Exigències bàsiques d'estalvi d'energia (HE)
Exigència bàsica HE-3, Condicions de les instal·lacions d’il·luminació:
Els edificis han de disposar d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i a la
vegada eficaces energèticament, i han de disposar d’un sistema de control que permeti ajustar el seu
funcionament a l’ocupació real de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de
la llum natural a les zones que presentin unes condicions determinades.

Secció DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació
Àmbit d’aplicació
És d'aplicació...
...a les instal·lacions d’il·luminació interior en:
a) edificis de nova construcció;
b) intervencions en edificis existents amb:
renovació o ampliació d’una part de la instal·lació.
canvi d’ús característic de l’edifici.
canvis d’activitat en una zona de l’edifici.
No és d'aplicació...
a) les instal·lacions interiors d’habitatges;
b) les instal·lacions d’enllumenat d’emergència;
c) els edificis protegits oficialment perquè són part d’un entorn declarat o per raó del seu valor
arquitectònic o històric particular, en la mesura en què el compliment de determinades
exigències bàsiques d’eficiència energètica en pugui alterar de manera inacceptable el caràcter
o l’aspecte, i és l’autoritat que dicta la protecció oficial qui en determina els elements inalterables;
d) construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys;
e) edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m²;
f) edificis industrials, de la defensa i agrícoles, o part d’aquests, en la part destinada a tallers i
processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.
Intervencions en edificis existents
S'aplica aquesta secció a les instal·lacions d’il·luminació interior de tot l’edifici, en els casos
següents:
- intervencions en edificis existents amb una superfície útil total final (incloses les parts
ampliades, si s’escau) superior a 1.000 m², on es renovi més del 25% de la superfície il·luminada.
- canvis d’ús característic.
Quan es renovi o s’ampliï una part de la instal·lació, s’ha d’adequar la part de la instal·lació
renovada o ampliada perquè es compleixin els valors d’eficiència energètica límit en funció de
l’activitat.
Quan la renovació afecti zones de l’edifici per a les quals s’estableixi l’obligatorietat de sistemes
de control o regulació, s’ha de disposar d’aquests sistemes.
En canvis d’activitat en una zona de l’edifici que impliquin un valor més baix del valor d’eficiència
energètica de la instal·lació (VEEI) límit respecte al de l’activitat inicial, s’ha d’adequar la
instal·lació de la zona esmentada.
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Secció DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació
Esquema d'aplicació

Esquema d'aplicació HE-3
"Guia de aplicación DB-HE 2019"
https://www.codigotecnico.org/pdf/GuiasyOtros/Guia_aplicacion_DBHE2019.pdf
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