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Aquestes molèsties per als
ocupants dels edificis han
estat recollides per l’Orga -
nització Mundial de la Salut
(OMS) com a síndrome de
l’edifici malalt, que ha estat
definida com el “conjunt de
malalties originades o esti-
mulades per la contaminació
de l’aire en espais tancats”. 

D’aquesta manera, el DB
HS 3, Qualitat de l’Aire Inte-
rior, regula les instal·lacions
de ventilació en els edificis
d’habitatges i en els garatges
a fi d’assegurar una ventilació
adequada, aportant un cabal
suficient d’aire exterior, ga -
rantint l’extracció de l’aire vi -
ciat i considerant l’estalvi
e nergètic i l’atenuació acústica.

Per això, cal garantir una
correcta circulació de l’aire
exterior, que entrarà per les
obertures d’admissió ins-
tal·lades a dormitoris i sales
d’estar, circulant a través de
les obertures de pas i expul -
sant-se per les obertures d’ex -
tracció instal·lades a les cui-
nes, lavabos i banys (Fig. 1).
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El DB HS Higiene, salut i protecció del medi ambient del CTE té com a objectiu reduir a lí -
mits acceptables el risc que els usuaris, dins dels edificis i en condicions normals, pateixin
molèsties o malalties. També el risc que els edificis es deteriorin i deteriorin el medi ambient
com a conseqüència de les característiques del projecte, construcció, ús i manteniment.
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Ventilació d’acord
amb el DB HS 3

Taula 1 Cabal de ventilació mínim exigit qv en l/s (m3/h)
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NOTA 1. Ventilació en què, quan les
condicions de pressió i temperatura
ambientals són favorables, la renovació de
l’aire es produeix com en la ventilació natural
i, quan són desfavorables, com en la
ventilació amb extracció mecànica.

NOTA 2. Ventilació en què la renovació de
l’aire es produeix pel funcionament d’aparells
electromecànics disposats amb aquesta
finalitat. Pot ser amb admissió mecànica,
amb extracció mecànica o equilibrada.

Figura 2. Ventilació mecànica 
amb extractor centralitzat

Figura 3. Ventilació mecànica 
amb extractors descentralitzats

Per aconseguir això, els
habitatges han de disposar
d’un sistema general de ven-
tilació que pot ser híbrida1 o
mecànica2, i les cuines d’un
sistema addicional específic
de ventilació amb extracció
mecànica per als vapors i els
contaminants de la cocció. A
més, s’han d’assegurar els ca -
bals de ventilació mí nims exi -
gits per a cada local a la Taula
2.1 del DB HS 3 (Taula 1).

Per calcular el cabal d’ad -
missió mínim en dormitoris i
sales d’estar, cal considerar el
nombre d’ocupants de la ma -
nera següent:
- Un en cada dormitori in -

dividual i dos en cada dor-
mitori doble.

- A cada sala d’estar/men -
jador, la suma dels comp-
tabilitzats per a tots els
dormitoris de l’habitatge
corresponent.

TIPOLOGIES
D’INSTAL·LA CIONS 

EDIFICIS PLURIFAMILIARS

1. Ventilació mecànica amb
extractor centralitzat. En

aquest sistema de ventilació
(Fig. 2), les boques d’extrac -
ció situades en lavabos,
banys i cuines, es connecten
a conductes col·lectius verti-
cals i horitzontals cap a la
caixa d’extracció mecànica
disposada a la coberta de
l’edifici; d’aquesta manera es
limiten el nombre d’extrac -
tors electromecànics en la
instal·lació i el consum elèc-
tric, i es facilita també el seu
manteniment.

Els extractors centralit-
zats s’han instal·lar sempre
amb un mòdul silenciador i
un acoblament elàstic en
cada orella del ventilador, per
assegurar el confort acústic
a l’interior dels habitatges, i
han de ser muntats sobre
suports antivibratoris per
evitar que les vibracions ge -
nerades pel ventilador es
transmetin cap als habitatges
per l’interior del conducte. 

2. Ventilació mecànica amb
extractors descentralitzats.
El sistema de ventilació amb
extractors descentralitzats
(Fig. 3) sorgeix com a alter-
nativa al sistema amb extrac-

tor centralitzat, ja que moltes
vegades no és possible asse-
gurar un espai suficient a la
coberta de l’edifici que per-
meti dur a terme aquesta ins-
tal·lació.
Aquest sistema de ventilació
cobra especial rellevància en
els edificis d’habitatges amb
coberta inclinada, ja que
l’execució d’un sistema de
ven tilació amb extractors
centralitzats resulta pràctica-
ment impossible.

El sistema de funciona -
ment és exactament el ma -
teix que en el cas anterior,
tret que, en aquesta ins-
tal·lació, cada extractor verti-
cal dóna servei únicament a
un sol conducte col·lectiu.

3. Ventilació híbrida. Quan
es treballa amb tir natural en
certes condicions ambientals,
els sistemes de ventilació hí -
brids (Fig. 4) tenen una sèrie
de restriccions de disseny no
exigibles en el cas de la venti-
lació mecànica, com són les
següents:
- Les boques d’extracció

s’han de connectar direc-
tament amb els conductes
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d’extracció verticals, ja
que no es permeten trams
horitzontals.

- Els conductes de les dues
últimes plantes han de ser
individuals i els conductes
col·lectius no han de ser-
vir a més de sis plantes.

- Els conductes verticals
han de disposar de ramals
interiors, per evitar efec-
tes de tir invers.
Així mateix, els extrac-

tors híbrids estan dotats de
sondes tèrmiques que regu-
len l’entrada en funciona-
ment d’aquests extractors, de
manera que tan sols s’enge -
guen quan no es donen les
condicions ambientals neces-
sàries perquè hi hagi tir
natural.

HABITATGES UNIFAMILIARS

1. Ventilació mecànica uni-
familiar amb extractor cen-
tralitzat. L’extractor centra-
litzat unifamiliar (Fig. 5) té
quatre boques de connexió
per als banys i una connexió
específica per a la cuina.
D’aquesta manera, un únic
extractor unifamiliar pot
donar servei fins a cinc locals
d’extracció.

Les boques d’extracció es
connecten a conductes d’ex -
tracció individuals fins a
l’extractor unifamiliar. Cal
conduir la sortida de l’extrac -
tor unifamiliar cap a l’exte -
rior de l’edifici.

Ventilació addicional espe-
cífica de les cuines. Tal com
indica el DB HS 3, les cuines
han de disposar d’un sistema
addicional específic per eva-
cuar els vapors i gasos de
cocció (Fig. 6). Aquest siste-
ma de ventilació ha de ser

inde pendent de qualsevol
altra ex tracció i/o ventilació,
inclo ent-hi la ventilació ge -
neral híbrida o mecànica.

Les campanes de cuina
han d’estar dotades de clape-

tes antiretorn o qualsevol
altre sistema antiretorn
equi  valent i els conductes
d’ex tracció col·lectius han de
disposar de ramals inte -
riors.�
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Figura 5. Ventilació mecànica unifamiliar amb extractor centralitzat

Figura 4. Ventilació híbrida Figura 6. Ventilació addicional
específica de les cuines
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