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DB HS 3 Qualitat de l'aire interior

031 Caracterització i quantificació d'exigència

01.- Aportació de cabal d'aire exterior

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Limitació CO² i 
ventilació mínima

Es justifica la limitació de la concentració mitjana de CO²<900 ppm i 
acumulat anual de CO² que excedeix de 1.600 ppm <500.000 ppm.h, i 
ventilació mínima, aportant el cabal d'aire exterior extablert al DB HS-3:
  Locals secs: tipus d'habitatge                              dormitori principal            

  Locals humids:  Mínim en total             Mínim per local       

Ventilació de locals 
no habitables

El cabal mínim de ventilació projectat compleix amb els mínims 
normatius: 
   Trasters i zones comuns ≥0,7l/s per m² útil 
   Aparcaments i garatges ≥120l/s per plaça
   Magatzems de residus ≥10l/s per m² útil
Ventilació de                            controlada amb

02.- Evacuació de fums de cocció a les cuines

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Zona de cocció de 
les cuines

Disposa d'un sistema independent que permet extreure un cabal 
mínim de 50 l/s

032 Disseny de les condicions generals de sistemes de ventilacions

01.- Habitatges

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Característiques L'habitatge disposa de sistema:      híbrid;        mecànic.
L'aire circula dels locals secs als humits.
Les particions entre locals secs i humids disposen d'obertures de pas.

Obertures 
d'admissió

El Projecte defineix les següents obertures d'admissió:
   Obertures dotades d'airejadors 
   Obertures fixes de la fusteria (dispositiu de microventilació classe 1)
   Fusteries de classe 1 segons UNE EN 12207:2000

Per ventilació híbrida: Comuniquen directament amb l'exterior
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DB HS 3 Qualitat de l'aire interior

032 Disseny de les condicions generals de sistemes de ventilacions

01.- Habitatges

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Obertures 
d'admissió

 Els airejadors es disposen a una distància  >1,80 m del terra.
 Cuina/menjador/dormitoris/sales disposen de sistema
 complementari de ventilació natural (finestra o porta exteriors)

Local 
compartimentat 
amb extracció

 Disposa d'obertures de pas entre compartiments.
 L'obertura d'extracció es disposa al compartiment més contaminat.
 L'obertura de pas que connecta amb la resta de l'habitatge es troba 
 al local menys contaminat.

Obertures 
d'extracció

Conectades a conductes d'extracció.
Disposades a <20cm del sostre i >10cm de racons o cantonades 
verticals.

Sistema addicional 
cuina

Disposa d'extracció mecànica dels fums de cocció amb conducte 
d'extracció independent.
Per conducte compartit per diversos extractors: Cadascun esta dotat 
d'una vàlvula automàtica d'obertura durant el funcionament o de 
qualsevol altre sistema antiretorn.

Per conducte compartit per diversos extractors:
Cadascun esta dotat d'una vàlvula automàtica d'obertura durant el 
funcionament o de qualsevol altre sistema antiretorn.

02.- Magatzems de residus

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Característiques Disposa d'un sistema de ventilació:    natural;     híbrida;     mecànica.

Mitjans de 
ventilació natural

Amb obertures mixtes: Es disposen almenys en dues parts oposades 
del tancament.
Cap punt de la zona dista més de 15 m de l'obertura més pròxima.

Amb obertures d'admissió i extracció: comuniquen directament amb 
l'exterior. La separació vertical entre aquestes és ≥1,5 m.

Mitjans de 
ventilació híbrida i 
mecànica

Per ventilació híbrida: Les obertures d'admissió comuniquen 
directament amb l'exterior.

Per magatzem compartimentat: Obertura d'extracció disposada al 
compartiment més contaminat, (que no disposa de l'admissió); 
Disposa d'obertures de pas entre compartiments.
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DB HS 3 Qualitat de l'aire interior

032 Disseny de les condicions generals de sistemes de ventilacions

02.- Magatzems de residus

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Mitjans de 
ventilació híbrida i 
mecànica

Les obertures d'extracció es connecten a conductes d'extracció.

Els conductes d'extracció no es comparteixen amb locals d'un altre ús.

03.- Trasters

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Als trasters i a les seves zones comunes disposen de ventilació:   
    Natural;    híbrida;    mecànica.

Mitjans de 
ventilació natural

Obertures mixtes a la zona comuna almenys en dues parts oposades 
del tancament. Cap punt dista més de 15 m de la més pròxima.

   Per ventilació a l'exterior: Les obertures d'admissió i extracció 
comuniquen directament amb l'exterior i la separació vertical
entre aquestes ha de ser com a mínim d’1,5 m
   Per ventilació a través de zona comuna: La partició disposa almenys 
dues obertures de pas separades verticalment ≥1,5 m.

Mitjans de 
ventilació híbrida i 
mecànica

Ventilació a través de zona comuna: L'extracció es situa a la zona 
comuna.
Les particions entre trasters i zones comuns disposen d'obertures de 
pas.

Les obertures d'admissió comuniquen directament a l'exterior.
Les obertures d'extracció es connecten a conductes d'extracció.

Distància≤15m a obertures d'admissió o extracció des de qualsevol 
punt de la zona comú.

Separació vertical ≥1,5m entre obertures de pas de cada traster.

04.- Aparcaments i garatges de qualsevol tipus d'edifici

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Sistema de 
ventilació

      Natural;      Mecànica.
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DB HS 3 Qualitat de l'aire interior

032 Disseny de les condicions generals de sistemes de ventilacions

04.- Aparcaments i garatges de qualsevol tipus d'edifici

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Ventilació natural Obertures mixtes a façanes oposades repartides uniformement.
Distància ≤25m (sense obstacles) entre qualsevol punt i l'obertura més 
propera.
     Si distància entre obertures més properes>30m:
     disposa d'una altra equidistant a ambdues (separació màx: 31,5m)

Per Garatges ≤5 plaçes i ≤100m² es permet:
Disposa obertura/es d'admissió i extracció seprades verticalment 
≥1,5m i comunicades directament a l'exterior

Ventilació mecànica     Exclusiva de l'aparcament;    Compartida amb els trasters.
    Extracció mecànica;       Admissió i extracció mecànica.

S'eviten els estancaments de gasos pel compliment de:
    Obertura d'admissió + obertura d'extracció cada 100m² de 
superfície útil.
    Separació obertures d'extracció <10m.
    ≥ ⅔ de les obertures d'extracció es situen a ≤ 0,5 m del sostre.
    Altra disposició que produeix el mateix efecte.

Per ventilació conjunta d'aparcaments compartimentats:
Obertures d'admissió en els compartiments (mínim una per 
compartiment)
Obertures d'extracció en zones de circulació comunes;

Per aparcaments de ≥15 places disposa de:
≥2 xarxes de conductes d'extracció dotats d'aspirador mecànic

Mitjans de 
ventilació mecànica

Per aparcament de >5 places o >100m² útils disposen de detectors de 
CO:
  Activen automàticament els aspiradors mecànics quan s'assoleix:
      50 p.p.m (si es preveu que hi hagi empleats);     100 p.p.m. en cas 
contrari.

033 Condicions particulars dels elements

01.- Obertures i boques de ventilació

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Dimensions 
d'espais exteriors i 
patis amb obertures 
per ventilació

    Regulats per norma urbanística.
    A la seva planta es pot inscriure un cercle de Ø ⅓ de l'alçada del 
seu tancament més baix, i un cercle de Ø3m.
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DB HS 3 Qualitat de l'aire interior

033 Condicions particulars dels elements

01.- Obertures i boques de ventilació

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Obertures de pas     Airejadors;     Espai entre les fulles de les portes i el terra.

Obertures de 
ventilació

En contacte amb l'exterior: s'evita l'entrada d'aigua de pluja.

Boques d'expulsió Situades a la coberta, i separades horitzontalment ≥3m d'elements 
d'entrada de ventilació i d'espais per persones no ocasionals.

Per ventilació híbrida:  ≥1m sobre la coberta, i compleix:
    ≥ alçada dels obstacles compresos entre 2 i 10m.
    ≥ 1,3 vegades l'açada d'obstacles compresos a una distància ≤ 2 m;
    ≥ 2m en cobertes transitables.

02.- Conductes d'admissió

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Secció Amb secció uniforme pel mateix cabal i manca d'obstacles al seu 
recorregut.

Característiques Tenen un acabat que dificulta l'embrutiment.
Practicable per registre i neteja cada 10 m com a màxim.

03.- Conductes d'extracció per a ventilació híbrida

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Aspirador híbrid Situat després de l'última obertura d'extracció en el sentit del flux de 
l'aire.
  Dos conductes d'extracció contigus comparteixen extractor.

Disposició Els conductes són verticals (s'admet fins 15° amb transicions suaus).

Conductes 
col·lectius

No serveixen més de 6 plantes.
Els de les dues últimes plantes són individuals.
Connexió de les obertures d'extracció amb el conducte col·lectiu a 
través de ramals verticals, (desemboquen en el conducte per sota del 
ramal següent).

Secció Amb secció uniforme pel mateix cabal i manca d'obstacles al seu 
recorregut.
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DB HS 3 Qualitat de l'aire interior

033 Condicions particulars dels elements

03.- Conductes d'extracció per a ventilació híbrida

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Característiques Tenen un acabat que dificulta l'embrutiment.
Practicable per registre i neteja en la coronació i l'arrencada.
Escancs a l'aire per la seva pressió de dimensionament

04.- Conductes d'extracció per a ventilació mecànica

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Aspirador mecànic     Situat a cada conducte després de l'última obertura d'extracció en el
    sentit del flux de l'aire.
    Per ventilació específica de cuina: Aspirador en obertura d'extracció.
    Diversos conductes comparteixen un mateix aspirador.
    Pels conductes dels garatges: no es comparteixen aspiradors.

Secció Uniforme entre dos punts consecutius amb aportació o sortida d'aire.

Característiques Tenen un acabat que dificulta l'embrutiment.
Practicable per registre i neteja en la coronació i l'arrencada.
Escancs a l'aire per la seva pressió de dimensionament

Previsió de 
condensacions

Si es preveu condensacions: El conducte s'aïlla tèrmicament.

Ventilació 
addicional de cuines

Per conductes col·lectius: Connexió de l'extractor a través de ramal 
vertical (desemboca en el conducte per sota del ramal següent)

05.- Aspiradors híbrids, aspiradors mecànics i extractors

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Característiques 
dels aspiradors

Es situen en lloc accessible per la seva neteja
    Disposa de sistema automàtic perquè funcionin simultaniament
    Altra solució que impedeix la inversió del desplaçament de l'aire.

Si escau: Es col·loquen aplomats i subjectes al conducte d'extracció o 
al seu revestiment

Extractors de cuina Abans de l'extractor disposa de filtre de greixos i olis (amb indicador 
de requeriment de remplaçament o neteja).
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DB HS 3 Qualitat de l'aire interior

033 Condicions particulars dels elements

06.- Ventilació natural complementària

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Finestres i portes 
exteriors

En contacte amb un espai que és apte per obertures d'admissió.

034 Dimensionat

01.- Àrea efectiva total de les obertures de ventilació

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Obertures 
d'admissió

L'àrea efectiva total de les obertures d'admissió de cada local és ≥ 
(4·qv ó 4·qva)

Obertures 
d'extracció

L'àrea efectiva total de les obertures d'extracció de cada local és ≥ 
(4·qv ó 4·qve)

Obertures de pas L'àrea efectiva total de les obertures de pas de cada local és ≥ (70cm² 
ó 8·qvp)

Obertures mixtes L'àrea efectiva total de les obertures mixtes de cada local és ≥ 8·qv
Aquesta àrea efectiva total és de cada zona oposada de façana (i 
equidistant si escau).

02.- Conductes d'extracció per ventilació híbrida

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Seccions de cada 
tram

Les seccions de cada tram són com a mínim les exigides:

.

03.- Conductes d'extracció per ventilació mecànica

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Seccions de cada 
tram

Les seccions de cada tram compleixen com a mínim les exigides:
  Per conductes contigus a locals habitables: S≥2,5·qvt  (cm²)
  Per conductes a coberta o locals d'instal·lacions o patinillo que
  compleixen DB HR: S≥1,5·qvt  (cm²)
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DB HS 3 Qualitat de l'aire interior

034 Dimensionat

04.- Aspiradors híbrids, mecànics,

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Dimensionament Es dimensionen d'acord amb el cabal extret i per a una depressió
suficient per a contrarestar les pèrdues de pressió previstes del 
sistema.

05.- Extractors per sistema addicional de la cuina

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Dimensionament Es dimensiona d'acord amb el cabal ≥ 50 l/s.

06.- Finestres i portes exteriors

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Dimensionament La superfície total practicable és ≥1/20 de la sup.útil del local.

035 Construcció

01.- Execució

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Obertures als murs Es defineixen passamurs amb Ø interior ≥ dimensio de ventilació.
Es defineix el segellat del passamur al mur.
S'evita l'entrada d'aigua des de l'exterior.

Obertures 
d'extracció

Si disposa de lamel·les: Inclinació d'aquestes en direcció de la 
circulació de l'aire.

Conductes 
d'extracció

Es preveu el pas a través dels elements de partició horitzontal amb els 
elements necessaris. L'espai preveu una folgança de 20mm amb 
aïllant tèrmic.

Els trams es recolzen al forjat inferior de cada planta.

Sistemes de 
ventilació mecànics

Es defineix la seva col·locació estable i utilitzant elements antivibratoris.

Enllaços i connexions definits estancs i protegits
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