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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 

Contabilització de consums

Compleix
sí      no

Aplicable

Element                sí   no          Paràmetre normatiu

Condicions del
sistema de
comptabilització

Per instal·lació tèrmica que dona servei a més d'un usuari:
    Disposa de sistema que permet el repartiment de les despeses
    corresponents a cada servei entre els diferents usuaris.
    Instal·lat en el tram d'escomesa a cada unitat de consum;
    Permet regular i mesurar els consums, així com interrompre els
    serveis des de l'exterior dels locals.
    Per instal·lacions tot aire, o de cabal de refrigerant variable:
        Sistema per al control de consums definit en projecte / memòria.
    Per instal·lacions solars > 14kW de potència nominal:
        Disposa de sistema de mesura de l'energia final subministrada.
    Instal·lació solar tèrmica amb acumulació solar distribuïda:
        Comptabilització de forma centralitzada en el circuit de distribució.
    El sistema de comptabilització d'energia solar permet a l'usuari de la 
    instal·lació comprovar de forma directa, visual i inequívoca el 
    correcte funcionament de la instal·lació, i control periòdic de producció

Per subminstraments a partir de fonts centrals d'abastaments de més 
d'un edifici o d'una xarxa urbana de calefacció o refrigeració:
    S'instal·la un comptador en l'intercanviador de calor o punt de 
    lliurament.

Instal·lació
refrigeració
/calefacció

Per potència útil nominal >70kW: Té dispositiu de mesura i registre del
consum de combustible i energia elèctrica, separada d'altres consums.

central refrigeració /
calefacció

Per potència útil nominal >70kW: Disposa dispositiu per al mesurament
de l'energia tèrmica generada o demandada.
    També per modular la producció d'energia tèrmica segons demanda.
    Per servei d'aigua calenta sanitària: Disposa d'un dispositiu de mesu-
    rament de l'energia en el primari de la producció i en la recirculació.

Instal·lació
refrigeració

Per potència útil nominal >70kW: Té dispositiu per mesurar i registrar el
consum d'energia elèctrica de la central frigorífica de forma diferenciada.

Generadors Per potència útil nominal >70kW: Disposen d'un dispositiu que permet
registrar el nombre d'hores de funcionament del generador.
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CTE DB HE-2 (RITE): EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES 

Contabilització de consums

bombes i
ventiladors de
potència >20 Kw

Disposen d'un dispositiu que permet registrar les hores de funcionament
de l'equip.

Compressors
frigorífics

Per potència útil nominal >70kW: Disposen d'un dispositiu que permet
registrar el nombre d'arrencades.

Generadors     De potència útil nominal >70 kW que disposa de subministrament 
    directe d'energia renovable elèctrica
        Disposa de dispositiu per comptabilitzar aquesta contribució de 
        forma diferenciada
            Es comptabilitza la contribució d'energia renovable elèctrica 
            produïda per instal·lacions d'autoconsum
            No és viable comptabilitzar la contribució d'energia renovable
            elèctrica produïda per instal·lacions d'autoconsum
            El dispositiu permet que es maximitzi l'aprofitament energètic de 
            l'energia renovable elèctrica fent ús de les capacitats de 
            comunicació i interoperabilitat de les instal·lacions tècniques 
            connectades i els sistemes d'emmagatzematge que puguin existir
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