
DECRETO 42/2009, REGULACIÓN DA CERTIFICACIÓN ENERXÉTICA DE 
EDIFICIOS DE NOVA CONSTRUCIÓN EN GALICIA.

Este Decreto desenvólvese en conxunto pola Consellería de Vivenda e Solo e a de Innovación e Industria tendo
por obxeto o regulamento da certificación enerxética de edificios en Galicia. Xunto co Decreto 159/2007 polo
que se regula o sistema de acreditación das entidades de control de calidade na edificación, constituirá a base
estrutural do cumprimento e verificación da eficiencia enerxética das edificacións.

Data de aprobación: 21/01/2009

Data de publicación DOG: 05/03/2009

Data de entrada en vigor: 05/09/2009 (aos seis meses da súa publicación no D.O.G.)

Non será de aplicación:

• aos edificios que á entrada en vigor deste decreto estean en construción,

• aos proxectos dos edificios para os cales se teña solicitado licenza municipal de obras,

• aos proxectos supervisados e aprobados polas administracións públicas ou visados polos colexios
profesionais antes da data de entrada en vigor, sempre que se solicite a licenza de obras no prazo de
tres meses a partir da entrada en vigor,

• ás contratacións conxuntas de redacción de proxectos e obras que estivesen licitados por unha
Administración pública con anterioridade á entrada en vigor.

Desenvolve: o Real Decreto 47/2007, relativo ao Procedemento Básico para a Certificación de Eficiencia Ener-
xética de Edificios de Nova Construción.

Máis normativa relacionada:

• Directiva 93/76/CEE Limitación das emisións de CO2 mellorando la eficacia enerxética.

• Directiva 2002/91/CE relativa á eficiencia enerxética dos edificios.

• O Real Decreto 515/1989, sobre protección do consumidor en canto a información que se vai submi-
nistrar na compravenda e arrendamento de vivendas.

• Orde do 21/11/2007 da Consellería de Vivenda que aproba as áreas de acreditación e condicións téc-
nicas das entidades de control que leven a asistencia técnica das obras de edificios administrativos,
sanitarios, relixiosos, residenciais, docentes, culturais e sociais.

Estrutura: O Decreto estrutúrase nos seguintes capítulos:

• CAPÍTULO I: Disposicións Xerais

• CAPÍTULO II: Certificación Enerxética e Verificación

• CAPÍTULO III: Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética

• CAPÍTULO V: Réxime Sancionador

• ANEXO I: Definicións

• ANEXO II: Consideracións relativas á aplicación das opción de certificación

Ámbito de aplicación (Art. 3º):

Coincide co ámbito de aplicación do R.D. 47/2007 Procedemento Básico para a Certificación de Eficiencia
Enerxética de Edificios de Nova Construción, e o do Documento Básico do CTE HE1 relativo a Limitación da
Demanda Enerxética.
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a) Edificios de nova construción.

b) Modificacións, reformas ou rehabilitacións de edificios existentes, cunha superficie útil superior a 1.000
m2 onde se renove máis do 25% do total dos seus cerramentos.

Exclúense do ámbito de aplicación:

a) Edificacións abertas.

b) Edificios protexidos cando cumprir as esixencias poida alterar seu carácter ou aspecto.

c) Edificios relixiosos.

d) Construcións cun uso previsto igual ou inferior a dous anos.

e) Edificios industriais e agrícolas, na parte dese uso.

f) Edificios illados cunha superficie total inferior a 50 m2 útiles.

g) Edificios de escasa entidade construtiva, cun só andar e que non afecten a seguranza das persoas.

Novidades con respecto o R.D.42/2007: 

• (Cap.III-Art.17-20º) Créase o Rexistro de Público de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios,
en que serán inscritos polo promotor os certificados tanto do proxecto como do edificio rematado,
unha vez verificados, cando sexa obrigatoria esta verificación. 

• A información que se achegará ao rexistro, o formato, os medios e o procedemento para realizar a
inscrición dos certificados, desenvolveranse a través dunha orde da consellería con competencias en
materia de enerxía.

• (Cap.IV-Art.21-22º) A Administración terá un maior nivel de esixencia en eficiencia enerxética cos edi-
ficios que ela mesma use ou promova. Calquera edificio público de nova construción, incluíndo os
edificios de vivendas de promoción pública (VPP), deberá dispoñer dunha cualificación de eficiencia
enerxética igual ou superior á C. (Art. 21º)

• O control externo da certificación enerxética de edificios se encomenda ás entidades de control de
calidade na edificación acreditadas na área de eficiencia enerxética: ECCE-EE

• No art. 5º establécense as obrigas dos axentes da edificación: as do promotor, as do propietario, as
da Empresa de Control de Calidade da Edificación acreditada na área de eficiencia enerxética (ECCE-
EE). As obrigas do proxectista do edificio ou proxecto de instalacións térmicas serán: xustificar a
cualificación e subscribir o certificado de eficiencia enerxética do proxecto e facilitar a documenta-
ción necesaria para a verificación da conformidade do certificado.

A dirección facultativa terá a obriga de xustificar a cualificación e subscribir o certificado do edificio
terminado, facilitar a documentación para a verificación da conformidade do certificado, colaborar
coa ECCE-EE para que esta poida desenvolver as súas funcións, e incluír un anexo no certificado
final de obra coa mención do cumprimento deste decreto.

• (Art. 6º) Créase a Comisión Técnica Enerxética (na que o COAG terá representación) como órgano
permanente dependente da dirección xeral con competencias en enerxía que asesorará do órgano
competente en materia de eficiencia enerxética de edificios. 

• (Art. 7º) Establécese a esixencia de que o certificado de eficiencia enerxética deberá formar parte do
proxecto de execución, unha vez estea debidamente rexistrado, previa verificación dunha ECCE-EE,
se fose obrigatoria. 

O Certificado deberase subscribir segundo o modelo indicado na orde que desenvolva o

Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética, considerándose válidos á entrada en vigor deste
decreto os documentos do Rexistro Xeral de Documentos Recoñecidos para a certificación de efi-
ciencia enerxética da Secretaría Xeral de Enerxía do Mª de Industria.

• Todo certificado fará mención expresa da cualificación asignada a cada un dos locais, vivendas ou
edificios de titularidade xurídica diferente. Para a identificación dos inmobles o certificado deberá
incluír o código de identificación catastral da parcela e o certificado do edificio terminado deberá
incorporar os códigos de identificación catastral de todos e cada un dos edificios, vivendas e locais
que deban telo. Se non fosen aínda asignados pola Axencia Tributaria, o promotor deberá comunica-
los ao rexistro cando sexan asignados.



• (Art. 8º) Lémbrase que nun bloque, os locais con uso independente ou de titularidade xurídica inde-

pendente, que non estean definidos no proxecto do edificio, deberán ser certificados independente-

mente, antes da apertura do devandito local como requisito para a solicitude da licenza de actividade.

De tódolos xeitos, os locais situados nun edificio cunha de potencia térmica maior de 5 Kw requirirán

certificados propios.

A dirección facultativa entregara o certificado do edificio terminado, ao promotor xunto coa acta de
recepción da obra e deberá ser obrigatoriamente anexado á documentación para a solicitude de
licenza de primeira ocupación.

• Os concellos paralizarán toda obra que conte con licenza municipal baseada nun proxecto básico e,
séndolle esixible un certificado de eficiencia enerxética, non o inclúa no proxecto de execución.
Cando un concello requira modificacións no proxecto de execución que non incidan na eficiencia
enerxética, non será precisa a emisión dun novo certificado.

• (Art. 9º) As ECCE-EE (entidades de control de calidade da edificación acreditadas na área de eficien-
cia enerxética) verificarán a cualificación obtida, non podendo intervir noutras actividades que non
sexan as propias de inspección e control do proceso construtivo do edificio. A contratación da ECCE-
EE deberaa realizar exclusivamente, o promotor.

• (Art. 10º) O procedemento detallado para a verificación dos certificados de eficiencia enerxética
desenvolverase por orde da consellería con competencias en enerxía.

• (Art. 11º) O certificado de eficiencia enerxética terá una validez máxima de 10 anos a partir da data de
inscrición no Rexistro.

• (Art. 12º) O propietario é responsable da renovación obrigatoria unha vez expirado o prazo de validez,
podendo actualizar a cualificación de eficiencia enerxética cando se produzan variacións que poidan
modificala, o que implicará a emisión dun novo certificado que deixará sen efecto o anterior.

• (Art. 13º) Inspeccións. A administración poderá comprobar, por si mesma ou a través de entidades
colaboradoras autorizadas, o cumprimento da normativa vixente.

• (Art. 14º) En toda publicidade de venda ou aluguer de inmobles obrigados a dispoñer do certificado
de eficiencia enerxética, deberase, facer mención da cualificación de eficiencia enerxética debéndose
indicar o número de rexistro do certificado en que se basea.

• (Art. 15º) Obrigatoriedade de presentación do certificado de eficiencia enerxética en compravendas e
arrendamentos, debéndose indicar o número de rexistro do certificado de eficiencia enerxética.

• (Art. 16º) Esixencia de exhibir permanente a etiqueta de eficiencia enerxética do edificio, esténdese a
todos os edificios destinados á prestación de servizos públicos por administracións públicas ou insti-
tucións, sen ter en conta superficie mínima nin a cantidade de persoas que os frecuenten, incluíndo
tamén os edificios financiados ou promovidos por calquera Administración pública.

A etiqueta de calificación enerxética deberá indicar o número de rexistro do certificado e o selo da
ECCE-EE que verificou o certificado, nos casos en que sexa obrigatoria esta verificación. Establécen-
se tamén as dimensión mínimas para dita etiqueta en función da superficie do local na que se exhiba.
Situarase na entrada principal e noutras entradas que haxa movemento de persoas, claramente á
vista, sen obstáculos.

• (Anexo I) Para o correcto entendemento deste decreto establécense definicións no anexo.

• (Anexo II) Opción dun certificado de eficiencia enerxética individual ou de conxunto, en función das
características e uso do edificio (unifamiliar, conxunto de vivendas apareadas, en bloque, etc.), do
tipo de instalacións (colectiva e individuais) e da opción de cualificación elixida (xeral ou simplificada).
A opción de certificación elixida (individual ou de conxunto) deberá ser a mesma no certificado do
proxecto e do edificio terminado.

Os locais situados nun edificio en bloque, que non estean definidos no proxecto do edificio, poderán
optar a unha cualificación individual para cada local ou unha cualificación única do conxunto de
locais sempre que estean incluídos nun mesmo proxecto.

Especifícase tamén, no caso de cualificacións conxuntas, o procedemento para a asignación da cua-
lificación individual a cada inmoble de titularidade xurídica diferente.
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