
CONSELLS PER  

MILLORAR  

L’HABITABILITAT  

DELS NOSTRES  

HABITATGES  
DURANT EL PERÍODE DE CONFINAMENT 

PER A LA LLUITA CONTRA EL COVID‐19 

#quedatacasa 



Al llarg del període de confinament que haurem de 
respectar mentre tingui vigència l’Estat d’Alarma, des 
del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Girona us volem donar alguns 
consells per ajudar en la millora de la qualitat de vida de 
les persones durant aquest període en que haurem 
d’estar dins a casa. 

És molt important aconseguir un ambient interior el 
més sà possible a l'interior de l’habitatge. Això ens 
ajudarà a millorar la percepció anímica i física durant els 
dies de confinament, i a la vegada es poden evitar 
dolències o malalties que poguessin ser conseqüència 
d’un ambient interior poc saludable.

Les recomanacions que us fem des del Col·legi són 
per a mantenir l’ambient interior dins d’uns adequats 
paràmetres de salubritat i confort.



MANTINGUEU LA TEMPERATURA I 

 HUMITAT ADEQUADA AL VOSTRE  

HABITATGE 

En Primer lloc, és molt important mantenir una 
temperatura agradable i evitar les variacions brusques.

La sensació de calor varia d’una persona a l’altre, i 
va en funció del tipus de vestit, l’alimentació, l’activitat 
física que es realitzi, l’edat, el sexe, el tipus de 
calefacció, l’època de l’any, la humitat, la lluminositat i 
els colors. 

La temperatura recomanada és de 20 a 24 ºC per a 
zones d’estada habitual (sala estar, menjador, cuina, 
etc.) i de 18 a 22 ºC per a dormitoris. 

La humitat és un del factors determinants per assolir 
un ambient sà i agradable. S’ha de vigilar que la humitat 
estigui entre el 40 i el 60%. A les nostres comarques, en 
dies de tramuntana i amb calefacció posada la humitat 
sol baixar molt, i al contrari en dies de pluja o de calma. 

Amb el nostre clima hem de vigilar molt que no hi 
hagi una humitat massa reduïda, ja que és coneguda la 
supervivència dels virus quan més baixa és la humitat.



EVITEU LES CONDENSACIONS  

A OBERTURES I ALTRES ELEMENTS 

Les condensacions o presència d’aigua a l'interior de 
finestres o d'altres elements de l'interior dels habitatges 
porten sempre associats altres tipus de problemes que 
deriven en l’aparició de fongs, floridures, etc., que 
faciliten l’acumulació de virus i bactèries. 

És important, en funció de les condicions 
meteorològiques exteriors, vigilar si es produeixen 
condensacions a la vostre llar i, en aquest cas, 
augmentar la ventilació de l’habitatge i sobre tot evitar 
les següents accions en dies de molta humitat exterior:

• Evitar completament estendre roba a l'interior.

• Disminuir al mínim imprescindible les tasques de 
planxa amb vapor.

• Disminuir, en la mesura del possible, la cocció 
d'aliments que desprenguin molt vapor d’aigua. 



VENTILEU L’HABITATGE 3 VEGA‐

DES AL DIA PER MANTENIR 

CONTROLAT EL CO2 A L’AMBIENT 

INTERIOR 

Una adequada concentració de CO2 és 
probablement l’aspecte que més contribueix a mantenir 
un confortable ambient interior. 

El CO2 és un gas inodor, incolor i insípid que no és 
tòxic, encara que en augmentar la concentració en 
espais tancats produeix la sensació d’ambient carregat, 
mals de cap, nàusees, dificultat per al descans, etc. 

La concentració recomanada de CO2 a l'interior dels 
habitatges és de l’ordre de 600-900 ppm. Per 
assolir aquesta baixa concentració es recomana 
ventilar els habitatges entre 20 i 30 minuts al menys 3 
vegades per dia (matí, tarda i abans d’anar a dormir). 
A més, amb una adequada qualitat de l’aire 
interior disminueix enormement la quantitat de 
patògens presents. 

En aquest dies de confinament tinguem present que 
els habitatges són plenament ocupats i utilitzats, i això 
genera molt CO2.



AIREGEU DURANT UNA HORA 

LES HABITACIONS QUE HEU 

NETEJAT O DESINFECTAT AMB 

PRODUCTES QUÍMICS 

El formaldehid, l’aldehid més important, és potser 
la substància tòxica més comú en els espais interiors. En 
condicions normals de temperatura i pressió el 
formaldehid es presenta com un gas, amb una olor 
punyent, intens i penetrant. És hidrosoluble i molt 
volàtil. És present en interiors d’edificis, als taulers de 
partícules de fusta aglomerada, roba, plàstics, paper, 
etc. Però els pics de concentració de formaldehid 
a l'interior dels habitatges es produeixen generalment 
en utilitzar productes comuns de neteja o desinfecció. 

Atès que, en l’actual situació, on les autoritats 
sanitàries ens indiquen que s’han de portar a terme 
freqüents neteges i desinfeccions dels habitatges i de 
les seves cambres higièniques, és més important que 
mai evitar que la concentració de formaldehid interior 
es dispari. És per això, que es recomana que una vegada 
s’ha realitzat la neteja de l’habitatge es ventili 
abundantment (al menys 40 minuts) si s’han fet servir 
productes químics.



DEIXEU QUE EL SOL I LA LLUM 

NATURAL ENTRIN A LA 

VOSTRA LLAR 

La il·luminació a l'habitatge és una peça fonamental 
per al benestar dels integrants que l’ocupen. En el cas 
de la llum natural dona molts avantatges i és molt 
important que s’afavoreixi aquest tipus d'il·luminació, i 
més en un període llarg de confinament. 

La llum natural, si entra a l'interior, permet 
controlar l’estat d'ànim de les persones ja que ajuda a la 
segregació de la serotonina i aquest neurotransmissor 
ens ajuda a que tinguem sentiments positius. Un altre 
efecte positiu són els rajos UVA del sol que aporten la 
producció de vitamina D. També permet tenir una millor 
concentració, és un antiepressiu natural i ens ajuda en 
la percepció del lluïment de la neteja de les estances, 
donant fins i tot una sensació de major amplitud.



OBRIU LES AIXETES SI SENTIU 

MALS OLORS 

De vegades, després de dies de forts vents, 
notem als banys i a la cuina uns olors molts 
desagradables, en diem olor a desaigua. Això ens 
passa si un aparell sanitari no el fem servir durant 
uns dies i per efecte de la pressió exterior de l’aire es 
buiden els sifons, que són la barrera que tenen els 
conductes per evitar el pas de males olors. És un olor 
molt desagradable que passa molt ràpidament a 
l'interior de l’habitatge. 

La solució en aquest casos és molt senzilla, obriu 
l’aixeta d’aigua freda uns 30 segons i la mala 
olor desapareixerà.



ENDARRERIU LES PETITES RE‐

FORMES A CASA, QUE SIGUIN 

SUSCEPTIBLES D’OCASINAR UN 

ACCIDENT A LA LLAR 

En aquests dies de confinament i baixa activitat, ens 
sorgeix la temptació de fer petites modificacions a casa, 
sense tenir els coneixements necessaris. 

Us aconsellem que posposeu aquest treballs i que 
una vegada finalitzat el confinament consulteu a un 
professional, ja que és un esforç i responsabilitat de tots 
evitar que augmenti la pressió assistencial als hospitals, 
cosa que podria passar en cas d’accident domèstic. 

Feu molta atenció a les instal·lacions d'electricitat i 
fontaneria, ja que els danys propis o a la comunitat 
poden ser enormes, en un moment en que no està 
garantida l'assistència tècnica immediata de les 
empreses de manteniment.



FEU SERVIR AL MÀXIM LA 

TERRASSA I EL BALCÓ 

La llum i l’aire exterior són fonamentals per a 
mantenir uns adequats nivells de serotonina i de 
vitamina D.

Aprofiteu al màxim la terrassa que teníeu quasi 
oblidada.

En cas de dubte podeu fer-nos consultes a través de: 

gabinet.tecnic@aparellador.cat 

h ps://www.facebook.com/aparelladorsgirona/ 

COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS
I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA


