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MEDIDAS DE FOMENTO DO 
AFORRO E A EFICIENCIA 
ENERXÉTICA 
APROBADAS POR REAL DECRETO-LEI 14/2022



QUE MEDIDAS APROBOU O GOBERNO 
EN MATERIA DE AFORRO E EFICIENCIA 
ENERXÉTICA E A QUEN VAN DIRIXIDAS?

O Goberno, mediante o Artigo 29 do RD-Lei 14/2022, 
aprobou 5 medidas en materia de aforro e eficiencia 
enerxética que consisten en:

• Limitar as temperaturas, co sistema de 
calefacción ou aire acondicionado en funcionamento, 
en determinados edificios de uso administrativo, 
comercial ou de pública concorrencia.

• Obrigar aos edificios anteriores a informar das 
medidas de aforro adoptadas.

• Estes mesmos edificios cando teñan portas de 
acceso desde a rúa terán que instalar un sistema de 
peche de portas.

• Apagado da iluminación de escaparates a partir 
das 22:00 h e da iluminación de edificios públicos 
desocupados.

• Intensificar as inspeccións de eficiencia enerxética 
dos edificios citados no primeiro punto con potencia 
térmica superior a 70 kW.

Aspectos xerais1.
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ESTAS MEDIDAS SON NOVAS OU 
MODIFICAN A OUTRAS PREEXISTENTES?

• A limitación de temperaturas modifica os valores 
preexistentes, aumentando a temperatura mínima de 
refrixeración e baixando a temperatura máxima de 
calefacción.

• A obrigación de informar sobre as medidas 
de aforro é parcialmente nova, xa que xa existía 
obrigación de informar das condicións de temperatura 
e humidade, pero agora é necesario completar a 
información con estas medidas.

• A implantación de sistemas de peche das portas de 
acceso desde a rúa xa existía para locais climatizados, 
a novidade é que ata o de agora non era obrigatorio 
no caso de que se utilizasen enerxías renovables para 
levar a cabo dita climatización.

• A medida de apagado da iluminación de 
escaparates e iluminación de edificios públicos 
desocupados é unha medida nova.

• A intensificación das inspeccións de eficiencia 
enerxética unicamente acurta o prazo de vixencia das 
inspeccións máis antigas de forma puntual.

2.



CONTÉMPLASE ALGUNHA MEDIDA 
ESPECÍFICA PARA OS FOGARES OU PARA 
INFRAESTRUTURAS INDUSTRIAIS?

Non, ningunha das medidas incluídas no Artigo 29 do 
RD-Lei 14/2022 resulta de aplicación nin no ámbito 
doméstico nin no ámbito industrial.

3.



5

EN QUE CASOS NON RESULTA DE 
APLICACIÓN A MEDIDA DE REGULACIÓN 
DA TEMPERATURA? 

Os límites de temperatura establecidos 
no apartado 1 do Artigo 29 do RD-Lei 
14/2022 aplicaranse no interior dos 
establecementos habitables destinados 
aos seguintes usos, a condición de 
que os locais estean climatizados 
e exclusivamente durante o uso da 
climatización: 

 a) Administrativo. 
 b) Comercial: tendas, supermercados, 
grandes almacéns, centros comerciais e 
similares. 
 c) Pública concorrencia: 
  - Culturais: teatros, cines, 
auditorios, centros de congresos, salas de 
exposicións e similares. 
  - Establecementos de 
espectáculos públicos e actividades 
recreativas. 
  - Restauración: bares, 
restaurantes e cafeterías.  
  - Transporte de persoas: 
estacións e aeroportos.

Por tanto, a medida de regulación 
de temperatura non é aplicable 
ás actividades non incluídas 
expresamente entre as anteriores, 
tales como servizos sanitarios, educativos 
ou medios de transporte (autobuses, 
trens, avións, etc.), entre outros.

Tampouco terán que cumprir ditas 
limitacións de temperatura aqueles 
recintos que xustifiquen a necesidade de 
manter condicións ambientais especiais, 
dispoñan dunha normativa específica que 
así o estableza ou que, por normativa 
específica laboral, sexan necesarias 
outras condicións.

Así, o Anexo III do RD 486/1997 polo 
que se establecen as condicións de 
seguridade e saúde nos lugares de 
traballo regula que nos locais de 
traballo pechados onde se realicen 
traballos lixeiros*, a temperatura estará 
comprendida entre 14 e 25°C, o que 
aplicaría, por exemplo, á actividade 
desenvolvida en bares e restaurantes, 
entre outros.

No caso concreto de hoteis, a medida non 
aplicaría de ningún xeito ás habitacións. 
No resto de estancias, por exemplo no 
restaurante e en espazos comúns, sería 
de aplicación a condición de que se 
dispoña dun sistema de climatización nos 
devanditos espazos.

—
* A Guía Técnica para a Avaliación e Prevención dos Riscos 
Relativos á Utilización dos Lugares de Traballo (Instituto 
Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo, 2015) establece 
que nos traballos lixeiros a demanda de enerxía metabólica 
está comprendida entre 70 e 130 W/m². Ademais, establece que 
nos traballos sedentarios dita demanda de enerxía metabólica 
está comprendida entre 55 e 70 W/m². Por outra banda, na Nota 
Técnica de Prevención 1011 do Instituto Nacional de Seguridade 
e Saúde no Traballo (2014), indícanse valores de referencia de 
demanda de enerxía metabólica asociada ao desenvolvemento de 
diferentes actividades.
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EN QUE CASOS NON SE APLICA A MEDIDA 
DE APAGADO DA ILUMINACIÓN DE 
ESCAPARATES?

A obrigación recollida no apartado 
4 do Artigo 29 do RD-Lei 14/2022 
é a de apagar desde as 22:00 h 
a iluminación de escaparates 
regulado no apartado 6 da Instrución 
Técnica Complementaria EA-02 
do “Regulamento de eficiencia 
enerxética en instalacións de 
iluminación exterior”, aprobado por 
RD 1890/2008 do 14 de novembro.

A citada Instrución Técnica diferenza 
iluminación de escaparates doutro 
tipo de iluminacións, tales como os 
correspondentes a sinais, carteis, 
anuncios luminosos, anuncios 
iluminados, mobiliario urbano e 
elementos como marquesiñas, 
cabinas telefónicas, etc. Por tanto, 
cabe concluír que a obrigación de 
apagado refírese expresamente aos 
escaparates, e non a outros tipos 
de iluminación de sinais e anuncios 
luminosos.

Por outra banda, o ámbito de 
aplicación do “Regulamento de 
eficiencia enerxética en instalacións 
de iluminación exterior”, aprobado por 
Real Decreto 1890/2008 conforme 
ao recollido no seu artigo 2 e que 
poida ser aplicable a escaparates, 
restrínxese a instalacións de máis 
de 1 kW de potencia instalada 
incluídas na instrución técnica 
complementaria “ITC-BT-09 
Instalacións de iluminación exterior”, 
do Regulamento electrotécnico 
de baixa tensión, aprobado por RD 
842/2002.

5.
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CALES SON AS OBRIGACIÓNS DA MEDIDA 
DE APAGADO DA ILUMINACIÓN DE 
EDIFICIOS PÚBLICOS?

A obrigación de apagado da 
iluminación recollida no apartado 4 
do Artigo 29 do RD- Lei 14/2022 aplica 
aos edificios públicos desocupados 
desde as 22:00 h. Por tanto, esta 
limitación non aplica, por exemplo, 
a monumentos, monumentos que 
se poidan visitar ou xardíns, entre 
outros, salvo que ao mesmo tempo 
sexan edificios de uso público e 
que a partir de dita hora se atopen 
desocupados.

ATA CANDO ESTARÁN EN VIGOR ESTAS 
MEDIDAS?

Estas medidas estarán en vigor ata 
o 1 de novembro de 2023, salvo a 
obrigación de sistemas de peche 
de portas con acceso desde a rúa 
que ten carácter permanente e a 
intensificación das inspeccións de 
eficiencia enerxética en instalacións 
térmicas que finaliza o 1 de decembro 
de 2022

6.

7.



QUE SUCEDE SE SE INCUMPREN ESTAS 
MEDIDAS?

En caso de incumprimento estarase 
ao disposto nos artigos 30 a 38 da Lei 
21/1992 de Industria sobre sancións 
administrativas. As infraccións 
clasifícanse en leves, graves e 
moi graves que poden derivar en 
sancións de ata 60.000 €, 6 millóns 
de euros e 100 millóns de euros, 
respectivamente. 

8.
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NO CASO DUN EDIFICIO 
CORRESPONDENTE A UN CONCELLO 
NO QUE SE DESENVOLVAN TRABALLOS 
ADMINISTRATIVOS, RESULTA DE 
APLICACIÓN A MEDIDA DE LIMITACIÓN DE 
TEMPERATURAS?

Si, en todas aquelas zonas habitables 
e climatizadas do edificio, por 
desenvolverse nel un dos usos 
recollidos no apartado 1 do Artigo 
29 do RD-Lei 14/2022. Por tratarse, 
en principio, de traballos definidos 

como sedentarios, as limitacións de 
temperatura que aplicarían serían: en 
recintos calefactados, non superior a 
19°C; e en recintos refrixerados, non 
inferior a 27°C.

9.

E NO CASO DUN XIMNASIO OU UN 
SALÓN DE PEITEADO, RESULTA DE 
APLICACIÓN A MEDIDA DE LIMITACIÓN DE 
TEMPERATURAS?

Non, xa que neles non se desenvolve 
ningún dos usos recollidos no 
apartado 1 do Artigo 29 do RD-Lei 
14/2022.

10.

Cuestións específicas



NUNHA TENDA DE ROUPA QUE DISPOÑA 
DE PROBADORES, CAL É A LIMITACIÓN 
DE TEMPERATURA QUE SE DEBE APLICAR 
PARA A REFRIXERACIÓN DO LOCAL?

Atendendo a que a actividade 
desenvolvida nela se pode clasificar 
como traballos lixeiros (demanda 
de enerxía metabólica comprendida 
entre 70 e 130 W/m²), a limitación 
de temperatura que aplicaría para 

a refrixeración do local sería de non 
inferior a 25°C.

11.

PARA AQUELES EDIFICIOS E LOCAIS CON 
ACCESO DESDE A RÚA RECOLLIDOS NO 
ARTIGO 29 DO RD-LEI 14/2022, EN QUE 
CASOS É POSIBLE MANTER AS PORTAS 
ABERTAS?

Dado que a medida correspondente 
á implantación dun sistema de peche 
de portas ten como fin o impedir 
que estas permanezan abertas 
permanentemente cando resulte 
necesaria a achega de enerxía para a 
climatización do espazo (quecemento 
ou arrefriado do aire), cando non 

resulte necesaria dita achega 
poderanse adoptar medidas que 
contribúan ao confort das persoas 
que o ocupan, como, por exemplo, a 
apertura de portas que favorezan, 
a determinadas horas do día, un 
refrescamento gratuíto do espazo.
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NUN CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO, É 
NECESARIO MANTER APAGADO TANTO 
A ILUMINACIÓN INTERIOR COMO A 
ILUMINACIÓN EXTERIOR A PARTIR DAS 
22:00 H?

Si, sempre que se atope desocupado 
e dado que o apartado 4 do Artigo 
29 do RD-Lei 14/2022 fai referencia 
“á iluminación de edificios públicos”, 
polo que este resulta todo aquel 

conectado ao edificio (tanto interior 
como exterior).

13.

HAI ALGÚN TIPO DE RESTRICIÓN DE 
APLICACIÓN Á ILUMINACIÓN PÚBLICA 
EXTERIOR EN RÚAS, ESTRADAS, VÍAS 
PEONÍS, BEIRARRÚAS, PARQUES, ETC.?

Non, ningunha das medidas incluídas 
no Artigo 29 do RD-Lei 14/2022 
resulta de aplicación nestes ámbitos. 

14.



NO CASO DUN RÓTULO LUMINOSO 
EXTERIOR DUN LOCAL COMERCIAL, 
É NECESARIO MANTELO APAGADO A 
PARTIR DAS 22:00 H?

Non, o apartado 4 do Artigo 29 do 
RD-Lei 14/2022 só fai referencia á 
“iluminación de escaparates”.

15.

É NECESARIO MANTER APAGADO O 
ESCAPARATE DUN LOCAL QUE SE ATOPE 
ABERTO E OCUPADO MÁIS ALÓ DAS 22:00 H?

Atendendo a que o apartado 4 
do Artigo 29 do RD-Lei 14/2022 
non contempla esta casuística, o 
escaparate dun local sobre o que 
resulte de aplicación devandito artigo 
e que se atope aberto e ocupado máis 
aló das 22:00 h, deberá permanecer 
apagado.
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