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NOTÍCIES DEL SECTOR

sobretot pel que fa als tancaments 
exteriors de l’edifici, aquesta actua-
lització del CTE també modifica el 
document bàsic SI per limitar el risc 
de propagació de l’incendi per l’exte-
rior de l’edifici.

NOVA EXIGÈNCIA EN SALUBRITAT
En matèria de salubritat, s’intro-
dueix una nova exigència, ja que es 
transposa parcialment la Directi-
va 2013/59/EURATOM, per la qual 
s’estableixen normes de seguretat 
bàsiques per a la protecció contra els 
perills derivats de l’exposició a radi-
acions ionitzants. El motiu és que la 

directiva obliga els estats membres a 
establir nivells nacionals de referèn-
cia per a les concentracions de radó 
en recintes tancats i a adoptar me-
sures adients per limitar-ne la pene-
tració als edificis. Així doncs, s’inclou 

Respecte a l’eficiència energètica dels 
edificis, i seguint el que s’estipula a la 
Directiva 2010/31/UE amb relació a 
l’obligatorietat de revisar i actualit-
zar els requisits mínims d’eficiència 
energètica periòdicament (en inter-
vals no superiors als 5 anys) per tal 
d’adaptar-los als avenços tècnics del 
sector de la construcció, es modifi-
ca el document bàsic HE d’estalvi 
d’energia, introduint modificacions 

en l’estructura de les exigències bà-
siques per adaptar-les a la normativa 
europea; es revisen els valors mínims 
d’eficiència energètica que han de 
complir els edificis, i s’actualitza la 
definició d’edifici de consum d’ener-
gia quasi nul (NZEB). Val a dir, però, 
que aquesta actualització del CTE 
no transposa cap part de la Directiva 
(UE) 2018/844, que alhora va modifi-
car determinats aspectes de la Direc-
tiva 2010/31/UE.

Així mateix, tenint present l’incre-
ment de les exigències d’eficiència 
energètica indicades prèviament, 

A finals d’any va entrar en vigor la modificació del Codi tècnic de l’edificació. Tal com es recull a l’exposició 
de motius del Reial decret 732/2019, l’objectiu principal d’aquest canvi és donar compliment a les diferents 
directives europees que han anat sortint en matèria d’edificació. En aquest article n’expliquem els detalls. Si 
voleu llegir el text reglamentari sencer entreu a: http://bit.ly/ctetheknos.

Es modifica el Codi tècnic de l’edificació

una nova secció al document bàsic 
HS, anomenada ‘HS 6 Protecció da-
vant de l’exposició al radó’, on s’obli-
ga que, als edificis situats als termes 
municipals als quals s’hagi apreciat 
un nivell de risc no menyspreable, 
es disposin els mitjans adequats per 
limitar el risc previsible d’exposició 
inadequada al seu interior, a radó 
procedent del terreny.

ACTUALITZACIÓ NORMATIVA
Per acabar, i no per això menys im-
portant, s’aprofita aquesta modifica-
ció del CTE per actualitzar les nor-
mes UNE recollides en alguns dels 
seus documents bàsics.

L’entrada en vigor d’aquest nou 
reglament es va fer efectiva el 28 de 
desembre. Per tant, s’ha de tenir molt 
present el que s’ha establert a les 
corresponents disposicions transi-
tòries, en què s’indica que no serà 
d’aplicació en aquelles obres de nova 
construcció o intervenció en edificis 
existents si, en ambdós casos, tenen 
sol·licitada una llicència municipal 
d’obres a l’entrada en vigor del regla-
ment. S’estableix, per això, l’obliga-
torietat que les obres comencin en 
el termini màxim d’eficàcia d’aquesta 
llicència o, en defecte, als sis mesos, 
que cal comptar des de la data d’ator-
gament de la llicència. Pel que fa a les 
obres de construcció o intervenció 
en edificis existents, les modificaci-
ons aprovades per aquest RD seran 
d’aplicació voluntària per a les que 
sol·licitin la llicència d’obres en un 
termini màxim de sis mesos des de la 
seva entrada en vigor, aplicant el ma-
teix requeriment pel que fa al termini 
màxim d’inici de les obres. El nou CTE 
serà d’aplicació obligatòria a qualsevol 
obra que sol·liciti llicència municipal a 
partir del 28 de juny de 2020.   l

Text: David Jiménez, 
enginyer tècnic industrial. 
Serveis Tècnics d’ENGINYERS BCN.

S’INCREMENTEN 
LES EXIGÈNCIES EN 
MATÈRIA D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA I 
SALUBRITAT 



Hem començat l’any amb la publicació de canvis legislatius importants en matèria d’incendis per part 
de diferents administracions. Aquestes són les més importants:

Novetats en matèria d’incendis

1. Nota informativa del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme. 
Des del COGITI ens han fet 
arribar una nota informativa amb 
relació al control en l’aplicació 
del Reglament de productes de la 
construcció (RPC) que han d’exercir 
els tècnics projectistes i els que 
fan direccions d’obra o direccions 
d’execució d’obra. En aquest document 
hi ha, entre d’altres, informació 
rellevant aplicada a les portes 
motoritzades industrials, comercials 
i d’aparcament.
Llegiu la nota aquí:    
http://bit.ly/nota1theknos

2. Actualització de la ITC SP-
132:2019. Des de la Subdirecció 
General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament ens han 
informat de l’actualització d’aquesta 
SP, en la qual s’ha tingut en 
consideració l’apartat 5.3 de la Norma 
12845:2016, Sistemes fixos de lluita 
contra incendis. Sistemes de ruixadors 
automàtics. Disseny, instal·lació i 
manteniment, que permet aplicar una 
de les dues alternatives recollides a 
l’SP per als aparcaments que disposin 
de més de dues plantes sota rasant. 
Llegiu la ITC SP-132:2019 aquí: 
http://bit.ly/itcsptheknos 

3. Nota aclaridora sobre les 
inspeccions periòdiques de 
les instal·lacions de PCI en 
establiments industrials. Des 
de la Subdirecció General de 
Seguretat Industrial ens han fet 
arribar una nota que té per objectiu 
harmonitzar la normativa aplicable 
per a aquests tipus d’edificis en 
matèria d’inspeccions periòdiques 
tant pel que fa a les instal·lacions 
de protecció activa contra incendis, 
segons el RIPCI, com pels mateixos 
edificis, segons el RSCIEI. A la nota 
es posa de manifest la concurrència 
normativa que hi ha segons la 
competència de cada administració, 
entre altres punts de gran 
importància.
Llegiu la nota aquí: 
http://bit.ly/nota2theknos 
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