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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE FOMENT
11688 Correcció d’errors de l’Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual 

s’actualitza el document bàsic DB-HE «Estalvi d’energia», del Codi tècnic de 
l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

Havent observat errors a l’Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual 
s’actualitza el document bàsic DB-HE «Estalvi d’energia», del Codi tècnic de l’edificació, 
aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, publicada al BOE número 219, de 12 
de setembre de 2013, i en el seu suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes 
referides a la versió en llengua catalana:

Primera.

(Aquesta correcció no és procedent en la versió en llengua catalana.)

Segona.

A la pàgina 6, a l’apartat III, Criteris generals d’aplicació, últim paràgraf, on diu: «Les 
cites a una disposició reglamentària en aquest DB es refereixen a la versió vigent en cada 
moment. Les cites de normes es refereixen a les versions que s’indiquen en el document 
“Normes d’aplicació”, que té el caràcter de document reconegut del CTE.», ha de dir: 
«Les citacions en aquest DB a una disposició reglamentària o a una norma EN es 
refereixen a la versió vigent en cada moment.».

Tercera.

A la pàgina 12, a l’apartat 2.2.2, Edificis nous o ampliacions d’edificis existents d’altres 
usos, on diu: «La qualificació energètica per a l’indicador consum energètic d’energia 
primària de l’edifici o la part ampliada», ha de dir: «La qualificació energètica per a 
l’indicador consum energètic d’energia primària no renovable de l’edifici o la part 
ampliada».

Quarta.

A la pàgina 12, a l’apartat 3.2, Justificació del compliment de l’exigència, punt 1, 
subapartat h), on diu: «en cas d’edificis d’ús diferent al residencial privat, qualificació 
energètica per a l’indicador d’energia primària», ha de dir: «en cas d’edificis d’ús diferent 
al residencial privat, qualificació energètica per a l’indicador de consum energètic 
d’energia primària no renovable».

Cinquena.

A la pàgina 13, a la taula 2.2, Eficiències dels sistemes de referència, a la columna en 
què s’especifiquen els rendiments, on diu: «0,9», ha de dir: «0,92», i on diu: «2,0», ha de 
dir: «2,00».

Sisena.

A la pàgina 18, a la taula 2.3, Transmitància tèrmica màxima i permeabilitat a l’aire 
dels elements de l’envolupant tèrmica, a la fila relativa a la permeabilitat a l’aire de buits, 
on diu: «< 50», ha de dir: «≤ 50», i on diu: «< 27», ha de dir: «≤ 27».
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Setena.

A la pàgina 18, a l’apartat 2.2.2.1, Limitació de la demanda energètica de l’edifici, en 
el punt 3, on diu: «si la demanda energètica resultant és igual o inferior a l’obtinguda 
aplicant els valors de la taula als elements afectats.», ha de dir: «si la demanda energètica 
conjunta resultant és igual o inferior a l’obtinguda aplicant els valors de la taula als 
elements afectats.»

Vuitena.

(Aquesta correcció no és procedent en la versió en llengua catalana.)

Novena.

A la pàgina 43, a l’apartat 1, Àmbit d’aplicació, en el punt 1, subapartat b), on diu: 
«intervenció», ha de dir: «intervencions».

Desena.

A la pàgina 43, a l’apartat 1, Àmbit d’aplicació, en el punt 2, subapartat c), on diu: 
«edificis independents amb una superfície útil total inferior a 50 m2:», ha de dir: «edificis 
aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2;».

Onzena.

A la pàgina 54, a la taula 2.2, Contribució solar mínima en %. Cas climatització de 
piscines cobertes, on diu: «Demanda total d’ACS de l’edifici (l/d)», no hi ha de dir res.

Dotzena.

A la pàgina 60, a la taula 5.2, Pla de manteniment. Sistema de captació, a la nota al 
peu marcada amb *, on diu: «Operacions a realitzar en cas d’optar per les mesures b) o c) 
de l’apartat 2.1.2 paràgraf 2», ha de dir: «Operacions a realitzar en cas d’optar per les 
mesures b) o c) de l’apartat 2.2.2 paràgraf 2».

Tretzena.

A les pàgines 66 a 73, en la numeració dels peus de pàgina, on diu: «64», «65», 
«66», «67», «68», «69», «70», i «71», ha de dir, respectivament: «63», «64», «65», «66», 
«67», «68», «69» i «70».
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