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2.2.4.1  Ventilació 
 

El pas d’aire a través de l’edifici, es pot donar de manera intencionada –
VENTILACIÓ- o de manera no intencionada –INFILTRACIONS-.Per eliminar l’aire 
viciat de l’interior de l’estança i/o per a substituir l’aire interior calent per aire 
fred, en algunes èpoques de l’any o del dia, quan la temperatura exterior és 
òptima.  
 
Una opció de controlar la despesa energètica de la ventilació és implantant 
recuperadors de calor d’alta eficiència energètica amb potència de ventilador 
≤0,45wh/m2. L’eficiència del recuperador depèn del tipus i de les condicions de 
temperatura i humitat entre aire exterior i aire interior : 

- A més cabal menys eficiència 
- A més salt tèrmic interior-exterior més eficiència.  

 

 
HI ha vegades que la ventilació pot no ser una opció, hi ha vegades que per infiltracions en portes i 
finestres o llars de foc, en contacte amb l’espai exterior poden generar diferents corrents d’aire.  
Això passa quan un edifici no és hermètic i pot comportar una elevada pèrdua d’energia, especialment 
quan hi ha una diferència de temperatura important entre interior i exterior.   

 
Font : airtightbuilding.com 

Independentment de si l’aire entrant en un edifici és controlat o no, s’ha de tenir en compte que l’aire 
de l’exterior no te perquè ser net. Depenent de la ubicació de l’edifici pot incorporar diferents 
partícules que convindria filtrar abans de ser introduir a l’edifici. En el medi urbà l’aire pot incorporar 
pol·len o productes químics o aerosols precedents de granges o cultius (en funció de la època de l’any) 
i en medi urbà l’aire podria ser pobre i estar carregat de contaminants i partícules al llarg de tot l’any.  
 

http://www.airtightbuilding.com/
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Font: The Guardian 

 
El DB CTE HS3 regula la ventilació dels habitatges, però també la ventilació d’aparcaments i locals de 
residus o trasters, per altres usos el reglament que s’ha de tenir com a referent és el RITE (Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios) :  
 
 ·  REAL DECRETO 1027/2007, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

· REAL DECRETO 238/2013, Modificación Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. 

 
Els cabals mínims a tractar dependran del tipus d’ús :  

A. Mètode indirecte de cabal d’aire exterior per persona. 

 

B. Mètode directe per qualitat de l’aire percebut, basat en el informe CR 1752. 

 

 

C. Mètode directe per concentració de CO2 

http://www.guardian.co.uk/environment/2010/jun/25/london-air-pollution-europe
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35931-35984.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3905.pdf
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D. Mètode indirecte de cabal d’aire per unitat de superfície.  

 

 

E. MÈTODE DE DILUCIÓ  

Per veure més en detall aquest apartat :  l’IT 1.1.4.2.3. Caudal mínimo del aire exterior de 
ventilación de REAL DECRETO 1027/2007, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios.  

Font : RITE 2007 

 

Una altre font que també regula la renovació d’aire de les estances en funció de l’ús és la 
norma DIN 1946.  

http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35931-35984.pdf
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Font : SODECA 

 
 
 
 
 
 

http://www.sodeca.com/img/es/InformacioTecnica_02.pdf
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Una altre mètode alternatiu, es troba a la taula 22 de la norma UNE 13779:2005.  

 
Font : IDAE 

 
Perquè és necessària la ventilació? 
A continuació es llisten els factors que justifiquen aquest aspecte :  
 

1. Millorar la qualitat de l’aire interior : 

 Eliminar contaminants com el CO2, VOC’s i el gas radó. 

 Eliminar els al·lèrgens com el pol·len i els àcars de la pols.   

 Eliminar olors i males olors. 

 Eliminar la humitat procedent de la respiració, la neteja, la cocció dels aliments i la 
combustió de determinats combustibles fòssils. Reduint el nivell d’humitat entrant aire 
de l’exterior s’evita el creixement de floridura. 

 
2. Proporcionar confort tèrmic interior als ocupants :  

 Minimitzar l’excés de calor durant les nits a la primavera, estiu i tardor. En el dies 
específics on la temperatura exterior no sigui excessivament freda o càlida.   

 
Els edificis de baix cost energètic s’han de resoldre amb un alt grau d’hermeticitat, això significa que 
la ventilació no serà involuntària a través d’infiltracions de finestres o llars de foc, i això significa que 
el rati de CO2 i humitat en l’aire no es renova regularment, la qual cosa arriba a fer que els edificis no 
siguin confortables.  
 
El nivell d’hermeticitat d’un edifici queda regulat al CTE HE :  

- Les fusteries dels forats (finestres i portes) i lucernaris dels tancaments es caracteritzaran 
per la seva permeabilitat a l’aire.  

- La quantitat de permeabilitat es limita segons la zona climàtica on s’ubiqui l’edifici, a 
l’apartat 3.1.1. del CTE HE 1 s’estableixen les zones climàtiques segons ubicació. 

- Segons la zona climàtica el valor de permeabilitat a l’aire de les fusteries, mesurada amb 
una sobrepressió de 100Pa, serà inferior a : 

o Zona Climàtica A i B : 50m3/h·m2 
o Zona Climàtica C, D i E : 27m3/h·m2 

 
S'ha de tenir cura per assegurar i aconseguir un nivell adequat de ventilació però amb un equilibri per 
tal d’evitar la pèrdua d'energia tèrmica per causa de l'excés de ventilació. 

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Reconocidos/Climatizacion_17_Inst_Equipos_autonomos_04.pdf
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El sistema de ventilació que s’ha d’aplicar en edificis no residencials està establert al RITE 2007 a l’IT 
1.2.4.3.3. Control de calidad de aire interior en las instalaciones de climatización, apartat 2, on es diu 
que la quantitat d’aire interior serà controlada per un dels mètodes enumerats a la taula 2.4.3.2.  
 

 
Font : BOE núm. 207, Miercoles 20 agosto 2007 

On:  
El mètode IDA-C1 es farà servir amb caràcter general  
Els mètodes IDA-C2, IDA-C3 i IDA-C4 es faran servir en local no dissenyats per 
l’ocupació humana permanent. 
Els mètodes IDA-C5 i IDA-C6 es faran servir els locals de gran ocupació, com teatres, 
cinemes, sales d’acte, recintes per a l’esport i similars.  

 
També existeix la possibilitat de combinar en el sistema de ventilació mecànica un mecanisme per 
recuperar la calor, anomenat recuperació de calor.  
 

Com s’aconsegueix la ventilació? 
La ventilació es pot fer de manera natural (per finestres o tiratge natural), mix natural-mecànica (per 
depressió o sobrepressió)o el més habitual el sistema totalment mecànic (WHMV- whole house 
mechanical Ventilation). Aquesta última convé acompanyar-la amb un sistema de recuperació de 
calor (obligatori en edificis no residencials, amb extraccions d’aire mecànic superiors a 0,5m3/s), 
llavors el sistema es diu Ventilació Mecànica amb recuperació de Calor (MVHR-Mechanical 
Ventilation with Heat Recovery). 
 
Els sistemes de tiratge natural en climes poc extrems no són gaire adequats ja que funcionen a partir 
de diferències de densitats de l’aire o anomenat tiratge tèrmic.  
 
Per aquest motiu és important fer un bon estudi inicial de comportament de l’edifici i ús en relació 
amb les condicions climàtiques de l’entorn, i poder establir el sistema més òptim per cada cas. 
 

- Sistemes MVHR són relativament nous a Catalunya i són més complexos que qualsevol 
ventilació directa o sistemes de calefacció. És de vital importància que l’instal·lador entengui 
el disseny del sistema, la dimensió del ventilador i la instal·lació dels conductes. Qualsevol 
error en el disseny o execució d’alguna de les parts del sistema, pot comportar problemes de 
soroll a la instal·lació i no donar confort a l’usuari.  

- Els sistemes de ventilació naturals tendeixen a no proporcionar una ventilació adequada en 
edificis dissenyada amb conceptes de baix consum d'energia, on prima l’edifici hermètic. 
Fins i tot en edificis no hermètics, tampoc es pot garantir la ventilació necessària en un 
edifici.  

http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35931-35984.pdf
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Ventilació natural – no és d’aplicació avui dia per la normativa vigent, sempre s’ha d’incorporar 
sempre un sistema mecànic.  

 
Font : Greenspec.com 

Ventilació Mecànica  
Ventilació mecànica amb admissió natural i extracció mecànica per depressió 
Aquest sistema implica un problema de desequilibri de pressió el conducte d’extracció i pot generar 
problemes en la instal·lació de sorolls.   
 

 Ventilador d’extracció local  

 
Font : TLC Electrical Supplies 

Sistema d’extracció mecànica amb admissió natural d’aire 

    
Font : Irish Ventilation Industry Association                              Font : Soler & Palau 

http://www.greenspec.co.uk/whole-house-ventilation.php
http://www.tlc-direct.co.uk/Main_Index/Showers_Index/4_Inch_Fans_Duct/
http://www.ivia.ie/ventilation-systems-residential.php
http://www.solerpalau.es/formacion_01_03.html
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Ventilació mecànica amb admissió mecànica i extracció mecànica (WHMV- whole house mechanical 
Ventilation).  
S’ha d’acompanyar d’un sistema de recuperació de calor en edificis no residencials, amb extraccions 
d’aire mecànic superiors a 0,5m3/s. 
 
Ventilació Mecànica amb recuperació de Calor (MVHR-Mechanical Ventilation with Heat Recovery). 
Aquest tipus de sistema és normalment utilitzat en edificis d’alta eficiència energètica, baix consum 
energètic i alt grau d’estanquitat. L’aire calent, estancat i ranci, i la humitat són extrets des de les 
estances humides i són portats fins a un element que permet fer el intercanvi d’aires alhora que 
aconsegueix fer una transferència d’energies. Aquest procés de recuperació de calor és altament 
eficient pel fet de reduir les càrregues de tèrmiques d’un edifici degudes a la renovació de l’aire.  
 

 
Font : KSL Plumbing 

 
Segons el RITE 2007, en usos no residencials és obligatori l’ús de recuperadors de calor quan el cabal 
d’aire expulsat a l’exterior per medis mecànics és superior a 0,5m3/s. Concretament s’haurà 
d’implantar un sistema que permeti recuperar l’energia de l’aire expulsat, a través d’un aparell de 
refredament adiabàtic.  
 
L’eficiència de la recuperació d’energia es regula amb la taula 2.4.5.1. de l’IT 1.2.4.5.2. Recuperación 
de calor del aire de extracción del RITE 2007. 
 

 
Font : BOE núm. 207, Miercoles 20 agosto 2007 

On,  
 % és l’eficiència mínim en calor sensible sobre l’aire exterior 

Pa són les pèrdues de pressió màximes 
 m3/s el cabal d’aire exterior 

http://www.kslplumbing.ie/heating/heat_recovery_ventilation.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35931-35984.pdf
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Qüestions a tenir en compte 
Per a un disseny òptim del sistema de ventilació, tant per obra nova com per renovació, s’han de tenir 
en compte els següents aspectes :  
 

Qualitat de l’aire –  
 La relació entre qualitat de l’aire requerida a nivell normatiu i qualitat de l’aire requerida per 

l’usuari.  

 Com triar els materials i acabats de l’edifici perquè no afectin de cara als nivells de VOC en el 
període inicial de funcionament de l’edifici i, per tant, que no afectin a l’usuari.  

 El sistema ha de permetre compensar els contaminants interns.  

 Com afectarà al sistema els mecanismes de control i mesura dels contaminants interiors i de 
nivells de CO2 

 Com es pot regular i ajustar el sistema per adaptar-se a diferents nivells d’ocupació, 
contaminants i humitat.  

 
Hermeticitat  – 

 Quin és el nivell d’hermeticitat d’un edifici, per veure si supera el llindar de ventilació 
mecànica.    

 Considerar els nivells d’hermeticitat d’un edifici per veure quina relació te amb la ventilació 
mecànica.  

 Establir els límits de radó raonables en un edifici i prendre mesures addicionals si és necessari.  

 Com es mesura el nivell d’estanquitat en funció de la ocupació.  
 

Ventilació amb recuperació de calor  –  

 Establir si les especificacions d’aquest sistema coincideixen amb els requeriments de la 
construcció.  

 Com ajustar el sistema perquè permeti l’eficiència en funció dels diferents nivells d’ocupació, 
i permeti adaptar-se als diferents usos.  

 Que tipus de formació s’ha de fer als usuaris de l’edifici per tal d’aconseguir que estigui ben 
configurat, regulat i utilitzat el sistema de ventilació instal·lat.  

 
El diagrama que es mostra a continuació il·lustra perfectament com la tria del sistema de ventilació 
està directament vinculada al nivell d’estanquitat de l’edifici.   
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Font : Good Homes Alliance 

Enllaç vídeo 

 SIBER. Laboratorio de pruebas para los Sistemas de Ventilación según CTE DB HS3 y RITE 
2007.  

 

 

Organització Descripció Enllaç a web base Enllaç al Document / Secció de la web 

blower-test 
 

Test de estanqueidad e 
infiltraciones www.blower-test.com www.blower-test.com 

CTE Reglamentació HS3 www.codigotecnico.org 
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/gale
rias/archivos/DB_HS_2009.pdf 

RITE  

RD1027/2007. Reglamento 
Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. RITE  www.boe.es 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35931-
35984.pdf 

RITE  RD238/2013. Modificació RITE www.boe.es 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-
3905.pdf 

Department of 
Environment, 
Community  & Local 
Government 

Technical Guidance Document 
Part F: Ventilation www.environ.ie 

http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing
/BuildingStandards/FileDownLoad,1647,en.pdf 

SEAI 
Low Energy, Low Carob & Passive 
House - Factsheet www.seai.ie 

http://www.seai.ie/Renewables/Renewable_Energy_Library/Low
_energy,_low_carbon_and_passive_houses_Consumer_Guide_20
10.pdf 

SEAI 

Passive House design including 
information on airtightness and 
ventilation www.seai.ie 

http://www.seai.ie/Renewables/Solar_Energy/Solar_Heat/Passive
_Solar_Low_Energy_Buildings/ 

Green Extension 
Architects Low Energy House Ventilation www.greenextension.eu 

http://www.greenextension.eu/pdf/Low%20energy%20house%20
ventilation.pdf 
 

Low Energy Home 
Information on ventilation and 
heating in low energy home  

https://sites.google.com/site/lowenergyhome/ventilation-and-
heating 

Energy Efficient 
Homes Ireland 

Information on ventilation and 
heat recovery 

www.energyefficientho
mesireland.com 

http://www.energyefficienthomesireland.com/heat-ventilation-
insulation.htm 

Good Homes 
Alliance 

Ventilation and Good Indoor Air 
Quality in Low Energy Homes  

http://www.goodhomes.org.uk/downloads/news/VIAQ%20final%
20120220%20-%20PUBLICATION.pdf 

Isover 

Information on energy efficient 
design, including air tightness 
and ventilation www.isover.com 

http://www.isover.com/Q-A/Green-facts-energy-efficiency/How-
to-design-and-build-an-energy-efficient-building 

 

http://www.goodhomes.org.uk/downloads/news/VIAQ%20final%20120220%20-%20PUBLICATION.pdf
http://www.siberzone.es/?page_id=1357
http://www.siberzone.es/?page_id=1357
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_HS_2009.pdf
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_HS_2009.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35931-35984.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35931-35984.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3905.pdf
http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/BuildingStandards/FileDownLoad,1647,en.pdf
http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/BuildingStandards/FileDownLoad,1647,en.pdf
http://www.seai.ie/Renewables/Renewable_Energy_Library/Low_energy,_low_carbon_and_passive_houses_Consumer_Guide_2010.pdf
http://www.seai.ie/Renewables/Renewable_Energy_Library/Low_energy,_low_carbon_and_passive_houses_Consumer_Guide_2010.pdf
http://www.seai.ie/Renewables/Renewable_Energy_Library/Low_energy,_low_carbon_and_passive_houses_Consumer_Guide_2010.pdf
http://www.greenextension.eu/pdf/Low%20energy%20house%20ventilation.pdf
http://www.greenextension.eu/pdf/Low%20energy%20house%20ventilation.pdf
https://sites.google.com/site/lowenergyhome/ventilation-and-heating
https://sites.google.com/site/lowenergyhome/ventilation-and-heating
http://www.energyefficienthomesireland.com/heat-ventilation-insulation.htm
http://www.energyefficienthomesireland.com/heat-ventilation-insulation.htm
http://www.goodhomes.org.uk/downloads/news/VIAQ%20final%20120220%20-%20PUBLICATION.pdf
http://www.goodhomes.org.uk/downloads/news/VIAQ%20final%20120220%20-%20PUBLICATION.pdf

