
Instal·lacions de 
climatització i ventilació.



OBJECTIUS

• Agents que intervenen en la posta en marxa de les 
instal·lacions

• Documentació per la posada en marxa i manteniment 
• Taules per programar el manteniment de la instal·lació 
• Inspeccions periòdiques



ÀMBIT D’APLICACIÓ

• L'abast en l'aplicació del RITE són les instal·lacions 
fixes de 

• climatització (calefacció, refrigeració y ventilació) 
• Aigua calenta sanitària

• Destinades a atendre la demanda de benestar 
tèrmic e higiene de les persones en els edificis



Normativa aplicable

• RD 1027/2007 i les seves posteriors modificacions
• Real Decreto 1826/2009 que modifica el RD 1027/2007 
• Correciones errores RD 1826/2009
• RD 238/2013 que modifica el RD 1027/2007
• Nota aclaratoria RD 238/2013
• Correciones errores RD 238/2013
• Real Decreto 56/2016 modifica el RD 1027/2007

• HS3 CTE Qualitat aire interior
• HE4 CTE (Panells solars)



EMPRESES INSTAL·LADORES AUTORITZADES

• Les instal·lacions tèrmiques en edificis només 
poden ser executades per les empreses inscrites en 
l'àmbit corresponent del Registre d'Agents de la 
Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).



EMPRESES INSTAL·LADORES AUTORITZADES

• Les empreses que intervenen en la instal·lació, el 
manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i 
productes industrials han de presentar la declaració 
responsable corresponent per via telemàtica, i un cop fetes 
les comprovacions necessàries, s’inscriuran d'ofici en els 
àmbits corresponents del Registre d'Agents de la Seguretat 
Industrial de Catalunya (RASIC).

• Les empreses instal·ladores i els seus professionals han de 
complir diversos requisits i acreditar certa formació per a 
poder exercir la seva activitat professional amb totes les 
garanties legals i de qualitat del servei.



EMPRESES Instal·lacions tèrmiques en 
edificis

• REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES EMPRESES 
INSTAL·LADORES I MANTENIDORES 
D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS 

• Assegurança de responsabilitat civil
• Personal qualificat 

• Certificat d’alta a la Seguretat social. 
• 1 contracte laboral. 
• 1 carnet professional d’ ITE  
• Certificat acreditatiu de la competència per a la manipulació de 

refrigerants fluorats



PROFESSIONALS Instal·lacions 
tèrmiques en edificis
• Els professionals que instal·len i revisen els equips de calefacció, 

climatització i frigorífics han d'obtenir el certificat oficial 
corresponent ITE.

• El carnet es el document mitjançant el qual l'administració reconeix 
la capacitat tècnica per desenvolupar les activitats d'instal·lació i 
manteniment de les instal·lacions tèrmiques d’edificis

• Aquest carnet no capacita, per si sol, sinó que l’activitat s’ha d’exercir 
en el sí d’una empresa habilitada



Classificació de les instal·lacions

• En funció de la seva importància, es classifiquen:
• Projecte, quant la potencia tèrmica nominal a instal·lar 

amb generació de calor o fred sigui superior a 70 kW, 
• Signat per un tècnic titulat competent

• Memòria tècnica, quant la potencia tèrmica nominal a 
instal·lar amb generació de calor o fred sigui major o 
igual que 5 kW y menor o igual que 70 kW

• Signat per un instal·lador habilitat o per un tècnic titulat 
competent



Posta en marxa

• Les proves de la instal·lació s'efectuaran per l'empresa
instal·ladora

• Un cop finalitzades les proves de forma satisfactòria de 
posta en marxa l’instal.lador o el director tècnic de la 
instal.lació emetran un certificat de la instal.lació segons el 
model (el trobarem a canal empresa)

• a) identificació i dades referents a les seves principals 
característiques tècniques de la instal·lació realment executada;

• b) Identificació de l'empresa instal·ladora, instal·lador habilitat amb 
carnet professional i del director de la instal·lació, quan la 
participació d'aquest últim sigui preceptiva.

• c) els resultats de les proves de posada en servei realitzades.
• d) declaració expressa que la instal·lació ha estat executada d'acord 

amb el projecte o memòria tècnica i que compleix amb els requisits 
exigits pel RITE.



Posta en marxa

• El titular ha de disposar de:
• el projecte o memòria de la instal·lació realitzada,
• el certificat de fi d’obra i proves realitzades que acrediti que 

la instal·lació reuneix les condicions tècniques requerides pel
Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis

• i els corresponents certificats CE de la maquinaria 
instal·lada, manuals i garanties

• També han signar un contracte de manteniment de la 
instal·lació si la potència útil nominal o la potència tèrmica
nominal és superior a 70kW tèrmics.

• Certificat de la inspecció prèvia inicial quant sigui preceptiu
• Amb la documentació anterior en poder del titular de la 

instal·lació o el seu representant legal s’ha d’efectuar la 
declaració responsable per via telemàtica.



• En el cas que la instal·lació tingui una potència:
• igual o superior a 20 kW en calor,
• o superior a 12 kW en fred,
• o sigui d'energia solar

• el titular o el seu representant legal ha d’efectuar el 
tràmit de declaració responsable de la instal·lació
per tal d'inscriure-la al RITSIC

Posta en marxa



Certificat instal.lació

• https://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-
formularis/formularis/construccio-i-instal-
lacions/calefaccio/



Inspeccions inicials

• Les instal·lacions s’inspeccionaran per el personal dels 
organismes de control habilitats

• >150 kW sempre 
• < 150 kW aleatori

• Les inspeccions es realitzaran sobre la base de les 
exigències de benestar e higiene, eficiència energètica y 
seguretat que estableix el RITE

• Com a resultat de la inspecció, s’emetrà un certificat 
d’inspecció, en que s’indicarà si el projecte o memòria 
tècnica i la instal·lació executada compleix amb el RITE, 
indicant la possible relació de defectes, amb la seva 
classificació i la qualificació de la instal·lació.



Organismes de control

• Les funcions dels organismes de control són les següents:
• Rebre la documentació que estableix la normativa aplicable per a 

posar en funcionament les instal·lacions noves, o les modificacions de 
les instal·lacions ja existents, i també emetre el document que habilita 
els titulars de les dites instal·lacions a posar-les en funcionament.

• Revisar la documentació relativa a les instal·lacions noves, o les 
modificacions d’instal·lacions ja existents, i també fer la inspecció de 
les dites instal·lacions en els casos que pertoqui.

• Fer, a sol·licitud dels titulars, les inspeccions obligatòries que 
requereixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i la resta de 
normes aplicables.

• Tramitar, a sol·licitud dels titulars, la inscripció obligatòria i l’anotació
del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les 
instal·lacions i els aparells industrials en els registres establerts pels
reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables.

• Ordenar d’interrompre el funcionament de les instal·lacions, com a 
mesura cautelar, en el cas que aquest comporti un perill imminent.

• Controlar les activitats dels tècnics competents autors dels projectes i 
els directors de l’execució dels projectes, i també la dels professionals i 
les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la 
reparació i l’operació d’instal·lacions i de productes industrials.



Periodicitat de les inspeccions

• Els sistemes han de ser inspeccionats periodicament, segons
el tipus d’equip i la seva potencia

• La periodicitat de les inspeccions és



Registre de les instal.lacions existents
• les instal·lacions tèrmiques, anteriors al Gener del 2008
• La instrucció 1/2015 facilita la legalització d’aquestes

instal·lacions establint un procediment per la inscripció de les 
instal·lacions existents al RITSIC

• Els titulars necessitaran :
• Documentació justificativa de la data de posada en servei de la 

instal·lació.
• Una memòria tècnica simplificada, amb els esquemes de la instal·lació, 

signats per tècnic titulat competent. La memòria haurà de justificar el 
compliment de la reglamentació d’aplicació, és a dir de les exigències
que existien en el moment de posada en funcionament de la instal·lació.

• Amb aquesta documentació, caldrà sol·licitar una inspecció a un 
Organisme de Control. La inspecció comprovarà l’acompliment de 
les especificacions tècniques dels reglaments que li eren 
d’aplicació i que es descriuen a la memòria.

• Un cop superada la inspecció, l’organisme de control emetrà una 
acta favorable que servirà per inscriure la instal·lació al registre 
RITSIC i per tant, que quedi legalitzada



REGISTRE DE LES INSTAL·LACIONS

• el titular o el seu representant legal ha d’efectuar el 
tràmit de declaració responsable de la instal·lació 
per tal d'inscriure-la al RITSIC

• http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartame
ntaltramit/tramit/PerTemes/Presentacio-de-la-
declaracio-responsable-per-a-installacions-termiques-
en-edificis?category=752b34b8-a82c-11e3-a972-
000c29052e2c



MANTENIMENT



Condicions per l’ús i manteniment de 
la instal.lació
• El titular o usuari de les instal·lacions tèrmiques és responsable del 

compliment del RITE des del moment en què es realitza la seva 
recepció 

• Les instal·lacions tèrmiques s'utilitzaran adequadament, de conformitat 
amb les instruccions d'ús contingudes en el «Manual d'ús i 
manteniment» de la instal·lació tèrmica, NO se'n pot fer un ús 
incompatible amb el previst.

• Es posarà en coneixement del responsable de manteniment qualsevol 
anomalia que s'observi en el funcionament normal de les instal·lacions 
tèrmiques. 

• Les reformes han de ser efectuades per empreses habilitades 
• El titular de la instal·lació és responsable que es realitzin les següents 

accions: 
• a) El manteniment de la instal·lació tèrmica per una empresa mantenidora habilitada. 
• b) Les inspeccions obligatòries. 
• c) La conservació de la documentació de totes les actuacions, ja siguin de 

manteniment, reparació, reforma o inspeccions realitzades a la instal·lació tèrmica o 
els seus equips, consignant en el Llibre de l'Edifici, quan el mateix existeixi. 



Manteniment de les instal·lacions
• Les operacions de manteniment de les instal·lacions subjectes al RITE es 

realitzaran per empreses mantenidores habilitades.
• En fer-se càrrec del manteniment, el titular de la instal·lació ha de 

lliurar al representant de l'empresa mantenidora una còpia del 
«Manual d'ús i manteniment» de la instal·lació tèrmica, contingut en 
el Llibre de l'Edifici.

• L'empresa mantenidora és responsable que el manteniment de la 
instal·lació tèrmica sigui realitzat correctament d'acord amb les 
instruccions del «Manual d'ús i Manteniment »i amb les exigències
d'aquest RITE.

• El «Manual d'ús i manteniment» de la instal·lació tèrmica ha de contenir
les instruccions de seguretat i de maneig i maniobra de la instal·lació, 
així com els programes de funcionament, manteniment preventiu i 
gestió energètica.

• Serà obligació del mantenidor habilitat i del director de manteniment, 
quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva, l'actualització i 
adequació permanent de la documentació continguda en el "Manual 
d'ús i manteniment" a les característiques tècniques de la instal·lació.



Manteniment de les instal·lacions
Instal·lacions tèrmiques amb potència tèrmica nominal total 
instal·lada en generació de calor o fred
a) ≥ 5 kW ≤70 kW. 

• es mantindran per una empresa mantenidora, que ha de realitzar
el seu manteniment d'acord amb les instruccions contingudes en el 
«Manual d'ús i Manteniment ».

b) > 70 kW. 
• es mantindran per una empresa mantenidora amb la qual el titular 

de la instal·lació tèrmica ha de subscriure un contracte de 
manteniment, realitzant el seu manteniment d'acord amb les 
instruccions contingudes en el «Manual d'ús i Manteniment ».

c) >5.000 kW en calor i / o 1.000 kW en fred, així com les 
instal·lacions de calefacció o refrigeració solar la potència
tèrmica sigui superior a 400 kW.

• Aquestes instal·lacions es mantindran per una empresa 
mantenidora amb la qual el titular ha de subscriure un contracte de 
manteniment.

• El manteniment s'ha de fer sota la direcció d'un tècnic titulat
competent amb funcions de director de manteniment, ja pertanyi
a la propietat de l'edifici o la plantilla de l'empresa mantenidora.



• El titular de la instal·lació pot realitzar amb 
personal de la seva plantilla el manteniment de les 
seves pròpies instal·lacions tèrmiques, sempre que, 
estigui donat d’alta al RASIC

Manteniment de les instal·lacions



Manteniment i ús de les 
instal.lacions tèrmiques

• Programa de manteniment preventiu
• Programa de gestió energètica
• Instruccions de seguretat
• Maneig i maniobra
• Programa de funcionament



Programa de manteniment preventiu
instal·lacions ≤ 70 kW 

• revisions al menys:



Programa de manteniment preventiu



Programa de manteniment preventiu



Programa de manteniment preventiu
instal.lacions > 70 kW 

• L’empresa mantenidora contractada elaborarà un 
“manual d’ús i manteniment” si no existeix que 
entregarà al titular de la instal·lació:



Programa de manteniment preventiu
instal.lacions > 70 kW 



Programa de manteniment preventiu
instal·lacions > 70 kW 



Programa de manteniment preventiu
instal.lacions > 70 kW 



• S: una vegada cada setmana.
• S *: Aquestes operacions podran realitzar-se pel propi 

usuari, amb l'assessorament previ del mantenidor
• m: un cop al mes; la primera a l'inici de la temporada.
• t: una vegada per temporada (any).
• 2 t: dues vegades per temporada (any); una a l'inici de 

la mateixa i una altra a la meitat del període d'ús, 
sempre que hi hagi una diferència mínima de dos 
mesos entre totes dues.

• (*) El manteniment d'aquestes instal·lacions s'ha de fer 
d'acord amb el que estableix la secció HE4 Contribució 
solar mínima d'aigua calenta sanitària del Codi Tècnic 
de l'Edificació

Programa de manteniment preventiu
instal.lacions > 70 kW 



Manteniment i ús de les 
instal.lacions tèrmiques
Segons la potencia tèrmica nominal de la
instal·lació, es seguirà els següents criteris de
manteniment:
• Programa de manteniment preventiu
• Programa de gestió energètica
• Instruccions de seguretat
• Maneig i maniobra
• Programa de funcionament



Gestió energètica de les instal·lacions

• Anàlisis i avaluació dels equips generadors de calor i fred
• Mesurant i registrant els valors dels generadors

• L’empresa mantenidora assessorarà al titular, recomant-li:
• millores o modificacions de la instal·lació, 
• ús i funcionament que redueixin el consum i generin una major 

eficiència energètica.

• En potències > 70 kW, l’empresa mantenidora realitzarà:
• un seguiment de la evolució del consum d'energia y de aigua de la 

instal·lació tèrmica periòdicament, amb la finalitat de poder 
detectar possibles desviacions i prendre mesures correctores 
oportunes. 

• Aquesta informació es conservarà per un plaç de al menys, 5 anys



m: un cop al mes; la primera a l'inici de la 
temporada; 3m: cada tres mesos; la 
primera a l'inici de la temporada

Gestió energètica de les instal·lacions



Gestió energètica de les instal·lacions



• a) pla de vigilància; 
• b) pla de manteniment preventiu.

Gestió energètica de les instal·lacions
INSTAL.LACIONS SOLARS TÈRMIQUES (CTE DB HE4)



• El pla de vigilància es refereix bàsicament a les operacions que permeten assegurar 
que els valors operacionals de la instal·lació siguin correctes

• Addicionalment, durant tot l'any es vigilarà la instal·lació amb l'objecte de prevenir els 
possibles danys ocasionats pels possibles sobreescalfaments.

Gestió energètica de les instal·lacions
INSTAL.LACIONS SOLARS TÈRMIQUES (CTE DB HE4)



• Pla de manteniment
• El manteniment implicarà, com a mínim, una 

revisió anual de la instal·lació per a 
instal·lacions amb superfície de captació 
inferior a 20 m2 i 

• una revisió cada sis mesos per instal·lacions 
amb superfície de captació superior a 20 m2

Gestió energètica de les instal·lacions
INSTAL.LACIONS SOLARS TÈRMIQUES (CTE DB HE4)



Gestió energètica de les instal·lacions
INSTAL.LACIONS SOLARS TÈRMIQUES (CTE DB HE4)



Gestió energètica de les instal·lacions
INSTAL.LACIONS SOLARS TÈRMIQUES (CTE DB HE4)



Gestió energètica de les instal·lacions
INSTAL.LACIONS SOLARS TÈRMIQUES (CTE DB HE4)



Gestió energètica de les instal·lacions
INSTAL.LACIONS SOLARS TÈRMIQUES (CTE DB HE4)



Gestió energètica de les instal·lacions
INSTAL.LACIONS SOLARS TÈRMIQUES (CTE DB HE4)



• Per Raons d‘estalvi energètic és limitaran les condicions 
de temperatura al interior dels establiments, tant nous 
com existents com a mínim als següents usos: 

• a) Administratiu. 
• b) Comercial: Botigues, Supermercats, Grans Magatzems, 

centres comercials i similars. 
• c) pública concurrència: · Culturals: teatres, cinemes, 

auditoris, centres d'congressos, sals de exposicions i similars. · 
Establiments d'espectacles Públics i activitats Recreatives. · 

• Restauració: bars, restaurants i cafeteries. · 
• Transport de persones: estacions i Aeroports. 

Gestió energètica de les instal·lacions



• La temperatura de l'aire en els recintes calefactats no 
serà superior a 21 ºC

• La temperatura de l'aire en els recintes refrigerats no 
serà inferior a 26 ºC

• La humitat relativa compresa entre el 30% i el 70%

• Es visualitzaran mitjançant un dispositiu adequat, 
situat en un lloc visible i freqüentat per les persones 
que utilitzen el recinte, prioritàriament en els vestíbuls 
d'accés

Gestió energètica de les instal·lacions



Manteniment i ús de les 
instal.lacions tèrmiques

• Programa de manteniment preventiu
• Programa de gestió energètica
• Instruccions de seguretat
• Maneig i maniobra
• Programa de funcionament



• En el cas d'instal·lacions de potència tèrmica nominal 
superior a 70 kW 

• han d'estar clarament visibles 
• abans de l'accés i 
• a l'interior de sales de màquines, locals tècnics i
• al costat d'aparells i equips, 

• amb absoluta prioritat sobre la resta d'instruccions 
• han de fer referència, als següents aspectes de la 

instal·lació: 
• parada dels equips abans d'una intervenció; 
• desconnexió del corrent elèctric abans d'intervenir en un equip; 
• col·locació de advertències abans d'intervenir en un equip,
• indicacions de seguretat per a diferents pressions, temperatures, 

intensitats elèctriques, etc .
• tancament de vàlvules abans d'obrir un circuit hidràulic; etc.

Instruccions de seguretat



Manteniment i ús de les 
instal.lacions tèrmiques

• Programa de manteniment preventiu
• Programa de gestió energètica
• Instruccions de seguretat
• Maneig i maniobra
• Programa de funcionament



Maneig i maniobra

• Les instruccions de maneig i maniobra, han de servir per 
efectuar la posada en marxa i parada de la instal·lació, 
de manera total o parcial, i per aconseguir qualsevol 
programa de funcionament i servei previst 

• En el cas d'instal·lacions de potència tèrmica nominal 
superior a 70 kW aquestes instruccions han:

• d'estar situades en un lloc visible de la sala de màquines i 
locals tècnics 

• fer referència, entre d'altres, als següents aspectes de la 
instal·lació: 

• seqüència d'arrencada de bombes de circulació; 
• limitació de puntes de potència elèctrica, evitant posar en 

marxa simultàniament diversos motors a plena càrrega; 
• utilització del sistema de refredament gratuït en règim d'estiu 

i d' hivern 



Manteniment i ús de les 
instal.lacions tèrmiques

• Programa de manteniment preventiu
• Programa de gestió energètica
• Instruccions de seguretat
• Maneig i maniobra
• Programa de funcionament



Programa de funcionament

• La finalitat del programa de funcionament és donar 
el servei demanat amb el mínim consum.

• En el cas d'instal·lacions de potència tèrmica 
nominal superior a 70 kW comprendrà els 
següents aspectes: 

• a) horari de posada en marxa i parada de la instal·lació; 
• b) ordre de posada en marxa i parada dels equips;
• c) programa de modificació del règim de funcionament; 
• d) programa de parades intermèdies del conjunt o de 

part d'equips; 
• e) programa i règim especial per als caps de setmana i 

per a condicions especials d'ús de l'edifici o de 
condicions exteriors excepcionals.



ETIQUETA

• L’empresa instal·ladora-mantenidora que realitzi el 
primer manteniment anual de la instal·lació tèrmica
col·locarà l’etiqueta ITE en lloc visible de cada 
generador de calor o fred de la instal·lació

• l’emplenarà amb les dades corresponents. 
• Posteriorment, les dades dels successius manteniments

anuals seran emplenades per l‘empresa instal·ladora-
mantenidora que efectuï el manteniment, 

• les dades de les successives inspeccions periòdiques
per l’agent actuant en cada inspecció. Les dades
contingudes a l’etiqueta hauran de ser escrites amb
retolador permanent o similar, de manera que siguin
inesborrables. 














