
Canvis i modificacions 
reglamentàries del CTE

Ainhoa Mata
Institut Català d’Energia

27 de febrer de 2020

Jornada tècnica

Amb la col·laboració de:



#energianeta

Descarbonització UE 2050

Objectius UE-2030 

40% CO2 | 32,5% EE | 32% RE 

Edificis 40% [30% Espanya] 
Consum energia final  CO2

Nous edificis 

Edificis existents

DIRECTIVA 844 Y RECOMENDACIONES SOBRE:

• Directiva 2010/31/UE d’eficiència energètica en edificis

• Directiva 2012/27/UE d’eficiència energètica.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS
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DIRECTIVA 2010/31/UE - Edifici amb un nivell d'eficiència energètica molt alt. 

(...) La quantitat gairebé nul·la d'energia requerida hauria d'estar coberta, en 

molt àmplia mesura, per energia procedent de fonts renovables (...)

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre (BOE 27-diciembre-2019) 

Modificació del CTE - DBHE

Es defineix com a edifici de consum d'energia gairebé nul, aquell edifici, nou o 

existent, que compleix amb les exigències reglamentàries establertes en aquest 

Document Bàsic “DB HE Estalvi d'Energia” referent a la limitació de consum 

energètic per a edificis de nova construcció.

EDIFICIS CONSUM D’ENERGIA GAIREBÉ ZERO 
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CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 

DOCUMENT BÀSIC D’ESTALVI 

D’ENERGIA – MODIFICACIÓ 2019
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DOCUMENT BÀSIC HE ESTALVI D’ENERGIA

Modificacions del DB Estalvi d’energia i incorporació del DB HS6 de protecció 
enfront del radó (Reial decret 732/2019)

• Entrada en vigor el 28 de desembre de 2019.
• Fins al 28 de juny de 2020: aplicació voluntària.
• A partir del 28 de juny de 2020: Aplicació obligatòria a les obres de nova 

construcció i a les intervencions en edificis existents per a les quals, en tots 
dos casos, se sol·liciti llicència municipal d'obres.  

https://www.codigotecnico.org/

https://www.codigotecnico.org/
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SECCIÓ HE 0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 

Àmbit d’aplicació
a) edificis de nova construcció; 
b) intervencions en edificis existents:
• Ampliacions en les que s’incrementi més d’un 10% la superfície o el volum 

construït de la unitat o unitats d’ús sobre les que s’intervingui, quan la 
superfície útil total ampliada superi els 50 m2; 

• canvis d’ús, quan la superfície útil total superi els 50 m2; 
• reformes en les que es renovin de forma conjunta las instal·lacions de 

generació tèrmica i més del 25% de la superfície total de la l’envolupant 
tèrmica final de l’edifici. 

Exigències d’aplicació en la part ampliada i unitat de canvis d’ús, i en les 
reformes, aplicació en el conjunt de l’edifici.
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SECCIÓ HE 0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 

S’exclouen de l’àmbit d’aplicació: 

a) els edificis protegits oficialment, en la mesura en que el compliment de 
determinades exigències bàsiques d’eficiència energètica pogués alterar de 
manera inacceptable el seu caràcter o aspecte; 

b) construccions provisionals de menys de dos anys; 
c) edificis industrials, de la defensa i agrícoles no residencials, o parts dels 

mateixos, de baixa demanda energètica (tallers i processos Industrials); 
d) edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2. 
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SECCIÓ HE 0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 

• Energia primària: energia subministrada a l'edifici procedent de fonts 
renovables i no renovables, que no ha sofert cap procés previ de conversió 
o transformació. És l'energia continguda en els combustibles i altres fonts 
d'energia i inclou l'energia necessària per a generar l'energia final 
consumida, incloent les pèrdues pel seu transport fins a l'edifici, 
emmagatzematge, etc.

Energia primària = Energia final + Pèrdues en transformació + Pèrdues en 
transport
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SECCIÓ HE 0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 

Residencial privat
Consum d’energia primària total 

Consum d’energia primària no renovable 
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SECCIÓ HE 0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 

Consum d’energia primària no renovable. Mitjana dels certificats 

NOVA CONSTRUCCIÓ + BLOC D'HABITATGES

A B C D E

B3 27,48 39,58 60,37 49,30

C2 22,10 35,72 50,09 71,12 108,59

C3 36,345 53,14 57,77

D1 18,38 44,63 75,22 108,88

D2 32,48 43,66 64,61 94,78 154,96

D3 34,96 50,18 70,44 85,26 227,37

E1 55,35 69,16 92,98 159,85 182,08
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Ús diferent a residencial privat.
Consum d’energia primària total. 

Exemple: Zona C. Càrrega interna alta (10) = 230 kW·h/m2·any

Consum d’energia primària no renovable. 

Exemple: Zona C. Càrrega interna alta (10) = 115 kW·h/m2·any 

SECCIÓ HE 0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 
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SECCIÓ HE 0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 

Consum d’energia primària no renovable. Mitjana per zona climàtica 
Edificis terciaris

NOVA CONSTRUCCIÓ TERCIARI

A B C D E

B3 102,53 188,75 164,00

C2 110,28 141,33 220,13 110,55 208,2

C3 78,63 112,9164 303,25

D1 139,50 178,03

D2 157,25 161,25 187,4529

D3 142,03 104,00 207,56

E1 159,72 194,96

Total
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SECCIÓ HE 1 CONDICIONS PER AL CONTROL DE LA 

DEMANDA ENERGÈTICA

Àmbit d’aplicació
a) edificis de nova construcció;
b) intervencions en edificis existents:

• ampliacions;
• canvis d’ús;
• reformes.

S'exclouen de l'àmbit d'aplicació:
a) els edificis protegits oficialment per ser part d'un entorn declarat o en raó del seu particular valor 

arquitectònic o històric, en la mesura en què el compliment de determinades exigències bàsiques 
d'eficiència energètica pogués alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte, sent
l'autoritat que dicta la protecció oficial qui determini els elements inalterables;

b) construccions provisionals amb un termini previst d'utilització igual o inferior a dos anys;
c) edificis industrials, de la defensa i agrícoles no residencials, o parts d'aquests, de baixa demanda 

energètica. Aquelles zones que no requereixin garantir unes condicions tèrmiques de confort, 
com les destinades a tallers i processos industrials, es consideraran de baixa demanda energètica;

d) edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m²
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SECCIÓ HE 1 CONDICIONS PER AL CONTROL DE LA 

DEMANDA ENERGÈTICA

Transmitancia de la envolvente térmica
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SECCIÓ HE 1 CONDICIONS PER AL CONTROL DE LA 

DEMANDA ENERGÈTICA

En el cas de reformes, el valor límit (Ulim) de la taula 3.1.1.a-HE1 serà aplicable 
únicament a aquells elements de l'envolupant tèrmica:
a) que se substitueixin, incorporin, o modifiquin substancialment;
b) que vegin modificades les seves condicions interiors o exteriors com a 

resultat de la intervenció, quan aquestes suposin un increment de les 
necessitats energètiques de l'edifici.

Comentari del Ministeri de Foment: elements que amb anterioritat a la intervenció 
no formaven part de l'envolupant tèrmica (ex. algunes particions interiors), i passen 
a formar part d'aquesta, o d'elements de l'envolupant tèrmica, adjacents a espais 
que canvien el seu ús previst amb impacte en el perfil d’ús.

Així mateix, en reformes es podran superar els valors de la taula 3.1.1.a-HE1 
quan el coeficient global de transmissió de calor (K) obtingut considerant la 
transmitància tèrmica final dels elements afectats no superi l'obtingut aplicant 
els valors de la taula.

Es permet superar els límits de transmitància de la taula HE1.3.2.a en alguns 
elements, reduint la transmitància d'altres elements sobre els quals s'intervingui, 
sempre que es compensi l'impacte en el conjunt
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SECCIÓ HE 1 CONDICIONS PER AL CONTROL DE LA 

DEMANDA ENERGÈTICA

El coeficient global de transmissió de calor a través de l'envolupant tèrmica (K) 
de l'edifici, o part d'aquest, amb ús residencial privat, no superarà el valor límit 
(Klim) obtingut de la taula 3.1.1.b-HE1:
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SECCIÓ HE 1 CONDICIONS PER AL CONTROL DE LA 

DEMANDA ENERGÈTICA

El coeficient global de transmissió de calor a través de l'envolupant tèrmica (K) 
de l'edifici, o part d'aquest, amb ús diferent al residencial privat no superarà el 
valor límit (Klim) obtingut de la taula 3.1.1.cHE1:
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SECCIÓ HE 1 CONDICIONS PER AL CONTROL DE LA 

DEMANDA ENERGÈTICA

Els elements bioclimàtics (hivernacles adossats, murs parietodinámicos, 
murs Trombe, etc.), les prestacions o el comportament dels quals tèrmic no es 
descriuen adequadament mitjançant la transmitància tèrmica, estan
exclosos de les comprovacions relatives a la transmitància tèrmica (U) i no es 
comptabilitzen per al coeficient global de transmissió de calor (K).
Control solar de l'envolupant tèrmica
En el cas d'edificis nous i ampliacions, canvis d'ús o reformes en les quals es renovi més del 25% de la 
superfície total de l'envolupant tèrmica final de l'edifici, el paràmetre de control solar no superarà el 
valor límit de la taula:
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SECCIÓ HE 1 CONDICIONS PER AL CONTROL DE LA 

DEMANDA ENERGÈTICA

En edificis nous d'ús residencial privat amb una superfície útil total superior a 
120 m² , la relació del canvi d'aire amb una pressió diferencial de 50 Pa (n50):
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SECCIÓ HE 1 CONDICIONS PER AL CONTROL DE LA 

DEMANDA ENERGÈTICA

La transmitància tèrmica de les particions interiors no superarà el valor de la 
taula 3.2-HE1, en funció de l'ús assignat a les diferents unitats d'ús que 
delimitin:
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SECCIÓ HE 3

CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ

Àmbit d'aplicació en 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
• canvio d'ús característic de l'edifici.
• canvis d'activitat en una zona de l'edifici.

S'exclouen de l'àmbit d'aplicació:
a) les instal·lacions interiors d'habitatges;
b) les instal·lacions d'enllumenat d'emergència;
c) els edificis protegits oficialment;
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.
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SECCIÓ HE 3

CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ

Criteris d'aplicació en intervencions en edificis existents:
a) intervencions en edificis existents amb una superfície útil total final 

(incloses les parts ampliades, en el seu cas) superior a 1000 m², on es renovi 
més del 25% de la superfície il·luminada.
_ canvis d'ús característic.

b) quan es renovi o ampliï una part de la instal·lació, s'adequarà la part de la 
instal·lació renovada o ampliada perquè es compleixin els valors d'eficiència 
energètica límit en funció de l'activitat.

c) quan la renovació afecti zones de l'edifici per a les quals s'estableixi 
l'obligatorietat de sistemes de control o regulació, es disposarà d'aquests 
sistemes.

d) en canvis d'activitat en una zona de l'edifici que impliquin un valor més sota 
del Valor d'Eficiència Energètica de la Instal·lació (VEEI) límit respecte al de 
l'activitat inicial, s'adequarà la instal·lació d'aquesta zona.
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SECCIÓ HE 3

CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ

El valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) de la instal·lació 
d'il·luminació no superarà el valor límit (VEEIlim) establert en la taula 3.1-HE3:

(5) Inclou les instal·lacions d'il·luminació del terreny de joc i graderies d'espais esportius, tant per a 
activitats d'entrenament i competició, però no s'inclou les instal·lacions d'il·luminació necessàries per 
a les retransmissions televisades. Les graderies seran assimilables a zones comunes
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SECCIÓ HE 3

CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ

La potència total de llums i equips auxiliars per superfície il·luminada 
(PTOT / STOT) no superarà el valor màxim establert en la Taula 3.2-HE3

Sistemes de control i regulació
a) un sistema d'encesa i apagat manual extern al quadre elèctric, i
b) un sistema d'enceses per horari centralitzat en cada quadre elèctric.
En zones d'ús esporàdic (condícies, passadissos, escales, zones de trànsit, 
aparcaments, etc.) el sistema de l'apartat b) es podrà substituir per una de les 
dues següents opcions:
• un control d'encesa i apagat sistemàticament de detecció de presència 

temporitzat, o
• un sistema de polsador temporitzat.



#energianeta

SECCIÓ HE 4 CONTRIBUCIÓ MÍNIMA D'ENERGIA 

RENOVABLE PER A COBRIR LA DEMANDA D'AIGUA 

CALENTA SANITÀRIA

Àmbit d'aplicació
a) edificis de nova construcció amb una demanda d'aigua calenta sanitària 

(ACS) superior a 100 l/d, calculada d'acord amb l'Annex F.
b) edificis existents amb una demanda d'aigua calenta sanitària (ACS) superior 

a 100 l/d, calculada d'acord amb el Annex F, en els quals es reformi 
íntegrament, bé l'edifici en si, o bé la instal·lació de generació
tèrmica, o en els quals es produeixi un canvi d'ús característic d'aquest.

c) ampliacions o intervencions, no cobertes en el punt anterior, en edificis 
existents amb una demanda inicial d'ACS superior a 5.000 l/dia, que 
suposin un increment superior al 50% de la demanda inicial; [la contribució 
renovable mínima s'estableix sobre l'increment de la demanda d'ACS 
respecte a la demanda inicial.]

d) climatitzacions de: piscines cobertes noves, piscines cobertes existents en 
les quals es renovi la instal·lació de generació tèrmica o piscines 
descobertes existents que passin a ser cobertes.
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SECCIÓ HE 4 CONTRIBUCIÓ MÍNIMA D'ENERGIA 

RENOVABLE PER A COBRIR LA DEMANDA D'AIGUA 

CALENTA SANITÀRIA

Els edificis satisfaran les seves necessitats d'ACS i de climatització de piscina 
coberta emprant en gran manera energia procedent de fonts renovables o 
processos de cogeneració renovables; ben generada en el propi edifici o bé a 
través de la connexió a un sistema urbà de calefacció.

La contribució mínima d'energia procedent de fonts renovables cobrirà 
almenys el 70% de la demanda energètica anual per a ACS i per a climatització 
de piscina, obtinguda a partir dels valors mensuals, i incloent les pèrdues 
tèrmiques per distribució, acumulació i recirculació. Aquesta contribució 
mínima podrà reduir-se al 60% quan la demanda d'ACS sigui inferior a 5000 
l/d.

Es considerarà únicament l'aportació renovable de l'energia amb origen in situ 
o en les proximitats de l'edifici, o procedent de biomassa sòlida.
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SECCIÓ HE 4 CONTRIBUCIÓ MÍNIMA D'ENERGIA 

RENOVABLE PER A COBRIR LA DEMANDA D'AIGUA 

CALENTA SANITÀRIA

Les bombes de calor destinades a la producció d'ACS i/o climatització de 
piscina, per a poder considerar la seva contribució renovable a l'efecte 
d'aquesta secció, hauran de disposar d'un valor de rendiment mig estacional 
(SCOPdhw) superior a 2,5 quan siguin accionades elèctricament i superior a 
1,15 quan siguin accionades mitjançant energia tèrmica. 

El valor de SCOPdhw es determinarà per a la temperatura de preparació de 
l'ACS, que no serà inferior a 45 °C.
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SECCIÓ HE 4 CONTRIBUCIÓ MÍNIMA D'ENERGIA 

RENOVABLE PER A COBRIR LA DEMANDA D'AIGUA 

CALENTA SANITÀRIA

La contribució renovable mínima per a ACS i/o climatització de piscines 
cobertes podrà substituir-se parcial o totalment per energia residual 
procedent equips de refrigeració, de deshumectadoras i de la calor residual de 
combustió del motor de bombes de calor accionades tèrmicament, sempre 
que l'aprofitament d'aquesta energia residual sigui efectiva i útil per a l'ACS.

Únicament es prendrà en consideració l'energia obtinguda per la instal·lació de 
recuperadors de calor aliens a la pròpia instal·lació tèrmica de l'edifici. En el cas 
de recuperació d'energia residual procedent d'equips de refrigeració en edificis 
residencials, no es podrà comptabilitzar un aprofitament d'energia superior al 
20% de l'extreta.
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SECCIÓ HE 5

GENERACIÓ MÍNIMA D'ENERGIA ELÈCTRICA

Àmbit d'aplicació en edificis amb ús diferent al residencial privat:
a) edificis de nova construcció i ampliacions d'edificis existents, quan superin 

o incrementin la superfície construïda en més de 3.000 m²;
b) edificis existents que es reformin íntegrament, o en els quals es produeixi 

un canvi d'úscaracterístic d'aquest, quan se superin els 3.000 m² de 
superfície construïda;
Es considerarà que la superfície construïda inclou la superfície de 
l'aparcament subterrani (si existeix) i exclou les zones exteriors comunes.
Comentari del Ministeri de Foment: en el cas d'edificis executats dins d'una mateixa parcel·la 
cadastral, per a la comprovació del límit establert, es considera la suma de la superfície construïda 
de tots ells.

En edificis protegits oficialment, no es pugui instal·lar tota la potència exigida, 
s'haurà de justificar aquesta impossibilitat analitzant les diferents alternatives i 
s'adoptarà la solució que més s'aproximi a les condicions de màxima producció.
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SECCIÓ HE 5

GENERACIÓ MÍNIMA D'ENERGIA ELÈCTRICA
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EINA HULC 2019

EINA HULC 2020
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EINA HULC 2020 - VERIFICACIÓ
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EINA HULC 2020 - VERIFICACIÓ
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EINA HULC 2020 - VERIFICACIÓ
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EINA HULC 2020 - VERIFICACIÓ
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CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA D’EDIFICIS

RD 235/2013
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MODIFICACIONS RD 235/2013 SOBRE CERTIFICACIÓ

ENERGÈTICA D’EDIFICIS, PENDENT DE PUBLICAR.

• Ampliació de l'àmbit d'aplicació (article 2) a reformes integrals, edificis 
privats de més de 500 m2 de determinats usos i edificis obligats a realitzar 
la ITE:

a) Edificis de nova construcció.
b) Edificis o parts d'edificis existents que es venguin o lloguin a un nou 

arrendatari (Llei 29/1994, d'Arrendaments Urbans).
c) Edificis o parts d'edificis en els quals una administració pública ocupi 

una superfície útil total superior a 250 m2

d) Reformes: renovació de les instal·lacions de generació de l'edifici i una 
intervenció en més del 25% de la superfície total de l'envolupant 
tèrmica.

e) Edificis o unitats d'edificis de titularitat privada amb una superfície útil 
total superior a 500 m2 destinats a: administratiu, comercial, 
residencial públic, pública concurrència, establiments d'espectacles 
públics, restauració, transport de persones.

f) Edificis que hagin de realitzar obligatòriament la Inspecció Tècnica de 
l'Edifici.
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NÚM.138 PROMOCIÓ COOPERATIVA D'UN EDIFICI

D'HABITATGES BIOCLIMÀTIC
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Gràcies

@energiacat

#energianeta  

icaen.gencat.cat/


