
  

 

Ventilació i sistemes de climatització  

 
La principal via de transmissió del virus SARS-CoV-2 és la via aèria, a través de petites gotes que 

es produeixen quan una persona infectada tus, esternuda o parla, a distàncies curtes (gotes 

superiors a 5 micres). Aquestes gotes són relativament pesades, no viatgen lluny i es dipositen ràpidament 

al terra o a les superfícies properes. Per això una de les principals mesures per evitar el contagi és 

mantenir la distància entre persones d’1,5 metres, així com l’ús de mascaretes.  

Tanmateix, el virus pot ser viable a l’aire unes hores en aerosols més petits (inferiors a 5 micres) que 

podrien desplaçar-se a més distància, transportats per fluxos d’aire o per conductes d’aire dels sistemes 

de climatització. Tot i que aquesta via de transmissió per aerosols petits és menys probable, es 

poden adoptar algunes mesures preventives al respecte.  

D’altra banda, la recirculació de l’aire produïda per unitats de tractament d’aire pot ajudar a mantenir  els 

aerosols a l’ambient, evitar que precipitin per gravetat i recircular-los, tot i que aquests equips no 

amplifiquen la concentració de virus i, a més, el procés de condensació de la humitat que es produeix en 

l’època estival a les bateries dels equips redueix la probabilitat de transmissió del virus a través d’aquestes 

instal·lacions. 

És important considerar la ventilació com a mesura efectiva de prevenció de la malaltia. La 

renovació de l’aire té efecte sobretot per reduir aquestes gotes més petites, que poden romandre 

hores en suspensió en ambients tancats.   

 

Per això, recomanem: 

 Mantenir la màxima aportació possible d’aire exterior als habitatges i locals, mitjançant ventilació 

natural, obrint portes i/o finestres o, si es disposa de sistemes de ventilació i climatització, 

treballant el màxim possible amb aire exterior per afavorir la renovació de l’aire, sempre i quan es 

pugui garantir una temperatura interior màxima de 26ºC (temperatura recomanada per la  Generalitat 

de Catalunya per estalviar energia o consumir-la de forma més eficient). 

 

 Els sistemes descentralitzats, com les unitats de fan-coil, splits o petits equips autònoms, que 

només recirculen l’aire interior escalfant-lo o refredant-lo, quan sigui necessari utilitzar-los per 

garantir una temperatura interior màxima de 26ºC (temperatura recomanada per la  Generalitat de 

Catalunya per estalviar energia o consumir-la de forma més eficient), i no es disposi de suficient 

aportació forçada d’aire exterior, es recomana fer-los servir amb velocitats de ventilador baixes. 

També pot ser adient complementar-ho amb ventilació natural, obrint portes o finestres, per tal 

que hi hagi renovació de l’aire.  

 

 Els ventiladors (d’aspes, de peu, de sobretaula, etc) poden ser una font de dispersió de gotícules, 

atès el flux d’aire que generen al seu voltant, per la qual cosa no són molt recomanables. Tanmateix, 

en cas que per raons de d’augment de temperatura sigui necessari el seu ús, cal tenir en compte 

que el flux d’aire generat no es dirigeixi cap a les persones. Així mateix, s’utilitzarà a la menor 

velocitat possible, per generar menys turbulències. 
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 Els lavabos han d’estar ben ventilats. Quan es faci ús dels inodors, cal tancar la tapa abans de la 
descàrrega de l’aigua de la cisterna, per evitar una possible transmissió fecal-oral del virus. 

 Com a mesura de prevenció general, és oportú que abans de posar en funcionament les unitats 

de ventilació i equips de tractament de l'aire es realitzi una neteja i desinfecció dels equips.  

 

La neteja i desinfecció de les superfícies externes dels equips es pot fer amb els productes 

habituals de neteja i desinfecció de superfícies.  Els filtres dels equips domèstics o petits equips 

autònoms, com splits o fan-coils, es poden desinfectar amb una solució d’hipoclorit sòdic al 0,1 %. 

Per a obtenir-la, es pot fer una dilució 1:50 d’un lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 

5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua. Aquestes 

solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns 5 minuts per assegurar una 

desinfecció eficaç. També es poden utilitzar els productes autoritzats per ús pel públic en general per 

a “desinfecció de contacte” de superfícies i equips (Registre de plaguicides no agrícoles o biocides o 

Registre Oficial de Biocides de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri 

de Sanitat, Tipus de Productes 2). Després de la desinfecció cal un posterior aclarit amb aigua per 

evitar que els residus puguin passar a l’aire quan es posi en marxa l’equip. Tots els productes s'han 

d'utilitzar seguint estrictament les condicions d’ús que figuren a les seves etiquetes. 

 

 El manteniment dels equips es realitzarà d’acord amb el que estableix el Reglament d’instal·lacions 

tèrmiques, per empreses mantenidores habilitades, amb les periodicitats que s’indiquen a aquesta 

norma. 

 

Per a més informació es poden consultar els següents enllaços: 

 Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de 

edificios y locales para la prevención de la propagación del SARS-CoV-2. Ministerio de Sanidad y 

Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico.  

 Heating, ventilation and air-conditioning systems in the context of COVID-19. ECDC. 

 

 Guía de recomendaciones preventivas en calidad del aire interior, para edificios de concurrencia frente 

al coronavirus (SARS-COV-2) FEDECAI.  

 Guía de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación para edificios de uso 

no sanitario para la prevención del contagio por COVID-19. ATECYR. 

 

 COVID-19: Regular and correct maintenance of ventilation Systems. EUROVENT. 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

 Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana 
 

 Coronavirus SARS-CoV-2. Informació per a la ciutadania. Canal Salut.  

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=biocidas
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_de_operacion_y_mantenimiento.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_de_operacion_y_mantenimiento.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_de_operacion_y_mantenimiento.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/heating-ventilation-air-conditioning-systems-covid-19
https://www.fedecai.org/DESCARGAS/GUIA-CENTROS-SANITARIOS.pdf
https://www.fedecai.org/DESCARGAS/GUIA-CENTROS-SANITARIOS.pdf
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1277
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1277
https://eurovent.eu/?q=articles/covid-19-regular-and-correct-maintenance-ventilation-systems-gen-110500
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15820
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/

