
CERTIFICAT

Únicament en el cas de modificació Núm. registre d'instal·lació: RITE

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS - ITE

1

2

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ

Nom o raó social del titular

Adreça de la instal·lació

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ

OBJECTE ACSCalefacció

ECOEFICIÈNCIA ENERGÈTICA (DECRET 21/2006) (10): NoSíInstal·lació afectada:

1 de 2

HOTEL ESTRELLA

TIPUS DE TRÀMIT: Reforma d'instal·lacióNova instal·lació

Refrigeració

S'adjunta plànol o esquema de principi de la instal·lació

Solucions alternatives

x

x x

x

x

3

PROVES

Han estat realitzades  amb  resultat  satisfactori  les   proves   i   comprovacions    de   bon   funcionament i compliment de les condicions  de  

seguretat   i   eficiència   energètica exigides pel Reglament d 'instal·lacions tèrmiques en els edificis i les seves Instruccions Tècniques IT . 

Còpia dels resultats s'ha lliurat al titular.

4

CENTRALS DE PRODUCCIÓ DE CALOR:

MARCA MODEL
POTÈNCIA ÚTIL

NOMINAL (kW)
QUANTITAT

No afecta si la data de visat del projecte de construcció (de l'edifici nou o de reconversió o rehabilitació de l'edifici existent) és anterior a 16.08.2006.

TOTAL

CENTRALS DE PRODUCCIÓ DE FRED:

MARCA MODEL
POTÈNCIA ÚTIL

NOMINAL (kW)
QUANTITAT

TOTAL

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR

CalefaccióOBJECTE ACSRefrigeració

CAPTACIÓ

MARCA MODEL
POTÈNCIA ÚTIL

NOMINAL (kW)
QUANTITATm2

TOTAL

77600300K

12Num.

CALELLA08340

ESTRELLA

REFRIGERANT FLUORAT 

CÀRREGA (Kg)

Tipus d'energia:

Tipus d'energia:
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OBSERVACIONS / MODIFICACIONS AL PROJECTE

CERTIFICACIÓ

(Nom i cognoms)

Instal·lador-mantenidor de l'empresa instal·ladora-mantenidora a dalt indicada, amb carnet (marcar la casella que 

escaigui)

ITE IMCA IMCL, NIF

CERTIFICA, que d'acord amb els mesuraments i proves realitzades, la instal·lació referida s 'ha realitzat d'acord amb els reglaments i 

disposicions vigents que l'afecten, i especialment, d'acord amb el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis i les seves instruccions 

tècniques. També, que ha lliurat al titular de la instal·lació la documentació indicada en l 'article 24.8 del RITE: memòria tècnica, manual d'ús i 

manteniment,  relació  i  documentació  d'equips  i  materials  i  resultats  de  les  proves i un exemplar d'aquest certificat d'instal·lació.

Segell i signatura empresa instal·ladora-mantenidora

5

x

14/07/2016

77608330M

6 EMPRESA INSTAL·LADORA MANTENIDORA

Nom / Raó social

Tipus de document d'identificació

Telèfon

Primer cognom

Número d'identificació

Segon cognom

País document

14/07/2016

Segell i signatura del tècnic

Nota: En el cas de que la potència útil nominal sigui superior a 70 kW cal la signatura del tècnic titulat.

Tècnic titulat, director/a tècnic d'obra, del col·legi amb el núm.

CERTIFICA, que d'acord amb els mesuraments i proves realitzades, la instal·lació referida s 'ha realitzat d'acord amb els reglaments i 

disposicions vigents que l'afecten, i especialment, d'acord amb el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis i les seves instruccions 

tècniques IT, i que s'adapta al projecte presentat, llevat de les modificacions que s'indiquen a l'apartat 5.

CERTIFICA, també, que ha lliurat al titular de la instal·lació la documentació indicada en l 'article 24.8 del RITE: projecte, manual d'ús i 

manteniment,  relació  i  documentació  d'equips  i  materials  i  resultats  de  les  proves i un exemplar d'aquest certificat d'instal·lació.

ANTONI GINESTA CASAS(Nom i cognoms)

7

x

LAMPISTERIA GINESTA S.L.U.

B63669212NIF / CIF ESPANYA

937662139

PROVES REALITZADES CORRECTAMENT

Protecció de dades: segons la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de les persones seran 

incorporades al fitxer Servei d'Inspecció, del qual és responsable la Direcció General d 'Energia, Mines i Seguretat Industrial, amb la finalitat d 'acomplir la funció 

inspectora amb la informació recollida sobre la seva activitat industrial per poder fer el seguiment de l 'aplicació de la legislació en aquest ambit. Podeu exercir els 

vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos 

Laborals, passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Adreça de correu electrònic: bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat

Informació: L'Admininistració podrà fer, en qualsevol moment, les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i tinença de la 

corresponent documentació. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades declarades comportarà, amb l 'audiència prèvia de la persona 

interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent des del moment en què se 'n tingui coneixement, sens perjudici de les actuacions corresponents i l 'exigència 

de les responsabilitats previstes en la legislació vigent.



PROVES

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS - ITE

Proves DataEpígraf IT.2

Taratge i comprovació del funcionament dels equips i elements de seguretat

Proves d'estanquitat de xarxes de canonades d'aigua

Prova d'estanquitat de circuits frigorífics ( imprès model IF-6)

Prova de lliure dilatació

Proves de recepció de xarxes de conductes d'aire

Proves d'estanquitat de xemeneies

Proves finals

Ajustament i equilibrat de sistemes de distribució d'aire i d'aigua

IT.2.2.1

IT.2.2.2

IT.2.2.3

IT.2.2.4

IT.2.2.5

IT.2.2.6

IT.2.2.7

IT.2.3.2 / 2.3.3

Control i regulació automàtica

Proves d'eficiència energètica

Observacions a les proves:

IT.2.3.4

IT.2.4


	58_RiES1
	58_RiES2
	58_RiES3

