CERTIFICAT DE MANTENIMENT

EMPRESA INSTAL·LADORA-MANTENIDORA
Nom / Raó social

Primer cognom

Segon cognom

Adreça:

Població

Tipus de document d’identificació:
CIF/NIF/Altres

Número d’identificació

País document

Telèfon

E-mail

Núm. de registre REITE/REIMITE:

Especialitat (en cas de REIMITE):

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ
Nom / Raó social del titular:
Adreça de la instal·lació:

Població

Tipus de document d’identificació:
CIF/NIF/Altres

Número d’identificació

Núm. de registre RITE per a ≥ 20 kW
calor i ≥ 12 kW fred

Telèfon

E-mail

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ:
Objecte:

Calefacció

Potència útil nominal total P (kW) :

Refrigeració

ACS

Calor

Fred

Any d’instal·lació:
Solar (1)

CENTRALS DE PRODUCCIÓ DE CALOR O FRED
Unitats

Tipus (2)

Marca i model

RADIACIÓ SOLAR
Superfície total de captació (m2):

Potència útil
nominal (kW)
Calor
Fred

Font d’energia
(3)

Refrigerant
(4)

Nombre de captadors

CERTIFICACIÓ
En/Na (nom i cognoms):
(5)

Instal·lador-mantenidor de l’empresa instal·ladora-mantenidora a dalt indicada, amb carnet (marcar la
casella que escaigui):
ITE

(6)

IMCA

IMCL

CIF/NIF/Altres:

Tècnic titulat competent, director de manteniment de (marcar la casella que escaigui):
de l’empresa instal·ladora-mantenidora a dalt indicada

de l’empresa titular de la instal·lació

CERTIFICA (marcar les caselles que escaiguin)
(7)

(8)

(9)

a)

Que la instal·lació referida ha estat mantinguda d’acord amb les indicacions del Manual d’ús i
manteniment i que compleix amb els requisits exigit de la Instrucció tècnica IT 3 del Reglament
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE).

b)

Que es disposa dels resultats de les operacions de manteniment de la instal·lació realitzades d’acord
amb la ITE 3 amb la periodicitat allí establerta.

c)

Que es disposa dels resums dels consums anyals registrats de la instal·lació així com de les
aportacions tèrmiques anyals segons s’indica als apartats d) i e) de l’article 28 del RITE per a
instal·lacions de potencia útil nominal >70 kW.

d)

Que en la etiqueta adhesiva normalitzada de manteniment i inspecció col·locada en cada generador de
calor o fred de la instal·lació, s’hi ha anotat les dades corresponents.

e)

Que s’ha realitzat la avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor i de fred d’acord
amb el programa de gestió energètica de la IT 3.4 del RITE i la seva periodicitat i que es disposa del
valors de registre.

f)

Que s’ha realitzat la avaluació periòdica de instal·lacions d’energia solar tèrmica per a superfícies de
captació >20m2 d’acord amb el que s’indica a la ITE 3.4.3 del RITE i el DB HE4 del CTE (Real Decret
314/2006) apartat 5 i que es disposa del valors de registre.

g)

Que s’ha efectuat al titular les recomanacions de millores, ús i funcionament de la instal·lació per
augmentar la eficiència, aquesta informació es disposa per escrit.

NOTA: Cal marcar els apartats a), b), d) i g) en tots els casos. Els apartats c), e) i f) segons escaiguin.

OBSERVACIONS

,a

d

de

Signatura i segell de l’empresa instal·ladora-mantenidora

NOTES:
(1) Si hi ha energia solar, potència de l’equip d’energia de recolzament, o la potència equivalent de multiplicar per 0,7
kW/m2 la superfície d’obertura de camp dels captadors solars instal·lats.
(2) Caldera, caldera mixta, bomba de calor, unitat autònoma compacta, unitat autònoma partida, planta refredadora,
altres (indicar-ho).
(3) Electricitat, gas, gasoli, bio-combustible, biomassa, altres (indicar-ho).
(4) Identificació i càrrega en kg
(5) Marcar el que escaigui
(6) En instal·lacions de P≥ 5000 kW en calor o P≥1000 kW en fred, i en instal·lacions d’energia solar de P>400kW, ha
de certificar el tècnic titulat competent director de manteniment
(7) Quan no existeixi “Manual d’ús i manteniment” per a instal·lacions de potència útil nominal ≤ que 70 kW es
mantindran d’acord amb el criteri professional de l’empresa mantenidora. A la taula 3.2 de la IT 3.3 s’indiquen a títol
orientatiu les operacions de manteniment, les periodicitats correspondran a les indicades a la taula 3.1. En les
instal·lacions de biomassa les operacions i periodicitat del manteniment seran les de la taula 3.3 de la IT 3.3.
El manteniment de les instal·lacions d’energia solar tèrmica es realitzaran d’acord amb el DB HE4 del CTE (Real
Decreto 314/2006)
(8) Les mesures a realitzar i la seva periodicitat correspondran a les indicades a la IT 3.4: taula 3.2 per a generadors de
calor i taula 3.3 per a generadors de fred.
(9) Per a instal·lacions de potència útil nominal > 70 kW l’empresa mantenidora registrarà la evolució del consum
d’energia i d’aigua amb la finalitat d’adoptar, si s’escau, les mesures correctores.

