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TEMA:  VENTILACIÓ EN CANVI D'US D'HABITAGE A RESIDENCIAL 

normativa de referéncia: 

 

ORDENAKES METROPOLITAANES D'EDIFICACIÓ 

ORDENAQN METROPOLITANA DE REHABILITACIÓ 
DECRET 183/2010 D'ESTABLIMENTS D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC 

DECRET 140/2003, DE 10 DE JUNY, DAPROVACIÓ DEL REGLAMENT D'INSTAL•LACIONS DESTINADES A ACTIVITATS 

AMB INFANTS I JOVES. 

altra normativa vinculada: 

Atés els canvis normatius soferts durant aquest darrer temps, s'ha procedit a la revisió, refós i 
actualització de les Circulars existents per tal de que siguin efectives en el seu ús. 

Aquesta circular només és d'aplicació en el cas concret d'edificis d'habitatges existents, en els quals es 

canvia l'ús d'algun habitatge individualment a un ús residencial (pensió, alberg, hostal, etc). No aplica a 

edificis comercials, oficines, industrial o altres tipologies d'edificis, ni a edificis d'habitatges que canvien 

totalment el seu ús a residencial. 

ANÁLISI TÉCNICA 

Albergs de ioventut 

Les condicions deis albergs de joventut s'estableixen al capítol 3 del Decret 140/2003, de 10 de juny, 
d'aprovació del Reglament d'instal•lacions destinades a activitats amb infants i joves. 

L'article 32.2 del citat Reglament, estableix que els dormitoris disposaran de Ilum natural i ventilació 
directa de l'exterior que garanteixi la perfecta renovació de l'aire. La superfície mínima d'obertures será 

igual a la dotzena part de la superfície útil del dormitori. 

Excepcionalment, quedaran alliberades de complir la condició anterior les instal•lacions situades en 
edificis catalogats pel seu notable valor históric o artístic, quan el fet de complir-la comporti un 
incompliment de la normativa especifica reguladora d'aquests béns. En aquest casos caldrá garantir la 

ventilació i renovació de l'aire mitjanlant sistemes mecánics o d'altra mena 

En cap cas l'article fa referéncia a les mides deis patis als quals puguin ventilar aquests dormitoris. 
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CONCLUSIÓ: 

En edificis existents, que per aplicació de la normativa vigent puguin sotmetre a canvi d'ús d'algun deis 
seus habitatges per a destinar-lo a ús residencial, en concret al d'hotel, pensió o aiberg de joventut, en 

els quals els condicionants de la ventilació es fan per assimilació a l'ús d'habitatge: 

- Pel que fa als buits de ventilació (finestres) de les habitacions, aquests compliran amb les mides que 
es determinen a l'article 60 de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació. 

- Pel que fa a la mida deis patis als quals han de ventilar els dormitoris, s'aplicaran els criteris fitxats a 

l'Ordenanla Metropolitana de Rehabilitació. 

Montserrat Mendoza Vilaseca 	 Cristina Polo Sangüesa 

Nota: L'original d'aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxiu. 
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