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Resum 

La importància de cuidar el medi ambient poc a poc s’està convertint en una 

necessitat per a moltes persones. És tant important cuidar el medi ambient i la 

naturalesa que cuidar dels espais on hi fem vida e hi passem bona part del 

nostre dia a dia, com ara bé podria ser el nostre habitacle o el nostre entorn 

laboral. 

Malauradament, degut a la pandèmia del Covid-19 que estem patint 

actualment, gairebé tothom ha tingut que començar a treballar des de casa, lo 

qual significa passar moltes més hores dins de la vivenda, per no parlar dels 

mesos de confinament.  

Ara més que mai tenim que ser conscients de la importància que té sobre la 

nostre salut una bona qualitat ambiental de l’aire que respirem. 

El fet de cuidar de l’aire que respirem a casa nostre ens pot aportar 

incomptables beneficis, i si la renovació d’aquest aire es pot produir d’alguna 

forma creativa, ingeniosa i respectuosa amb el medi ambient, doncs millor 

encara. 

En aquest treball s’ha estudiat quins són els principals contaminants que poden 

arribar a ser perjudicials o molestos per a la salut. També s’ha fet una 

comparació i valoració dels diferents detectors que existeixen avui en dia en el 

mercat. Així mateix, també s’ha donat un cop d’ull a la normativa per tal de 

conèixer quins són els valors de concentracions de contaminants estipulats que 

poder arribar a ser nocius per a l’ésser humà. 

D’aquesta manera un cop sabut que l’aire interior de la nostre vivenda està 

contaminat, poder actuar en conseqüència i ventilar per a poder renovar aquest 

aire viciat interior amb les diferents tècniques explicades en el treball. 

Com a conclusió, el tema de la qualitat de l’aire i la seva renovació és un tema 

amb moltíssim trajecte per explotar, i encara més avui en dia amb el tot el que 

s’està vivint per causa de la pandèmia la seva importància és cada cop major.  
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1. Glossari 

ZBE: Zona de Baixes Emissions 

OMS: Organització Mundial de la Salut 

DGT: Direcció general de Tràfic 

COGITI: Consell General de la Ingeriria Tècnica Industrial a Espanya 

IARC: Agencia Internacional per a la Investigació del Càncer 

CTE: Codi Tècnic d’edificació 

RITE: Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis 

Ppm: Parts per milió (unitat de mesura) 

CO2: Diòxid de carboni 

PM: Matèria particulada 

COV’s: Compostos Orgànics Volàtils 

IDA: Aire Interior 

UNE: Associació espanyola de normalització i certificació 
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2. Prefaci 

 

2.1. Origen i motivació del projecte 
 

Aquest projecte neix de la mà d’Eduard Sentís, emprenedor, inventor creatiu, e 

impulsor d’un projecte relacionat amb una casa passiva situada a la ciutat de 

Rubí, Barcelona, anomenat PISOFT Project. 

Mai m’havia plantejat la importància de la qualitat de l’aire en entorns laborals, 

escolars o a la vivenda, ni tampoc m’havia preocupat massa el tema. 

No va ser fins l’inici de la pandèmia que em vaig començar a informar sobre la 

seva importància i la seva llarga projecció que promet aquesta temàtica en 

qüestió, és aquí quan em vaig posar en contacte amb Edu Sentís. Després de 

parlar una bona estona sobre el seu projecte, vaig decidir que seria una bona 

idea realitzar el meu treball de final de grau sobre la temàtica de la qualitat de 

l’aire i la seva renovació, i finalment basar-lo en el seu projecte de casa passiva 

que estava duent a terme e intentar ser d’ajuda. 

A més a més, avui en dia on gran part de la població dorm, treballa i viu dins de 

les mateixes quatre parets de casa seva, és una bona oportunitat per 

conscienciar de la importància de la qualitat de l’aire que es respira i de la 

importància de la seva renovació per al benestar de la nostre salut. 

Amb aquest treball té la intenció d’informar, conscienciar i de trobar una solució 

alternativa per a la renovació de l’aire interior en una vivenda passiva. 
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3. Introducció: 

 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal del projecte és el de solucionar un dels principals problemes 

que tenen les cases passives, el de la renovació del seu aire interior. Es vol 

trobar alguna forma creativa per a realitzar la renovació de l’aire interior en una 

vivenda en particular situada a la ciutat de Rubí, Barcelona. 

Com a objectius secundaris també tenim: 

- Informar i conscienciar sobre d’importància de la qualitat de l’aire i de la 

renovació del mateix a les llars. 

- Realitzar un estudi sobre el que son les cases passives, els seus 

beneficis i els seus inconvenients. 

- Acabar de relacionar tot el que s’ha aprés durant el treball i posar-ho en 

pràctica fent una proposta d’una alternativa per a renovar l’aire interior 

viciat d’una casa passiva. 

 

3.2. Abast del projecte: 

L’abast del projecte és el d’analitzar si hi ha mancances en les diferents formes 

de fer renovacions d’aire en cases passives i si la nostre proposta de resolució 

encaixa només en un cas particular o podria ser extrapolat a altres vivendes, 

comparant les diferents alternatives existents. Aquest projecte no intenta trobar 

la millor alternativa, més luxosa i més eficient, sinó que es tracta d’un cas real, 

d’intentar trobar la millor alternativa amb les coses que tenim al nostre abast. 

Aquest projecte també pot servir d’ajuda o d’inspiració per a futurs projectes 

relacionats amb temes com l’eficiència energètica o dels sectors energètics i 

sostenibilitat. 
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4. Estat de l’art 

 

4.1. Informació general sobre la qualitat de l’aire 

La qualitat de l’aire [1] fa referència a la presència, en menor o major mesura, 

de contaminants a l’atmosfera que poden ser nocius per a la salut humana o 

pel medi ambient en general. 

S’estableixen uns índexs de qualitat de l’aire que proporcionen valors indicatius 

de l’estat de l’atmosfera respecte a un contaminant en particular, o un conjunt 

d’ells. Aquests valors és concreten en una escala definida a partir de 

coneixements científics sobre els nivells dels diferents contaminants que poden 

resultar nocius. L’índex de la qualitat de l’aire es sol expressar en categories a 

partir dels diferents valors de concentracions mesurats. 

Quan la qualitat de l’aire és bona, (té una baixa concentració de contaminants), 

les persones poden respirar-lo indefinidament sense que la salut es vegi 

afectada. Si la qualitat de l’aire és baixa poden donar-se molèsties com per 

exemple irritacions oculars, tot tipus de problemes respiratoris e inclús 

problemes cardíacs. Més endavant es parlarà dels efectes que es poden arribar 

a tenir després d’una exposició prolongada a diferents contaminants. 

Si la qualitat de l’aire és baixa, o, per condicions atmosfèriques es preveu que 

pot baixar per sota dels límits establerts (depenent del territori hi ha uns límits o 

uns altres), les autoritats tenen el poder de prendre mesures com per exemple 

prohibir la circulació de vehicles que emetin contaminació, prohibir la pràctica 

d’esport a l’aire lliure o l’ús obligatori de mascaretes. 

Un clar exemple del que s’acaba de comentar en l’anterior paràgraf és la recent 

creació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a la ciutat de Barcelona. 

Barcelona supera els límits de concentracions de diòxid de carboni aconsellat 

per la Organització Mundial de la Salut (OMS), així que el dia 1 de gener de 

2020 es va decidir posar en marxa el projecte de ZBE. El projecte consisteix en 

la prohibició de la circulació dels vehicles que no tinguin el distintiu ambiental 

proporcionat per la Direcció General de Tràfic (DGT) en una zona d’una 95 km2 

de Barcelona província. 

Aquesta normativa afecta a uns 50.000 vehicles i té com a objectiu millorar la 

qualitat de l’aire. El primer dia de l’aplicació de la normativa es va poder veure 



Estudi de la qualitat de l'aire en una vivenda unipersonal passiva i proposta 
d’alternatives per a regenerar l'aire de l'interior de la vivenda 

  

9 
 
 

una disminució del 15% en el trànsit de vehicles. Al haver coincidit el projecte 

amb la pandèmia del Covid-19, aquest ha quedat aturat fins que les coses 

tornin a la normalitat, així que no s’han pogut treure conclusions definitives de 

moment. 

 

Altres ciutats porten aplicant projectes similars des de fa més temps, per 

exemple Madrid, que va crear el projecte Madrid Central en 2018, i ha sigut 

considerada com la zona de baixes emissions més eficaç de les capitals 

europees, amb una disminució de fins el 32% de pol·lució per diòxid de 

nitrogen.  

Si es vol definir la qualitat de l’aire amb exactitud, es diria que és la 

concentració de contaminant que arriba a un receptor més o menys allunyat de 

la font d’emissió. 

Les principals fonts de contaminants de les ciutats són les següents: 

- Fàbriques o instal·lacions industrials sense els filtres adequats per a les 

emissions aèries. 

- Centrals nuclears o termoelèctriques. 

- Vehicles amb motor de combustió interna. 

- Calefaccions de gasoil, gas natural, carbó o biomassa. 

També podem trobar fonts contaminants provocades per causes naturals com 

per exemple: 

- Erupcions volcàniques 

- Forts vents que transporten partícules en suspensió d’un lloc a un altre, 

més endavant es parlarà d’elles. 

 

4.1.1.  Principals contaminants presents en les ciutats 

Generalment s’associa la qualitat de l’aire a la quantitat de diòxid de carboni 

(CO2) que conté, però tenim que tenir en compte també altres substàncies com 

poden ser la matèria particulada o els compostos volàtils orgànics.. 

 

4.1.1.1. Diòxid de Carboni:  

El diòxid de carboni (fórmula química CO2) o també conegut com anhídrid 

carbònic és un gas incolor e inodor compost per un àtom de carboni unit 

mitjançant enllaços covalents dobles a dos àtoms d’oxigen. 
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Pot ser originat de forma natural com per exemple amb l’activitat volcànica, les 

aigües termals, els guèisers, els incendis forestals o l’evaporació de l’aigua del 

mar. Està present també en jaciments de petroli i gas natural. 

 

Però, principalment s’allibera CO2 mitjançant la respiració dels éssers vius. 

En les zones urbanes es genera principalment en tots aquells processos en els 

quals té lloc la combustió de substàncies que contenen carboni que és emès a 

l’atmosfera des de xemeneies industrials o vehicles a motor. 

La concentració de diòxid de carboni ha augmentat aproximadament en un 

30% des de l’època de la revolució industrial (anys 1760-1840), principalment 

com a resultat de combustions de combustibles fòssils. 

La principal preocupació ambiental amb aquest gas és el paper que 

desenvolupa com a gas d’efecte hivernacle, el qual té molta influència en un 

dels principals problemes que tenim ara mateix, el canvi climàtic. 

El CO2 és uns dels gasos que s’ocupen de crear l’efecte hivernacle sobre la 

Terra. L’efecte hivernacle és un procés pel qual determinats gasos presents en 

l’atmosfera retenen part de la radiació tèrmica emesa per la superfície terrestre 

al ser calentada pel sol, mantenint una temperatura del planeta a un nivell 

adequat pel desenvolupament de la vida. 

El problema actual és que la quantitat d'aquests gasos naturals amb l’acció 

humana han augmentat i, a més, s'hi ha abocat gasos amb efecte hivernacle 

no presents de forma natural a l'atmosfera. Aquests fets provoquen que es 

retingui més calor del normal i s’incrementi la temperatura del planeta, el que 

coneixem com a escalfament global. 

Se sap que l’increment de la concentració d’aquests gasos posa en perill la 

capacitat de recuperació de l’atmosfera, la seva composició natural, i la 

productivitat dels ecosistemes de la Terra, coses que poden desenvolupar 

greus alteracions de les regions climàtiques i dels corrents oceànics amb 

importants conseqüències sobre l’activitat humana. 

El CO2  és un dels contaminants més habituals del planeta i que més afecten 

en edificis a la salut humana, controlar la seva presencia en espais tancats és 

importantíssim per optimitzar el confort a les llars. Tenim que tenir en compte 

que el diòxid de carboni no és un gas tòxic, és un gas que els éssers vius 

exhalem al respirar. De forma natural, les concentracions aproximades de CO2 

en l’aire varien entre les 300-550 ppm (parts per milió), segons estiguem 

parlant d’entorns urbans o rurals. Se sap que a partir de concentracions de 

30.000 ppm podria provocar asfixia. 

Classificació de concentracions de CO2 en unitats ppm (parts per milió): 
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- Concentració típica en espais exteriors amb aire nét: Aproximadament 360 

ppm. 

- Concentració típica en espais exteriors (entorns urbans): Aproximadament 

700 ppm (varia molt segons la ciutat). 

- Concentració bona en espais interiors: Menor a 800 ppm. 

- Concentració màxima en espais interiors: Major de 1300 ppm. 

 

4.1.1.2. Partícules en suspensió: 

Les partícules en suspensió [2], comunament conegudes com a PM (matèria 

particulada) són una complexa mescla d substàncies de diferent composició 

química i de diversa naturalesa física (elements sòlids o gotes de líquid) que 

presenten un tamany que oscil·la entre els 0,005 μm i els 100 μm. 

En conjunt, aquestes partícules poden presentar-se com a núvols de pols o 

boirina, però individualment no es poden distingir a simple vista. 

Els elements que es poden trobar en les partícules són summament 

heterogenis: carboni, hidrocarburs, silici, sulfat d’amoni, nitrats, plom, alumini , 

cadmi, microorganismes, pesticides, etc. Degut a aquesta alta heterogeneïtat 

en la seva composició, resulta difícil valorar la seva toxicitat, ja que dependrà 

del tipus de partícules que formin part de la seva composició interna. 

En funció del seu tamany, considerant les partícules com a petites esferes, 

podem fer dues divisions. Les PM-10 són aquelles partícules amb diàmetres 

d’entre 2.5 - 10 μm, i les PM-2.5 són aquelles amb diàmetres inferiors a 2.5 μm. 

Per a fer-nos una idea, les partícules grosses (PM-10) serien per exemple el 

pols, la terra, el pol·len, espores o les cendres volcàniques, i les partícules fines 

(PM-2.5) les trobaríem en forma de aerosols, partícules de combustió, vapors 

de compostos orgànics condensats i metalls. 

Com bé hem dit abans, aquestes partícules són tan petites que no es poden 

veure a simple vista, només poden ser detectades mitjançant microscopis 

electrònics. Per posar un exemple, el tamany d’un gra de sorra fi ronda els 100 

micròmetres, i aquestes partícules, les més grans són de 10 micròmetres. 

Quan major és el diàmetre de les partícules, menor és el temps que romanen 

suspeses en l’espai, i menors són les distàncies que són capaces de recórrer. 

Les partícules PM-10 cauen ràpidament a prop de la font que les produeix 

(poden viatjar d’entre 100 metres fins a uns 40km, depenent de la força del 
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vent), però les partícules PM-2.5 son capaces de romandre en l’aire durant 

dies, inclús setmanes, i traslladar-se centenars de quilòmetres desplaçant-se  

 

per les corrents d’aire i penetrant en l’interior de locals o llars mitjançant els 

sistemes de ventilació. 

Les principals fonts de les partícules fines inclouen tot tipus de combustions, 

incloent vehicles, automòbils, plantes d’energia, quema residual de fusta i 

residus, incendis forestals, quemes agrícoles i altres processos industrials. 

També estan presents en el tabac, i poden tenir origen biològic com en el 

pol·len, espores, bactèries o fongs, encara que la gran part és d’origen 

antropogènic (provocat per acció de l’ésser humà). 

Per altre banda, les fonts de creació de partícules grosses podrien ser activitats 

com per exemple la trituració o molinera, canteres, el pols que aixequen els 

vehicles quan passen per la carretera, etc. 

Dins de les partícules fines podríem fer un altre tipus de classificació, segons si 

les PM’s són emeses directament des de la seva font o no. 

Les partícules primàries són aquelles que són emeses directament d’una font, 

com és el cas de les obres de construcció, xemeneies, incendis o carreteres 

sense pavimentar. Però, hi ha d’altres, les anomenades partícules secundàries, 

les quals són formades per complicades reaccions a l’atmosfera per 

substàncies químiques com el diòxid de sofre i els òxids de nitrogen que són 

emesos per centrals elèctriques, indústries o automòbils. Són aquestes 

partícules les que constitueixen la gran part de la contaminació per partícules 

fines. 

 

4.1.1.3. Compostos Orgànics Volàtils (COV’s) 

Els compostos orgànics volàtils [3] són un grup de compostos que pertanyen a 

diferents famílies químiques (alcohols, aldehids, cetones, èters de glicol, etc.) 

que tenen en comú la se va base química de carboni i la particularitat de 

volatilitzar-se (capacitat d’evaporar-se i convertir-e en vapor o gas) de forma 

més o menys ràpida. Juntament amb el carboni contenen elements com 

hidrogen, oxigen, fluor, clor, brom, sofre o nitrogen. 

La Organització Mundial de la Salut (OMS) els classifica pel seu punt d’ebullició 

com: 

- Volàtils: Si el seu punt d’ebullició entre 50 i 260 graus Celsius. 

- Molt volàtils: Si el seu punt d’ebullició és inferior a 50 graus Celsius. 

- Semi volàtils: Si el seu punt d’ebullició és superior a 260 graus Celsius. 



Estudi de la qualitat de l'aire en una vivenda unipersonal passiva i proposta 
d’alternatives per a regenerar l'aire de l'interior de la vivenda 

  

13 
 
 

 

 

 

És un bon indicador de la qualitat de l’aire interior ja que l’exposició prolongada 

a certs COV’s pot presentar greus riscos per a la salut i el benestar de l’esser 

humà. 

Els COV’s són emesos per diverses fonts, tant d’origen natural com 

antropogènic (origen humà), estant presents tant en ambients interiors com 

exteriors. En exteriors, les principals fonts d’emissió son degudes a processos 

de crema de combustibles com benzina, fusta (incendis), carbó o gas natural, 

prenent espacial atenció a la combustió benzina en vehicles. També es poden 

afegir les emissions de certes indústries. 

En l’ambient interior, aquests compostos s’originen en moltes activitats 

relacionades amb la fabricació de diversos tipus de productes, materials 

decoratius i de construcció, com per exemple: pintures, vernissos, catifes, 

coles, teles, ambientadors, etc. 

En funció del tipus de material les emissions d’aquests compostos orgànics 

volàtils variaran tant les seves concentracions com el temps de permanència en 

l’ambient, sent lo més habitual, com és lògic, la disminució de la seva 

concentració amb el transcurs del temps.  

Com a curiositat, podem dir que en el cas dels materials de construcció, la 

alliberació de COV’s té la seva màxima expressió immediatament després de la 

seva instal·lació, quan son nous. Aquesta alliberació de gasos disminueix a 

mesura que passa el temps.  

 

4.1.2.  Efectes dels contaminants sobre la salut: 

En el punt anterior hem tingut l’oportunitat de conèixer els principals 

contaminants que afecten a la salut i al benestar de les persones. Ara, 

analitzarem de quina manera i fins a quin punt poden arribar a ser nocius per a 

la nostre salut. 

Començant pel diòxid de carboni, el pitjor efecte que pot produir és l’asfixia, 

però, com bé hem dit abans, això només passa a concentracions molt altes 

(una 30.000 ppm). En concentracions altes, és a dir, fora del llindar recomanat 

anteriorment, una alta concentració de CO2 pot provocar mals de cap, falta de 

concentració somnolència, marejos i problemes respiratoris. És important 

assenyalar que les persones amb asma o amb problemes respiratoris crònics, 

són encara més vulnerables a patir aquests símptomes.  



Estudi de la qualitat de l'aire en una vivenda unipersonal passiva i proposta 
d’alternatives per a regenerar l'aire de l'interior de la vivenda 

  

14 
 
 

Tots aquests símptomes estan relacionats amb la baixa productivitat i el 

cansanci, és per aquest motiu que aquest tema és font de preocupació per a 

molts entorns de treball com oficines o col·legis. Plataformes com per exemple 

el COGITI (Consell General de la Ingeriria Tècnica Industrial a Espanya) ha 

alertat sobre la importància de mesurar les concentracions de CO2 en les aules 

de les escoles, i més ara amb tots els problemes que hi ha hagut i estan 

havent-hi amb la pandèmia del covid-19 creuen important el control de la 

qualitat de l’aire en espais com poden ser les aules de les escoles per mitigar la 

propagació del virus. Aconsellen instal·lar medidors de concentració ambientals 

de doble sonda (interiors-exteriors), no només per a fer la seva funció real que 

és la de mesurar la qualitat interior de l’aire, sinó per a que l’aparell serveixi 

com un espècie de guia per a poder determinar quan haurien de ventilar l’aula, 

tenint com a referència la concentració exterior, i comparant-la amb l’interior. 

S’ha de dir també, que una bona qualitat de l’aire interior en les aules no 

assegura una disminució del risc de contagi del virus, però sí que la afavoreix, 

ja que arribar a complir els mínims recomanats de la qualitat de l’aire interior 

s’aconsegueix intercanviant l’aire interior per aire exterior.  

En el cas de les partícules en suspensió, un factor molt important a tenir en 

compte és si estem parlant de les PM-2.5 o de les PM-10. En funció del seu 

pes tenen menor o major capacitat de penetració en el sistema respiratori un 

cop són inhalades. Són el contaminant que afecta a més persones. 

Les partícules grosses (PM-10) es depositen en les vies respiratòries superiors 

(nas i boca), en la tràquea i en els bronquis. Per altre banda les partícules fines 

(PM-2.5), per causa del seu menor tamany, són capaces d’arribar als 

bronquíols i alvèols pulmonars, o fins i tot al torrent sanguini. 

Com en el cas del CO2, les persones que pateixen malalties respiratòries com 

l’asma és més probable que puguin arribar a patir pitjors efectes. 

L’exposició crònica a les partícules augmenta el risc de desenvolupar malalties 

cardiovasculars i respiratòries, així com el càncer de pulmó. La mortalitat en 

ciutats amb nivells elevats de contaminació supera la mortalitat en ciutats més 

“netes” en un 15-20%. Inclús en la Unió Europea, l’esperança de vida mitjana 

és 8.6 mesos per causa de l’exposició a partícules PM. 

Els efectes sobre la salut dependran del tipus de partícula i de la facilitat de 

penetració en l’organisme, però, en general, els símptomes més comuns són 

els següents: 
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Figura 1: Efectes de la matèria particulada a curt i a llarg termini 

  

Per acabar, toca parlar dels efectes sobre la salut que pot provocar estar 

exposat a altes concentracions de Compostos Orgànics Volàtils. 

Els seus efectes sobre la salut són molt variats, depenen del compost i del grau 

i període de temps al que s’ha estat exposat. Els COV’s són liposolubles, és a 

dir, que gràcies a la seva afinitat amb les grasses, aquests s’acumulen en 

diverses parts del cos humà. Se sap que a curt termini poden causar irritacions 

en ulls, gola i nas, mals de cap, vòmits de sang, reaccions al·lèrgiques, 

marejos, dolors estomacals, fàtiques i taques en la pell, d’entre molts altres. A 

llarg termini poden causar danys en el fetge, ronyons i sistema nerviós central. 

A continuació es presentarà una taula realitzada per IARC (Agencia 

Internacional per a la Investigació del Càncer) amb diferents tipus de 

compostos presents en els COV’s on es citaran els seus efectes i si són 

cancerígens o no. 

 



Estudi de la qualitat de l'aire en una vivenda unipersonal passiva i proposta 
d’alternatives per a regenerar l'aire de l'interior de la vivenda 

  

16 
 
 

 

Taula 1: Tipus de COV’s, els seus efectes i la seva carcinogenicitat 

 

Com podem apreciar, gairebé la majoria són cancerígenes, i les que no ho són, 

és perquè no es poden classificar en cancerígenes o no perquè no s’han trobat 

evidències o prou informació al respecte. 

 

 

4.1.3.  Normativa: 

Degut a la falta de paràmetres concrets, és complicat saber quins són els 

valors de referència per a tenir control de les concentracions de contaminants 

en l’aire.  

Cal dir que fins a dia d’avui, no existeix cap legislació específica sobre la 

qualitat d’aire interior, encara que sí que s’està començant a treballar en el 

tema començant a considerar la qualitat de l’aire interior en entorns no 

laborables com a un factor important per a la salut.  

Però, sí que hi ha una important base normativa dirigida als ambients laborals, 

la qual es podria prendre com a referència a l’hora d’establir valors llindar 

d’exposició, emissió, fer tasses de renovació, etc. Tanmateix, és important tenir 

en compte que aquests valors que dóna la legislació per ambients laborals, no 

poden ser d’aplicació directe per ambients interior no laborables, ja que els 

temps d’exposició i de recuperació després de l’exposició són diferents. De fet, 

en alguns casos el temps de recuperació és inexistent, ja que l’exposició al  
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contaminant és contínua. En canvi, en ambients laborals [4], els valors límits 

s’estableixen per a una exposició màxima de 8 hores al dia, per això els valors 

en espais laborables necessitarien un factor de conversió per a poder ser 

aplicats en ambients no laborables, només són orientatius. 

Per començar, es poden tenir en compte els valors límit d’exposició 

professional de INSST (Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball).  

Per altre banda, a escala nacional també tenim la norma UNE 171330 

destinada a, segons el INSST,  “a establecer un sistema paso a paso de 

diagnóstico, inspección y gestión de los ambientes interiores” . Aquesta inclou 

modificacions e incorporacions per als paràmetres de control com són els 

criteris de confort o els criteris valor límit. 

Més enllà de la normativa espanyola, l’International Well Building Institute cita 

els següents paràmetres per assegurar uns estàndards de qualitat de l’aire 

interior òptims. 

Cal dir que les unitats d’alguna d’aquestes concentracions no estan 

expressades en parts per milió, es pot fer la conversió amb la següent fórmula, 

però caldria saber la composició exacte dels elements del contaminant. 

 

Concentració (ppm) = 24.45 x concentració (mg/m3) / pes molecular  

- Matèria Particuclada:  

Partícules fines: 15 μg/m3 

Partícules grosses: 50 μg/m3 

- COV’s: Menys de 500 μg/m3 

- Diòxid de carboni: Aproximadament 700 ppm per sobre dels nivells de 

l’aire exterior, és a dir, al voltant de 1000-1200 ppm. 

A mesura que la edificació tendeix a construir edificis més eficients i millor 

aïllats, sorgeix la necessitat d’incorporar sistemes de ventilació adequats.  

Existeixen dos normatives bàsiques en matèria de ventilació que arquitectes i 

enginyers hauran de conèixer a l’hora de construir qualsevol tipus d’edificis, 

aquestes son el CTE (Codi Tècnic d’edificació) i el RITE (Reglament 

d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis). 

Començant amb el CTE, en quant a caudals de renovació d’aire, en el seu DBS 

(Document Bàsic sobre la Salubritat) especifica els principals requisits sobre la 

ventilació que deu complir qualsevol tipus d’edificació. Aquesta norma 

dependrà en funció de les estàncies interiors de les vivendes, si es tracta d’un 

magatzem de residus, un aparcament o un traster. En aquest àmbit, el CTE 

estableix que s’hauran d’eliminar tots els contaminants que es produeixin de 
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forma habitual durant el normal ús dels edificis, de forma que s’aporti un caudal 

suficient d’aire exterior i es pugui garantir l’extracció i expulsió de l’aire viciat 

pels contaminants, amb sistemes de ventilació adequats. 

Una nova modificació d’aquesta normativa estableix que els caudals mínims de 

ventilació a cada estància. Així mateix, considera que la concentració mitjana 

anual de CO2 en les estàncies habituals ha de ser menor a 900 ppm. 

El document estableix els següents cabals mínims per a recintes habitables: 

 

 

Taula 2: Cabals mínims per a locals habitables 

El document estableix els següents cabals mínims per a recintes no habitables: 

 

Taula 3: Cabals mínims per a locals no habitables 

 

Seguidament, tenim el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis 

(RITE), el qual estableix les exigències d'eficiència energètica i seguretat que 

han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis per atendre la 

demanda de benestar i higiene de les persones tant en les fases de disseny, 

dimensionat i muntatge, com durant el seu ús i manteniment. 

El RITE dicta els requisits mínims de: 

- Benestar tèrmic 

- Qualitat de l'aire interior 

- Nivells sonors 



Estudi de la qualitat de l'aire en una vivenda unipersonal passiva i proposta 
d’alternatives per a regenerar l'aire de l'interior de la vivenda 

  

19 
 
 

 

- Seguretat 

- Higiene 

- Salut 

- Estalvi d'energia 

- Protecció de l'entorn 

 

El nou RITE de 2007 estableix les categories mínimes exigibles de qualitat 

d'aire interior (IDA) en funció de l'ús dels edificis: 

 

 

 
Taula 4: Categories d’aire interior (IDA) en funció de l’ús dels edificis 

 

L'avaluació de la qualitat de l'aire en ambients interiors i la seva gestió 

requereix de l’aplicació de valors de referència o estàndards, a l'igual que 

passa amb la qualitat de l'aire exterior i amb els ambients laborals. Un valor de 

referència hauria de representar un nivell de concentració que per a la majoria  
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d'individus suposés l'absència d’efectes perjudicials sobre la salut, i quan 

s'excedís, requerís emprendre accions per assegurar la seva reducció. 

Els valors recomanats per a contaminants en l’aire estableixen un nivell o 

concentració referit a un temps mitjà d’exposició. L'establiment de valors límits 

de referència per a l’aire interior presenta certes dificultats que s'han d'abordar 

sempre sota la perspectiva de la salut i el confort dels usuaris, prioritzant el 

control i seguiment dels contaminants.  

En l'actualitat, per a la majoria dels contaminants no hi ha un únic valor límit 

recomanat d'acceptació general. A la pràctica, com bé s’ha comentat 

anteriorment, es prenen sovint com a referència els valors documentats per a 

ambients laborals, per a aire exterior o, possiblement, els més adequats per 

qualitat d'aire en general, ja que els efectes en salut d'un contaminant no varien 

depenent del mitjà en que es trobi. 

Els resultats obtinguts es tenen que comparar amb un valor de referència que 

ens digui si la qualitat de l’aire interior és conforme o no. Els valors de 

referència són els establerts per la normativa vigent, i per tant, són d’obligat 

compliment. En cas de que no hi hagi una llei especifica, s’aplicaran de forma 

prioritària els valors recomanats per organismes sanitaris com per exemple són 

(OMS, CDC, etc.). Així mateix, si cap d’aquests organismes servissin d’ajuda 

concreta, s’aplicarien els valors establerts per altres organismes experts 

reconeguts en la matèria com són les normes UNE/EN/ISO, etc. 

La OMS (Organització Mundial de la salut) és un organisme sanitari que 

actualitza periòdicament unes directrius sobre la qualitat de l’aire amb valors 

guia obtinguts a partir dels nivells de contaminació de l’aire per sota dels quals 

la seva exposició crònica o l’exposició durant un temps donat no suposa un risc 

significatiu per a la salut.  

L’EPA (Enviromental Protection Agency), és una reconeguda organització nord-

americana la qual estableix uns estàndards de qualitat d’aire exterior que són 

de dos tipus. Els estàndards primaris, que fixen uns límits destinats a protegir la 

salut pública, incloent a la població més sensible com són els asmàtics, els 

nens o els ancians, i els estàndards secundaris, els quals fixen límits per a 

protegir no només el benestar de la població, sinó que també el de la 

vegetació, animals, i edificis. 

A continuació, es presentaran diferents organitzacions internacionals, les quals 

compten amb un alt prestigi en la matèria en qüestió. 

 

En Espanya s’apliquen els anomenats Valors Límits Ambientals (VLA) que són 

valors de referència per a concentracions d’agents químics en l’aire, per els 

quals es creu que, en base als coneixements actuals, la majoria de treballadors  
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podrien estar exposats sense patir efectes adversos. Aquests VLA estan 

elaborats per l’Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball (INSHT). 

 

També està la OSHA, l’Administració de Salut i seguretat Ocupacional 

Americana. Aquesta, és un òrgan de l’administració federal amb competència 

en l’establiment de normes legals relatives a la prevenció de riscos i promoció 

de la salut en àmbits laborals. Els valors que proposa l’OSHA es denominen 

PEL (Permissible Exposure Limits), i són els únics que tenen validesa des del 

punt de vista legal. 

Per altre banda, també existeix el NIOSH, una organització també depenent de 

l’administració federal dels Estats Units, la qual, entre altres coses, 

desenvolupa i revisa periòdicament recomanacions per a exposicions a 

substàncies potencialment perilloses en àmbits de treball. Els valors que 

estableix el NIOSH són denominats com a “Recommended Exposure Limits” 

(REL), i no tenen validesa legal. 

Per acabar, tenim l’ACGIH (Association Advancing Occupational and 

Enviromental Health), que dóna pautes e instruccions recomanades per a 

entorns industrials. No té cap validesa legal. 

 

CO2: 
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Taula 5: Valors llindar de concentració de CO2 segons diferents organitzacions 

 

 

PM: 

 

Taula 6: Valors llindars de concentració de PM’s segons diferents 

organitzacions 
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COV’s: 

 

Taula 7: Valors llindars de concentració de COV’s segons diferents 

organitzacions 

 

S’ha de tenir en compte que els valors llindars sobre els quals portem parlant 

durant aquest punt provenen de fonts molt diverses, no hi ha cap guia definitiva 

que ens pugui donar els valors exactes. Per començar, estem parlant de moltes 

organitzacions, algunes amb validesa legal i altres no, però que totes són 

expertes en matèria. També cal tenir en compte que algunes organitzacions 

donen valors llindars per a entorns industrials, altres entorns laborables com 

podrien ser oficines, i altres parlen de qualitat de l’aire en entorns interiors o 

exteriors sense especificar, no totes donen informació sobre el mateix sector, 

així que és complicat treure conclusions amb exactitud. 

El fet de que no es puguin treure conclusions ben fonamentades a l’hora 

d’estudiar totes aquestes organitzacions demostra que el progrés de la 

tecnologia i de les comunicacions va amb molta més rapidesa que la seva 

pròpia regulació, així que la llei no regula ni té en compte situacions com 

aquestes, que s’estan donant durant el dia a dia a la vida real. 
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4.1.4. Estàndard RESET Air 

 

Per sort, el dia 2 de juliol de 2020 l’empresa PGI Engineering es va convertir en 

el primer certificador autoritzat de RESET Air Standard V2.0 (Regenerative, 

Ecological, Social and Economical Targets) a Espanya. Es tracta d’una 

certificació pionera que avalua la qualitat de l’aire interior de manera constant 

en temps real a través de sensors de PM-2.5, COV’s, CO2, temperatura i 

humitat relativa.  

RESET Air [5] ja està present en països com USA, Gran Bretanya o China. 

Si una empresa vol aconseguir la certificació RESET, la qual té un molt bon 

renom, s’ha de fer un seguit de medicions contínues per tal de controlar i 

d’arribar a fer una mitja de les concentracions d’exposició diària, en funció de 

les hores d’ocupació de l’empresa.  

La qualitat dels medidors usats per aquests certificadors és de màxima qualitat. 

Aquests medidors han de fixar-se a la paret dintre de les zones de respiració, 

situats a uns 5 metres de distància de les finestres operatives i dels difusors 

d’aire (si és que hi ha), a una alçada d’entre tres i sis peus aproximadament i 

estar dotats d’un cablejat d’alimentació constant (per a que no s’acabi la bateria 

de l’aparell o passi qualsevol cosa). 

Aquest detector RESET emmagatzema i analitza dades durant tres mesos, així 

que les dades obtingudes són bastant fiables. La certificació és molt estricte, i 

aquest certificat cal ser renovat cada any. 

 “Un edificio saludable contribuye enormemente a la salud y el bienestar de sus 

ocupantes, lo que a su vez influye directamente en el rendimiento laboral de los 

trabajadores y, en consecuencia, reduce los costes de las empresas atribuidos 

al personal”, explica Aina Juliol, concellera executiva de PGI Engineering. 

Per obtenir el certificat aquesta mitja té que estar dintre dels límits establerts 

per l’organització RESET, el qual pot ser de dos tipus, acceptable o molt 

acceptable. 
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Taula 8: Valors llindar de concentracions de contaminants segons RESET Air 

 

Com a conclusió, fixarem aquests valors com a valors llindar orientatius a l’hora 

d’avaluar i de conèixer la qualitat de l’aire que estem respirant, i d’aquesta 

manera poder actuar en conseqüència.  

   

4.1.5. Oferta de detectors existents en el mercat actual 

Actualment hi ha molta oferta de sensors que monitoritzen la qualitat de l’aire 

en ambients interiors, ja siguin laborables o no. S’ha fet un estudi complert per 

a buscar els candidats que millor s’adeqüen a les necessitats del projecte. 

No podem perdre de vista que estem enfocats en la cerca d’un detector que 

indiqui la qualitat de l’aire interior d’una vivenda unifamiliar passiva, és a dir, 

que es busca un detector amb un alt nivell de professionalitat, que pugui oferir 

un bon servei, tenint en compte les limitacions i les característiques que millor 

s’adeqüen per a la nostre situació. 

Primerament, com bé hem estat parlant en anteriors punts, tenim que decidir 

quin tipus de partícules contaminants volem que detecti el nostre sensor com a 

bons indicadors per a mesurar la qualitat de l’aire. Òbviament, volem que 

aquests contaminants siguin el diòxid de carboni, els compostos orgànics 

volàtils i la matèria particulada. Com a extra, seria un punt molt positiu que 

monitoritzessin la temperatura i la humitat, ja que són bons indicadors a l’hora 

de saber quan cal ventilar la vivenda. 

També es tindrà en compte el tipus d’alimentació de l’aparell, si funciona amb 

piles i bateries, o si funciona amb un sistema d’alimentació cablejada 

necessitant estar connectat sempre. Amb aquests tipus d’aparells és preferible 

l’alimentació cablejada per evitar possibles problemes com per exemple que 

s’exhaureixi la bateria de les piles. Volem unes medicions constants sense 

interrupcions. 
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És important que els aparells siguin dotats de connexió a internet per així poder 

enviar les dades a un servidor i puguin ser monitoritzades a través del telèfon 

mòbil o l’ordinador. 

Busquem informació quantitativa no qualitativa, és a dir, volem visualitzar la 

quantitat de ppm que hi ha de cada contaminant, i, gràcies a l’ajuda de la Taula 

7, poder saber en quin punt ens trobem i actuar en conseqüència.  

A continuació es presentaran algunes de les millors opcions que s’han trobat en 

el mercat actual. 

 

4.1.5.1. “Medidor múltiple de calidad en el aire” 

 

 

Figura 2: Dispositiu detector de contaminants “Medidor múltiple de calidad en el 

aire” 

 

Especificacions: 

Medidor capaç de detectar el CO2, el formaldehid, partícules en suspensió, 

temperatura i humitat relativa. 
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L’aparell té una autonomia de 5 hores. Per a realitzar una medició contínua pot 

estar connectat a la xarxa elèctrica a través d’una interfaç USB. Sinó la càrrega 

completa de l’aparell és de 2 hores. 

És capaç de distingir entre partícules fines (PM-2.5) i partícules grosses (PM-

10). 

Partícules   

Tamany PM-2.5 i PM-10 

Rang 0 … 2000 µg/m³ 

Resolució 1 µg/m³ 

CO2   

Rang 0 … 9999 ppm 

Precissió ±5 % del valor o ±75 ppm 

Resolució 1 ppm 

Formaldehid HCHO   

Rang 0 … 5 mg/m³ 

Precissió ±5 % del valor 

Resolució 1 mg/m³ 

Humitat Relativa   

Rang 0-100% H.r. 

Precissió ±5 % 

Resolució ±0,1 % 

Temperatura   

Rang -20 … +70 °C 

Precissió ±2 °C 

Resolució 0.1 °C 

 

Taula 9: Contaminants detectats per “Medidor múltiple de calidad en el aire” i 

característiques 

 

Opció mode baix consum on la pantalla s’activa quan detecta sorolls. 

Alimentació de 2400 mAh amb acumulador recarregable. 

Temps operatiu de 5 hores. 

Càrrega amb USB 5v/1A 

Temps de càrrega 2 hores 

Pantalla TFT-LCD de 3″, 240 x 400 píxeles 

Tamany 85 x 75 x 155 mm 
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Pes 360 gr.  

Preu 356,95 € 

 

4.1.5.2. Integrated Air Quality AM6108 

Amb aquest aparell els usuaris poden obtenir dades a temps real sobre la 

qualitat interior de l’aire, podent visualitzar quantitativament les concentracions 

de CO2, COV’s, PM’s, temperatura i humitat relativa [6]. 

Especificacions: 

CO2   

Rang  0-5000 ppm 

Precissió ±5 % del valor o ±50 ppm 

Partícules   

Tamany PM-2.5 i PM-10 

Rang  0-5000 µg/m³ 

Precissió ±5 % del valor 

Humitat 

Relativa   

Rang  0-95% H.r. 

Precissió ±8 % del valor 

Temperatura   

Rang  -20 … +70 °C 

Precissió ±1 °C 

 

Taula 10: Contaminants detectats per “AM6108” i característiques 

 

Les dades mesurades poden ser transferides via WiFi per a poder ser 

monitoritzades de manera online via la pàgina web de la companyia. També és 

capaç de ser connectat a sistemes intel·ligents com son el HVAC (sistemes de 

calefacció, ventilació i aire condicionat), els quals poden ser programats per a 

funcionar de manera concreta en funció de les dades rebudes del detector. 
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4.1.5.3. Awair 2nd Edition: 

 

 
 

Figura 3: Dispositiu detector de contaminants “Awair 2nd Edition” 

 

Aparell capaç de detectar concentracions de CO2, COV’s, PM’s (2.5 i 10), 

Temperatura i Humitat Relativa [7]. Té unes dimensions de 15.7 x 8.7 x 5 cm, i 

un pes de 970 grams. 

És capaç de cobrir una casa de fins a 300 m2, i conta amb la opció de 

cronograma on es pot fer un seguiment dels patrons de concentracions all llarg 

dels dies o setmanes d’ús. Funciona connectat mitjançant entrada USB a la 

corrent. 

El seu preu és de 360 euros.  

També, gràcies a la seva App Awair +, es pot monitoritzar les dades recollides i 

controlar-les a partir de l’aplicació disponible per a smartphones via WiFi. A part 

de donar les dades quantitatives, també dona dades qualitatives, puntuant del 

1-100 la qualitat del aire, bona opció per aquelles persones que no tenen un 

gran coneixement sobre la matèria en qüestió.  
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Figura 4: Imatges exemple de l’aplicació Awair Air 

 

També pot ser connectat amb aplicacions com Google Home, Amazon Echo o 

Nest per a un ús més ampli de l’aparell.  

 

4.1.5.4. EdiGreen Home: 

 

Figura 5: Dispositiu detector de contaminants “EdiGreen Home” 
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EdiGreen Home [8] és un monitor capaç de detectar concentracions de PM (2.5 

i 10), diòxid de carboni, formaldehids, partícules COV’s, temperatura i humitat 

relativa. També analitza dades passades ordenades per dies, setmanes, mesos 

o anys, i les compara amb les actuals. 

Capaç de poder-se connectar amb la aplicació mòbil EdiGreen Home App per a 

una millor experiència amb l’aparell. 

 

Figura 6: Components integrats a la plataforma d’EdiGreen Home 

 

Incorpora una alarma configurable per a que avisi quan la concentració d’algun 

contaminant arribi a X nivell. 

Capaç d’obtenir el pack detector interior-exterior els quals envien la informació 

al núvol, que es transmet directament a la aplicació mòbil, d’aquesta manera es 

pot prendre com a referència la qualitat de l’aire exterior i comparar-la amb 

l’interior. 

Especificacions: 

- Partícules PM-2.5 i PM-10: 

El sensor utilitza un mètode de dispersió làser amb un túnel de flux d’aire 

que proporciona la visualització dels canvis en les concentracions de la 

matèria particulada. 

 

- Sensor CO2: 

Monitoritza la concentració de diòxid de carboni, el qual és inodor, incolor i 

sense sabor.  
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- Sensor COV’s: 

Aquestes partícules solen venir de la pintura, productes de neteja o 

materials de construcció de l’edifici. EdiGreen Home mostra de nivell de 

concentració de COV’s via el color LED de l’aparell i la aplicació mòbil. 

 

- Sensor Formaldehids (HCHO):  

Encara que no és un dels principals contaminants que estem estudiant, és 

un punt positiu que ens mostri les concentracions de HCOH. Aquest 

contaminant és present en molts processos de fabricació de mobles o 

productes de la casa. Una exposició prolongada pot causar malestar e 

inclús càncer si les concentracions són prou altes. EdiGreen Home 

monitoritza a temps real aquestes concentracions i avisa quan arriben al 

límit establert. 

 

- Sensor de Temperatura i Humitat: 

El sensor monitoritza i mostra les dades a temps real, proporcionant les 

dades històriques de les concentracions anteriors. 

 

 Medidor 
Múltiple 

AM6108 Awair EdiGreen 
Home 

Medició de 
CO2, PM’s, 
COV’s, 
Temperatura 
i Humitat 

 
 

OK 

 
 

OK 

 
 

OK 

 
 

OK 

Alimentació 
Cablejada 

 
OK 

 
OK 

 
OK 

 
OK 

Possibilitat 
d’enviar 
dades a 
altres 
dispositius 
o a 
interfases 
web. 

 
 

NO 

 
 

OK 

 
 

OK 

 
 

OK 

Sensor 
Interior-
exterior 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
OK 

Preu 356.95 € NO 
DEFINIT 

360 € 400 € 

 

Taula 12: Comparativa dels diferents detectors actualment en el mercat 

Les quatre opcions estudiades són molt bones i podrien ser més que 

adequades per a ser incorporades en vivendes, oferint un molt bon rendiment. 
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4.2. Informació General sobre la renovació de l’aire en 

cases passives: 
 

4.2.1. Cases passives i l’estàndard PassivHaus 
 

Abans d’entrar en matèria amb el que és la renovació de l’aire en una casa, els 

seus avantatges, i les diferents maneres que hi ha de fer-ho, cal definir el que 

és una casa passiva i el que és l’estàndard PassivHaus. 

Una casa passiva és un tipus de construcció en la que s’utilitzen els recursos 

bàsics de l’arquitectura bioclimàtica (disseny d’edificis tenint en compte les 

condicions climàtiques aprofitant els recursos disponibles com el sol, vegetació, 

la pluja o el vent per a disminuir els impactes ambientals reduint els consums 

d’energia) combinats amb una eficiència energètica molt superior a la d’una 

casa convencional.  

Cal esmentar que la construcció d’una casa passiva d’obra nova, és a dir, des 

de cero, sol ser entre un 10 i un 15 % més car que la construcció d’una vivenda 

estàndard degut a, entre altres coses, les finestres d’altes prestacions, 

l’aïllament tèrmic, sistemes de ventilació, etc. Però, aquest gasto extra es veu 

recompensat amb un 80-90% d’estalvi energètic. D’aquesta manera tard o 

d’hora la inversió és retornada. 

PassivHaus [9], de l’alemany, casa passiva, és un estàndard per a la 

construcció de vivendes originat en 1988 pels professors Bo Adamson i 

Wolfgang Feist. Es basa en la creació de construccions que conten amb un alt 

aïllament tèrmic, un gran control de les infiltracions, i una optimització de la 

qualitat de l’aire interior, reduint el consum energètic en aproximadament un 

70% sobre les construccions convencionals. 

Les cases PassivHaus tenen un consum molt baix d’energia per a calefacció i 

refrigeració. Per exemple, comparat amb la normativa vigent a Alemanya, gasta 

aproximadament un 80% menys d’energia per al seu condicionament tèrmic. 

En el cas d’Espanya, la millora arriba al 60% respecte el consum estàndard 

d’un edifici nou, degut a que aquí el clima és menys agressiu i sever que a 

Alemanya.  

Les cases PassivHaus conten amb 4 principis bàsics: 

Excel·lent aïllament tèrmic: 

Un molt bon aïllament de l’envolvent tèrmica és beneficiós tant a l’hivern 

com a l’estiu: les parets exterior, les cobertes i les soleres tenen que ser 
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de baixa transmitància tèrmica. Depenent del clima s’ha d’optimitzar 

l’espessor d’aïllament tèrmic en funció del cost i de la millora en l’eficiència 

energètica. Un bon aïllament tèrmic impedeix que el calor s’escapi a 

l’hivern i que el calor entri a l’estiu. 

 

Finestres i portes d’altes prestacions: 

Els anomenats “forats” són el punt dèbil de l’envolvent tèrmic, així que hi 

ha que prestar especial atenció i anar amb molt de compte a l’hora de 

dissenyar-los i col·locar portes i finestres durant les obres. 

Els marcs usats són de molt baixa transmitància tèrmica, i les finestres 

solen ser dobles, com a mínim, a vegades triples. El vidre té la capacitat 

de reflectir el calor cap a l’interior de la vivenda a l’hivern, i de mantenir-lo 

fora durant l’estiu. 

 

Absència de ponts tèrmics: 

Un pont tèrmic es una zona de la vivenda en contacte amb l’exterior on es 

pot transmetre calor degut a que s’ha interromput la continuïtat de 

l’aïllament. Generalment els ponts tèrmics es produeixen en les juntes de 

finestres i murs o murs i sostres. 

Es produeixen pèrdues o guanys de temperatura no desitjats, i les 

temperatures superficials d’aquestes superfícies solen ser inferiors a la 

resta de l’envolvent, podent promoure l’aparició de fongs. 

Les pèrdues que es produeixes pels ponts tèrmics solen representar el 25-

30% del total de pèrdues energètiques de les vivendes.  

 

Hermeticitat a l’aire: 

En una construcció convencional els corrents d’aire que es poden crear a 

través de les finestres, forats o esquerdes provoquen incomoditat en 

l’usuari i fins i tot condensacions interiors, particularment durant els dies 

més freds de l’ant. 

En les construccions Passivhaus, l’envolvent és lo més hermètica possible, 

possibilitant una gran eficàcia del sistema de ventilació mecànic. Això 

s’aconsegueix cuidant al màxim l’execució de les juntes durant la 

construcció.  
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L’hermeticitat de l’edifici es mesura mitjançant una proba a pressió, o 

assaig Blower Door. Aquest consisteix en crear una diferència de pressió 

entre l’interior i l’exterior a través d’un ventilador col·locat a la porta  

 

principal o finestra. Per a complir amb l’estàndard, el resultat ha de ser 

inferior a 0,6 renovacions de aire per hora en un diferencial de pressió de 

50 Pa. 

 

 
Figura 7: Fotografia de Blower Door en una porta 

El procediment és el següent: 

1- Segellar les entrades d’aire naturals de la vivenda (extraccions de 

campanes, reixetes de ventilació, obertures de pas d’aire...) y tancar 

finestres i portes de l’envolvent. 

2- Muntar el marc que anirà acoblat a la porta principal d’accés i 

col·locar la lona i el ventilador. (Figura 6) 

3- Posar en funcionament el ventilador i mesurar el caudal anomenat 

q50, a 50 pascals de diferència entre interior i exterior.  

4- Elaborar gràfica de flux d’aire i pressió i calcular el número de 

renovacions per hora (dades pel programa CE3X) degut a 

infiltracions no controlades. 
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A part de tot això, es pot usar un anemòmetre (calcula la velocitat i temperatura 

de l’aire)  per localitzar les infiltracions o termografia per localitzar els fluxos 

d’aire fred on es troben les infiltracions. 

 

 

 

 

Figura 8: Anemòmetre i fotografia tèrmica d’una porta 

 

Un cop obtinguts els resultats del test es determina el grau d’estancament de 

l’immoble. El resultat compara la tassa d’infiltracions detectades respecte el 

volum intern de la vivenda, això es mesura en número de renovacions per hora. 

Quan més alt és el número de renovacions, menys hermètic és l’immoble. El 

límit són un màxim de 0,6 renovacions d’aire per hora. 

Aquesta proba té un cost aproximat d’uns 380 euros. 

 

Els edificis, per a ser certificats PassivHaus, hauran de complir els següents 

requisits bàsics: 
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Figura 9: Requisits bàsics de l’estàndard PassivHaus 

 

L’obtenció de l’estàndard PassivHaus és una garantia de que la vivenda està 

ben construïda i és posseïdora d’una alta eficiència energètica. També és un 

símbol de prestigi. S’ha de tenir clar que aquesta certificació en cap cas és 

obligatòria, és a dir, que es poden construir cases passives sense necessitat de 

ser sotmeses a aquestes probes de certificació, això sí, per estar segur de si tot 

el procés de construcció s’ha realitzat de manera correcte, és un molt bon 

indicador. 

 

4.2.2. Tipus de ventilació en cases passives 

 

4.2.2.1. Ventilació natural passiva: 

La ventilació passiva [10], estrictament parlant, utilitza entrades i sortides d’aire 

ubicades en punts estratègics de la vivenda, amb filtres que netegen les 

entrades d’aire. També permet obrir les finestres per aprofitar les corrents 

naturals.  

Com a punt en contra està el fet de que depenen molt de les condicions 

externes, és molt difícil mantenir la hermeticitat en las estàncies quan una 

finestra està oberta, ja que representa un flux molt gran d’aire i l’intercanvi 

d’energia és molt difícil de controlar. 

A més a més, la qualitat de l’aire no es pot assegurar si les entrades no estan 

previstes de filtres purificadors. Tanmateix, en certes ubicacions geogràfiques 

on les condicions internes i externes no siguin massa diferents, i on l’aire 

exterior sigui de bona qualitat, pot ser una solució adequada degut al seu baix 

cost i aprofitament ambiental. 
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Es podria dir que la ventilació natural o passiva és l’opció més interessant en 

cas de que les condicions meteorològiques siguin les adequades. 

La diferència de pressió entre dos zones, l’ascens de l’aire calent o simplement 

el propi vent són els tres fenòmens més importants en la renovació de l’aire 

natural.  

Algunes de les tècniques que poden ajudar-nos a potenciar o a aprofitar millor 

els seus avantatges són les següents. 

 

4.2.2.1.1. Ventilació creuada natural 

Funciona creant una corrent d’aire entre dos punts encarats que comuniquen 

amb l’exterior. És el que passa quan obrim una porta que dóna a l’exterior, la 

qual es troba davant d’una finestra per exemple. 

 

La ventilació creuada pot ser planificada des de l’arquitectura de l’edifici, i el 

seu ús és indicat per a climes càlids. No només aconsegueix renovar l’aire de 

l’estància en qüestió, sinó que també és capaç de reduir la temperatura i la 

sensació tèrmica gràcies al pas de l’aire. 

 

4.2.2.1.2. Ventilació natural induïda 

En aquest cas, s’intenta aprofitar el fenomen de que l’aire calent tendeix a 

ascendir. L’aire calent és més lleuger que l’aire fred, i tant en interior com en 

exteriors lo normal és que l’aire fred baixi i el calent pugi (l’aire calent és menys 

dens). Es pot forçar la ventilació natural induïda mitjançant obertures a prop del 

terra per a que l’aire fred s’introdueixi en les estàncies empenyent el volum 

d’aire calent cap a dalt. En les zones superiors es col·loquen sortides d’aire en 

el sostre. Aquest sistema de renovació d’aire funciona molt bé en estàncies 

grans i de gran alçada, sobretot en climes càlids. 

 

4.2.2.1.3. Efecte xemeneia 

Es crea mitjançant una coberta ventilada que es col·loca com si fos una paret, 

davant de la paret principal de la casa, deixant un espai per on passarà l’aire 

entre les dues. Es col·loquen entrades d’aire en la zona inferior, i sortides en la 

zona superior. L’efecte xemeneia és el fenomen que es produeix com a 

resposta al calentament de la capa exterior. La densitat de l’aire canvia i es 

produeix un moviment ascendent per convecció natural, gràcies a la diferencia 

de temperatures. Uns dels pros d’aquest tipus de façanes és que eliminen el 
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problema de les humitats, el contacte directe amb el sol, i serveixen com a 

“cuirassa” davant de les intempèries.  

 

 

Figura 10: Efecte xemeneia 

 

Per una banda, a l’hivern l’aire entre les dues capes es calenta, provocant que 

la temperatura a les estàncies interiors sigui més alta. Això es tradueix en un 

estalvi substancial de gest energètic.  

Per l’altre banda, a l’estiu, l’impacte directe del sol sobre la façana deixa 

d’existir, ja que impacta sobre la coberta, així que les estàncies interiors 

s’escalfen molt menys. Però també fa possible l’efecte xemeneia sobre la 

façana ventilada que l’aire s’escapi de baix cap a dalt, renovant el que queda 

dins per un de més fresc. S’estima que a l’estiu es retalla el calor en un 40% 

amb la instal·lació de façanes ventilades. Com a punt en contra, aquestes 

façanes són difícils de col·locar i és un mètode bastant car en comparació amb 

altres. Sol ser incorporat en edificis grans  

 

4.2.2.1.4. Sistemes de refredament evaporatiu 

Són solucions de ventilació natural pensades únicament per a grans edificis o 

centres de disseny arquitectònic complexes, en climes secs. S’utilitzen grans 

espais d’aigua a prop de corrents d’aire amb una col·locació especifica davant 

d’edificis amb obertures. El vent, al passar a prop de l’aigua, adquireix un 

percentatge d’humitat que garanteix una sensació de frescor en climes àrids. 

A partir d’aquí cal mencionar que les apertures per les quals arribi la ventilació 

natural tindran molta importància. Per exemple, la majoria de finestres només 

ventilen al 50%, ja que lo més comú és conta amb finestres amb dos fulles de 

vidre que rellisquen, així que quan estan en el seu punt d’obertura màxima, 

només s’obra la meitat de l’espai total de la finestra. Les finestres amb 
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frontisses en canvi tenen la capacitat de tenir un 100% d’obertura, capacitant 

que entri més volum d’aire exterior. 

Tanmateix, el més important de la ventilació natural és la col·locació de les 

entrades i sortides d’aire, ja que s’han de col·locar estratègicament en funció 

del vent que passi per cada zona. El problema de la ventilació natural és que 

depèn completament de la climatologia exterior i de les finestres, cosa que 

provoca una major exposició al calor i al fred.  

La ventilació mecànica no només renova l’aire en la mesura necessària i de 

forma automàtica, sinó que funciona amb les finestres tancades, sense 

importar si hi ha vent o no ni si fa fred o calor. 

 

 

4.2.2.2. Ventilació mecànica controlada: 

És el sistema més estès dintre de les construccions passives, també anomenat 

sistema de ventilació de doble flux. L’aire es fa circular de forma mecànica, fet 

que requereix una mínima inversió d’energia que es veu compensada pel major 

control de les condicions internes de la edificació, a més de que permet 

assegurar l’aire.  

El principi bàsic és dissenyar el sistema amb una sèrie de conductes que 

extreguin l’aire de les habitacions humides com lavabos, cuina o safareig per a 

renovar-lo, mentrestant que altres conductes incorporen aire nét i fresc a les 

estàncies seques i habitables com podrien ser les habitacions o la sala d’estar 

o menjador. Aquest sistema permet controlar millor la qualitat de l’aire que 

entra en la vivenda. A més a més, incorpora uns filtres per a que es pugui 

netejar l’aire de partícules i agents nocius, i així maximitzar la qualitat de l’aire 

que entra a la vivenda. 

 

Figura 11: Ventilació de doble flux 
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L’admissió de l’aire pot realitzar-se a través de reixelles que connecten amb 

l’exterior, o també de manera mecànica, lo que seria la ventilació de doble flux, 

la solució més complerta per a garantir el correcte flux d’aire en interiors. 

Aquestes són unes de les avantatges de la ventilació controlada de doble flux: 

- Millor estancanietat de l’edifici al reduir les obertures o forats en les 

façanes (no cal obrir finestres). 

- Millor aïllament acústic amb l’exterior pel mateix motiu que el punt anterior. 

- Millor qualitat de l’aire d’admissió que entra degut a la possibilitat 

d’incorporar elements de filtratge. 

- Possibilitat d’incorporar dispositius de recuperació de calor.  

- Control del caudal d’aire, podent-lo variar. 

 

En tot tipus d’edificis, el sistema de ventilació proposat per PassivHaus es 

centra en la ventilació mecànica controlada de doble flux. 

A continuació es presentaran els diferents tipus de ventilació mecànica 

controlada: 

 

4.2.2.2.1. Entrada natural i extracció mecànica 

En aquest sistema de ventilació l’admissió de l’aire es realitza a través de 

reixelles situades en les façanes de les parets del menjador, sales d’estar i 

dormitoris, i l’extracció de l’aire es fa mitjançant un extractor connectat amb 

conductes a les zones humides (lavabos, cuina, etc.), per on s’expulsa l’aire 

viciat a l’exterior. 

Avantatges: 

- És un sistema bastant senzill. 

- Gràcies a l’extracció forçada, els caudals necessaris de flux interior d’aire 

estan garantits. 

- Requereix un mínim manteniment 

 

Desavantatges: 

- Es tenen que calcular i equilibrar bé els conductes d’admissió d’aire i 

boques per evitar nivells sonors molestos 

- Si hi ha molt vent impactant contra la façana, pot generar malestar i un 

caudal excessiu d’aire que augmenti el consum energètic. 
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Degut a les exigències actuals sobre l’estalvi energètic i la qualitat de l’aire 

interior, aquest sistema ha evolucionat creant i millorant nous sistemes de 

control: 

 

Reixeta d’admissió passiva autoregulable: permet obtenir cabals constants de 

ventilació, independentment de la pressió del vent a la façana. Per exemple, 

encara que a la façana de l’edifici estiguin impactant vents de 60 km/h, es pot 

programar per a que només entri el caudal d’aire proporcional a si bufés un 

vent de 15 km/h. 

Reixeta d’admissió activa higrorregulable: limita l’excés de ventilació per la 

pressió del vent en la façana i, equipada amb un sensor d’humitat, ajusta el 

caudal de ventilació segons la contaminació higromètrica (humitat). 

 

4.2.2.2.2. Entrada mecànica i extracció mecànica 

En aquest sistema de ventilació tant l’admissió com l’extracció de l’aire son 

mecàniques, així que els caudals de ventilació queden garantits. És el sistema 

de doble flux més comunament usat en les cases que busquen tenir altes 

eficiències energètiques, sobretot gràcies al sistema de canonades que 

realitzen l’admissió i l’extracció de l’aire i gràcies a l’oportunitat d’instal·lar 

recuperadors de calor, dels quals es parlarà més endavant. 

Aquest sistema es denomina habitualment com a “single-room”, doncs 

s’instal·la en la paret exterior de cada local una unitat de ventilació composta 

per un ventilador d’admissió i un altre d’extracció. A través de conductes i de 

boques d’admissió i extracció situats per la vivenda, la renovació de l’aire 

interior queda garantida.  

Lo millor d’aquest sistema és que permet la instal·lació d’un equip recuperador 

de calor compost per un intercanviador de calor, filtres d’aire, un ventilador per 

a la impulsió i un altre per a l’extracció.  

 

4.2.2.2.2.1. Recuperadors de calor 

L’aire extret de l’interior del local (aire viciat) passa per dins del recuperador de 

calor i es creua, sense mesclar-se, en l’intercanviador, amb l’aire impulsat de 

l’exterior. Com el seu propi nom diu, en l’intercanviador es produeixi un 

intercanvi de calor entre l’aire més calent que cedeix calor a l’aire més fred, així 

que es redueixi la càrrega per ventilació de calefacció a l’hivern i la climatització 

a l’estiu. 
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D’aquesta forma es pot arribar a recuperar entre un 50-90% de l’energia de 

l’aire expulsat.  

 
Figura 12: Recuperador d’aire desglossat en parts 

 

Per a que pugui ser una casa passiva certificada haurà de garantir un mínim de 

75% de rendiment, és a dir, que tres quartes parts del calor de l’aire que 

s’expulsa té que ser cedida a l’aire d’entrada.  

En la següent fotografia, podem apreciar quina és la triple funció dels 

recuperadors de calor.  

 

 

Figura 13: Triple funció dels recuperadors de calor 

La funció principal és la de la renovació de l’aire, mitjançant els ventiladors 

d’impulsió i d’expulsió són capaços de renovar i canviar l’aire viciat interior per 

aire exterior. Seguidament està la climatització, gràcies a l’intercanviador de 

calor podem cedir el calor de l’aire viciat interior a l’aire fresc exterior, i així 
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podem calentar l’aire i climatitzar l’estança. Tot això comporta un significant 

estalvi d’energia al produir-se tots aquests intercanvis tèrmics dins de 

l’intercanviador, es podrà aprofitar calor que s’anava a malgastar i així estalviar 

energia. 

Hi ha molts tipus d’intercanviadors de calor, però en aquest cas, ens centrarem 

en els dos més importants, l’intercanviador de calor de flux d’aire creuat, i el de 

flux d’aire a contracorrent o flux paral·lel. 

Explicarem aquests dos tipus a partir d’un estudi que es va fer en una vivenda 

d’alta eficiència energètica anomenada la Casa MZ [11]. El projecte consistia 

en rehabilitar una vivenda construïda l’any 1918 conservant la façana i 

volumetria original, però millorant les prestacions de confort tèrmic, acústic i 

qualitat de l’aire. 

Gràcies a l’ajuda i assessoria de l’empresa Energihaus, van aconseguir 

disminuir la demanda energètica de 171 kwh/m2a (quilo vats hora per metre 

quadrat útil anual) a 17 kwh/m2a (rehabilitació energètica de factor 10) 

transformant una casa tradicional en una casa passiva en només 120 dies.  

Un dels factors clau per aconseguir el repte va ser el de la incorporació d’un 

sistema de ventilació amb recuperació de calor de molt alta eficiència.  

La obligatorietat de ventilar una casa passiva és lògica, però en aquets cas, es 

buscava reduir 10 cops el consum energètic, amb uns aïllaments tant exigents i 

una hermeticitat tant elevada que a penes permet alguna filtració d’aire natural. 

És per aquest motiu que s’ha de garantir un sistema mecànic amb una correcta 

ventilació interior. 

En aquest projecte es va instal·lar un sistema complert de ventilació amb 

recuperador de calor Zehnder Comfosystems. Aquest sistema inclou sistemes 

silenciadors de l’aire, permet assegurar tant un equilibri estricte de caudals, 

com els fluxos de sortida de cada boca individual. 

La instal·lació de la ventilació complerta va durar uns 2-3 dies, molt important 

en aquest projecte degut a l’apretat termini d’execució que tenien. 
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Figura 14: Dibuix de com funciona el recuperador de calor Zehnder 

Comfosystems en vista Planta 

 

El recuperador de calor es va instal·lar en el fals sostre de l’interior de la 

vivenda com veurem a continuació. El sistema de tubs de distribució d’aire 

(tubs blancs) és crucial per a garantir el silenci i l’absència d’olors. La casa 

olorarà igual que l’aire del jardí des d’on prenen l’aire. 

 

 
 

Figura 15: Imatge de recuperador de calor en Casa MZ 

 

A continuació veiem com el tub arriba a l’element terminal (boca impulsió) la 

qual es manté tancada amb  una tapa durant tot el muntatge. 
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Figura 16: Imatge de boques d’impulsió de calor en Casa MZ 

 

 

Finalment, podem veure que en la vivenda finalitzada només s’aprecien les 

reixelles d’impulsió d’aire (extrem superior dret), molt discretes. 

 

 
 

Figura 17: Imatge de Casa MZ 

 

 

Els arquitectes i enginyers del projecte van dubtar si instal·lar un intercanviador 

de calor de flux d’aire creuat o de flux d’aire a contracorrent. 
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4.2.2.2.2.1.1. Intercanviador de calor de flux d’aire creuat 

 

Aquest tipus d’intercanviadors, degut a la seva geometria, rarament superen el 

55-60% d’eficiència.  

Com podem veure en la següent fotografia tenim una temperatura externa de 2 

graus i una temperatura interior de 21 graus. Tenim que ventilar la vivenda, així 

que posem en marxa l’intercanviador de calor de flux d’aire creuat. Finalment 

aquest intercanviador és capaç d’expulsar l’aire viciat a l’exterior a una 

temperatura de 10 graus (insignificant per al càlcul de l’eficàcia), i, d’aconseguir 

introduir el nou aire renovat a l’interior de la vivenda a una temperatura de 13 

graus, recuperant el 58% del calor sensible. 

 
Figura 18: Esquema exemple de funcionament de recuperador de calor 

de flux d’aire creuat 

 

 

4.2.2.2.2.1.2. Intercanviador de calor de flux d’aire a contracorrent 

 

En aquest cas tenim també una temperatura exterior de 2 graus i una interior 

de 21 graus. Aquests tipus de recuperadors de calor conten amb un disseny 

especial de les làmines i uns micro-canals capaços d’obtenir eficàcies del 90-

95%. En aquest cas l’intercanviador és capaç d’expulsar l’aire viciat a l’exterior 

a una temperatura de 3 graus (insignificant per al càlcul de l’eficàcia), i 

d’aconseguir introduir el nou aire renovat a una temperatura de 20 graus, 

aconseguint una eficàcia del 94%. 
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Figura 19: Esquema exemple de funcionament de recuperador de calor 

de flux d’aire a contracorrent 

 

 

El recuperador de calor de flux de corrent creuat és capaç d’introduir el nou aire 

a l’interior de la vivenda  a 13 º C, mentrestant que el de flux d’aire a 

contracorrent és capaç d’introduir-lo a 20 º C sense consum extra d’energia. 

A simple vista pot semblar que una diferència ne l’eficàcia entre el 58% i el 94% 

no és tampoc tant significatiu. La realitat és que en el cas de l’intercanviador 

amb 94% d’eficàcia, l’aire només ha de ser escalfat 1 grau per igualar la 

temperatura de la vivenda, mentre que en el cas de l’intercanviador de 58% 

d’eficàcia l’aire es té que calentar 8 graus Celsius. D’aquesta manera podem 

afirmar que el recuperador de flux a contracorrent és 8 cops més eficient que el 

de flux creuat. 

 

4.2.2.2.2.1.3. Pou canadenc o pou provençal 

 

Un altre tipus de recuperador de calor curiós és el de pou canadenc o 

provençal [12]. El pou canadenc és una tècnica que ens permet aprofitar el 

calor del subsòl. En l’arquitectura de cases passives o bioclimàtiques és un 

dels sistemes més senzills que podem trobar. 

El seu funcionament es basa en la instal·lació d’uns conductes situats a poca 

profunditat (2-5 metres) pels quals circula l’aire. Al circular per aquests 

conductes l’aire adquireix la temperatura del terreny el qual, a aquestes 

profunditats, sol estar entre els 18 i els 23 graus Celsius. Aquest aire 

posteriorment es farà circular per la vivenda amb o sense suport tèrmic.  
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Si l’instal·lació està pensada per a refrescar la vivenda a l’estiu, aquest 

recuperador s’anomena pou provençal (pel seu origen en la Provença, França). 

Si pel contrari usem aquesta tècnica per a calentar l’aire a l’hivern, 

l’anomenarem pou canadenc, fent referència al país nord-americà. 

En qualsevol cas, aquestes instal·lacions serveixen tant per aportar calor a 

l’hivern com per aportar frescor a l’estiu, sempre i quan es tinguin garanties de 

que el sòl en qüestió reuneix les condicions adequades per a una instal·lació 

d’aquest tipus. Els sòls rocosos o secs transmeten pitjor el calor que els humits 

i poden condicionar la viabilitat d’aquest tipus de sistemes. 

Aquestes instal·lacions consten de 3 components principals: 

-Punt de captació d’aire: A través del qual el sistema capta l’aire exterior. 

Protegit amb una reixella que eviti l’entrada a insectes o altres animals. 

 

-Filtres: serveixen per purificar l’aire i evitar l’entrada de pols i societat a 

l’interior dels conductes.  

 

-Intercanviador de calor (tub): L’element que transmet el calor del subsòl 

a l’aire. La longitud i diàmetre del conducte podrà ser de diferents 

tamanys en funció de varius paràmetres com són la profunditat, tipus de 

sòl, necessitats tèrmiques, etc. En tot cas, s’ha de tenir en compte que a 

major longitud del tub, major transferència tèrmica hi haurà. 

 

 
 

Figures 20 I 21: Exemple de Pou canadenc i Pou Provençal 

respectvament 
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Figura 22: Parts del pou canadenc 

 

Un cop introduïm l’aire a l’interior de la vivenda, aquest té que ser impulsat per 

les diferents estances de la mateixa. Normalment s’usen ventiladors o 

extractors que succionen l’aire i el fan circular cap a l’interior. També és molt 

habitual instal·lar pous canadencs i connectar-los a recuperadors de calor. 

Coses a tenir en compte a l’hora de la seva instal·lació: 

- Millor instal·lar-lo en edificis d’obra nova, en edificis existents la seva 

instal·lació és mol més costosa i complicada. 

- La posició, alçada i forma del punt de captació d’aire. S’ha de col·locar 

tenint en compte possibles fonts de contaminació de l’entorn. És 

fonamental mantenir-lo en perfectes condicions per evitar que afecti a la 

qualitat interior de l’aire. 

- Els conductes han de ser bon conductors (PVC, polietilè, acer galvanitzat, 

etc.) per facilitar l’intercanvi de calor entre el subsòl i l’aire que circula per 

ells.  

- També és important construir els conductes amb una certa pendent per 

facilitar l’evacuació dels condensats. Molts cops hi ha un pou de drenatge 

que és on acaba l’aigua condensada en les canonades i s’elimina del 

sistema.  

- El seu preu depèn del tipus de vivenda, superfície útil, si és una obra nova 

o una remodelació, etc. Però el seu preu mig aproximat és d’uns 2500-

3000 euros, contant la seva instal·lació. 
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5. Projecte PISOFT: 

 

5.1. Introducció 

A continuació parlarem sobre un projecte anomenat PISOFT, el qual ha sigut la 

principal motivació per a realitzar aquest Treball de Final de Grau. 

És un projecte pensat, dissenyat e impulsat per una sola persona, Edu Sentís.  

El projecte consisteix en la construcció-remodelació d’una vivenda ubicada a la 

ciutat de Rubí (Barcelona). L’objectiu principal del projecte està basat en la idea 

de fer una casa més que competent (energèticament parlant), creativa, i 

bondadosa amb el medi ambient, buscant la autosostenibilitat. I tot això en un 

marc urbà, no en un medi rural o aïllat de les grans ciutats. 

Ell mateix descriu el projecte de la següent manera: 

“Pisoft podría parecer otra construcción más de arquitectura bonita, pero no lo 

es. Pisoft es un proyecto que aglutina un puñado de invenciones, experiencias, 

conocimientos de viajes y muchas preguntas que se responden en esta 

construcción. De ahí sale el diseño, las formas, la distribución y la funcionalidad 

para vivir en ella. Quizás éste proyecto plantee interrogantes sobre la manera en 

que nos dejamos llevar en nuestras acciones y decisiones cotidianas. Y 

decimos… quiero construirme una casa (si es que puedo), la pago o me hipoteco 

y la tengo. 

Es lo que iba a hacer yo antes de preguntarme ¿para qué y porqué quiero tener 

una casa? Y la respuesta superficial es muy fácil pero hay más cuestiones que 

uno debe plantearse, al menos yo, ¿hacia dónde vamos y cómo quiero ir? y 

¿hasta cuándo la tierra soportará nuestra manera de actuar?. 

  

Basado en la mínima huella ecológica y pensando en las próximas generaciones 

me es imposible actuar como si no existiera un mañana o como si la energía 

fuera infinita. Así que el objetivo es diseñar y construir un espacio de vida que 

sea salubre empezando por la selección de los materiales que estarán en 

contacto día a día conmigo, que aporte luz, energía solar, paz, tranquilidad y 

bienestar para poder vivir con todas las comodidades mínimas necesarias 

exprimiendo todo lo que nos ofrece la propia naturaleza. El sol, la Luz,, el agua, 

el calor, el frio… son unos de mis mejores aliados. 

  

El desafío de una casa bioclimática integrado dentro de un núcleo urbano 

conlleva grandes trabas, como las sombras de edificios colindantes, poca 

pluviometría, contaminación etc. y conseguir una vivienda balance cero o casi 

nulo en combinación con los servicios públicos de suministros básicos es todo  
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un reto. El punto en que más énfasis se ha puesto es en el diseño de una casa 

pasiva. Gastar todo lo que pueda en aislarla y más. 

  

Desde mi punto de vista y generalizando, en la actualidad se diseñan casas que 

se deberían llamar “coladores” por donde se escapa toda la energía y la suplimos 

pagando por el aporte de calefacción, frio etc., sin ser conscientes que cuanto 

más aportemos más se escapa. Precisamente porque son coladores de energía. 

  

Pisoft es un proyecto que a nivel económico no debería ni de planteármelo. 

Seguramente justificado por de dónde vengo y la limitación que me impone la 

ética ecológica. Pero eso no implica que un reto no tenga varias alternativas. 

Económicamente sobre papel es inviable para mi y más cuando resulta que todo 

lo sostenible y ecológico es más caro que lo químico y artificial. 

 

Algunos de mis proveedores más valiosos en éste proyecto son mis amigos, la 

2ª mano de las cosas, chatarreros y contenedores. Al final un coste mayor está 

relacionado directamente con el tiempo que hubiese tenido que gastar de mi vida 

para ganar más dinero por conseguir lo mismo. 

 

Consciente de que no es una simple construcción si no un cambio de vida donde 

aprovechar para adaptarme al ritmo de la naturaleza, es todo un placer. Pisoft 

no es ninguna guía, ni ningún manual, no tiene ánimo de lucro y podrás visitarla 

cuando esté terminada. Es un proyecto personal de final de carrera, entendiendo 

que la carrera es el transcurso de la vida y de que estoy convencido de aprobar. 

Si sacas alguna conclusión de éste proyecto, ya tiene sentido.” 

 

 

5.2.  Descripció de la vivenda 

 

Cal esmentar que aquesta vivenda està actualment encara en construcció. Amb 

això vull dir que, la casa data de 1965, però des de que es va iniciar el projecte, 

s’ha tirat tot el que seria el sòl de la segona planta i el terrat, i s’ha fet de nou, per 

això no es pot dir que sigui un projecte d’obra nova, sinó que és una gran 

remodelació d’una vivenda ja existent. 

Es tracta d’una vivenda unipersonal ubicada en la ciutat de Rubí (Barcelona), 

com ja s’ha comentat amb anterioritat. 
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Figura 23: Imatge de Carrer de Sant Magí, 19, 08191 en Google Earth 

 

La casa consta de dos pisos i d’un jardí/pati interior. 

El primer pis, a peu de carrer, serà utilitzat com a garatge, traster i safareig, i el 

segon pis, que és on ens centrarem en aquest treball, és la part habitable de la 

casa, on trobarem la cuina, el dormitori i el lavabo. 

 

Departaments clau del projecte: 

Res del que es fa en aquest projecte s’ha fet en va, tot té el seu sentit. A 

continuació, s’explicaran algunes curiositats d’enginyeria aplicada que s’han 

adaptat a la vivenda en qüestió. No profunditzarem massa en els temes ja que 

no són la base rellevant del treball, però sí que aporten una idea del que s’està 

intentant aconseguir amb aquesta casa. 

 

- El lavabo: 

 

La vivenda compta amb un gran dipòsit subterrani capaç d’emmagatzemar fins 

a 6000 litres d’aigua. Aquesta aigua és recollida a partir de canonades situades 

al terrat i és portada al dipòsit. Després de varius mètodes de filtratge l’aigua es 

potabilitza i pot ser usada en tota la vivenda (rentadora, dutxa, rentavaixelles, 

etc.) excepte per a consum humà. La grifaria incorpora sensors de proximitat per 

a maximitzar l’estalvi d’aigua. Si hi ha algun problema o no hi ha aigua en el 

dipòsit sempre es pot usar l’aigua d’aigües de Barcelona (la contractada). 
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Figura 24: Representació en 3D de lavabo de PISOFT Project 

 

 

L’aigua de la dutxa va directament al dipòsit d’aigües grises que alimenta 100% 

el wàter (En una dutxa, cada minut que tenim l’aixeta oberta es gasten 

aproximadament uns 20 litres d’aigua, al tirar de la cadena és gasten d’entre 8-

10 litres d’aigua). En aquest cas, també si no hi ha aigua emmagatzemada de la 

dutxa, l’aigua pel lavabo pot venir directament del dipòsit o de les aigües de 

Barcelona (contractada). 

 

- Terrat: 

 

La casa també està dotada amb plaques solars tèrmiques (concentra la llum del 

sol per produir calor) i plaques solars fotovoltaiques (converteix la llum del sol 

directament en electricitat per a la casa). 

 

 

- Calefacció: 

 

S’ha incorporat un sistema de calefacció no convencional. S’ha pres com a idea 

base el sistema de sòl radiant, per on un sistema de canonades es distribueix 

per sota del sòl i són capaces de calentar la vivenda. En el nostre cas, no són 

canonades com les del sòl radiant les que s’instal·len a sota del sòl [13] sinó que 

directament s’han agafat les costelles d’un radiador convencional i s’han col·locat 

en sèrie pel sòl de la vivenda com podem veure a continuació. 
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Figura 25: Fotografia de les costelles del radiador col·locades en sèrie a sota 

del sòl de la vivenda 

 

Aquest sistema encaixa bé en el projecte perquè pot escalfar la casa de 

sobres, ja que és una vivenda petita, i a sobre és passiva, és a dir, que 

teòricament el calor que s’aporta no s’escapa per forats. El seu funcionament 

és igual que els radiadors de paret, però no ocupen espais, no fan mal bé les 

parets, i, com que l’aire calent és menys dens que l’aire fred, el calor anirà de 

baix cap a dalt, calentant tota la vivenda uniformement. 
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A continuació s’explicaran quins son els tres pilars o idees principals sobre els 

quals s’ha basat el projecte: 

 

- Casa Passiva: 

 

 

Figura 26: Representació en 3D de casa PISOFT Project 

 

Una casa passiva, és a dir, ni un sol forat connectat amb l’exterior.  Quaranta 

centímetres d’aïllament de palla en el terrat, i vint centímetres de cel·lulosa 

injectada en les façanes.  

Tot el que es planifiqui en la fase de disseny serà compensat en un futur 

immediat, és a dir, que tots els esforços relatius a la hermeticitat de la casa, 

seran compensats amb un estalvi energètic considerable en un futur: 

- La estructura: 

Fusta i palla. El terrat està construït amb bigues laminades de fusta GL24 

certificades i l’aïllament són 40 cm de palla. Aquests 40 cm de palla equivalen, 

en quan a transferència de calor i aïllament a uns 20 cm. de llana de roca, i 

normalment a les cases només s’hi posen entre 10-15 cm. de llana de roca.  

Cal esmentar que la palla té unes molt bones capacitats d’aïllament tèrmic i 

acústic, i gràcies al seu baix preu, fan de la palla una alternativa molt 

competent. També és una opció molt respectuosa amb el medi ambient. El foc 

no pot cremar sense oxigen, i la densitat d’aquestes bales de palla és tan gran 

que proporcionen un entorn casi sense aire, per lo que la resistència al foc és 

molt bona. A més a més, aquestes bales poden ser revocades amb morter 
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d’argila per a adquirir una resistència al foc de fins a 3 cops major que altres 

materials convencionals i evitar la seva degradació.  

En quan a les plagues de ratolins o insectes, el recobriment amb argila és 

suficient per a no tenir problemes, a més a més, la palla és de tal densitat que 

és molt complicat el seu desplaçament per l’interior d’ella. Hi ha qui envolta les 

bales amb una malla metàl·lica per evitar qualsevol ensurt possible. 

L’acabat final del terrat es realitza impermeabilitzant amb EPDM (un compost 

de cautxú que es ven en làmines el qual és una molt bona solució per a totes 

climatologies) amb 10 cm de graveta que filtrarà aigües pluvials per al dipòsit 

d’aigua subterrani. 

El sostre entremig (entre el 1er i el 2on pis) està aïllat amb 25 cm de llana 

mineral (originada a partir de mescles i fundacions de matèries naturals, és un 

bon aïllant acústic també i la seva instal·lació és ràpida i fàcil. La llana mineral 

és flexible i adaptable a qualsevol superfície). 

Només les façanes i el sòl del garatge estan construïts amb formigó, ja que així 

ho estipula la normativa. Com el pis que està a peu de carrer farà la funció de 

garatge, d’entre altres coses, la normativa estipula a ignifugar l’espai o a fer-ho 

amb formigó. Per exemple, en un inici es plantejava la idea de fer les façanes 

amb fang, però les lleis no ho permeten en ciutat. 

 

Figura 27: Representació en 3D del primer pis de PISOFT Project 

  

També dir que només les façanes i el terra del garatge està fet amb formigó, 

perquè la normativa així ho exigeix, tot lo demés està fet amb estructura de 

fusta i palla. 
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El tercer pilar sobre el qual es basa el projecte és el de l’ús del jardí interior 

com a eina purificadora. I és aquí on neix un dels principals problemes de la 

vivenda: Com podem refrigerar l’aire d’aquesta casa passiva? 

Es podria fer ús d’alguna de les solucions proposades anteriorment en el punt 

4.2.2. però el que s’ha buscat en aquest cas, i seguint una mica amb el rol del 

projecte PISOFT, és intentar trobar alguna solució ingeniosa i creativa, però 

sobretot eficaç i econòmicament viable. 

Després de moltes pluges d’idees i de molta recerca per internet, es va arribar 

a la conclusió de que una molt bona solució seria la de fer circular ventilació 

creuada forçada amb un ventilador centrífug mitjançant una entrada i una 

sortida d’aire a la casa. La gràcia d’aquesta idea és que, la vivenda renovi l’aire 

amb l’aire provinent del jardí, un aire fresc i bastant més pur. 

La idea és fer del pati interior un frondós jardí amb varius tipus de plantes i 

vegetació diferents. S’han instal·lat una xarxa de fils per les parets per a que 

creixin les plantes enfiladisses, que, unides amb les demés siguin capaces de 

crear un clima humit i fresc. 

Les plantes són increïbles purificadores d’aire, filtraran els contaminants i els 

químics tòxics de l’aire abans d’introduir-lo dins de casa. És com tenir un 

espècie de pulmó dins de casa. 

 

 

Figura 28: Imatge del Jardí interior amb plantes enfiladisses 
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També s’ha dotat el jardí amb sensors d’humitat i sistema de reg automàtic 

connectat directament amb el seu smartphone des del qual pot controlar el % 

de la humitat i pot programar programes de reg en funció de la temporada en la 

qual hi siguem. 

 

 

Figura 29: Imatge del Jardí interior on s’aprecia la entrada d’aire cap a l’interior 

de la vivenda 

 

En la fotografia anterior podem veure l’entrada al jardí, i a la part superior 

esquerre s’aprecia l’entrada per on entrarà l’aire a l’interior de la vivenda. 

El jardí fa el paper d’un pati de control climàtic, a l’estiu, la temperatura del jardí 

pot ser de fins a 7 graus inferior a l’exterior, i a l’hivern, la temperatura del jardí 

és més elevada que la de l’exterior. És a dir, que el pati de control climàtic 

suavitza la climatologia e intenta eliminar les temperatures més extremes. 

És una idea semblant al que passava en els pous provençals o pous 

canadencs explicats en la pàgina 48, però en aquest cas l’aire no passa per 

tubs enterrats al terra, sinó que el jardí fa aquesta funció. 

En quan a la ventilació de la casa, aquí és on hem tingut més problemes. 

Finalment es va decidir que la millor opció era la ventilació creuada forçada 

d’extracció, ja que es podia disposar d’obertures amb l’exterior en parets 

oposades que podrien permetre un bon flux d’aire per a la seva renovació. 
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Les apertures amb l’exterior es disposen en parets oposades, sempre contant 

amb filtres d’admissió, el qual permet l’entrada i la sortida de l’aire, com es 

mostra en la següent fotografia: 

 

 

Figura 30: Representació de com funciona la Ventilació mecànica forçada 

d’extracció 

 

Cabia la possibilitat de realitzar la ventilació naturalment, sense tenir que contar 

amb cap tipus de ventilador d’impulsió o d’extracció. Vam estudiar la viabilitat 

de la idea. 

Primerament es va fer un estudi sobre els vents de la zona, la seva força i les 

direccions predominants [14]. 

 

 

Figura 31: Gràfic temps-velocitat del vent a la ciutat de Rubí 
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Es pot apreciar que la part més ventosa de l’any dura 7 mesos, entre principis 

d’octubre i principis de maig amb velocitats mitjanes de més de 11.9 kilòmetres 

per hora. El temps més calmat dura els 5 mesos restants amb velocitats 

mitjanes de 10.8 kilòmetres per hora. Com podem apreciar, no hi ha gaire 

diferencia en la força del vent durant l’any, aquestes velocitats del vent són 

vents molt suaus, es perceben a la pell i poden moure petites banderes, no són 

gens agressius. 

En quant a la direcció del vent, en el següent gràfic podem apreciar que el vent 

prové amb major freqüència del sud durant 6,5 mesos de l’any, entre abril i 

octubre, amb un percentatge màxim del 53% en agost. Durant els 5.5 mesos 

que resten d’any, el vent prové amb major freqüència de l’oest, amb un 

percentatge màxim del 47% el dia 1 de gener.  

 

Figura 32: Gràfic temps-direcció del vent a la ciutat de Rubí 

 

La vivenda que estem estudiant té la façana principal orientada a l’est i el jardí 

orientat a l’oest. Ni pel nord ni pel sud podem tenir entrades d’aire ja que tenim 

dos edificis veïns. Les nostres opcions estan limitades a obertures en la part est 

i oest de la vivenda, i, per aprofitar el jardí de control climàtic que tenim, volem 

fer circular l’aire interior en direcció oest  est per a que l’aire d’entrada sigui el 

del jardí, i no al revés. 
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Figura 33: Imatge de Carrer de Sant Magí, 19, 08191 en Google Earth 

 

Com hem vist a la Figura 32 entre els mesos d’octubre i abril la incidència 

predominant del vent en aquesta zona es provinent de l’oest, però durant la 

resta de l’any la incidència des de l’oest és bastant baixa, així que en un 

sistema de ventilació creuada natural seria més complicat renovar l’aire interior 

durant aquests mesos, que a sobre, són els mesos d’estiu on les temperatures 

poden ser força caloroses. Un altre aspecte a tenir en compte és que a l’altre 

banda del jardí hi ha un espècie de traster on es guarden totes les eines i les 

màquines de construcció (no habitable), marcat amb un cercle vermell en la 

següent figura. 
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Figura 34: Imatge de Carrer de Sant Magí, 19, 08191 en Google Earth 

 

Aquest petit traster és un edifici amb força alçada, no és tant alt com la casa, 

però si que és prou alt com per estar per sobre de l’entrada d’aire que hi ha a la 

façana de la casa que dona al jardí. Amb això no vull dir que no hi podria entrar 

aire, perquè sí que hi entraria, però podria obstaculitzar el pas del vent i fer que 

arribés amb menor intensitat.  

Realment, si es conta amb un ventilador que sigui capaç de der l’admissió i/o 

l’extracció de l’aire, no importa si el ven bufa d’est a oest o de sud a nord, 

gràcies a la seva força mecànica la circulació d’aire està garantida, i no cal 

dependre d’agents externs. 

 

5.3. Alternativa proposada 

Finalment es va decidir que la idea de ventilació natural quedaria descartada i 

ens centraríem en la ventilació mecànica. 

Per a realitzar la ventilació creuada forçada farem ús d’un ventilador que sigui 

capaç de xuclar tot l’aire interior de la vivenda i expulsar-lo per la sortida.  
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Figura 35: Representació de ventilació creuada en PISOFT Project 

 

Seguint una mica en la línia del projecte PISOFT, vam rebre un avís d’un 

venedor que oferia un ventilador centrífug amb les següents característiques a 

un preu més que raonable. 

 

Figura 36: Característiques tècniques de ventilador centrífug 

 

Primerament vam estudiar les seves característiques [15] per veure si realment 

podria complir amb les especificacions de la nostre vivenda, o si no era 

compatible amb la mateixa. 

Per a saber si el ventilador que volem usar encaixa bé amb les característiques 

de la vivenda en qüestió tenim que comparar les renovacions per hora d’aire 
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que necessita la casa, i la quantitat d’aire per hora que el nostre ventilador és 

capaç de moure. 

Per a calcular el cabal necessari d’aire ho podem fer mitjançant la idea de les 

renovacions per hora, és a dir, substitucions de tot el volum d’aire d’un local en 

una hora. 

Per exemple, en el nostre cas tenim que l’àrea de la planta 1 que volem ventilar 

és de 4.72 x 11.50 = 54.28 m2 . Si sabem que l’alçada de la planta és de 2.85 

metres, ens queda que tenim un Volum Total de 154.7 m3. 

Segons diu el document bàsic de salubritat del CTE en la secció HS3, en una 

casa de característiques molt semblants a la nostre, el cabal mínim constant 

hauria de ser de 20 l/s litres d’aire per segon. Aquest cabal és una mica 

complicat de calcular en el nostre cas. 

En les vivendes amb ventilació de doble flux el que es fa és el següent: 

 

 

 

Taula 13 : Cabals mínims en locals habitables 

 

Es calcula un cabal d’admissió que és el que resultaria de la suma de cabals de 

les diferents estances seques, igual es faria amb les estances humides i 

tindríem el cabal d’extracció. Aleshores s’igualen el cabal d’admissió i el 

d’extracció, i el que sigui més gran és el cabal que es pren com a referència per 

a la vivenda. 

En aquest cas, la nostre sala combina elements de tipus sec i humit en un 

mateix espai (dormitori cuina i menjador), i tampoc estem usant sistemes de 

doble flux per igualar cabals, així que prendrem el valor de 20 litres per segon 

que es comentava abans. 
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Si convertim els 20 litres per segon a m3/hora multiplicant per 3.6 per al canvi 

d’unitats (3600 segons / 1000 litre = m3 / hora) ens queden 72 m3 / hora. 

Si dividim 72 m3 / hora entre el volum total de la casa de 154.7 m3  ens queda 

que la nostre vivenda necessita de 0.465 renovacions per hora. 

Finalment, segons la següent fórmula Q = V · R/H = 154.7 m3 · 0,465 R/h = 72 

m3/h. 

En ús residencial normalment l’interval es troba entre 0.5-1 renovacions d’aire 

per hora aproximadament, podria ser una mica major en vivendes molt grans, 

però no és el cas, i les últimes versions del programa CE3X (programa 

reconegut encarregat de realitzar certificacions energètiques a edificis assigna 

com a valor per defecte als edificis d’ús residencial 0.63 renovacions/hora, és a 

dir, 97 m3 / hora. 

 

Figura 37: Plànol del primer pis de PISOFT Project, vista Planta 

Les especificacions tècniques del nostre ventilador diuen que aquest és capaç 

de moure 1897 m3 per hora, és a dir, supera els 97 m3 / hora que es consideren 

necessaris per a una vivenda com la nostre. 
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Taula 14: Característiques tècniques de ventilador centrífug 

 

 

 

En conclusió, el ventilador que hem trobat s’adequa a les característiques 

necessàries per a poder fer una bona feina en la vivenda en qüestió. Encara 

que haguéssim fet els càlculs amb el valor de 1 renovació/hora veuríem que el 

ventilador és capaç de realitzar la seva feina correctament. 

Cal esmentar que l’extractor de la cuina no és un forat a la vivenda ja que conta 

amb una vàlvula antiretorn per a que no s’escapi l’aire sol, i en els càlculs 

anteriors no es té en compte el volum que ocuparia el lavabo ja que el cas del 

lavabo funciona diferent, hi ha un extractor a part només pel lavabo ja que és 

una estança on es poden produir olors i no es vol que l’aire de la resta de la 

vivenda es mescli amb aquest. 

 

 

Figura 38: Extractor del lavabo 

 

Una altre opció podria ser la d’incorporar ventiladors tant a l’entrada com a la 

sortida d’aire, com es veu a continuació:  
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Figura 39: Representació de com funciona la Ventilació mecànica forçada 

d’impulsió-extracció 

 

Aquest és el sistema més complert que podria aplicar-se en el nostre cas, però, 

suposaria la incorporació d’un altre ventilador i, aquesta opció és òptima per 

crear corrents i estar segur de que l’aire circularà de la manera que vulguem, 

però en una casa passiva que teòricament no té forats (finestres obertes a 

l’exterior, fuites entre les juntes de les parets o marcs de finestres), quan es 

realitza l’extracció amb el ventilador, l’aire no té altre lloc on anar que el mateix 

conducte que l’està xuclant. Així que realment aquesta opció no aniria 

malament, però crec que no cal. 

Dels mètodes explicats en el Punt 4.2.2. sobre la ventilació de cases passives, 

un altre tipus de ventilació molt adient, és la de ventilació forçada de doble flux, 

aquella que usa un sistema de canonades situades estratègicament per tota la 

vivenda i conta amb un ventilador impulsor-extractor connectat a un 

recuperador de calor. En el projecte estudiat en qüestió, aquest model de 

ventilació no és el que millor encaixaria ja que realment la nostre vivenda 

només consta d’una sala gran on es junta el dormitori, el menjador i la cuina, i 

una sala a part que es el lavabo. No cal tota la ramificació de canonades 

explicada abans on s’extreia l’aire de les zones humides i s’impulsava aire a les 

zones seques.  

Cal esmentar que en aquesta vivenda d’estudi s’ha optat per a l’opció de 

finestrals fixes, és a dir, que les finestres no es poden obrir. Aquets tema és 

una font de moltes discussions, maldecaps i diversitat d’opinions entre els 

experts. El fet de no poder obrir les finestres es fa per a maximitzar 

l’hermeticitat de la vivenda, sense donar opció a l’aire a poder-se escapar cap a 

l’exterior o entrar des del mateix pels marcs i les juntes de les finestres. De fet, 
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hi ha experts que diuen que, sobretot en les vivendes passives situades en 

llocs més freds, que no cal instal·lar finestres que no es puguin obrir, però que 

gràcies als sistemes de ventilació tan eficaços que tenen les cases passives, la 

necessitat d’obrir les finestres acaba desapareixent. 

El fet d’instal·lar finestrals que no es puguin obrir pot ser un motiu per a no 

poder obtenir l’estàndard Passivhaus. A l’estudiar aquesta temàtica en la nostra 

vivenda, es va fer un anàlisis econòmic i es va veure que si es volien instal·lar 

finestres bones de veritat, les que recomana l’estàndard Passivhaus per 

exemple, caldria realitzar una inversió del voltant d’uns 10.000 euros. 

Contràriament, la instal·lació d’uns finestrals de bona qualitat que no tenen la 

possibilitat de poder-se obrir costaria aproximadament uns 1000 euros, deu 

cops menys. Cal estar molt conscienciat amb el que s’està fent per a instal·lar 

finestres que no es puguin obrir, s’entén que no es una idea que agrada a 

tothom, però és una pràctica bastant estesa en el món de les cases passives. 

En cas de que hi hagués qualsevol problema com per exemple que es crema 

alguna cosa a la cuina o similar i calgués ventilar urgentment, es podria 

engegar el sistema de ventilació proposat, la campana extractora, i si es cau, la 

porta que comunica amb el pis de sota i la porta que comunica amb el terrat, 

les dues aïllants quan són tancades. 

 

5.4. En un futur 

Finalment, s’ha pensat que, ja que el món de la domòtica és molt útil i sembla 

ser una bona inversió pel futur, es podria automatitzar tot aquesta proposta 

relacionant altres conceptes que hem vist durant el treball. 

Es podria instal·lar un detector de qualitat de l’aire interior i un exterior 

interconnectats entre sí. D’aquesta manera es podria comparar les dades amb 

l’exterior i poder-nos fer una idea més exacte de lo viciat o contaminat que està 

l’aire a l’interior de casa.  

Molts d’aquests detectors ja conten amb una pròpia aplicació que envia les 

dades en temps real al teu telèfon mòbil i les pengen en el núvol. Gràcies a 

aquest tipus d’aplicacions podríem predefinir uns valor llindars de contaminació 

a l’aire interior de casa. Tot això es podria connectar amb el ventilador, així es 

podria programar que un cop el contaminant X superi X concentració, s’engegui 

el ventilador i ventili la vivenda durant uns segons o minuts. També es podria 

programar ventilar la vivenda un parell de cops al dia o poder engegar el 

ventilador quan creiem oportú, durant el temps que creguem oportú. 

Per a dur a terme tot això, la reixeta que connecta amb el jardí tindria que ser 

d’un tipus especial, les anomenades reixetes autoregulables electrònicament, 
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les quals mitjançant una aplicació es pot controlar la quantitat de cabal d’aire 

que deixem entrar a l’interior.  

Si connectem el detector de qualitat d’aire, el ventilador i la reixeta intel·ligent, 

aconseguiríem un sistema de renovació d’aire intel·ligent.  

Tot això òbviament es pot realitzar manualment i no hi ha cap problema, però el 

fet de poder-ho fer de manera remota sense que suposi cap esforç seria un 

punt a favor. 

 

5.5.  Estudi econòmic de la proposta  

En l’apartat 5.3. s’ha presentat una manera de renovar l’aire de la vivenda, 

sempre tenint en compte les restriccions a les quals està subjecte el projecte 

PISOFT, i en l’apartat 5.4. s’ha complementat aquesta proposta introduint 

elements que s’han estudiat durant el projecte.  

A continuació es citaran quins són els elements clau de la proposta i es farà el 

conseqüent estudi econòmic. Cal dir que per a realitzar aquest estudi es partirà 

de la base de que la vivenda està acabada i no es tindran en compte el cost de 

l’aigua usada per regar la vegetació del jardí bioclimàtic (ja que prové de la 

pluja) ni el cost de l’energia elèctrica que s’usaria al encendre i apagar el 

ventilador (ja que prové de les plaques solars). Si es tenen en compte totes 

aquestes coses al final l’estudi econòmic no seria de la proposta de ventilació 

de la casa, sinó que acabaria sent un estudi sobre el cost total de la casa, ja 

que tot està relacionat entre sí, així que ens cenyirem a les parts bàsiques i 

principals de la proposta. 

Primerament, i el més important és el ventilador centrífug. En aquest cas s’ha 

usat un ventilador centrífug de la marca Chaysol model DA 9/9 6p VR 122w. 

Realment s’ha usat aquest ventilador perquè, seguint una mica amb la línia i 

l’estil de Pisoft, l’obtenció del ventilador va ser una oportunitat que calia 

aprofitar. La majoria de models semblants a aquest ronden uns preus d’entre 

200 i 300 euros, en aquest cas es va comprar de segona mà per 50 euros. Si 

que es veritat que tenint en compte la vivenda que s’està estudiant, aquest no 

és l’únic ventilador que podria fer-se servir, segurament es podrien trobar 

d’altres de menys potència a preus més assequibles. 

Seguidament estaria el sensor de mesura de la qualitat ambiental de la 

vivenda. En aquest cas es el detector més indicat és el de EdiGreen Home 

presentat en el punt 4.1.5.4. ja que compta amb un detector interior-exterior i és 

capaç d’enviar les dades al núvol (en cas de voler domotitzar la proposta). El 

preu del sensor es troba al voltant dels 400 euros, i cal esmentar que realment 

qualsevol dels quatre sensors estudiats anteriorment farien molt bona feina en 

la vivenda en concret.  
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Aquestes dos estris són els que serien de vital importància per a poder realitzar 

l’alternativa proposada. És veritat que es podrien usar altres tipus de 

ventiladors o altres tipus de detectors, però tenint en compte el que s’ha 

escollit, la proposta tindria un cost d’aproximadament 400 euros. 

En cas que es volgués domotitzar la proposta aquest cost canviaria. En 

aquesta situació s’hauria de canviar la reixeta actual per una reixeta 

autoregulable electrònicament i aconseguir poder connectar els tres elements 

(ventilador, sensor i reixeta). Per aconseguir fer tal cosa s’ha de demanar un 

pressupost a alguna empresa especialitzada en domòtica, ja que no només cal 

aconseguir connectar aquests tres elements, sinó que també es necessita una 

interfase interactiva des d’on poder controlar de manera sincronitzada a través 

d’una tauleta o un smatphone als tres elements.  

 

5.6. Estudi mediambiental de la proposta 

L’impacte ambiental associat a l’estudi de la proposta resideix únicament en la 

seva naturalesa teòrica, sent l’única font d’impacte el consum elèctric del 

ventilador, el sensor de la qualitat de l’aire (alimentació cablejada), i en cas de 

voler domotitzar la proposta i necessitar una reixeta electrònica, doncs de la 

mateixa. 

Realment sense estar acabada la casa i poder testejar el veritable consum dels 

aparells en qüestió és complicat arribar a una decisió acertada, ja que 

dependria molt de l’ús que féssim de la proposta, el temps de funcionament, la 

freqüència d’apagat, etc. En cas de tenir els valors necessaris sabríem els kWh 

usats, i es podria usar el factor d’emissions proporcionat en la pàgina de la 

Generalitat de Catalunya (0,392 kg CO2/kWh) . 

Realment el que s’acaba d’esmentar anteriorment no és del tot cert ja que cal 

recordar que la vivenda obté l’energia elèctrica de plaques solars 

fotovoltaiques, no de la xarxa elèctrica, així que en realitat el factor d’emissions 

que caldria usar seria el de l’energia solat fotovoltaica que és de 0 kg CO2/kWh 

(de fet, es considera d’efecte negatiu amb valor de -0.331 kg CO2/kWh per 

efecte de l’estalvi d’emissions). 
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Conclusions 

És una realitat que tot el que està relacionat amb la creació de bons hàbits i la 

conserva del medi ambient està agafant cada cop més força en el món actual. 

Cada cop són més les empreses les quals prenen mesures per millorar el seu 

impacte ecològic, i només ho fan les empreses, també ho fan els particulars. El 

concepte de la importància de la qualitat de l’aire ambiental que respirem ha 

començat a tenir veu fa relativament poc temps, i cada cop està agafant més 

força. És per aquest motiu que es pensa que aquest món té molt recorregut 

encara per endavant, i més avui dia amb tot el tema de la pandèmia. 

En el primer bloc del projecte s’ha parlat sobre el concepte de qualitat de l’aire i 

s’ha estudiat quins són els principals contaminants que hi són presents a les 

ciutats, avaluant els seus efectes sobre la salut i la seva perillositat. També s’ha 

volgut estudiar i conèixer el marc legal que engloba tot aquest tema. Ha sigut 

tota una sorpresa el fet de trobar que no hi ha gairebé cap organisme 

competent amb validesa legal que sigui capaç d’establir uns màxims i uns 

mínims de concentracions de contaminants en l’aire que es respira, no només 

en les vivendes particulars, sinó també en edificis orientats al món laboral. Això 

exposa clarament que la innovació tecnologia i el marc legal no van 

estrictament de la mà en quan a velocitat es refereix, actualment hi ha 

problemes per als quals no hi ha cap llei creada que els pugui regular. 

Més endavant s’ha parlat del concepte de casa passiva, sobre els seus 

beneficis i sobre els seus inconvenients. També s’han vist diverses maneres de 

realitzar la regeneració de l’aire interior de les vivendes passives, tenint en 

compte les circumstàncies de cada vivenda i decidint quin tipus de ventilació és 

el més adequat. Finalment s’ha estudiat el projecte Pisoft, s’han vist les seves 

característiques principals, algunes curiositats interessants, i s’ha intentat 

resoldre algun dels seus problemes. L’alternativa proposada per a realitzar la 

renovació de l’aire en el projecte PISOFT ha sigut una idea molt meditada. És 

obvi que el problema es podria resoldre més fàcilment amb la incorporació d’un 

sistema de renovació de l’aire de doble flux amb recuperador de calor, però 

aleshores ja s’estaria parlant de la contractació d’una empresa externa 

especialitzada en aquests treballs, la posterior avaluació de l’edifici per part de 

la empresa i la seva instal·lació, per no parlar dels preus dels del aparells. 
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En aquest cas s’ha posat per davant que la proposta fos ingeniosa i creativa i 

que fos molt assequible des del punt de vista econòmic. 

Finalment, pensant de cara a futurs projectes seria una bona idea treballar en 

la domòtica de tot el que s’ha fet en aquesta casa, és a dir, en la creació d’una 

única plataforma capaç de recollir les dades del detector de qualitat de l’aire, i 

automatitzar-ho connectant-ho al sistema de calefacció i al de renovació de 

l’aire interior. Avui en dia hi ha moltes empreses dedicades a fer aquests tipus 

de projectes, però segur que amb una mica d’enginy es pot arribar a fer coses 

noves i diferents. 
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