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COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I 
ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA

FITXES JUSTIFICATIVES DE NORMATIVES TÈCNIQUES 
EN PROJECTE

CTE DB HE-2 (RITE): EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES 

Aprofitament d'energies renovalbles i residuals

1 - Contribució d'energia renovable o residual per a la producció tèrmica

Compleix
sí      no

Aplicable

Element                sí   no          Paràmetre normatiu

Edifici nou o
sotmès a reforma

    Amb previsió de demanda tèrmica: 
        Una part de les necessitats energètiques tèrmiques es cobreixen
        mitjançant sistemes d'aprofitament d'energia renovable, residual o 
        cogeneració renovable.

Condicions     Aconsegueix els objectius de la contribució renovable mínima per 
        ACS;    climatització de piscines cobertes,  segons DB HE-4
    Compleix els valors límits del consum d'energia primaria no renovable 
    (HE-0)
    Es té en consideració els criteris de balanç d'energia i rendibilitat 
    econòmica.
    Es determinen els coeficients de pas de la producció de CO² i
    d'energia primària, segons procediment alternatiu (apartat 2, IT 1.2.2.)

Bombes de calor Per cobrir les demandes de     climatització;    ACS;    escalfament de 
piscines
    Valor del rendiment mig estacional (SPF) > valor indicat en Directives 
    Europees 
        Part de la seva aportació energètica es considera energia renovable
        SPF calculat segons norma corresponent a la màquina, perfil d'ús i 
        zona climàtica

2 - Contribució de calor renovable o residual per a l'escalfament de piscines a l'aire 
lliure

Compleix
sí      no

Aplicable

Element                sí   no          Paràmetre normatiu

Condicions     Només s'utilitza fonts d'energia renovable o residual;
    Per font residual: El disseny no és exclusiu per aquesta font.

3 - Climatització d'espais oberts

Compleix
sí      no

Aplicable

Element                sí   no          Paràmetre normatiu

Condicions Només s'utilitza energies renovables o residuals.
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