Categoria 

Taxa de 

ventilació per 

persona 

Mètode olfactiu 

(CR 1752) 

Concentració CO2 

(sobre aire EXT) 

Taxa de 

ventilació per 

unitat de 

superfície 

(l/s) (dp) (ppm) (l/[s*m2]) 

IDA 1 20 0,8 350 no aplicable 

IDA 2 12,5 1,2 500 0,83 

IDA 3 8 2 800 0,55 

IDA 4 5 3 1.200 0,28 

Taula 6.4. Mètodes per calcular el cabal mínim d‟aire exterior de ventilació 

3. Categoritzar la qualitat d‟aire exterior existent (ODA 1, ODA 2, ODA 3 y ODA 4). 

Tal i com indica aquesta normativa, l‟aire exterior de ventilació s‟introduirà 

degudament filtrat als edificis. Els filtres i els prefiltres a utilitzar depenen de la 

qualitat de l‟aire interior requerit i de la qualitat de l‟aire exterior de l‟edifici. La qualitat 

de l‟aire exterior (ODA) es classifica de la següent manera: 

Categoria Definició 

ODA 1 
Aire pur que pot contenir partícules sòlides, com ara pol·len, de forma 

temporal 

ODA 2 Aire amb altes concentracions de partícules 

ODA 3 Aire amb altes concentracions de contaminants gasosos 

ODA 4 Aire amb altes concentracions de contaminants gasosos i partícules 

ODA 5 Aire amb molt altes concentracions de contaminants gasosos i partícules 

Taula 6.5. Categories de la qualitat de l‟aire exterior 
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Tal i com es defineix al RITE s‟instal·laran prefiltres a l‟entrada de l‟aire exterior a la unitat de 

tractament, així com a l‟entrada de l‟aire d‟expulsió si s‟utilitza un recuperador de calor. Les 

classes de filtració mínimes per prefiltres i filtres finals establertes en el RITE es mostren a 

continuació: 

 

Prefiltres / Filtres 

 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F7 / F9 F6 / F8 F6 / F7 G4 / F6 

ODA 2 F7 / F9 F6 / F8 F6 / F7 G4 / F6 

ODA 3 F7 / F9 F6 / F8 F6 / F7 G4 / F6 

ODA 4 F7 / F9 F6 / F8 F6 / F7 G4 / F6 

ODA 5 F6 / GF(*) / F9 F6 / GF(*) / F9 F6 / F7 G4 / F6 

(*) S‟haurà de preveure la instal·lació d‟un filtre de gas o un filtre químic (GF) situat entre les dues etapes de 

filtració. El conjunt de filtració F6/GF/F9 es posarà, preferentment, en una unitat de pretractament d‟aire (UPA).  

Taula 6.6. Classes de filtració, (Taula 1.4.2.5 del RITE corregida) 

S‟observa que per qualitats de l‟aire exterior ODA1 a ODA4, les exigències de filtrat només 

depenen de la qualitat de l‟aire interior desitjat (IDA). Les exigències de filtrat són superiors a 

las establertes en la norma UNE-EN 13779. 

A més a més, el RITE estableix que s‟utilitzaran prefiltres per mantenir nets els components 

de les unitats de ventilació i tractament d‟aire, així com per allargar la vida útil dels filtres 

finals. 

A les reformes, quan no hi hagi espai suficient per a la instal·lació d‟unitats de tractament 

d‟aire, el filtre final indicat a la taula 6.6 s‟inclourà als recuperadors de calor [34]. 
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En funció de l‟ús de l‟edifici o local, l‟aire d‟extracció es classifica en les categories AE1, AE2, 

AE3 i AE4. Es classifica segons el nivell de contaminació, conforme el índex és major es 

considera que l‟aire conté més substàncies oloroses i contaminants. 

Tal i com indica el reglament RITE, el cabal d‟aire d‟extracció de locals de servei serà com a 

mínim de 2 dm³/s per m² de superfície en planta.  Només l‟aire de categoria AE1, exempt de 

fum de tabac, pot ser retornat als locals. L‟aire de categoria AE2 pot ser utilitzat només com 

aire de transferència d‟un local cap a locals de servei, lavabos i garatges. En canvi,  l‟aire de 

les categories AE3 i AE4 no pot ser utilitzat com aire de recirculació o de transferència.  

Per últim, s‟ha de tenir en compte que, tal com indica  a l‟apartat de Recuperació de calor de 

l‟aire d‟extracció de la exigència de Recuperació d‟energia (IT 1.2.4.5.), en els sistemes de 

climatització dels edificis en els que el cabal de l‟aire expulsat al exterior, per medis 

mecànics, sigui superior a 0,5 m3/s, es recuperarà l‟energia de l‟aire expulsat [34]. 

 

6.1.3. Comparativa CTE vs RITE 

Després d‟analitzar les característiques més importants del “Código Técnico de la 

Edificación” (CTE) i del Reglament d‟Instal·lacions tècniques als Edificis, es pot destacar que 

les dues normatives tracten la problemàtica de les olors indirectament, creant instruccions a 

seguir per aconseguir una bona qualitat de l‟aire. Però s‟ha de ressenyar que cap de les 

dues normatives dóna solució explícitament de la problemàtica de les olors. 

Es conclou que en el cas del CTE, es donen moltes més solucions constructives que no pas 

en el RITE. Però en canvi, podem afirmar que el RITE és el més exigent respecte a la 

qualitat de l‟aire, ja que el cabal mínim d‟aire exterior de ventilació és major en el RITE que 

en el CTE per aconseguir una qualitat d‟aire acceptable. 

També podem afirmar que tant per les vivendes com pels edificis terciaris la normativa 

espanyola fomenta la instal•lació d‟equips mecànics (ventiladors) y sistemes de filtració. 

6.1.4. Altres normatives relacionades amb la ventilació a l’edificació 

A més a més d‟estudiar la Certificació Energètica dels Edificis i el Reglament 

d‟Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, és important destacar totes aquelles normatives 

relacionades amb la ventilació en els edificis. 
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 UNE-EN 100165:2004 Climatització de fums i ventilació de cuines 

L‟objectiu d‟aquesta norma és definir els criteris pel càlcul i disseny dels sistemes 

de ventilació mecànica de cuines industrials. No especifica els criteris de disseny 

dels diferents tipus de campana. La normativa es pot aplicar a les cuines de tipus 

comercial, alimentades per energia elèctrica o per qualsevol tipus de combustible.  

 UNE-EN 13779:2005 Ventilació d‟edificis no residencials. Requisits de prestacions 

dels sistemes de ventilació i condicionament de recintes. 

Aquest normativa defineix el disseny dels sistemes de ventilació i condicionament 

de recintes per edificis no residencials. Els edificis ventilats naturalment estan fora 

del camp d‟aplicació d‟aquest document. A partir de les exigències d‟aquesta 

norma es genera el RITE. 

 UNE 100166:2004 Climatització. Ventilació d‟aparcaments. (anula: UNE 

100166:1992) 

Aquesta norma té com a objectiu fixar els criteris a seguir pel càlcul i disseny dels 

sistemes de ventilació mecànica d‟aparcaments subterranis i ventilació natural 

d‟aparcaments de superfície. La norma és aplicable als aparcaments d‟ús públic. 

En aquesta noma s‟especifica que el cabal de ventilació, en cap cas, podrà 

adoptar un valor menor a 18 m3/h * m2. 

 UNE-EN 12101-3:2002 Sistemes de control de fums i calor. Part 3: 

Especificacions per airejadors extractors de fums i calor mecànics. 

La tercera part d‟aquesta norma fixa els elements necessaris i ofereix els mètodes 

d‟assaig pels airejadors extractors de fums i calor mecànics que formen part d‟un 

sistema d‟admissió d‟aire i extracció de calor i fums.  

 UNE-EN 12101-6:2006 (anul·la: UNE 100040:1996)  Sistemes pel control de fum i 

de calor. Part 6: Especificacions pels sistemes de diferencial de pressió. Equips. 

La norma indica la informació i els requisits pel disseny, els mètodes de càlcul, la 

instal·lació i l‟assaig dels sistemes concebuts per limitar la propagació de fum 

mitjançant diferencials de pressió. 
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6.2. Filtres 

La funció dels filtres és eliminar o retenir les partícules que poden ser transportades per l‟aire 

fins a les zones a climatitzar, i per tant, ajuden a millorar la qualitat de l‟aire. Per obtenir la 

classificació dels filtres d‟aire hem de consultar la norma UNE‐EN 779 i  la norma EN1822.  

Segons la normativa EN 779:2012 “Filtres d’aire utilitzats en ventilació general per 

l’eliminació de partícules. Determinació de les prestacions dels filtres.”, els filtres es 

classifiquen com a filtres de pols grossa, de pols mitja o de pols fina, segons la capacitat de 

filtrar partícules de més o menys diàmetre.  

La nova versió de la norma europea per filtres d‟aire EN 779: 2012 classifica els filtres d‟aire 

en base a l‟eficiència de filtració més baixa, que s‟indicarà a partir d‟ara com eficiència 

mínima (ME). També resulta més fàcil poder seleccionar un filtre d‟aire per la Qualitat de 

l‟aire interior (IAQ), amb l‟eficiència, l‟eficiència mínima i amb l‟eficiència energètica d‟un 

filtre.  

Aquest nou sistema de classificació d‟ Eficiència energètica de Eurovent, classificarà de la 

“A+” a la “E”, A sent el menor consum d‟energia i E el major consum. El consum d‟energia 

dels filtres, es determinarà en funció del cabal, del rendiment del ventilador, del temps de 

funcionament i de la pèrdua de càrrega mitja del filtre. 

Aquesta norma és la conseqüència dels problemes presentats pels filtres sintètics, ja que 

perden de seguida la seva càrrega electrostàtica, el qual implica un deteriorament de la 

capacitat de neteja de l‟aire i una pèrdua de la seva capacitat de filtració inicial [35]. 

  



 

   

Estudi de la contaminació per olors als edificis: Anàlisi i propostes pel sector de la restauració 84 

A la taula 6.11 trobem la classificació dels filtres segons la UNE 779:2012. 

Taula 6.7. Classificació dels filtres d‟aire segons la UNE 779:2012 

Per altra banda, a la norma EN1822 es classifiquen els filtres HEPA (H10-H14) i ULPA 

(U15-U17), els anomenats filtres absoluts. Aquests filtres s‟utilitzen quan és necessari una 

gran puresa de l‟aire per exemple en sales netes de la industria farmacèutica i alimentaria, o 

en quiròfans d‟hospitals.  

A continuació, trobarem una taula on es poden observar els tipus de filtres d‟aire existents i 

les classes de filtres segons la normativa.  

Grup Classe 

Pèrdua 

de 

càrrega 

final 

Rendiment mig 

(Am) davant a la 

pols sintètic 

Eficàcia mitja 

(Em) davant de 

les partícules de 

0,4 ɲm 

Eficàcia 

mínima* 

davant de 

les 

partícules 

de 0,4 ɲm 

    
[Pa] [%] [%] [%] 

Gros 

G1 250 50 ≤ Am < 65 - - 

G2 250 65 ≤ Am <80 - - 

G3 250 80 ≤ Am <90 - - 

G4 250 90 ≤ Am - - 

Mitjà 

M5 450 - 40 ≤Em < 60 

 

M6 450 - 60 ≤Em <80 

 

Fi 

F7 450 - 80 ≤Em <90 35 

F8 450 - 90 ≤Em <95 55 

F9 450 - 95 ≤Em 70 
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Taula 6.8. Tipus de filtres (Font:www.ictfiltracion.com) 

Els filtres de G1 a G4, M5-M6, F7-F8 i els filtres absoluts (H10 al H15) són filtres per retenir 

partícules sòlides.  

Els filtres que pertanyen a la classe G són aquells que s‟engloben en la filtració primària, ja 

que s‟utilitzen per condicionament civil i com prefiltres per seccions de major eficàcia. En 

canvi, la classe de filtres F són aquells que han de ser capaços de retenir la contaminació 

anomenada “Fina” de la normativa Eurovent.  

Tipus Classe segons la normativa Foto 

Rotllos i peces 

tallades 
G2, G3, G4, M5 

 

Panells filtrants G2, G3, G4, M5 

 

Bosses G4, M5, M6, F7, F8 

 

Filtres compactes M6, F7, F8,F9, H10 

 

Filtres absoluts 

(HEPA i ULPA) 
H12, H13, H14, U15, U16 

 

Carbó actiu - 

 

http://www.ictfiltracion.com/
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A més a més, la tipologia dels filtres també es pot classificar segons la tècnica filtració. En 

aquesta classificació es troben els filtres mecànica i electrostàtics. 

 Filtres mecànics: poden ser de tipus panell o de superfície extensa poden ser 

agrupats segons el material del que són constituïts. 

 Filtres de panell: Poden ser de diferents materials com ara filtres de fibra de 

vidre, filtres metàl·lics, filtres sintètiques o filtres pel greix. 

 Filtres de superfície extensa: en aquest tipus de filtres es troben els filtres de 

bossa, de plecs i els absoluts HEPA, ULPA i SULPA. 

 Filtres electrostàtics: aquests són filtres de tipus panell on una càrrega electrostàtica 

es generada per l‟aire que passa a través dels laberints de fibres estàtiques. Les 

partícules transportades per l‟aire són atretes i retingudes per càrregues estàtiques. 

Els filtres més comuns utilitzats en els bars o restaurants són els filtres electrostàtics. I els 

filtres més utilitzats en les campanes extractores de les cuines són els filtres de greix, ja que 

evitar el cúmul de greix als conductes d‟extracció. Tots els filtres de greix són construïts amb 

metall, però no són efectius pel fum. 

Per altra banda, existeixen filtres per eliminar olors i gasos contaminants, com ara els de 

carbó actiu i els filtres catalítics.  

Es important destacar els filtres de carbó actiu, ja que aquests filtres són ideals per captar 

olors i gasos, gràcies a la capacitat d‟aquest material de interceptar quasi tots els compostos 

d‟origen orgànic i nombrosos d‟origen inorgànic. 

La filtració amb carbó actiu és una tècnica relativament recent i a conseqüència de la 

restricció de les normes inherents a la emissió de contaminació a l‟aire, ha provocat que 

augmenti l‟ús de sistemes de carbó actiu [35]. Però aquest tipus de filtres són cars. 

El tipus de filtre ve determinat en funció de l‟eficàcia requerida en cada cas. La pèrdua de 

càrrega del filtre augmenta conforme major és la capacitat de retenció, incidint en una major 

pressió necessària del ventilador i un motor de més potencia. Una major eficàcia del filtre 

implica una major freqüència de manteniment. 
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6.3. Disseny, dimensionament i manteniment 

Un cop analitzades les diferents normatives existents relacionades amb la ventilació en 

l‟edificació, es realitza una anàlisi d‟aquells requisits que s‟han d‟aplicar per obtenir un 

bon sistema de ventilació als diferents locals d‟un edifici per tal d‟aconseguir una qualitat 

d‟aire acceptable.  

Per aconseguir complir les necessitats exposades al CTE i al RITE, primer de tot ,cal 

estudiar quin sistema de ventilació s‟utilitzarà.  

De sistemes de ventilació n‟hi ha de dos tipus: 

- Per sobrepressió: on es pot controlar l‟entrada d‟aire. 

- Per depressió: on es pot controlar el cabal de sortida. 

A la Fig. 6.5 es mostren els dos sistemes de ventilació.  

Un exemple d‟aplicació dels sistemes de ventilació per depressió es dóna en industries 

farmacèutiques. Les sales on es fabriquen els medicaments es troben en depressió, 

perquè d‟aquesta manera no entra aire contaminat de l‟exterior i no poden entrar 

microorganismes que puguin contaminar els medicaments. 

 

 

 

Fig. 6.5.. Sobrepressió i depressió en les sales (Font www.google.es) 

Un cop avaluat el millor sistema de ventilació, s‟ha d‟escollir el model de ventilació i 

estudiar la seva eficiència segons l‟ús del local o la geometria de la construcció. Els 

quatre models existents són: 

- Model pistó: l‟aire circula d‟admissió a extracció perpendicularment pel volum que 

volem controlar. 

http://www.google.es/
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- Model desplaçament: l‟aire circula d‟admissió a extracció creuant el volum de 

control. 

- Model mescla: existeix una regeneració d‟aire paral·lela al volum de control, i l‟aire 

d‟aquest volum es barreja amb el de regeneració. 

- Model curtcircuit: és igual que el model de mescla però ara l‟aire del volum de 

control no es barreja amb l‟aire de regeneració. 

A la figura 6.6 es mostra una figura dels quatre models exposats segons l‟ordre 

d‟explicació. 

 

Els dos models que es mostren més eficients a l‟hora d‟evitar olors segons els estudis 

realitzats són el model de desplaçament i el de mescla. 

Fig. 6.6. Models de ventilació existents (Font www.arquitectosdecadiz.com) 

Per poder complir qualsevol dels models explicats anteriorment ha d‟existir una convecció 

d‟aire. Existeixen dos tipus de convecció: 

- Natural: en la convecció natural s‟ha de tenir en compte que l‟aire calent tendeix a 

pujar, per tant qualsevol instal·lació que generi algun tipus d‟aire molest, per 

exemple una cuina, ha d‟estar situada en un espai on posteriorment per convecció 

natural no afecti als pisos superiors.  

- Forçada o mecànica: a través d‟extractors o ventiladors es pot forçar la sortida 

d‟aire estudiant el cabal necessari per dur a terme l‟extracció òptima. 

A la Fig. 6.7 es mostra un espai afectat per la convecció natural, però instal·lant un 

ventilador per afavorir-la. Aquest sistema s‟anomena ventilació híbrida. 

 

 

 

 

http://www.arquitectosdecadiz.com/
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Fig. 6.7. Ventilació híbrida (Font www.arquitectosdecadiz.com) 

Per poder dissenyar els sistemes de ventilació, cal tenir en compte el cabal d‟aire nou 

necessari. Tal i com s‟ha vist anteriorment, per poder calcular el cabal mínim d‟aire 

exterior de ventilació per un local d‟un edifici d‟habitatges, s‟hauran de consultar les 

exigències del CTE. A la taula 6.1 d‟aquesta memòria podem trobar els cabals mínims 

d‟aire exterior de ventilació per cadascun dels locals d‟un habitatge. I per poder calcular 

aquest cabal en el cas d‟un local d‟un edifici no residencial, haurem de consultar el RITE i 

escollir el mètode més adequat per calcular-lo ( annex J Cabal mínim d‟aire exterior de 

ventilació). 

Per aconseguir aquest cabal d‟aire nou, s‟ha de dissenyar l‟espai exterior des del que es 

captarà aquest aire, és a dir, s‟han de dissenyar i dimensionar les obertures y conductes 

d‟admissió. Pels elements d‟admissió s‟ha de tenir en compte les condicions explicades a 

l‟apartat 6.1.1.2. I per poder dimensionar les obertures d‟admissió s‟ha de consultar la 

taula 4.1 de la secció HS3 del CTE. L‟àrea efectiva de les obertures d‟admissió depèn del 

cabal de ventilació mínim exigit del local. 

Un cop s‟ha calculat el cabal d‟aire nou necessari, s‟ha de dissenyar i dimensionar la 

sortida de fums del recinte. Per dissenyar les boques d‟extracció, conductes d‟extracció, 

aspiradors i extractors s‟han de tenir en compte totes aquelles condicions comentades a 

l‟apartat 6.1.1.2 i 6.1.1.3. d‟aquesta memòria.  

Per dimensionar els conductes d‟extracció s‟ha de saber si la ventilació és híbrida o 

mecànica, ja que els càlculs de la secció nominal d‟aquests variaran. En el cas de la 

ventilació hibrida, la secció nominal depèn del cabal d‟aire al tram del conducte, del 

número de plantes de l‟edifici i de l‟altitud de la província on es trobi l‟edifici d‟habitatges. 

http://www.arquitectosdecadiz.com/
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En canvi, en el cas de la ventilació mecànica, la secció nominal només depèn del cabal 

d‟aire al tram del conducte. 

Els aspiradors híbrids i mecànics s‟han de dimensionar d‟acord amb el cabal extret i per 

una depressió suficient per contrarestar les pèrdues de pressió previstes del sistema. 

Els extractors s‟han de dimensionar d‟acord amb el cabal mínim per cada cuina indicada 

a la taula 6.1 per la ventilació addicional de les mateixes [33]. 

En el cas de les cuines domèstiques, s‟ha de destacar que el extractor de fums situat en 

la zona de cocció ha de complir les següents característiques:  

- Ha d‟incloure un sistema antiretorn (vàlvula automàtica).  

- Els filtres han de trobar-se separats dels focus de calor més de 1,20 metres si són 

de gas i 0,5 metres si són d‟altres tipus. 

- Ha d‟incloure una safata de recollida de greixos que condueixi aquestes a un 

recipient, la capacitat de la qual ha de ser menor de 3 litres. 

- La cuina ha de tenir sistemes complementaris de ventilació natural, és a dir una 

finestra exterior practicable o una porta exterior. 

Un cop dissenyades i dimensionades les instal·lacions, s‟ha de tenir en compte el control, 

l‟execució i el manteniment d‟aquestes.  

A la normativa s‟especifica com han de ser els conductes i els elements instal·lats a la 

xarxa de conductes per poder realitzar les operacions de neteja i manteniment. 

- Els conductes han d‟estar equipats d‟obertures de serveis, d‟acord al que s‟indica 

a la norma UNE 12097, per poder permetre les operacions de neteja i desinfecció. 

- Els elements instal·lats a la xarxa de conductes han de ser desmuntables i tenir 

una obertura d‟accés o una secció desmuntable per permetre les operacions de 

manteniment . 

- Els falsos sostres han de tenir registres d‟inspecció en correspondència amb els 

registres dels conductes i els aparells situats als mateixos.  
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En el cas dels edificis residencials, el manteniment de les unitats dissenyades ha de 

seguir la periodicitat que marca el HS-3. A la següent taula 6.13 es mostra la periodicitat 

recomanada per a realitzar les operacions de manteniment [33]. 

 

 

Operacions de manteniment Periodicitat 

Conductes 

Neteja 1 any 

Comprovació de la estanquitat aparent 5 anys 

Obertures Neteja 1 any 

Aspiradors híbrids, 

mecànics i extractors 

Neteja 1 any 

Revisió de l'estat de funcionalitat 5 anys 

Filtres 

Revisió de l'estat 6 mesos 

Neteja o substitució 1 any 

Sistemes de control 
Revisió del estat dels seus 

automatismes 
2 anys 

Taula 6.9. Operacions de manteniment a les unitats (Taula 7.1 del DB HS3 del CTE) 

I en el cas dels edificis d‟ús terciari, s‟ha de consultar la taula 3.1 del IT.3. Manteniment i us 

del RITE, anomenada Operacions de Manteniment Preventiu. 

A la següent taula es pot consultar les periodicitats de les operacions de manteniment dels 

components dels sistemes de ventilació per locals del sector terciari. Tenint en compte la 

següent llegenda: 

 t: una vegada per temporada (any) 

2t: dues vegades per temporada (any); una al inici de la mateixa i un altre a la meitat del 

període d‟ús, sempre que hi hagi una diferencia mínima de dos mesos entre les dues. 

m: una vegada al mes; la primera al inici de la temporada 
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Operacions de manteniment Periodicitat 

< 70 kW > 70 kW 

Comprovació i neteja, si procedeix, de conductes de fums i xemeneia t 2t 

Revisió i neteja de filtres d'aire t m 

Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire t 2t 

Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire t t 

Revisió de bombes i ventiladors  m 

Taula 6.10. Operacions de manteniment relacionades amb els sistemes de ventilació 

(Taula 3.1 del IT.3 del RITE) 

Comparant les dues taules de manteniment del CTE i del RITE, es pot concloure que, com 

era d‟esperar, les periodicitats d‟aquells aparells que tenen una potencia calorífica instal•lada 

major a 70 kW són majors que les indicades pel CTE. És a dir, les operacions de 

manteniment en edificis no residencials són més freqüents que en els edificis residencials. 

 

6.4. Sistemes de ventilació i d’extracció en cuines 

domèstiques i en restaurants 

6.4.1. Sistemes de ventilació i d’extracció en cuines domèstiques 

Tal i com s‟ha explicat en l‟apartat 6.1 d‟aquest projecte, segons el CTE, les cuines 

domèstiques han de disposar d‟un sistema addicional específic de ventilació amb extracció 

mecànica pels vapors i els contaminants de la cocció. Per poder disposar d‟un sistema com 

aquest és necessari disposar d‟un extractor connectat a un conducte d‟extracció 

independent dels de la ventilació general del habitatge. Quan aquest conducte sigui 

compartit per diferents extractors, cadascun d‟aquests ha de tenir una vàlvula automàtica 
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que mantingui oberta la seva connexió amb el conducte només quan estigui en 

funcionament o de qualsevol altre sistema antiretorn.  

Les cuines són un cas típic on s‟utilitza la ventilació localitzada, en la qual es capta l‟aire 

carregat de gasos, fums, greixos i calor a sobre dels fogons on es produeix, es filtra i es 

condueix fins la descarrega. 

El cabal d'aire necessari que ha d'extreure la campana és el capaç d'arrossegar i diluir els 

contaminants despresos . Aquest cabal ha de ser el mínim possible per raons d'economia 

d'energia. És important també aconseguir un equilibri entre l'aire extret de la cuina amb 

l'impulsat a ella a través dels locals adjacents o directament de l'exterior, de manera que la 

cuina quedi en una lleugera depressió. Es tracta d'evitar que l'aire contaminat que no capti la 

campana es difongui pel pis. 

Es poden trobar dos tipus de campanes: 

 Campanes compactes: Són campanes que porten filtre, llum, grup d'extracció i 

comandaments. Es poden connectar de manera que descarreguin l'aire viciat a 

l'exterior mitjançant el conducte corresponent, o bé perquè recirculi l'aire captat, 

havent instal·lat prèviament un filtre de carboni, en aquelles instal·lacions que no 

disposin de sortida al exterior. 

 Campanes buides:  Són les que poden allotjar en el seu interior una massa d'aire 

contaminat. Permeten instal·lar un extractor d'aire de lliure elecció de l'usuari. 

El cabal necessari depèn de la amplada de la campana i de la distància entre la campana i 

la font. 

La velocitat de captació ha de ser en una cuina domèstica ha de ser de 0,15-0,20 m / s. Però 

quan la campana és de tipus "illa", és a dir, no adossada a cap paret, ha de duplicar aquest 

cabal [36]. 

 

6.4.2 Sistemes de ventilació i d’extracció en cuines industrials 

El component principals d‟un sistema de ventilació en les cuines industrials són els 

següents: 
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 Campanes : on comença l'extracció de vapors contaminats. 

 Ventiladors : màquines que fan moure l'aire , en generar una pressió. 

 Conduccions : on circula l'aire d'una estança a una altra. 

 Extractors : evacuació de l'aire contaminat ( vapors, males olors i fum ) . Han de tenir 

els filtres adequats per a què l‟extracció de l‟aire contaminat no provoqui bassals de 

greix en els terrats o façanes. 

 Filtres : per aturar els greixos. 

 Elements de difusió : reixetes o boques d'entrada i sortida d'aire. 

 Accessoris : comportes , comandaments i reguladors. 

Es necessari que aquests sistemes de ventilació estiguin dotats d‟una sèrie de filtres 

mecànics que puguin aturar els greixos, ja sigui de baixa o alta eficiència. Aquests tenen la 

capacitat d'aturar fins al 99 per cent dels greixos. A més a més, existeixen filtres contra olors, 

majoritàriament produïts de carbó activat, que s'encarreguen de neutralitzar les olors de la 

cuina. 

També és imprescindible, filtrar aquell aire exterior abans d‟introduir-lo a l‟interior del local 

utilitzant filtres i prefiltres. A més a més, aquest aire pot tractar-se tèrmicament abans 

d‟introduir-lo en el local, assegurant el confort tèrmic en les zones ocupades. I si la norma ho 

exigeix, en funció del cabal d‟aire que extregui el sistema d‟extracció mecànica, s‟haurà 

d‟instal·lar un recuperador de calor.  

Es important que tot l‟aire que s‟extreu a la cuina sigui reposat, i per altra banda el menjador 

ha de ser tractat amb aire de confort, és a dir, ha de tenir una temperatura agradable tot el 

temps, independentment del clima exterior i de la calor que es genera dins de la cuina [37]. 

El CTE contempla en el seu document “DB SI Propagació Interior” algunes de les condicions 

que han de reunir aquest tipus d‟instal·lacions. S‟estima que una cuina es considera com a 

industrial quan la seva potencia calorífica instal·lada supera els 20 kW. 

Però a España, la normativa que regula les característiques de les cuines de tipus industrial 

és la UNE 100-165-92. En aquesta normativa s‟especifica que: 
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 La vora de la campana estarà a 2 m sobre el nivell del sòl (salvant just el cap del 

cuiner ) i sobresortirà 0.15 m pels seus costats accessibles de la planta de cocció.  

 Els filtres metàl·lics de retenció de greixos i olis tindran una eficàcia mínima del 90%. 

Estaran inclinats de 45 ° a 60 ° sobre l'horitzontal i la velocitat de pas de l'aire serà de 

0,8-1,2 m / s amb pèrdues de càrrega de 10/40 Pa a filtre net / brut. La ventilació 

general de la cuina ha ser de 10 l / s · m2. La depressió de la cuina respecte a locals 

adjacents no ha de ser superior a 5 Pa. 

 La temperatura de l' aire exterior a introduir a les cuines no ha de ser inferior a 14 ° C 

a l' hivern i superior a 28 ° C a l'estiu. 

Per altra banda, altres aspectes de la norma contemplen materials i el disseny de conductes 

de descàrrega i la necessària facilitat d' inspecció i manteniment. S‟ha de realitzar un 

manteniment constant dels elements que conformen el sistema de ventilació i extracció, i a 

demés també han de ser netejats com a mínim entre quatre o sis mesos, però en cas de no 

comptar amb filtres, s'haurà de netejar cada mes o dos mesos.  

Aquesta norma UNE dóna les fórmules per calcular el cabal necessari per a una correcta 

evacuació dels fums i vapors generats. En tot cas el cabal no serà inferior a una velocitat de 

pas de 0.25 m / s en la superfície estesa entre la vora de la campana i el pla de cocció en tot 

el seu perímetre obert [36]. 

Els filtres , que a més a més actuen com panells de condensació de vapors, hauran de ser 

preferiblement metàl·lics, compostos de diverses capes de malles amb densitats creixents 

per retenir millor els greixos en suspensió. 

La vora inferior dels filtres ha de presentar un recollidor de condensacions i líquids grassos, 

que pugui ser fàcil de buidar. La norma diu que aquest dipòsit no ha de ser superior a 3 litres 

de capacitat. 
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Fig. 6.8. Sistema d‟extracció i ventilació en cuines industrials (Font: www.solerpalau.es) 

A la figura anterior podem veure una cuina, on tot el sostre està tractat com si fos una 

campana d‟extracció continua.  
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6.5 Conclusions dels sistemes de millora en l’edificació 

Com s‟ha pogut veure al llarg de l‟apartat 6. Propostes i sistemes de millora en l’edificació, 

existeix normativa sobre la qualitat de l‟aire en l‟edificació. Com hem destacat, les 

normatives més rellevants són el “Código Técnico de la Edificación” i el Reglament 

d‟Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.  

Al CTE s‟exigeix que tots els edificis de vivendes han de disposar dels medis perquè els 

seus recintes tinguin una ventilació adequada, eliminant els contaminants que es produeixen 

de forma habitual, aportant un cabal suficient d‟aire exterior i garantint l‟extracció i expulsió 

de l‟aire viciat pels contaminants. Per altres tipus de locals, que no siguin residencials, s‟han 

de complir les condicions que estableix el Reglament d‟Instal•lacions Tèrmiques (RITE).  

Tant al CTE com al RITE s‟especifiquen les característiques que han de tenir els elements 

dels sistemes de ventilació i com han d‟estar disposats aquests, per limitar el risc de 

contaminació de l‟aire interior dels locals i de l‟entorn exterior. 

El compliment de totes les condicions d‟aquests dos reglaments implica l‟adopció de 

sistemes de condicionament d‟aire adequats. Els requisits més importants que han de 

complir els sistemes de ventilació són: 

- Les preses d‟aire exterior han d‟estar situades correctament respecte a les fonts 

externes de contaminació. 

- El cabal d‟aire exterior ha de ser suficient per diluir les substàncies contaminants 

produïdes. 

- Les superfícies en contacte amb l‟aire, inclús la dels conductes, han de ser fàcilment 

accessibles per a la seva neteja i han de poder resistir, tant l‟acció mecànica dels 

mitjans de neteja, com l‟agressió dels agents químics. 

- Els sistemes han d‟estar dotats d‟equips de filtració molt eficients 

Es important tenir en compte que, s‟ha d‟intentar reduir l‟impacte dels sistemes de ventilació 

al medi ambient. Per aquest motiu s‟ha de vigilar l‟eficiència energètica dels components i 

del sistema en el seu conjunt.  
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Per altra banda, és important destacar que a aquests sistemes se‟ls ha de fer un 

manteniment, tal i com estableix la normativa, ja que sinó es fan aquestes tasques de 

manteniment, el sistema ja no tindrà les mateixes condicions de quan es va dissenyar. 

Es conclou que el sistema de millora més adequat per donar solució a la problemàtica de les 

olors en l‟edificació és la instal·lació de sistemes de ventilació. Aquests sistemes han de 

disposar dels elements necessaris per assegurar la bona qualitat de l‟aire interior dels locals 

i la de l‟aire exterior. Per tant, aquests sistemes han de disposar d‟un sistema mecànic de 

ventilació amb filtres i prefiltres per introduir l‟aire exterior ben filtrat a l‟interior del local. I si la 

norma ho exigeix, aquests sistemes han de disposar d‟un recuperador de calor en funció del 

cabal d‟aire extret. 

En el sector de la restauració, es conclou que, és fonamental l‟instal·lació d‟un sistema de 

ventilació i extracció a la cuina, per motius de seguretat, confort i higiene. El menjador ha de 

ser tractat amb aire de confort. I per últim, es recomana utilitzar filtres de carbó actiu per 

eliminar olors i fums. 
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7. Conclusions 

 S‟ha realitzat una recerca de casos reals i s‟ha pogut confirmar que 

existeix una problemàtica respecte les olors en la restauració. 

 Un cop estudiada la normativa vigent de les olors en l‟àmbit de la 

restauració, es pot concloure que no existeix un marc legal que les reguli. 

o  A nivell internacional existeixen normatives per gestionar el 

problema de la contaminació odorífera.  

o A nivell nacional no s‟ha desenvolupat cap legislació per regular-

les. Però sí que s‟ha creat un avantprojecte de llei contra les males 

olors a Catalunya. 

o A nivell  municipal, causat per la pressió social, s‟han generat 

diferents regulacions per intentar esmenar la problemàtica.    

 S‟ha dissenyat un experiment i un sistema de recollida de mostres que és 

vàlid per poder recollir-les. 

 S‟ha realitzat una pressa de mostres i s‟han analitzat amb el més adequat: 

CG/MS. 

o La CG/MS és la tècnica escollida per analitzar aquest tipus de 

mostres, ja que hem estudiat les diferents tècniques disponibles i 

és la més adequada. 

o No s‟han trobat indicadors d‟olors perquè no hi han hagut 

diferències entre els cromatogrames dels blancs i els de les 

mostres. S‟ha conclòs que els tubs de mostreig es trobaven 

contaminats per la primera mostra i que la sortida de fums no 

permetia la recollida correcta ja que a la sortida del conducte 

trobàvem aire tant de l‟exterior com del procedent de la cuina. 
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o S‟ha dut a terme un símil d‟anàlisi olfactomètrica i es conclou que 

l‟assimilació de les olors amb el menú ha sigut del 100%. Cap dels 

panelistes ha descrit una olor que no estigués relacionada amb el 

menú servit durant el dia. Afegir que la direcció del vent és una 

variable que repercuteix en la identificació de les olors.  

 Es conclou que per aconseguir una bona qualitat de l‟aire és necessari 

instal·lar un bon sistema de ventilació i extracció, tant en els edificis 

residencials com en la restauració. 

 S‟han descrit els reglaments per aconseguir una qualitat de l‟aire interior 

acceptable tant en habitatges com en locals del sector terciari. 

 S‟han descrit les solucions  constructives i les condicions que han de 

complir els sistemes de ventilació i d‟extracció per minimitzar l‟impacte de 

l‟aire extret. 
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