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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 

Condicions generals

Compleix
sí      no

Aplicable

Element                sí   no          Paràmetre normatiu

Fonts d'energia Fonts d'energia utilitzades:
    Convencionals:
    Renovables:
    Residuals:

Documentació de 
projecte / memòria 
tècnica

    Projecte:
        Inclou una estimació del consum d'energia mensual i anual
        expressat en energia primària i emissions de diòxid de carboni.
    Memòria tècnica:
        Inclou mínim una estimació del consum d'energia anual.
Estimació realitzada mitjançant el següent mètode contrastat per la bona
pràctica:

El projecte o memòria tècnica inclou:
    Llista dels equips consumidors d'energia i de les seves potències.
    Resultats de l'avaluació de l'eificiència energètica general.    
    Justificació del sistema de climatització i de producció d'aigua
    calenta sanitària triat des del punt de vista de l'eficiència energètica.
    Per edificis nous::
       Es té en compte la viabilitat tècnica, mediambiental i econòmica de
       les instal·lacions alternatives d'alta eficiència disponibles
       Es té en compte l'aprofitament d'energia residual, així com, si és el 
       cas, la utilització d'energies renovables
            Per instal·lacions de generació de calor/fred de potència tèrmica
            nominal > 70 kW: S'inclou la comparació del sistema de produc-
            ció amb altres viables tècnic, mediambiental i económicament.
    Per reformes:
       Es proposen instal·lacions alternatives d'alta eficiència (tècniques,
       funcionals i econòmicament viables).
       Es proposa la substitució dels equips de combustibles fòssils per
       altres d'energies renovables o residuals.

El projecte o memòria tècnica inclou:
    Les prestacions energètiques dels equips de generació de calor/fred
    en la franja de potències de treball.
    Per als equips amb etiqueta energètica. La seva classe.
(No es requereixen per calderes i aparells de calefacció local 
alimentades per combustibles de recuperacions d'efluents, subproductes 
o residus, biomassa no llenyosa, gasos residuals, que compleixen la 
normativa ambiental aplicable)
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CTE DB HE-2 (RITE): EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES 

Condicions generals

Justificació del
sistema

La potència de subministrament de la producció de calor/fred s'ajusta a 
la demanda màxima simultània de les instal·lacions servides, 
Es consideren guanys o pèrdues de calor a través de les canonades 
dels fluids portadors, i l'equivalent tèrmic de la potència absorbida pels 
equips de transport dels fluids

Si es requereix comparar sistemes alternatius de producció frigorífica:
    Càlcul de l'impacte total de l'escalfament equivalent (TEWI) segons
    el mètode de l'annex B de la part 1 de la norma UNE-EN 378
    Es considera un altre mètode de càlcul.

Equips de generació 
tèrmica

Reglaments de disseny ecològic:    
    Compleixen els seus requisits.
     Calderes i aparells de calefacció local alimentades per combustibles 
     de recuperacions d'efluents, subproductes o residus, biomassa no 
     llenyosa, gasos residuals, que compleixen la normativa ambiental 
    aplicable:
          exclosos de complir amb els seus requisits.

    Equips de potències superiors a les màximes establertes en cada 
    reglament
        compleix al menys els requisits d'eficiència energètica 
        corresponents a les màximes potències reglamentades

Càlcul de potència 
de les unitats de 
calor/fred

    Càrregues tèrmiques màximes d'hivern:
        Temperatures seques corresponents a percentil de 99% per a tots 
        els tipus d'edificis i espais condicionats (TS 99%).
    Càrregues tèrmiques màximes d'estiu:
        Temperatures seca i humida coincident corresponents a percentil 
         de l'1% per a tot tipus d'edificis i espais condicionats (TS 1%).

Per a edificis amb usos especials, com hospitals, museus, etc.
    Càrregues tèrmiques màximes d'hivern:
        Temperatures seques corresponents a percentil de 99,6% (TS 
        99,6%).
    Càrregues tèrmiques màximes d'estiu:
        Temperatures seca i humida coincident corresponents a percentil 
        de 0,4% (TS 0,4 %).

Càlcul de demanda Es cosidera l'hora del dia i mes de l'any pel càlcul de la demanda 
màxima simultània, parcial i mínima.
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CTE DB HE-2 (RITE): EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES 

Condicions generals

Generadors     Interrupció del funcionament d'un generador: 
        s'interrop també els equips accessoris directament relacionats amb 
        el mateix, per seguretat o explotació hi ha equip/s que no s'interromp/en
    Generadors centrals:
        Es conecten hidràulicament en paral·lel
        Es conecten hidràulicament en sèrie, (cas excepcional): Es justifica 
        en projecte. 
        Es poden independitzar entre si
   Per demandes inferiors a les de disseny (mesurades per demanda o 
   per temperatura exterior):
        Les teperatures de generació s'augmenten en refrigeració
        Les temperatures de generació es disminueixen en calefacció

Interconnexió amb 
xarxes urbanes

Els equips d'interconnexió es consideren generadors de calor/fred.
La potència que es considera és la potènica dels sistema d'intercanvi
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