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Publicació nou RITE RD 178/2021

Perquè nou
RITE?

Modificació
Codi Tècnic de 

l’Edificiació

Directives

Programa 
Nacional de 
Control de la 
Contaminació 
atmosfèrica.

Pla nacional clima 
(PNIEC)

Introducció



Resum Tramitacions
RESUM TRAMITACIONS

REGLAMENTACIÓ APLICABLE

TIPUS EDIFICI CTE TIPUS INSTAL.LACIÓ RITE

OBRA NOVA SI NOVA INSTAL.LACIÓ SI

REHABILITACIÓ SI(1) SI(2)

EDIFICI EXISTENT NO NOVA INSTAL.LACIÓ SI(3)

REFORMA 
INSTAL.LACIÓ

SI(4)

1: A la part de l’edifici rehabilitat

2: A la part de la instal·lació rehabilitada

3: Fins on l’edifici ho permeti

4: A la part de la instal·lació reformada i fins on l’edifici ho permeti

DOCUMENTACIÓ I MANTENIMENT ≤ 70 kW

TIPUS EDIFICI TIPUS INSTAL.LACIÓ DOC MNT

OBRA NOVA NOVA INSTAL.LACIÓ SUMA INDIVIDUAL

REHABILITACIÓ SUMA INDIVIDUAL

EDIFICI EXISTENT NOVA INSTAL.LACIÓ INDIVIDUAL INDIVIDUAL

REFORMA 
INSTAL.LACIÓ

SUMA: Suma de les potències de tots els equips

INDIV.: Instal.lacions individuals quan corresponguin a diferents usuaris

DOC: Documentació per tramitar instal.lacions

MNT: Manteniment 



Parts del Reial Decret 
178/2021



Parts del RD

PART 1
Disposicions generals
(10 capítols, 47 articles)
- Àmbit aplicació
- Exigències tècniques i 

administratives
- Condicions per 

l’execució i posada en 
servei de la instal.lació

- Condicions per ús i 
manteniment de la 
instal.lació

PART 2
Instruccions tècniques
(4 IT’S)
- IT1, Diseny i 

dimensionat
- IT2, Muntatge
- IT3, Manteniment i us
- IT4, Inspecció

Annexos (5 annexos)

- A1, Conceptes i 
definicions
- A2, Normes de 

referència
- A3, Coneixements
- A4 i A5 Models de 

declaració
responsable



Disposicions generals



Entrada en vigor

1 de juliol de 2021

I PART



art. 2: Àmbit d’aplicació

 S’afegeixen les instal·lacions d’interconnexions a xarxes urbanes 
de calefacció o refrigeració i els sistemes d’automatització i 
control.

 APLICA A:
 Edificis de nova construcció: instal·lació completa
 Instal·lacions tèrmiques que es reformin en els edificis 

existents, exclusivament en el que la part reformada es refereix 

 Totes: manteniment, ús i inspecció. 

Reforma: TOT Canvi respecte a la instal·lació inicial 

Instal.lacions fixes:
Calefacció
Ventilació
Refrigeració
Producció ACS

Incorporacions de nous subsistemes
Substitució de Generadors de diferents característiques
Ampliació número de generadors
Canvi del tipus d’energía
Canvi d’ús
Canvi de generador per altre de característiques similars

I PART



art.18: Condicions dels equips i materials 
 Han de determinar-se els aspectes mediambientals significatius amb refèrencia a les següents

fases del cicle de vida del producte, en la mesura que guardin relació amb el diseny del mateix.
RD187/2011

 Selecció i us de matèries primeres
 Fabricació
 Envasat, transport i distribució
 Instal.lació i manteniment
 Utilització
 Final de vida útil, entenent-se amb ell l’estat d’un producte que ha arribat al final de la seva

primera utilització, fins a l’eliminació final.

I PART



art.24: Posada en servei de la instal·lació 

 Posada en servei de la instal·lació -> el titular de la instal·lació haurà de lliurar a 
l’empresa distribuïdora i, si no n’hi ha, a l’empresa comercialitzadora una còpia
del certificat de la instal·lació, registrat a l’òrgan competent de la comunitat
autònoma

I PART



art. 37: Requisits per exercir l’activitat les empreses
instal·ladores o mantenidores
 Requisits empreses habilitades en RITE que treballin amb instal·lacions tèrmiques

subjectes a RITE i Reglament d’inst. frigorífiques tenen potestat per 
responsabilitzar-se de la part frigorífica -> requisits IF13, pla de gestió de residus.

art. 32: Inspeccions

 Ampliació terminis de correcció de defectes -> de 14 dies a 6 mesos.
I PART



Instruccions tècniques



Instrucció Tècnica IT 1. DISSENY I DIMENSIONAMENT

II PART



IT 1.1.4.1.2 Exigència de benestar. Temperatura operativa i 
humitat relativa

 Noves condicions de càlcul pel
dimensionament de sistemes de clima

II PART



 Avaluació de l’eficiència energètica sistema de climatització i ACS.

 Viabilitat tècnica, mediambiental i econòmica de les instal·lacions alternatives d’alta
eficiencia.

 Els resultats de l’avaluació al propietari.

IT 1.2.3 Exigència eficiència energètica i energies renovables 
i residuals.Documentació justificativa

II PART



 Comparació de sistemes de producció d’energia elegit, amb altres alternatius.

IT 1.2.3 Exigència eficiència energètica i energies renovables 
i residuals. Documentació justificativa

II PART



IT 1.2.4.1.1 Caracterització i quantificació de l’exigència 
d’eficiència energètica. Generadors de calor i fred. Criteris 
generals.

 Els equips de generació compliran

amb els requisits dels reglaments d’ecodiseny.

II PART



IT 1.2.4.1.2.1 Requisits mínims de rendiments energètics 
dels generadors de calor
 Queda prohibida la instal·lació de calderes de tipus atmosfèric. 

 Així mateix, queda prohibida la instal·lació d'escalfadors a gas de fins a 70 kW de tipus B 
d'acord amb les definicions donades en la norma UNE-CEN / TR 1749 IN, excepte si se 
situen en locals que compleixen els requisits establerts per a les sales de màquines , o si 
se situen en una zona exterior d'acord amb el definit per a aquest tipus de calderes a la 
norma UNE 60670-6: 2014. Aquesta prohibició no afecta els aparells tipus B3x.

 Els emissors de calefacció hauran d’estar calculats per una temperatura màxima
d’entrada al emissor de 60 ºC.

II PART



IT 1.2.4.1.2.3 Regulació de cremadors

 La regulació dels cremadors alimentats per combustible gasós serÀ sempre modulant

 Per cremadors alimentats per combustibles líquids amb potència superior a 70 kW serà
sempre modulant

II PART



IT 1.2.4.1.2.4 Preparació d’AC per ús sanitari
 Dimensionament: 

 secció HE4

 secció HS 4 Suministro de Agua del Código Técnico de la Edificación.

 La norma UNE-EN 12831-3.

 Els escalfadors i dipòsits d’ACS -> límits d’eficiencia energètica en % i de pèrdues màximes
dels dipòsits en kWh/any (reglament ecodiseny)

 Sistemes de generació auxiliar convencionals -> no disminució de l’aprofitament de 
renovales (justificació en memoria o projecte).

II PART



IT 1.2.4.1.3.2 Esgraonament de potència de centrals de 
generació de fred
 Centrals de generació de fred: Disseny número graons per cobrir la variació de la demanda 

amb eficiencia próxima a máxima

 La parcialització de la potència subministrada s'ha d'obtenir preferiblement amb continuïtat
i per a instal·lacions de potència útil nominal superior a 70 kW, com a mínim amb 4 
escalonaments de la central sent el mínim com a màxim del 25%. Per a instal·lacions amb 
potències inferiors la parcialització de la potència subministrada ha d 'obtenir, com a mínim, 
escalonadament.

 Queden excloses d'aquests requeriments les centrals de generació amb màquines
geotèrmiques, llevat de les que tinguin una potència útil nominal superior a 70 kW, que 
hauran de tenir a l'almenys 2 esglaons de potència.

II PART



 S’estableix una taula amb els espessors mínims d’aïllament (IT 1.2.4.1.2.4) de les xarxes
de canonades i accessoris que transporten ACS, en funció del diàmetre exterior de les 
canonades. 

 Les xarxes que tinguin un funcionament continu
s’han d’incrementar en 5 mm sobre la taula.

Per calcular el gruix mínim d’aïllament per instal·lacions de menys de 70 kW cal utilitzar les 
taules.
Per a instal·lacions de més de 70kW cal projecte i s’ha d’utilitzar el mètode alternatiu. Abans
es permetia el mètode de les taules.

IT 1.2.4.1.2.4 espessors mínims d’aïllament
II PART



 Edificis de nova construcció -> estiguin equipats amb sistemes de control 
automàtic (autoregulació per separat de la temperatura ambient de cada espai
interior). 

 Edificis existents -> substitució generadors de calor, regulació d’instal·lacions de 
calefacció quan sigui tècnicament i econòmicament viable.

 Detalls de disseny de dispositius de control automàtic, obligatori en edificis nous i 
també en reformes.

IT 1.2.4.3.1 Control instal.lacions de climatització

II PART



 Obligació d’incloure sistemes d’automatització i control d’instal·lacions: edificis
no residencials, més de 290 kW.

 La forma de justificar la possible inviabilitat tècnica i econòmica serà comú a tots 
els projectes i es desenvoluparà com a document reconegut d’acord amb l’ article 
6 del RITE

IT 1.2.4.3.5 sistemes de control i automatització
II PART



 En els sistemes de climatització dels edificis amb cabal d’aire expulsat a l’exterior
superior a 0,28 m³/s, es recuperarà l’ energia de l’aire expulsat.

IT 1.2.4.5.2 Criteris de recuperació

II PART



 Es revisen de forma més exigent els criteris de contribució d’energia renovable o 
residual per la producció d’energia tèrmica a l’edifici (nou CTE, secció HE4 i secció
HE0).

IT 1.2.4.6.1 Contribució d’energia renovable

ENERGIES 
RENOVABLES

ENERGIA 
CONVENCIONAL

II PART



 S’estableix una metodologia per l’avaluació i informació de l’eficiència energètica 
general de la instal·lació térmica

 Instal.lacions noves

 Substitució o millora d’instal.lació térmica

 demanda energètica / consum necessari

IT 1.2.4.8 Eficiència energètica general de la instal·lació 
tèrmica

II PART



IT 1.3.4.1.1 Exigència de seguretat. Generació i Fred. 
Condicions Generals.

 Instal·lacions solars tèrmiques: disseny de la instal·lació -> assegurar que no es 
produeixin danys en la instal·lació.

 Per evitar-s'hauran d'adoptar mesures de seguretat intrínseca, com ara un 
dimensionat suficient del vas d'expansió que permeti albergar tot el volum del 
mitjà de transferència contingut en els captadors, sistemes de buidatge i ompliment 
automàtic, etc., sense perjudici que hi hagi altres sistemes de protecció.

II PART



Instrucció Tècnica IT 2. MUNTATGE

II PART



- No hi ha canvis

Instrucció Tècnica IT 2. MUNTATGE
II PART



Instrucció Tècnica IT 3. MANTENIMENT

II PART



 S’afegeixen les operacions de manteniment preventiu i la seva periodicitat en 
funció de l’ús de l’edifici en el que es troben, associades a la bomba de calor per 
generació d’ACS i les instal·lacions d’energia solar tèrmica.

IT 3.3 Programa de manteniment preventiu

II PART



 S’amplien les tasques de manteniment preventiu/revisió/comprovació: 

 taula 3.2 taula 3.3 (>70kW).

IT 3.3 Programa de manteniment preventiu
II PART



 Obligacions pels mantenidors en instal·lacions de potència útil nominal major de 
70 kW:

 Elaborar un manual d’ús i manteniment que entregarà al titular de la 
instal·lació

IT 3.3 Programa de manteniment preventiu
II PART



 Es revisen les mesures d’avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de 
fred en funció del seu rang de potència així com la seva periodicitat. 

IT 3.4.2 Avaluació periòdica del rendiment dels equips 
generadors de fred

II PART



 Es revisen els criteris d’assessorament energètic -> Substitució de calderes de 
combustibles fòssils per altres alternatives d’utilització de renovables o aprofitament
d’energies residuals.

IT 3.4.4 Programa de gestió energètica. Assessorament 
energètic



 Dades de consum de 5 anys seran posades a disposició dels usuaris i titulars de l’edifici
en espais comuns. La publicitat d’aquesta informació serà obligatòria en els recintes
amb superfície superior a 1.000 m2.

 Posada a disposició dels usuaris i titulars de l’edifici, de la informació de consum
d’energia registrada i la seva periodicitat.

IT 3.4.5 Manteniment. Informació sobre el consum
II PART



Instrucció Tècnica IT 4. INSPECCIONS

II PART



 La Generalitat podrà requerir una inspecció inicial de les instal·lacions tèrmiques amb l’objectiu
de comprovar un cop executades , que compleixen amb la normativa del RITE.

 L’avaluació de la potència es realitzarà tenint en compte la suma de les potències de generació de 
calefacció / aire condicionat.

IT 4.2.1 Inspeccions periòdiques eficiència energètica
II PART



Annexos

III PART



 Energia procedent de fonts renovables o energia renovable: l’energia procedent de 
fonts renovables no fòssils, és a dir energia eòlica, energia solar (solar tèrmica i solar 
fotovoltaica) i energia geotèrmica, energia ambient, energia mareomotriu, energia 
de les ones i altres tipus d’energia oceànica, energia hidràulica i energia procedent 
de biomassa, gasos d’abocador, gasos de plantes de depuració, i biogàs.

 Sistema d’automatització i control d’edificis: sistema que inclogui tots els 
productes, programes informàtics i serveis d’enginyeria que puguin donar suport al 
funcionament eficient energèticament, econòmic i segur de les instal·lacions 
tècniques de l’edifici mitjançant controls automatitzats i facilitant la gestió manual 
d’aquestes instal·lacions tècniques de l’edifici.

Annex 1
III PART
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