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Lectura crítica del nou DB HE1 de 
limitació de la demanda energètica

Respostes que planteja la nova versió del DB HE d’estalvi energètic 

Josep Solé
Arquitecte tècnic

Sustainability & Technical Manager URSA Insulation SA

El proppassat 12 de setembre es va publicar en el BOE la nova versió del DB HE 
d’estalvi energètic i sempre que es publica un nou reglament cal plantejar-se algu-
nes preguntes:

■  Quines són les diferències?
■  Quines seran les conseqüències pràctiques?
■  Quins punts queden encara foscos?

L’objectiu d’aquest article és tractar de donar resposta a aquestes preguntes i ser un punt de 
partida pel debat sobre com cal aplicar-lo. Ens centrem en el document HE1 perquè és el que 
esta més íntimament lligat als aspectes constructius dels edificis. La resta de documents fan 
més aviat referència a aspectes de les instal·lacions i els combustibles utilitzats.

   Àmbit d’aplicació
La versió 2013 fa referència als treballs a efectuar en els edificis existents de manera que 
s’introdueix la reglamentació tèrmica en obres de reforma, rehabilitació,ampliació... Aquesta 
ha estat una forta demanda del sector per regular i reglamentar que cal fer en aquests casos.
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La conseqüència positiva 
de l’aplicació del DB 
HE1 versió 2013 és que 
caldrà tenir en compte 
l’eficiència energètica en 
tots els casos

   Caracterització de les exigències
La nova versió del HE1 fa un canvi substancial en 
la filosofia de la formulació de les exigències. Fins 
ara comparàvem l’edifici en projecte amb un edifici 
igual però en què la seva envolupant complís amb uns 
determinats valors (coeficients de referència). Aques-
ta forma de procedir té l’avantatge que es fa servir 
exactament el mateix procediment sigui quin sigui el 
perfil d’ús de l’edifici, i “l’esforç” que cal fer per adap-
tar l’edifici a la reglamentació és independent de les 
seves característiques arquitectòniques (orientació, 
forma, compacitat...) ja que aquestes circumstàncies 
són idèntiques tant en l’edifici en projecte com en el 
que serveix per a la comparació. Una metodologia que 
ha estat sovint contestada per certs sectors ja que no 
permet valorar positivament els esforços que s’hagin 
pogut fer en la concepció del edifici (orientació, forma, 
quantitat de finestres, etc.) això comportava que dos 
edificis igualment reglamentaris podien tenir deman-
des energètiques sensiblement diferents.(el que no 
sembla massa raonable). La nova formulació ens 
planteja tres casos:

■  a) Edificis d’ús residencial privat
■  b) Edificis d’altres usos
■  c) Intervencions en edificis existents

   Edificis d’us residencial privat
En aquest cas, la formulació de l’exigència és una limi-
tació de la demanda de calefacció i de refrigeració en 
un valor absolut expressat en kWh/m2/any de manera 
que tots els edificis d’aquest ús han d’aconseguir el 

mateix nivell de demanda energètica, 
sigui quina sigui la seva forma, orienta-
ció, percentatge de finestres, etc. Això 
té l’avantatge de la uniformitat en 
l’obtenció d’un objectiu únic, “limitar la 
demanda”, però tindrà l’inconvenient 
(si és que se’n pot dir així) que caldrà 
adaptar les solucions constructives 
de manera específica en cada projec-
te en funció de les seves especificitats 
(orientació, forma, etc.). L’exigència de 
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limitació de la demanda està òbviament modulada en 
funció de la severitat climàtica, però també (i això ja 
és més discutible) en funció de les dimensions (super-
fície) de l’edifici. El gràfic següent permet visualitzar 
l’evolució de la limitació de la demanda energètica de 
calefacció en funció de la superfície.

Pel que fa referència a les demandes de refrigeració 
queden limitades a 15 kWh/m2/any en totes les zones 
excepte la zona 4 que es permet que arribi a 20 kwh/
m2/any. La lectura del gràfic permet veure clarament 
com en els edificis més petits (unifamiliars) s’accepta 
una demanda energètica molt més gran (exagerada-
ment gran?) amb relació als edificis més grans (pluri-
familiars). Si bé les exigències sobre les demandes es 
redueixen amb relació a les que se solien obtenir en 
la versió 2006 (de fet no hi havia definida una deman-
da límit sinó que estava determinada per l’edifici de 
referència ) ens trobem encara una mica lluny, espa-
cialment en edificis unifamiliars, del que ens demana 
Europa amb la tendència cap a edificis d’energia quasi 
zero (NZEB). 

Una conseqüència d’aquesta nova formulació de les 
exigències és que no serà possible trobar una solu-
ció universal que serveixi sempre (o al menys que ho 
faci d’una manera ajustada) ja que la mida de l’edifici 
determina l’exigència i les característiques no cons-
tructives (orientació/forma/quantitat de finestres...) 
determinen la demanada. Això també vol dir que els 
càlculs provisionals de demanda seran inevitables 
en cada cas. També desapareix per aquest tipus d’ús 
l’opció simplificada (comparació amb els coeficients 
de referència). Una forma de procedir coherent amb la 
majoria de noves reglamentacions tèrmiques dels paï-
sos d’Europa. Però el nivell d’exigència encara queda 
apartat del que és practica en països de l’àmbit euro-
peu. Considerant que el nostre país és mes benigne 
(almenys a l’hivern) que molts països d’Europa, ens 
hauria de ser més fàcil arribar als mateixos o inferiors 
nivells de demanda, i aquest encara no és el cas.
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La universalització 
del càlcul de demanda 
energètica en edificis 
serà una realitat 
inexcusable

   Requeriments mínims
En edificis d’ús residencial privat s’estableixen uns valor límit de transmi-
tància tèrmica que no es poden superar. Pels tancaments exteriors tenim:

Taula 2.3 Transmitància tèrmica màxima i permeabilitat a l’aire dels ele-
ments de l’envolupant tèrmica

Paràmetre Zona climàtica d’hivern

α A B C D E

Transmitància tèrmica de 
murs i elements en contacte 
amb el terreny (1) [W/m2·K]

1,35 1,25 1,00 0,75 0,60 0,55

Transmitància tèrmica de 
cobertes i sòls en contacte 

amb l’aire [W/m2·K]

1,20 0,80 0,65 0,50 0,40 0,35

Transmitància tèrmica de 
buits (2) [W/m2·K]

5,70 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50

Permeabilitat a l’aire de 
buits (3) [m3/h·m2]

<50 <50 <50 <27 <27 <27

(1) Per a elements en contacte amb el terreny, el valor indicat s’exigeix únicament al 
primer metre de mur soterrat, o el primer metre del perímetre de sòl recolzat sobre 
el terreny fins a una profunditat de 0,50m.
(2) Es considera el comportament conjunt de vidre i marc. Inclou lluernaris i cla-
raboies.
(3) La permeabilitat de les fusteries indicada és la mesura amb una sobrepressió de 
100Pa.

Per a les mitgeres i separacions amb zones comunes o de diferent ús tenim:

Taula 2.4 Transmitància tèrmica límit de particions interiors, quan delimiten 
unitats d’ús diferent zones comunes i mitgeres, U en W/m2·K

Tipus d’element Zona climàtica d’hivern

α A B C D E

Particions horitzontals  
i verticals

1,35 1,25 1,10 0,95 0,85 0,70

En aquest cas, els coeficients són també més exigents que els que teníem 
el 2006.

Per a les separacions entre unitats d’ocupació diferents tenim:

Taula 2.5 Transmitància tèrmica límit de particions interiors, quan delimiten 
unitats d’ús,  U en W/m2·K

Tipus d’element Zona climàtica d’hivern

α A B C D E

Particions horitzontals 1,90 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00

Particions verticals 1,40 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00

Aquest és un nou requeriment que comporta haver de prendre alguna 
precaució tèrmica en parets i sostres entre habitatges (el requeriment 
és tan baix que en la major part dels casos les solucions requerides per 
motius acústics superen de llarg l’exigència tèrmica).
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Per donar una idea de l’ordre de magnitud de l’aïllament que és necessari per 
respectar els valors límit, la taula següent tradueix els valors de transmitància 
tèrmica U en gruixos d’aïllament de conductivitat tèrmica 0,036 W/m·K quan 
les resistències superficials més les de les capes del tancament que no són 
l’aïllament és de 0,3 m2·K/W (un cas corrent).

α A B C D E

Parets amb exterior  
o terreny

0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05

Cobertes amb l’exterior  
o terreny

0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 0,09

Obertures

Zones comunes i mitgeres 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04

Parets unitats mateix ús 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03

Terres i sostres mateix ús 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03

Gruixos aproximats en m per donar compliment als valors límit de les taules 2.3 a 
2.5 del DB HE1 versió 2013 (λ =0,036, Rsi+Rno_aill+Rse=0,3)

Com es pot veure, els valors límit comporten nivells d’aïllament inferiors als 
habituals i serà el criteri de limitació de la demanda el que actuarà de veritat 
com un paràmetre de referència per dimensionar.

   Edificis d’altres usos
En aquest cas, no s’ha optat (com sí fan altres països) per establir un nivell 
màxim de demanda energètica segons el tipus d’ús (hotels, hospitals, escoles, 
oficines...) sinó que s’ha establert un % de millora (de reducció) de la demanda 
conjunta calefacció + refrigeració amb relació al que es demandava el 2006. 
Formular l’exigència d’aquesta forma, té com a conseqüència un augment del 
nivell d’exigència amb relació a 2006 (el % de reducció) però com en la versió 
anterior del DB HE1, no es poden valorar els esforços fets en l’etapa de disseny 
(orientació, forma, etc.).Potser hauria estat preferible mantenir el mateix cri-
teri metodològic i posar límits de demanda en valor absolut, tal com s’ha fet en 
edificis residencials privats.

Taula 2.2 Percentatge d’estalvi mínim de la demanda energètica conjunta 
respecte l’edifici de referència per a edificis d’altres usos, en %

Zona climàtica d’estiu Càrrega de les fonts internes

Baixa Mitjana Alta Molt alta

1,2 25% 25% 25% 10%

3,4 25% 20% 15% 0%

Curiosament, no hi ha cap valor mínim pels elements constructius en edificis 
d’ús no residencial privat, el que podria permetre descompensacions de la quali-
tat energètica entre elements constructius. Caldrà que els projectistes facin ser-
vir el sentit comú per evitar situacions potencialment patològiques o clarament 
irracionals. També resulta curiós (i tècnicament inexplicable) que la demanda 
conjunta de calefacció + refrigeració no és la suma de les dues sinó que la de 
refrigeració esta “bonificada” amb un coeficient de -30% (DG=Dcal+0,7Dref) 
aquesta singular forma de sumar té un impacte reduït a la pràctica ja que cal 
aplicar-lo tant a l’edifici en projecte com en el de referència, i per tant, tendeix a 
compensar-se (perquè s’ha introduït una circumstància tan estranya?).
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   Intervencions en edificis existents
Quan una intervenció afecti a més del 25% de la super-
fície de l’envolupant, cal considerar la demanda del 
edifici en què es fa la intervenció i verificar que no 
supera la de l’edifici de referència amb els criteris de 
2006. Potser hauria estat preferible, per aquest cas, 
adaptar-se ja als criteris límits de 2013, ja que de fet 
es queda en els exigències de 2006. Si la intervenció és 
inferior al 25%, cal que els elements on s’intervé obtin-
guin els límits establerts en la taula 2.3 i a més a més, 
en edificis d’ús residencial privat el que estableixen 
les taules 2.4 i 2.5. Paradoxalment un edifici no resi-
dencial nou no té cap límit, mentre que un rehabilitat 
sí que el té (poc comprensible!). 

La conseqüència positiva de l’aplicació del DB HE1 
versió 2013 és que caldrà tenir en compte l’eficiència 
energètica en tots els casos (només el fet de conside-
rar-ho ja pot induir a prendre decisions correctes). 
L’aspecte negatiu és que només en obres de rehabi-
litació grans s’està obligat a millorar sensiblement 
l’eficiència energètica, ja que en les petites, els coefi-
cients límits a respectar són tan poc exigents que no 
comportarà cap millora substancial. Malgrat tot, és 
un primer pas perquè les consideracions energètiques 
formin part de les intervencions de rehabilitació, ja que 
actualment no hi havia cap referència reglamentària.

   Annex B zones climàtiques
S’estableix una nova formulació de la taula per deter-
minar la zona climàtica en funció de la província i 
l’alçada del lloc (abans era la diferència amb relació a 
la capital de província). Això comporta canvis de zona 
climàtica en alguns llocs que caldrà analitzar cas per 
cas i es corregeixen alguns errors de determinació de 
severitat climàtica. (per exemple: la costa de Granada, 
amb una climatologia benigna, abans es classificava 
com de climatologia severa perquè la capital ho era). 
Es publiquen en pagina web els fitxers climàtics hora-
ris de referència per les capitals de província. També 
apareix una nova zona α aplicable a les illes Canàries.

   Annex C Perfils ocupacionals
S’expliciten els perfils ocupacionals de temperatures, 
aportacions interiors, etc. de manera que es disposa 
d’hipòtesi de càlcul clares que es poden reproduir en 
qualsevol eina de simulació energètica per fer càlcul 
de demanda, això podria comportar el desenvolupa-
ment d’eines adaptades per aquest propòsit. Com en la 
versió 2006 cal destacar que, en el càlcul de demanda 
de refrigeració d’edificis residencials, durant les hores 
centrals del dia (quan fa calor i hi ha sol) es deixa 
l’edifici en oscil·lació lliure de manera que es pugui 
escalfar “tant com vulgui”. 

Aquesta hipòtesi de càlcul comporta una subestima-
ció de la demanda de refrigeració que comporta resul-
tats allunyats de la realitat i que pot induir a prendre 
solucions errònies. Hauria estat bé aprofitar la revisió 
del DB HE1 per esmenar aquesta anomalia.

   Annex D Edifici de referència.
No hi ha cap canvi amb relació a 2006.

   Annex E Valors orientatius de les caracterís-
tiques de l’envolupant tèrmica en edificis 
residencials

Amb mes bona voluntat que eficàcia l’annex pretén 
donar uns valors orientatius, que no són reglamenta-
ris ni serveixen per a justificar el respecte al DB HE1 
de forma simplificada. Els valors proposats es repro-
dueixen en la taula següent.

Taula E.2 Transmitància de l’element [W/m2·K]

Transmitància 
de l’element [W/m2·K]

Zona climàtica 

α A B C D E

UM alta 0.94 0.50 0.38 0.29 0.27 0.25

Us mitjana 0.53 0.53 0.46 0.36 0.34 0.31

Uc baixa 0.50 0.47 0.33 0.23 0.22 0.19

Um: Transmitància tèrmica de murs de façana i tancaments en contacte amb el 
terreny
Us: Transmitància tèrmica de sòls (forjats en contacte amb l’aire exterior)
Uc: Transmitància tèrmica de cobertes

Taula E.2 Transmitància tèrmica de buits [W/m2·K]

Transmitància 
de l’element [W/m2· K]

Zona climàtica 

α A B C D E

Captació 
solar

alta 5.5.-5.7 2.6-3.5 2.1-2.7 1.9-2.1 1.8-2-1 1.9-2.0 

mitjana 5.1.-5.7 2.3-3.1 1.8-2.3 1.6-2.0 1.6-1.8 1.6-1.7 

baixa 4.7.-5.7 1.8-2.6 1.4-2.0 1.2-1.6 1.2-1.4 1.2-1.3 

NOTA: Per al factor solar modificat es podràprendre com a referència, per a zones 
climàtiques amb un estiu tipus 4, un valor inferior a 0,57 em orientació sud/sudoest, 
i inferior a 0,55 en orientació est/oest.

Igual que hem fet amb els valors límits de les tau-
les 2.3 a 2.5 podem fer una aproximació als gruixos 
d’aïllament orientatius.

Les informacions d’aquest annex s’han de considerar 
com un límit “màxim” en casos relativament extrems. 



  51

L’INFORMATIU
DEL CAATEEB 

NOVEMBRE
2013

PROFESSIÓ 
NORMATIVA

Tal com s’ha comentat en edificis residencials, 
l’exigència és summament variable amb funció de la 
superfície, i la necessitat d’aïllament és summament 
variable segons diferents paràmetres arquitectònics 
(orientació, forma, compacitat, quantitat de finestres, 
tipus de ventilació, etc.). És per aquest motiu que, pre-
tendre donar un valor orientatiu per a tots els casos, 
és simplement impossible. Caldrà procedir cas per cas 
per determinar de forma precisa les característiques 
necessàries dels elements constructius.

   Conclusions
■  El nou DB HE1 suposa un canvi en la direcció 

dels edificis d’energia quasi nul·la (NZEB),però 
sense arribar encara a aquest objectiu, cal espe-
rar una futura adequació del DB.

■  La nova versió introdueix tímidament alguna 
exigència per a les obres de rehabilitació però cal-
drà aprofundir aquestes exigències si realment 
es vol reduir l’impacte energètic del parc edificat.

■  Desapareixen els procediments simplificats de 
comparació de transmitàncies tèrmiques (només 
queden per a rehabilitacions menors). La univer-
salització del càlcul de demanda energètica en 
edificis serà una realitat inexcusable.

■  S’augmenta la transparència de les hipòtesis de 
càlcul, i això podria facilitar la creació de noves 
eines de càlcul més ben calibrades que les reco-
negudes actualment.

■  En edificis unifamiliars, encara hi ha una permis-
sivitat encara massa gran. 

■  En edificis terciaris s’augmenta l’exigència i es 
desregula el nivell de descompensacions entre 
elements constructius. Això pot comportar que 
s’adoptin solucions incorrectes o irracionals, les 
quals només tindran justificació sobre el paper.

■  Es consolida un camp d’activitat, en l’avaluació 
energètica d’edificis, en el qual aparelladors, 
arquitectes tècnics i enginyers d’edificació hi 
podem tenir una nova oportunitat professional. 

Patologies
d’edificis

α A B C D E

Parets 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,13

Terres 0,06 0,06 0,07 0,09 0,10 0,11

Cobertes 0,06 0,07 0,10 0,15 0,15 0,18

Gruixos aproximats en m amb relació als coeficients orientatius de l’Annex E del DB 
HE1 versió 2013 (λ=0,036, Rsi+Rno_aill+Rse=0,3)


