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PROJECTE BÀSIC

HE ESTALVI D’ENERGIA.
DB-HE 3: Paràmetres per al compliment de les exigències bàsiques
PROJECTE D'EXECUCIÓ DE PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2a FASE. IVARS D'URGELL

PROJECTE BÀSIC i D'EXECUCIÓ

En el cas del projecte bàsic i d'execució
cal indicar les solucions adoptades per
donar compliment a l'exigència

HE 3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ
Exigència bàsica HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (art.15.3 Part I CTE)
“Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i a la vegada eficaces energèticament
disposant d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi
l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes determinades condicions”
Àmbit d’aplicació

Edificis de nova construcció

INSTAL·LACIONS
D’IL·LUMINACIÓ
INTERIOR de:

Rehabilitació d’edificis existents

 Edificis existents amb superfície útil > 1000m2 i en els que es renovi més del 25% de la
superfície il·luminada

Reformes de:
- locals comercials
- edificis d’ús administratiu

 quan es renovi la instal·lació d’il·luminació

 Edificis i monuments amb valor històric o arquitectònic reconegut, quan el compliment de les exigències del
HS-3 pugui alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte

S’exclouen:

*

 Construccions provisionals amb un període d’utilització previst ≤ 2anys
 Instal·lacions industrials, tallers i edificis agrícoles no residencials
 Edificis independents amb una superfície total < 50m2
 Interior dels habitatges
 Enllumenats d’emergència

*

*
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VEEI (W/m )
EXIGÈNCIA

✔

*

Valor
d’Eficiència
Energètica de la
instal·lació

*

*

Es garantiran els valors límits fixats a continuació en funció de l’ús de cada zona i del grup al que pertany.
(el valor inclou la il·luminació general i la d’accent, exclou la d’il·luminació d’aparadors i zones d’exposició)
ZONES del GRUP 1: zones de no representació

VEEI ≤

- administratiu en general
- andanes d’estacions de transport

*
*

3,5

- sales de diagnòstic

- pavellons d’exposicions o fires
- aules i laboratoris

- habitacions d’hospital
- zones comunes

*

4,0

*

4,5

- magatzems, arxius, sales tècniques i cuines
- aparcaments
- espais esportius

5,0

*

- recintes interiors assimilables a Grup 1 i no descrits al llistat anterior

4,5

ZONES del GRUP 2: zones de representació
- administratiu en general
- estacions de transport

*

- supermercats, hipermercats i grans magatzems

6,0

- biblioteques, museus i galeries d’art
- zones comunes en edificis residencials
- centres comercials (s’exclou les botigues)
- hosteleria i restauració
- religiós en general

*

*

- sales d’actes, auditoris i sales d’ús múltiple i convencions; sales d’oci o espectacle, sales de
reunions i sales de conferències
- botigues i petit comerç
- zones comunes

SISTEMES DE
CONTROL i
REGULACIÓ
de les
instal·lacions
d’il·luminació de
les zones dels
grups
1i2

*

*

8,0

10

- habitacions d’hotels, hostals, etc.

12

- recintes interiors assimilables a Grup 2 i no descrits al llistat anterior

10

f Per a cada zona

 Es disposarà, com a mínim, d’un sistema d’encesa i apagada
manual, a manca d’un altre sistema de control.
(no s’accepta com a únic sistema de control, l’encesa i apagada
des del quadre elèctric)

✔

f Per a zones d’ús esporàdic

 El control d’encesa i apagada s’haurà de fer per:
- sistema de control de presència, o bé
- sistema de temporització

✔

f Per a zones amb aprofitament de
la llum natural

 les lluminàries situades sota una lluerna: Sempre

*

No és d’aplicació a
- zones comunes d’edificis residencials
- habitacions d’hospital
- habitacions d’hotels, hostals, etc.
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7,5

 la primera línia paral·lela de lluminàries situades a una
distància < 3m de la finestra:
En zones amb tancaments de vidre a l’exterior o a patis/atris on
es donin unes determinades relacions entre l’edifici projectat,
l’obstacle exterior, la superfície vidrada d’entrada de llum i les
superfícies interiors del local. (DB HE-3 art. 2.2b)
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✔

