
VENTILACIÓ
Repercussions del nou CTE

Guim Castrillo 
Especialista VMC Soler&Palau



C.T.E. Código Técnico de la Edificación (2006)

HS 3 Qualitat de l’aire interior (modificació 2017)

HS 6 Protecció front al radó
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HS 3 Qualitat de l’aire interior (modificació 2017)

VENTILACIÓ MECÀNICA CONTROLADA (VMC)

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/salubridad/DBHS.pdf


Requisits HS3:

✓ 1.En los locales habitables de las viviendas debe aportarse un caudal 
de aire exterior suficiente para conseguir que en cada local la 
concentración media anual de CO2 sea menor que 900 ppm y que el 
acumulado anual de CO2 que exceda 1.600 ppm sea menor que 
500.000 ppm·h

✓ 2. Además, el caudal de aire exterior aportado debe ser suficiente 
para eliminar los contaminantes no directamente relacionados con 
la presencia humana. Esta condición se considera satisfecha con el 
establecimiento de un caudal mínimo de 1,5 l/s por local habitable 
en los periodos de no ocupación. 



- Extracció zones humides

- Entrada d’aire zones seques
REQUISIT

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/salubridad/DBHS.pdf


CAUDAL MÍNIMO EN  m3/h

TIPO DE
VIVIENDA

LOCALES SECOS LOCALES HÚMEDOS

DORMITORIO
PRINCIPAL

RESTO
DORMITORIOS

SALA ESTAR Y
COMEDORES

MÍNIMO EN
TOTAL

MÍNIMO POR 
LOCAL

0 o 1 DORMITORIO 28,8 - 21,6 43,2 21,6

2 DORMITORIOS 28,8 14,4 28,8 86,4 25,2

3 o MÁS DORMITORIOS 28,8 14,4 36 118,8 28,8

Cabal mínim per a una 

ventilació amb cabal constant
REQUISIT 

En el nou CTE, no hi ha modificacions respecte l’apartat:
HS 3 Qualitat d’aire interior

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/salubridad/DBHS.pdf


Distribució estàndard de cargues tèrmiques d’una vivienda

Pèrdues per 
ventilació 

(+infiltracions)

Pèrdues per 
transmissió



Nou CTE, reducció demanda energètica

- Limitació transmitància tèrmica 
de cada element de l’envolupant

- Factor solar

- Permeabilitat a l’aire 
de l’envolupant

Pèrdues per ventilació 
(+infiltracions)

En edificis molt aïllats, les pèrdues 
energètiques que més incrementen la 
demanda de calefacció, s’associen a la 
ventilació.

Pèrdues per 
transmissió
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Simple flux autoregulable



Elements del sistema autoregulable

BOQUES AUTOREGULABLES AIREJADORS 
AUTOREGULABLES

VENTILADOR
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DIT : document exclusiu S&P on es defineixen els cabals, tipus d’extractors i 
accessoris HIGROREGULABLES





HS 3 :  Qualitat de l’aire interior - DIT

Nova taula d’estalvi energètic:



BOQUES HIGROREGULABLES AIREJADORS HIGROREGULABLESVENTILADOR

Elements del sistema higroregulable
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Doble flux amb recuperació de calor



Sistemes que poden reduir fins a un 90% el consum energètic generat per 
la ventilació en comparació amb un sistema simple flux (HS3)

Tadm - T ext 20º - 2º

Tret - Text 21º- 2º
=Eficiencia  =  hT  = = 94%

20º- 0º

18º- 0º
= 90%





Simple flux autoregulable

Simulació pèrdues tèrmiques de ventilació
BLOC 10 VIVENDES
CABAL TOTAL = 1.200 m3/h

21ºC
0ºC

Pèrdues tèrmiques per ventilació = 8.568 W



Simple flux higroregulable

Simulació pèrdues tèrmiques de ventilació
BLOC 10 VIVENDES – APLICACIÓ DIT
CABAL TOTAL = 936 m3/h

21ºC
0ºC

Pèrdues tèrmiques per ventilació = 6.683 W



Doble flux amb recuperació de calor

Simulació pèrdues tèrmiques de ventilació
BLOC 10 VIVENDES 
CABAL TOTAL = 1.200m3/h

Pèrdues tèrmiques per ventilació = 1.713 W

21ºC 0ºC

18,5ºC 2,5ºC 



Simple flux autoregulable Simulació pèrdues tèrmiques de ventilació
BLOC 10 VIVENDES
CABAL TOTAL = 1.200 m3/h

21ºC
0ºC

Pèrdues tèrmiques per ventilació = 8.568 W

Simple flux higroregulable

Pèrdues tèrmiques per ventilació = 6.683 W

Doble flux amb recuperador de calor

Pèrdues tèrmiques per ventilació = 1.713 W



REPERCUSSIONS DEL NOU CTE?

http://www.boe.es/doue/2010/153/L00013-00035.pdf


Concepció bioclimàtica de l’edifici:

* Orientació vivenda
* Protecció solar
* Utilització d'energies renovables

Reducció del consum energètic dels edificis:

Millora de l’envolupant tèrmica *
Millora de l'estanqueïtat *
Ús de sistemes eficients * 









La instal·lació de VMC no acostuma a correspondre al projecte inicial

• Canvis de sistema amb 
l’objectiu de reduir 
costos.

Amb el nou CTE, donat el pes de la VMC, aquests canvis 
poden penalitzar molt el conjunt de l’edifici



- En termes de confort i salut. 
Encara es fa més necessari ventilar i garantir un cabals
mínims de ventilació, per tal d’evitar:

Amb el nou CTE (EECN) els sistemes de ventilació guanyen més protagonisme:

- No només a nivell energètic



C.T.E. Código Técnico de la Edificación (2006)

HS 6 Protecció front al radó

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/salubridad/DBHS.pdf




✓ Barrera de protecció ✓ Cambra ventilada ✓ Despressurització del terreny


