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C.1. Consideracions inicials
Quin mètode s'han utilitat per portar a terme l'estudi de demanda energètica:

• Mètode simplificat de Demanda Energètica

• Utilització del Lider (petita edificació)

• Utilització Calener (gran edificació)
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C.2. Limitació de la demanda energètica
C.2.1. Control de recepció en obra de productes destinats 

a complir amb la limitació de la demanda energètica

En el plec de condicions del projecte s'indicaran les condicions particulars de control per la 

recepció dels productes que formen els tancaments i  particions interiors de l'envolupant 

tèrmica,  incloent  els  assaigs  necessaris  per  comprovar  que  els  mateixos  reuneixen 

característiques exigides en el CTE.

S'ha de comprovar que els productes rebuts:

• corresponen als especificats en el plec de condicions del projecte;

• disposen de la documentació exigida;

• estan caracteritzats per les propietats exigides;

• han sigut assajats, quan així s'estableixi en el plec de condiciones o ho determini el 

director  de  l'execució  de  l'obra  amb  el  vist  i  plau  del  director  d'obra,  amb  la 

freqüència establerta.

C.2.2. Construcció

En el projecte se definiran i justificaran les característiques tècniques mínimes que han de 

reunir  els productes,  així com les condicions d'execució de cada unitat  d'obra,  amb les 

verificacions  i  controls  especificats  per  comprovar  la  seva  conformitat  amb  l'indicat  en 

aquest projecte, segons l'indicat en l'article 6 de la Part I del CTE.

C.2.2.1. Execució

Les obres de construcció de l'edifici s'executaran amb subjecció al projecte, a la legislació 

aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director 

d'obra i del director de l'execució de l'obra, conforme a l'indicat en l'article 7 de la Part I del 

CTE. En el plec de condicions del projecte s'indicaran les condicions particulars d'execució 

dels tancaments i particions interiors de la envolupant tèrmica.
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C.2.2.2. Control de l'execució de l'obra

El control  de  l'execució  de les  obres  es  realitzarà  d'acord  amb les  especificacions  del 

projecte, els seus annexes i modificacions autoritzats pel director d'obra i les instruccions del 

director de l'execució de l'obra, conforme a l'indicat en l'article 7.3 de la Part I del CTE i 

demés normativa vigent d'aplicació.

Es  comprovarà  que  l'execució  de  l'obra  es  realitza  d'acord  amb els  controls  i  amb  la 

freqüència dels mateixos establerta en el plec de condicions del projecte.

Qualsevol  modificació  que  es  pugui  introduir  durant  l'execució  de l'obra  quedarà  en la 

documentació de l'obra executada sense que en cap cas es deixin de complir les condicions 

mínimes assenyalades en el CTE.

C.2.3. Tancaments  i  particions  interiors  de  l'envolupant 

tèrmica

Es prestarà especial cura en l'execució dels ponts tèrmics integrats en els tancaments tals 

com pilars,  contorns  de forats  i  caixes  de persiana,  atenent-se  als  detalls  constructius 

corresponents.

Es controlarà que la posada en obra dels aïllants tèrmics s'ajusta a l'indicat en el projecte, 

en quant a la seva col·locació, posició, dimensions i tractament de punts singulars.

Es prestarà especial cura en l'execució dels ponts tèrmics tals com fronts de forjat i trobada 

entre tancaments, atenent-se als detalls constructius corresponents.

C.2.4. Condensacions

Si és necessari  la interposició d'una barrera de vapor, aquesta es col·locarà en la cara 

calenta del tancament i es controlarà que durant la seva execució no es produeixen ruptures 

o deterioraments de la mateixa.
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C.2.5. Permeabilitat a l'aire

Es comprovarà que la fixació dels cèrcols de les fusteries que formen els forats (portes i 

finestres)  i  claraboies ,  es realitza de tal  manera que quedi  garantida l'estanquitat  a la 

permeabilitat de l'aire especificada segons la zonificació climàtica que correspongui.
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C.3. Eficiència  energètica  de  las  instal·lacions 

d'il·luminació
C.3.1. Sistemes de control i regulació

Les instal·lacions  d'il·luminació  disposaran,  per  cada zona,  d'un  sistema de regulació  i 

control amb les següents condicions:

• tota zona disposarà almenys d'un sistema d'encès i apagat manual, quan no disposi 

d'un  altres  sistema de control,  no  s'accepten  els  sistemes  d'encès  i  apagat  en 

quadres  elèctrics  amb  a  únic  sistema  de  control.  Les  zones  d'ús  esporàdic 

disposaran d'un control d'encès i apagat per sistema de detecció de presència o 

sistema de temporització;

• s'instal·laran  sistemes  d'aprofitament  de  la  llum  natural,  que  regulen  el  nivell 

d'il·luminació en funció de l'aportació de llum natural.

C.3.2. Productes de construcció
C.3.2.1. Equips

Les làmpades, equips auxiliars, il·luminaries i resta de dispositiu s compliran la normativa 

específica per cada tipus de material. Particularment, les làmpades fluorescents compliran 

amb els valors admesos pel Reial Decret 838/2002, de 2 d'agost, pel que s'estableixen els 

requisits d'eficiència energètica dels balastres de làmpades fluorescents.

C.3.2.2. Control de recepció en obra de productes

Es comprovarà que els conjunts de les làmpades i els seus equips auxiliars disposen d'un 

certificat del fabricant que acrediti la seva potencia total

C.3.3. Manteniment i conservació

Per  garantir  en  el  transcurs  del  temps  el  manteniment  dels  paràmetres  luminotècnics 

adequats i l'eficiència energètica de la instal·lació VEEI, s'elaborarà en el projecte un pla de 
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manteniment de les instal·lacions d'il·luminació que contemplarà, entre altres accions, les 

operacions de reposició de làmpades amb la freqüència de reemplaçament, la neteja de 

il·luminaries amb la metodologia prevista i  la neteja de la zona il·luminada,  incloent  en 

ambdues la periodicitat necessària. Aquest pla també haurà de tenir en compte els sistemes 

de regulació i control utilitzats en les diferents zones.


	C.1. Consideracions inicials
	C.2. Limitació de la demanda energètica
	C.2.1. Control de recepció en obra de productes destinats a complir amb la limitació de la demanda energètica
	C.2.2. Construcció
	C.2.2.1. Execució
	C.2.2.2. Control de l'execució de l'obra

	C.2.3. Tancaments i particions interiors de l'envolupant tèrmica
	C.2.4. Condensacions
	C.2.5. Permeabilitat a l'aire

	C.3. Eficiència energètica de las instal·lacions d'il·luminació
	C.3.1. Sistemes de control i regulació
	C.3.2. Productes de construcció
	C.3.2.1. Equips
	C.3.2.2. Control de recepció en obra de productes

	C.3.3. Manteniment i conservació


