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Encara que les necessitats
varien d’un país a l’altre i
d’una regió a una altra, la
major part de les reglamen -
tacions es basen en l’adap -
tació de l’aïllament a les
condicions locals del clima.
Con sideren i afavoreixen les
aportacions solars passives,
a més de tenir en compte la
permeabilitat dels edificis i la
presència de ponts tèrmics,
entre d’altres.

Probablement el punt més
important de la Directiva és la
certificació energètica, que
estableix un certificat on figu-
ren els valors de referència,
segons les normes i les millo-
res pràctiques del seu ús, a fi
que els consumidors puguin
comparar i avaluar el rendi-
ment energètic de l’edifici.

La reducció de la factura
de calefacció, als anys setan-
ta, va ser tan important que
es va fer un es forç exagerat
per millorar l’estanquitat
dels edificis, de manera que
se’n limita la permeabilitat,
però sense assegurar una

bona ventilació. Això va con-
duir a l’aparició de problemes
de qualitat de l’aire interior,
coneguts com la síndrome de
l’edifici malalt.

El Codi Tècnic de l’Edi -
ficació (CTE), en concret, el
do cu ment bàsic de Salubritat
HS3 qualitat de l’aire inte-
rior, té per objecte el requisit
bàsic d’“Higiene, salut i pro-
tecció del medi ambient”,
reduir a límits acceptables el
risc dels usuaris, dins dels
edificis i en condicions nor -
mals d’utilit zació, així com el
risc que els edificis es dete-

riorin i malmetin el medi
ambient del seu entorn im -
mediat, com a conseqüència
de les característiques del pro -
jecte, construcció, ús i man-
teniment (vegeu Taula 1).

Els habitatges han de dis-
posar d’un sistema general
de ventilació que pot ser hí -
brid o mecànic, de forma que
aporti un cabal suficient de
l’aire exterior i garanteixi
l’extracció i expulsió de l’aire
viciat pels contaminants.
L’aire ha de circular des dels
locals secs fins als humits,
per això els menjadors, els
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La consciència ambiental i la necessitat d’arribar als objectius del Protocol de Kyoto han
significat un punt d’in flexió en la manera de pensar i actuar de la societat i dels organismes
públics. La Unió Europea va adop tar el desembre del 2002 la Di rectiva pel rendiment ener-
gètic dels edificis que demanava als estats que revisessin les reglamentacions tèrmiques.
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Ventilació mecànica
controlada i eficiència

1 A les cuines amb sistema de cocció per combustió o dotades de calderes no estanques aquest cabal
s’incrementa en 8 l/s

2 Aquest és el cabal corresponent a la ventilació addicional específica de la cuina

Taula 1 Cabals de ventilació mínims exigits qv en l/s
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dormitoris i les sales han de
tenir obertures d’admissió;
els banys han de tenir ober-
tures d’extracció i, alhora, les
particions situades entre els
locals d’admissió i els locals
amb extracció han de tenir
obertures de pas (vegeu un
exemple a la figura 1).

LIMITAR LES PÈRDUES 
ENERGÈTIQUES
L’estalvi energètic és l’origen
de per què cal ventilar un
habitatge. El simple fet de
controlar el cabal d’aire ex -
tret ens permet estalviar en
el consum de calefacció i/o
climatització.

La ventilació no controla-
da d’un habitatge pot repre-
sentar una part important de
les seves pèrdues energèti-
ques globals. Per tant, és
important escollir el sistema
de ventilació que permeti limi-
tar les pèrdues energètiques:
- Controlar el cabal constant

o modular en funció de les
necessitats del mo ment. 

- Recuperar part de l’ener -
gia evacuada a l’exterior
per transferir-la a l’aire
impulsat cap a l’interior.

- Reduir el consum elèctric
dels components de la ins-
tal·lació.

VENTILACIÓ MECÀNICA  
CONTROLADA
La ventilació mecànica con-
trolada (VMC) permet gestio-
nar d’una forma eficient el con-
sum energètic. Actualment la
VMC ofereix diferents ti pus
de sistemes de ventilació que
van des del més senzill fins al
més complet i eficient des del
punt de vista energètic:
- Simple flux autoregulable
- Simple flux higroregulable
- Doble flux

A la VMC de simple flux
autoregulable (figura 2), tant
les entrades d’aire com les bo -
ques d’extracció modifiquen
la superfície de pas d’aire
automàticament en funció de
la pressió a la qual estan sot -
meses, amb la finalitat d’au -

toequilibrar la instal·lació i
reduir els riscos de corrents
d’aire per vents de façana pel
que fa a les admissions d’aire.

La VMC de simple flux hi -
groregulable es caracteritza
perquè la superfície de pas
d’aire tant d’entrada, com
l’extret, a les boques d’extrac -
ció, s’ajus ta automàticament
a la humitat de l’estança on
estan ubicades, en consonàn-
cia amb l’activitat que s’hi fa.

També coneguda com a
“recuperadors”, la VMC de
doble flux (figura 3) consis-
teix en un sistema més com-
plex, on es recupera part de
l’energia de l’aire extret. L’ai -
re exterior és filtrat i escalfat
i/o refredat abans de la seva
insuflació a les zones seques
(sales d’es tar i dormitoris).

Dormitori Saló-menjador

Dormitori Dormitori Cuina

Bany
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Conducte
d’extracció

Obertura
d’extracció
Obertura 
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Figura 2. Sistema de VMC autorregulable

Figura 3. Sistema de VMC Doble Flux
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Figura 1. Exemple de ventilació
a l’interior d’un habitatge
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L’extrac ció es duu a terme
per les zones humides (banys,
la vabos i cuines), igual que
en els sistemes de monoflux.

L’elecció d’un sistema o
altre depèn del que busqui
l’usuari final:
- La VMC simple de flux au -

toregulable proporciona una
qualitat d’aire correcta
amb una inversió reduïda.

- Amb la VMC simple de
flux higroregulable, el sis-
tema s’adapta a les neces-
sitats de ventilació a cada
moment, de manera que
s’obté una millor relació
tèrmica/inversió.

- Finalment, amb la VMC
de doble flux, obtindrem
el confort òptim en termes
de qualitat d’aire, insono-
rització i estalvi d’energia. 

COMPONENTS DE LA VMC
Pel que fa als productes que
conformen un sistema de
VMC cal esmentar les en -
trades d’aire, les boques d’ex -
tracció, els  grups de VMC i
els conductes.

Les entrades d’aire són
elements disposats a les ober-
tures d’admissió, que comu-
niquen el local (concretament
les zones seques) amb l’exte -
rior, per dirigir adequada-
ment el flux d’aire i impedir
l’entrada d’aigua, aire i in sec -
tes. Pot ser regulable o d’o ber-
tura fixa i tenir ele ments
addicionals per obtenir una
atenuació acústica adequada.
Es pot situar tant a la fuste-
ria com al mur de tancament.

- Entrades d’aire autoregu-
lables (figura 4)

- Entrades d’aire autoregula-
bles acústiques (figura 5)

- Entrades d’aire higrore-
gulables (figura 6)

Les boques d’extracció, ubi-
cades a les estances humides
comuniquen l’habitatge amb
l’exterior mitjançant el grup.

Hi ha diferents mo dels en
funció del tipus de sistema
instal·lat: autoregulables i hi -
groregulables (figures 7 i 8).

Els grups, dispositius de
ventilació mecànica que co -
mu niquen les boques d’ex -
tracció amb l’exterior, extre uen
l’aire de forma con ti nuada. Hi
ha una àmplia gamma amb
característiques diferents (ve -
geu figures 9, 10 i 11):

- Grup VMC autoregulable
(per a habitatges unifami-
liars, adossats, etc.)

- Caixes VMC autoregula-
bles extraplanes (per a
habitatges amb espais re -
duïts, com els verticals)

- Grup de VMC higroregu-
lables

- Grup VMC de doble flux,
“recuperadors” de calor

Els conductes i accessoris
conformen els sistemes que
comuniquen les boques d’ex -
tracció amb els grups i, de la
mateixa forma, comuniquen
els grups amb l’exterior de
l’habitatge.

La forma llisa interior re -
dueix significativament les
pèrdues de càrrega del siste-
ma, com el soroll, i la seva
alçada mínima permet cabals
mà xims d’ex trac ció amb el
mínim espai disponible.�
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Fig. 4 Entrada d’aire autoregulable

Fig. 9 Grup VMC autoregulable

Fig. 10 Caixa VMC autoregulable

Fig. 11 Grup VMC doble flux

Fig. 5 Entrada d’aire acústica

Fig. 7 Boca d’extracció autoregulable

Fig. 8 Boca d’extracció higroregulable

Fig. 6 Entrada d’aire higroregulable

Fig. 12 Sistema de conductes i accessoris
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