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MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 15820 REAL DECRETO 1027/2007, do 20 de xullo, polo 

que se aproba o Regulamento de instalacións 
térmicas nos edificios. («BOE» 207, do 29-8-2007.)

A necesidade de traspor a Directiva 2002/91/CE, do 16 
de decembro, de eficiencia enerxética dos edificios e a 
aprobación do Código técnico da edificación polo Real 
decreto 314/2006, do 17 de marzo, aconsellaron redactar 
un novo texto que derrogue e substitúa o vixente Regula-
mento de instalacións térmicas nos edificios (RITE), apro-
bado polo Real decreto 1751/1998, do 31 de xullo, e que 
incorpore, ademais, a experiencia da súa aplicación prác-
tica durante os últimos anos.  

O novo Regulamento de instalacións térmicas nos 
edificios (RITE) que se aproba por este real decreto é unha 
medida de desenvolvemento do Plan de acción da estra-
texia de aforro e eficiencia enerxética en España (2005-
2007) e contribuirá tamén a alcanzar os obxectivos esta-
blecidos polo Plan de fomento das enerxías renovables 
(2000-2010), de xeito que se fomente unha maior utiliza-
ción da enerxía solar térmica, sobre todo na produción de 
auga quente sanitaria.

Este novo regulamento desenvólvese cun enfoque 
baseado en prestacións ou obxectivos, é dicir, expre-
sando os requisitos que deben satisfacer as instalacións 
térmicas sen obrigar ao uso dunha determinada técnica 
ou material, nin impedindo a introdución de novas tecno-
loxías e conceptos en canto ao deseño, fronte ao enfoque 
tradicional de regulamentos prescritivos que consisten 
nun conxunto de especificacións técnicas detalladas que 
presentan o inconveniente de limitar a gama de solucións 
aceptables e impiden o uso de novos produtos e de técni-
cas innovadoras.

Por outra banda, o regulamento que se aproba consti-
túe o marco normativo básico no que se regulan as 
exixencias de eficiencia enerxética e de seguranza que 
deben cumprir as instalacións térmicas nos edificios para 
atender a demanda de benestar e hixiene das persoas. 

Así, as determinacións ao servizo da mencionada 
exixencia de seguranza dítanse ao amparo da competen-
cia atribuída polo artigo 12.5 da Lei 21/1992, do 16 de 
xullo, de industria, que dispón que os regulamentos de 
seguranza de ámbito estatal serán aprobados polo 
Goberno da Nación, sen prexuízo de que as comunidades 
autónomas con competencia lexislativa sobre industria 
poidan introducir requisitos adicionais sobre as mesmas 
materias cando se trate de instalacións radicadas no seu 
territorio.

As medidas que este regulamento recolle presentan 
unha clara dimensión ambiental. Por unha banda, contri-
búen á mellora da calidade do aire nas nosas cidades e, 
por outra, engaden elementos na loita contra o cambio 
climático. No primeiro caso, tense en conta que os produ-
tos da combustión son críticos para a saúde e o contorno 
dos cidadáns. Por iso, agora prevese a obrigatoriedade da 
evacuación por cuberta deses produtos en todos os edifi-
cios de nova construción. Tamén se fomenta a instalación 
de caldeiras que permitan reducir as emisións de óxidos 
de nitróxeno e outros contaminantes, o que vai supor 
unha mellora na calidade do aire das cidades. Así mesmo, 
a contribución á redución de NOx debe facilitar o cumpri-
mento de compromisos ratificados por España, tanto 
internacionais (especialmente o Convenio de Xenebra 
sobre a contaminación transfronteiriza a longa distancia) 
como comunitarios (en particular, a Directiva de teitos 
nacionais de emisión).

Por outra parte, a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de 
ordenación da edificación, establece dentro dos requisi-

tos básicos da edificación relativos á habitabilidade o de 
aforro de enerxía. O cumprimento destes requisitos reali-
zarase regulamentariamente a través do Código técnico 
da edificación, que é o marco normativo que establece as 
exixencias básicas de calidade dos edificios e as súas ins-
talacións. Dentro das exixencias básicas de aforro de 
enerxía establécese a referida ao rendemento das instala-
cións térmicas; o seu desenvolvemento remítese ao regu-
lamento obxecto deste real decreto.

Así mesmo, mediante a norma que se aproba tras-
ponse parcialmente a Directiva 2002/91/CE, do 16 de dec-
embro, relativa á eficiencia enerxética dos edificios, 
fixando os requisitos mínimos de eficiencia enerxética 
que deben cumprir as instalacións térmicas dos edificios 
novos e existentes e un procedemento de inspección 
periódica de caldeiras e dos sistemas de aire acondicio-
nado.

Por razóns de rendemento enerxético, ambientais e de 
seguranza establécese unha data límite para a instalación 
no mercado español de caldeiras por debaixo dun rende-
mento enerxético mínimo e prohíbese a utilización de 
combustibles sólidos de orixe fósil. As dúas medidas 
terán unha repercusión enerxética importante ao estaren 
destinadas ao sector dos edificios e, en particular, ao das 
vivendas.

Na tramitación deste real decreto cumpríronse os trá-
mites establecidos na Lei 50/1997, do 27 de novembro, do 
Goberno, e no Real decreto 1337/1999, do 31 de xullo, 
polo que se regula a remisión de información en materia 
de normas e regulamentacións técnicas e das regras rela-
tivas aos servizos da sociedade da información, en aplica-
ción da Directiva 98/34/CE do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 28 de marzo. Ademais oíronse as comunida-
des autónomas a través da Comisión Asesora para as 
Instalacións Térmicas dos Edificios, e tamén as asocia-
cións profesionais e os sectores afectados. 

Na súa virtude, por proposta conxunta do ministro de 
Industria, Turismo e Comercio e da ministra de Vivenda, 
coa aprobación previa do ministro de Administracións 
Públicas, de acordo co Consello de Estado e logo de deli-
beración do Consello de Ministros na súa reunión do día 
20 de xullo de 2007, 

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Aprobación do Regulamento de instala-
cións térmicas nos edificios (RITE).

Apróbase o Regulamento de instalacións térmicas 
nos edificios (RITE), cuxo texto se inclúe como anexo.

Disposición transitoria primeira. Edificios e proxectos 
aos cales non se aplicará o regulamento.

Non será de aplicación preceptiva o Regulamento de 
instalacións térmicas nos edificios (RITE), que figura 
como anexo, aos edificios que no momento da entrada en 
vigor deste real decreto estean en construción nin aos 
proxectos que teñan solicitada licenza de obras, agás no 
relativo á súa reforma, mantemento, uso e inspección.

Disposición transitoria segunda. Empresas instaladoras 
e mantedoras autorizadas.

As empresas instaladoras e mantedoras autorizadas 
que, no momento da entrada en vigor deste real decreto, 
figuren inscritas no rexistro de empresas da correspon-
dente comunidade autónoma, de acordo co indicado no 
artigo 14 do Regulamento de instalacións térmicas nos 
edificios (RITE), aprobado polo Real decreto 1751/1998, do 
31 de xullo, manterán a súa condición e inscribiranse de 
oficio, no momento da entrada en vigor deste real decreto, 
no rexistro de empresas instaladoras autorizadas ou no 
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de empresas mantedoras autorizadas que se indica nos 
artigos 35 e 36 do novo Regulamento de instalacións tér-
micas nos edificios (RITE) que se aproba por este real 
decreto, segundo os casos.  

Disposición transitoria terceira. Carnés profesionais.

1. As persoas que estean en posesión, no momento 
da entrada en vigor deste real decreto, dalgún dos carnés 
profesionais establecidos no artigo 15 do Regulamento de 
instalacións térmicas nos edificios (RITE), aprobado polo 
Real decreto 1751/1998, do 31 de xullo, manterán a súa 
condición e poderán ser renovados ao seu vencemento.

2. As persoas que estean en posesión, no momento 
da entrada en vigor deste real decreto, de todos os carnés 
profesionais establecidos no artigo 15 do Regulamento de 
instalacións térmicas nos edificios (RITE), aprobado polo 
Real decreto 1751/1998, do 31 de xullo, nas dúas catego-
rías CI e CM e as dúas especialidades A e B, poderán pro-
ceder á súa validación polo carné profesional que se 
regula no artigo 41 do novo Regulamento de instalacións 
térmicas nos edificios (RITE).

3. As persoas que estean en posesión, no momento 
da entrada en vigor deste real decreto, dalgún dos carnés 
profesionais establecidos no artigo 15 do Regulamento de 
instalacións térmicas nos edificios (RITE), aprobado polo 
Real decreto 1751/1998, do 31 de xullo, poderán validalo 
polo carné profesional que se regula no artigo 41 do novo 
Regulamento de instalacións térmicas nos edificios 
(RITE), e deben superar para isto un curso de formación 
complementario teórico-práctico, coa duración e o con-
tido indicados no apéndice 3.3, impartido por unha enti-
dade recoñecida polo órgano competente da comunidade 
autónoma, dentro do prazo de tres anos desde a data de 
entrada en vigor do novo Regulamento de instalacións 
térmicas nos edificios (RITE). Transcorrido este prazo non 
se poderán efectuar validacións, aínda que seguirán 
sendo vixentes estes carnés nas condicións en que foron 
emitidos. 

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

1. Quedan derrogadas, a partir da entrada en vigor 
deste real decreto, as disposicións seguintes:

a) Real decreto 1751/1998, do 31 de xullo, polo que 
se aproba o Regulamento de instalacións térmicas nos 
edificios e as súas instrucións técnicas e se crea a Comi-
sión Asesora para as Instalacións Térmicas dos Edificios.

b) Real decreto 1218/2002, do 22 de novembro, polo 
que se modifica o Real decreto 1751/1998, do 31 de xullo, 
polo que se aprobou o Regulamento de instalacións tér-
micas nos edificios e as súas instrucións técnicas e se 
crea a Comisión Asesora para as Instalacións Térmicas 
dos Edificios.

2. Así mesmo, quedan derrogadas cantas disposi-
cións de igual ou inferior categoría se opoñan ao estable-
cido neste real decreto.

Disposición derradeira primeira. Carácter básico.

1. Este real decreto ten carácter básico e dítase ao 
amparo das competencias que as regras 13.ª, 23.ª e 25.ª 
do artigo 149.1 da Constitución española lle atribúen ao 
Estado en materia de bases e coordinación da planifica-
ción xeral da actividade económica, protección do 
ambiente e bases do réxime mineiro e enerxético; agás os 
artigos 7.2, 17.1, 24, 28, 29.2, 29.3, 30.1, 30.3, 31.2, 31.4, 
31.6, 38 e 40 do Regulamento de instalacións térmicas nos 
edificios (RITE).

2. Os preceptos non básicos incluídos neste real 
decreto non serán de aplicación naquelas comunidades 
autónomas que, no exercicio das súas competencias de 

desenvolvemento das bases estatais, aprobasen ou apro-
ben normas de transposición da Directiva 2002/91/CE, do 
16 de decembro, de eficiencia enerxética dos edificios, 
nos aspectos relativos ás instalacións térmicas.

Disposición derradeira segunda. Adaptación do real 
decreto.

Facúltase o titular do Ministerio da Presidencia, por 
proposta dos ministros de Industria, Turismo e Comercio 
e de Vivenda, para introducir no Regulamento de instala-
cións térmicas nos edificios (RITE) e, en particular, nas 
instrucións técnicas e nos apéndices, cantas modifica-
cións de carácter técnico sexan precisas para mantelos 
adaptados ao progreso da técnica e, especialmente, ao 
disposto na normativa comunitaria. En particular, a 
exixencia de eficiencia enerxética revisarase periodica-
mente en intervalos non superiores a cinco anos e, no 
caso necesario, será actualizada.

Disposición derradeira terceira. Inscrición de documen-
tos recoñecidos do RITE.

Autorízase o ministro de Industria, Turismo e Comer-
cio para que inscriba no Rexistro xeral de documentos 
recoñecidos do Regulamento de instalacións térmicas 
nos edificios (RITE) os documentos a que se fai referencia 
no artigo 6 do devandito regulamento.

Disposición derradeira cuarta. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor aos seis meses da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca o 20 de xullo de 2007.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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PARTE I

Disposicións xerais

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto.

O Regulamento de instalacións térmicas nos edificios, 
en diante RITE, ten por obxecto establecer as exixencias 
de eficiencia enerxética e seguranza que deben cumprir 
as instalacións térmicas nos edificios destinadas a aten-
der a demanda de benestar e hixiene das persoas, durante 
o seu deseño e dimensionamento, execución, mante-
mento e uso, ademais de determinar os procedementos 
que permitan acreditar o seu cumprimento.

Artigo 2. Ámbito de aplicación.

1. Para os efectos da aplicación do RITE considera-
ranse como instalacións térmicas as instalacións fixas de 
climatización (calefacción, refrixeración e ventilación) e 
de produción de auga quente sanitaria, destinadas a aten-
der a demanda de benestar térmico e hixiene das per-
soas.

2. O RITE aplicarase ás instalacións térmicas nos 
edificios de nova construción e ás instalacións térmicas 
nos edificios construídos, no relativo á súa reforma, man-
temento, uso e inspección, coas limitacións que nel se 
determinan.

3. Entenderase por reforma dunha instalación tér-
mica todo cambio que se efectúe nela e que supoña unha 
modificación do proxecto ou memoria técnica con que foi 
executada e rexistrada. Neste sentido, considéranse 
reformas as que estean comprendidas nalgún dos casos 
seguintes:

a) A incorporación de novos subsistemas de climati-
zación ou de produción de auga quente sanitaria ou a 
modificación dos existentes;

b) A substitución por outro de diferentes característi-
cas ou ampliación do número de equipamentos xerado-
res de calor ou de frío; 

c) O cambio do tipo de enerxía utilizada ou a incor-
poración de enerxías renovables;

d) O cambio de uso previsto do edificio.

4. Non será de aplicación o RITE ás instalacións tér-
micas de procesos industriais, agrícolas ou doutro tipo, 
na parte que non estea destinada a atender a demanda de 
benestar térmico e hixiene das persoas.

Artigo 3. Responsabilidade da súa aplicación.

Quedan responsabilizados do cumprimento do RITE 
os axentes que participan no deseño e dimensionamento, 
execución, mantemento e inspección destas instalacións, 
e tamén as entidades e institucións que interveñen no 
visado, supervisión ou informe dos proxectos ou memo-
rias técnicas e os titulares e usuarios daquelas, segundo o 
establecido neste regulamento.

Artigo 4. Contido do RITE.

Co fin de facilitar a súa comprensión e utilización, o 
RITE ordénase en dúas partes:

1. A parte I, disposicións xerais, que contén as condi-
cións xerais de aplicación do RITE e as exixencias de 
benestar e hixiene, eficiencia enerxética e seguranza que 
deben cumprir as instalacións térmicas.

2. A parte II, constituída polas instrucións técnicas, 
en diante IT, que contén a caracterización das exixencias 
técnicas e a súa cuantificación, de acordo co desenvolve-
mento actual da técnica. A cuantificación das exixencias 
realízase mediante o establecemento de niveis ou valores 
límite, e tamén procedementos expresados en forma de 
métodos de verificación ou solucións sancionadas pola 
práctica cuxa utilización permite acreditar o seu cumpri-
mento.

Artigo 5. Remisión a normas.

1. As instrucións técnicas poden establecer a aplica-
ción obrigatoria, voluntaria, ou como simple referencia a 
normas UNE ou outras recoñecidas internacionalmente, 
de maneira total ou parcial, co fin de facilitar a súa adap-
tación ao estado da técnica en cada momento.

2. Cando unha instrución técnica faga referencia a 
unha norma determinada, a versión aparecerá especifi-
cada, e será esta a que deba ser utilizada, aínda existindo 
unha nova versión.

3. No apéndice 2 recóllese a listaxe de todas as nor-
mas de referencia citadas no texto do RITE, identificadas 
polo seu título, numeración e ano de edición.

Artigo 6. Documentos recoñecidos.

1. Co fin de facilitar o cumprimento das exixencias 
do RITE, créanse os denominados documentos recoñeci-
dos do RITE, que se definen como documentos técnicos 
sen carácter regulamentario, que conten co recoñece-
mento conxunto do Ministerio de Industria, Turismo e 
Comercio e do Ministerio de Vivenda.

2. Os documentos recoñecidos poderán ter o con-
tido seguinte:

a) especificacións, guías técnicas ou códigos de boa 
práctica que inclúan procedementos de deseño, dimen-
sionamento, montaxe, mantemento, uso ou inspección 
das instalacións térmicas;

b) métodos de avaliación, modelos de solucións, 
programas informáticos e datos estatísticos sobre as ins-
talacións térmicas;

c) guías de aplicación con criterios que faciliten a 
aplicación técnico-administrativa do RITE;

d) calquera outro documento que facilite a aplica-
ción do RITE, excluídos os que se refiran á utilización dun 
produto ou sistema particular ou baixo patente.

Artigo 7. Rexistro xeral de documentos recoñecidos para 
o RITE.

1. Créase no Ministerio de Industria, Turismo e 
Comercio, e adscrito á Secretaría Xeral de Enerxía, o 
Rexistro xeral de documentos recoñecidos para o RITE, 
que terá carácter público e informativo. 

2. O funcionamento deste rexistro será atendido cos 
medios persoais e materiais da Secretaría Xeral de Ener-
xía do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

Artigo 8. Outra regulamentación aplicable.

As instalacións obxecto do RITE deben cumprir, así 
mesmo, cos demais regulamentos que estean vixentes e 
que lle sexan de aplicación.

Artigo 9. Termos e definicións.

Para os efectos da aplicación do RITE, os termos que 
figuran nel deben utilizarse conforme o significado e as 
condicións que se establecen para cada un deles no apén-
dice 1. Para os termos non incluídos deberán considerarse 
as definicións específicas recollidas nas normas elabora-
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das polos comités técnicos de normalización da Asocia-
ción Española de Normalización e Certificación (AENOR).

CAPÍTULO II

Exixencias técnicas

Artigo 10. Exixencias técnicas das instalacións térmicas.

As instalacións térmicas deben deseñarse e calcu-
larse, executarse, manterse e utilizarse, de xeito que se 
cumpran as exixencias técnicas de benestar e hixiene, 
eficiencia enerxética e seguranza que establece este regu-
lamento.

Artigo 11. Benestar e hixiene.

As instalacións térmicas deben deseñarse e calcu-
larse, executarse, manterse e utilizarse de tal xeito que se 
obteña unha calidade térmica do ambiente, unha calidade 
do aire interior e unha calidade da dotación de auga 
quente sanitaria que sexan aceptables para os usuarios 
do edificio sen que se produza un menoscabo da calidade 
acústica do ambiente, cumprindo os requisitos seguin-
tes:

1. Calidade térmica do ambiente: as instalacións tér-
micas permitirán manter os parámetros que definen o 
ambiente térmico dentro dun intervalo de valores deter-
minados co fin de manter unhas condicións ambientais 
confortables para os usuarios dos edificios.

2. Calidade do aire interior: as instalacións térmicas 
permitirán manter unha calidade do aire interior acepta-
ble, nos locais ocupados polas persoas, e eliminarán os 
contaminantes que se produzan de forma habitual 
durante o uso normal destes, ao achegar unha cantidade 
suficiente de aire exterior e garantir a extracción e expul-
sión do aire viciado.

3. Hixiene: as instalacións térmicas han permitir pro-
porcionar unha dotación de auga quente sanitaria, en 
condicións adecuadas, para a hixiene das persoas.

4. Calidade do ambiente acústico: en condicións nor-
mais de utilización, o risco de molestias ou de enfermida-
des producidas polo ruído e as vibracións das instalacións 
térmicas estará limitado.

Artigo 12. Eficiencia enerxética.

As instalacións térmicas deben deseñarse e calcu-
larse, executarse, manterse e utilizarse de tal xeito que se 
reduza o consumo de enerxía convencional das instala-
cións térmicas e, como consecuencia, as emisións de 
gases de efecto invernadoiro e outros contaminantes 
atmosféricos, mediante a utilización de sistemas eficien-
tes enerxeticamente, de sistemas que permitan a recupe-
ración da enerxía e a utilización das enerxías renovables e 
das enerxías residuais, cumprindo os requisitos seguin-
tes:

1. Rendemento enerxético: os equipamentos de 
xeración de calor e frío, ademais dos destinados ao move-
mento e transporte de fluídos, seleccionaranse para con-
seguir que as súas prestacións, en calquera condición de 
funcionamento, estean o máis próximas posible ao seu 
réxime de rendemento máximo.

2. Distribución de calor e frío: os equipamentos e as 
conducións das instalacións térmicas deben quedar illa-
dos termicamente, para conseguir que os fluídos portado-
res cheguen ás unidades terminais con temperaturas 
próximas ás da saída dos equipamentos de xeración.

3. Regulación e control: as instalacións estarán dota-
das dos sistemas de regulación e control necesarios para 
que se poidan manter as condicións de deseño previstas 
nos locais climatizados, e axustar, ao mesmo tempo, os 

consumos de enerxía ás variacións da demanda térmica, 
ademais de interromper o servizo.

4. Contabilización de consumos: as instalacións tér-
micas deben estar equipadas con sistemas de contabiliza-
ción para que o usuario coñeza o seu consumo de ener-
xía, e para permitir a repartición dos gastos de explotación 
en función do consumo, entre distintos usuarios, cando a 
instalación satisfaga a demanda de múltiples consumido-
res.

5. Recuperación de enerxía: as instalacións térmicas 
incorporarán subsistemas que permitan o aforro, a recu-
peración de enerxía e o aproveitamento de enerxías resi-
duais.

6. Utilización de enerxías renovables: as instalacións 
térmicas aproveitarán as enerxías renovables dispoñi-
bles, co obxectivo de cubrir con estas enerxías unha parte 
das necesidades do edificio.

Artigo 13. Seguranza.

As instalacións térmicas deben deseñarse e calcu-
larse, executarse, manterse e utilizarse de tal xeito que se 
preveña e reduza a límites aceptables o risco de sufrir 
accidentes e sinistros capaces de producir danos ou per-
das ás persoas, á flora, á fauna, aos bens ou ao ambiente, 
e tamén doutros feitos susceptibles de producir nos usua-
rios molestias ou enfermidades.

CAPÍTULO III

Condicións administrativas

Artigo 14. Condicións xerais para o cumprimento do 
RITE.

1. Os axentes que interveñen nas instalacións térmi-
cas, na medida en que afecte a súa actuación, deben cum-
prir as condicións que o RITE establece sobre o deseño e 
dimensionamento, a execución, mantemento, uso e ins-
pección da instalación.

2. Para xustificar que unha instalación cumpre as 
exixencias que se establecen no RITE poderá optarse por 
unha das opcións seguintes:

a) adoptar solucións baseadas nas instrucións técni-
cas; a súa correcta aplicación no deseño e dimensiona-
mento, execución, mantemento e utilización da instala-
ción é suficiente para acreditar o cumprimento das 
exixencias; ou

b) adoptar solucións alternativas, entendidas como 
aquelas que se apartan parcial ou totalmente das instru-
cións técnicas. O proxectista ou o director da instalación, 
baixo a súa responsabilidade e logo de conformidade da 
propiedade, pode adoptar solucións alternativas, sempre 
que xustifique documentalmente que a instalación dese-
ñada satisfai as exixencias do RITE porque as súas presta-
cións son, polo menos, equivalentes ás que se obterían 
pola aplicación das solucións baseadas nas instrucións 
técnicas.

Artigo 15. Documentación técnica de deseño e dimen-
sionamento das instalacións térmicas.

1. As instalacións térmicas incluídas no ámbito de 
aplicación do RITE deben executarse sobre a base dunha 
documentación técnica que, en función da súa importan-
cia, debe adoptar unha das seguintes modalidades:

a) cando a potencia térmica nominal que se vaia ins-
talar en xeración de calor ou frío sexa maior de 70 kW, 
requirirase a realización dun proxecto;

b) cando a potencia térmica nominal que se vaia ins-
talar en xeración de calor ou frío sexa maior ou igual ca 5 
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kW e menor ou igual ca 70 kW, o proxecto poderá ser 
substituído por unha memoria técnica;

c) non é preceptiva a presentación da documenta-
ción anterior para acreditar o cumprimento regulamenta-
rio ante o órgano competente da comunidade autónoma 
para as instalacións de potencia térmica nominal insta-
lada en xeración de calor ou frío menor de 5 kW, as insta-
lacións de produción de auga quente sanitaria por medio 
de quentadores instantáneos, quentadores acumulado-
res, termos eléctricos cando a potencia térmica nominal 
de cada un deles por separado ou a súa suma sexa menor 
ou igual ca 70 kW e os sistemas solares consistentes nun 
único elemento prefabricado.

2. Cando nun mesmo edificio existan múltiples xera-
dores de calor, frío, ou dos dous tipos, a potencia térmica 
nominal da instalación, para os efectos de determinar a 
documentación técnica de deseño requirida, obterase 
como a suma das potencias térmicas nominais dos xera-
dores de calor ou dos xeradores de frío necesarios para 
cubrir o servizo, sen considerar nesta suma a instalación 
solar térmica.

3. No caso das instalacións solares térmicas a docu-
mentación técnica de deseño requirida será a que corres-
ponda á potencia térmica nominal en xeración de calor ou 
frío do equipamento de enerxía de apoio. No caso de que 
non exista este equipamento de enerxía de apoio ou 
cando se trate dunha reforma da instalación térmica que 
unicamente incorpore enerxía solar, a potencia, para 
estes efectos, determinarase multiplicando a superficie 
de apertura de campo dos captadores solares instalados 
por 0,7 kW/m2.

4. Toda reforma dunha instalación das incluídas no 
artigo 2.3 requirirá a realización previa dun proxecto ou 
memoria técnica sobre o seu alcance, na cal se xustifique 
o cumprimento das exixencias do RITE e a normativa 
vixente que a afecte na parte reformada.

5. Cando a reforma implique o cambio do tipo de 
enerxía ou a incorporación de enerxías renovables, no 
proxecto ou memoria técnica da reforma débese xustifi-
car a adaptación dos equipamentos xeradores de calor ou 
frío e os seus novos rendementos enerxéticos e tamén, de 
ser o caso, as medidas de seguranza complementarias 
que a nova fonte de enerxía demande para o local onde se 
instale, de acordo con este regulamento e a normativa 
vixente que a afecte.

6. Cando haxa un cambio do uso previsto dun edifi-
cio, no proxecto ou memoria técnica da reforma analiza-
rase e xustificarase a súa explotación enerxética e a ido-
neidade das instalacións existentes para o novo uso, 
ademais da necesidade de modificacións que obriguen a 
prever a zonificación e o fraccionamento das demandas 
de acordo coas exixencias técnicas do RITE e a normativa 
vixente que a afecte.

Artigo 16. Proxecto.

1. Cando se precise un proxecto, este debe ser redac-
tado e asinado por un técnico titulado competente. O 
proxectista será responsable de que o proxecto se adapte 
ás exixencias do RITE e de calquera outra regulamenta-
ción ou normativa que puider ser de aplicación á instala-
ción proxectada.

2. O proxecto da instalación desenvolverase en 
forma dun ou varios proxectos específicos, ou integrado 
no proxecto xeral do edificio. Cando os autores dos 
proxectos específicos foren distintos do autor do proxecto 
xeral, deben actuar coordinadamente con este. 

3. O proxecto describirá a instalación térmica na súa 
totalidade, as súas características xerais e o xeito da súa 
execución, co detalle suficiente para que poida valorarse 
e interpretarse inequivocamente durante a súa execución. 
No proxecto incluirase a información seguinte:

a) Xustificación de que as solucións propostas cum-
pren as exixencias de benestar térmico e hixiene, eficien-
cia enerxética e seguranza do RITE e demais normativa 
aplicable.

b) As características técnicas mínimas que deben 
reunir os equipamentos e materiais que conforman a ins-
talación proxectada, ademais das súas condicións de 
subministración e execución, as garantías de calidade e o 
control de recepción en obra que deba realizarse;

c) As verificacións e as probas que deban efectuarse 
para realizar o control da execución da instalación e o 
control da instalación rematada;

d) As instrucións de uso e mantemento de acordo 
coas características específicas da instalación, mediante a 
elaboración dun «Manual de uso e mantemento» que 
conterá as instrucións de seguranza, manexo e manobra, 
ademais dos programas de funcionamento, mantemento 
preventivo e xestión enerxética da instalación proxectada, 
de acordo coa IT 3.

4. Para expedir un visado dun proxecto, os colexios 
profesionais comprobarán que se cumpre o establecido 
no punto terceiro deste artigo. Os organismos que, pre-
ceptivamente, expidan visados técnicos sobre proxectos, 
comprobarán, ademais, que o especificado neste número 
se axusta a este regulamento.

Artigo 17. Memoria técnica. 

1. A memoria técnica redactarase sobre impresos, 
segundo o modelo determinado polo órgano competente 
da comunidade autónoma, e constará dos documentos 
seguintes:

a) Xustificación de que as solucións propostas cum-
pren as exixencias de benestar térmico e hixiene, eficien-
cia enerxética e seguranza do RITE.

b) Unha breve memoria descritiva da instalación, na 
cal figuren o tipo, o número e as características dos equi-
pamentos xeradores de calor ou frío, sistemas de ener-
xías renovables e outros elementos principais;

c) O cálculo da potencia térmica instalada de acordo 
cun procedemento recoñecido. Explicitaranse os paráme-
tros de deseño elixidos;

d) Os planos ou esquemas das instalacións.

2. Será elaborada por un instalador autorizado, ou 
por un técnico titulado competente. O autor da memoria 
técnica será responsable de que a instalación se adapte ás 
exixencias de benestar e hixiene, eficiencia enerxética e 
seguranza do RITE e actuará coordinadamente co autor 
do proxecto xeral do edificio.

Artigo 18. Condicións dos equipamentos e materiais.

1. Os equipamentos e materiais que se incorporen 
con carácter permanente aos edificios, en función do seu 
uso previsto, levarán a marcación CE, sempre que se esta-
blecese a súa entrada en vigor, conforme a normativa 
vixente.

2. A certificación de conformidade dos equipamen-
tos e materiais, cos regulamentos aplicables e coa lexisla-
ción vixente, realizarase mediante os procedementos 
establecidos na normativa correspondente. 

Aceptaranse as marcas, selos, certificacións de con-
formidade ou outros distintivos de calidade voluntarios, 
legalmente concedidos en calquera Estado membro da 
Unión Europea, nun Estado integrante da Asociación 
Europea de Libre Comercio que sexa parte contratante do 
Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, ou en Tur-
quía, sempre que a Administración pública competente 
recoñeza que se garante un nivel de seguranza das per-
soas, os bens ou o ambiente equivalente ás normas apli-
cables en España.
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3. Aceptaranse, para a súa instalación e uso nos edi-
ficios suxeitos a este regulamento, os produtos proceden-
tes doutros Estados membros da Unión Europea ou dun 
Estado integrante da Asociación Europea de Libre Comer-
cio que sexa parte contratante do Espazo Económico 
Europeo, ou de Turquía, que cumpran o exixido no 
número 2 deste artigo.

CAPÍTULO IV

Condicións para a execución das instalacións térmicas

Artigo 19. Xeneralidades.

1. A execución das instalacións suxeitas a este RITE 
será realizada por empresas instaladoras autorizadas.

2. A execución das instalacións térmicas que requira 
a realización dun proxecto, de acordo co artigo 15, debe 
efectuarse baixo a dirección dun técnico titulado compe-
tente, en funcións de director da instalación.

3. A execución das instalacións térmicas levarase a 
cabo con suxeición ao proxecto ou memoria técnica, 
segundo corresponda, e axustarase á normativa vixente e 
ás normas da boa práctica. 

4. As preinstalacións, entendidas como instalacións 
especificadas pero non montadas parcial ou totalmente, 
deben ser executadas de acordo co proxecto ou a memo-
ria técnica que as deseñou e dimensionou.

5. As modificacións que se lle puideren realizar ao 
proxecto ou á memoria técnica serán autorizadas e docu-
mentadas polo instalador autorizado ou o director da 
instalación, cando a participación deste último sexa pre-
ceptiva, logo de conformidade da propiedade.

6. O instalador autorizado ou o director da instala-
ción, cando a participación deste último sexa preceptiva, 
realizarán os controis relativos a:

a) control da recepción en obra de equipamentos e 
materiais;

b) control da execución da instalación;
c) control da instalación rematada;

Artigo 20. Recepción en obra de equipamentos e mate-
riais.

1. Xeneralidades:

a) O control de recepción ten por obxecto compro-
bar que as características técnicas dos equipamentos e 
materiais subministrados satisfán o exixido no proxecto 
ou na memoria técnica mediante:

i. control da documentación das subministracións;
ii. control mediante distintivos de calidade, nos ter-

mos do artigo 18.3 deste regulamento;
iii. control mediante ensaios e probas;

b) No prego de condicións técnicas do proxecto ou 
na memoria técnica indicaranse as condicións particula-
res de control para a recepción dos equipamentos e mate-
riais das instalacións térmicas.

c) O instalador autorizado ou o director da instala-
ción, cando a participación deste último sexa preceptiva, 
debe comprobar que os equipamentos e materiais recibi-
dos:

i. corresponden aos especificados no prego de con-
dicións do proxecto ou na memoria técnica;

ii. dispoñen da documentación exixida;
iii. cumpren coas propiedades exixidas no proxecto 

ou na memoria técnica;
iv. foron sometidos aos ensaios e probas exixidos 

pola normativa en vigor ou cando así se estableza no 
prego de condicións.

2. Control da documentación das subministracións. 
O instalador autorizado ou o director da instalación, 
cando a participación deste último sexa preceptiva, verifi-
carán a documentación proporcionada polos subminis-
tradores dos equipamentos e materiais, que entregarán 
os documentos de identificación exixidos polas disposi-
cións de obrigado cumprimento e polo proxecto ou 
memoria técnica. En calquera caso, esta documentación 
comprenderá polo menos os documentos seguintes:

a) documentos de orixe, folla de subministración e 
etiquetaxe;

b) copia do certificado de garantía do fabricante, de 
acordo coa Lei 23/2003, do 10 de xullo, de garantías na 
venda de bens de consumo;

c) documentos de conformidade ou autorizacións 
administrativas exixidas regulamentariamente, incluída a 
documentación correspondente á marcación CE, cando 
sexa pertinente, de acordo coas disposicións que sexan 
transposición das directivas europeas que afecten os pro-
dutos subministrados;

3. Control de recepción mediante distintivos de cali-
dade.–O instalador autorizado e o director da instalación, 
cando a participación deste último sexa preceptiva, verifi-
carán que a documentación proporcionada polos submi-
nistradores sobre os distintivos de calidade que presen-
ten os equipamentos ou materiais subministrados, que 
aseguren as características técnicas exixidas no proxecto 
ou na memoria técnica, sexa correcta e suficiente para a 
aceptación dos equipamentos e materiais amparados por 
ela.

4. Control de recepción mediante ensaios e probas. 
Para verificar o cumprimento das exixencias técnicas do 
RITE, pode ser necesario, en determinados casos e para 
aqueles materiais ou equipamentos que non estean obri-
gados á marcación CE correspondente, realizar ensaios e 
probas sobre algúns produtos, segundo o establecido na 
regulamentación vixente, ou ben segundo o especificado 
no proxecto ou na memoria técnica ou o ordenado polo 
instalador autorizado ou polo director da instalación, 
cando a participación deste último sexa preceptiva.

Artigo 21. Control da execución da instalación.

1. O control da execución das instalacións realiza-
rase de acordo coas especificacións técnicas do proxecto 
ou memoria técnica, e as modificacións autorizadas polo 
instalador autorizado ou polo director da instalación, 
cando a participación deste último sexa preceptiva.

2. Comprobarase que a execución da obra se realiza 
de acordo cos controis establecidos no prego de condi-
cións técnicas.

3. Calquera modificación ou reformulación da insta-
lación que puider introducirse durante a execución da súa 
obra, debe ser reflectida na documentación da obra.

Artigo 22. Control da instalación rematada.

1. Na instalación rematada, ben sobre a instalación 
no seu conxunto ou ben sobre as súas diferentes partes, 
deben realizarse as comprobacións e probas de servizo 
previstas no proxecto ou na memoria técnica ou ordena-
das polo instalador autorizado ou polo director da instala-
ción, cando a participación deste último sexa preceptiva, 
as previstas na IT 2 e as exixidas pola normativa vixente.

2. As probas da instalación serán efectuadas pola 
empresa instaladora, que disporá dos medios humanos e 
materiais necesarios para efectuar as probas parciais e 
finais da instalación, de acordo cos requisitos da IT 2.

3. Todas as probas serán efectuadas en presenza do 
instalador autorizado ou do director da instalación, cando 
a participación deste último sexa preceptiva, quen debe 
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darlles a súa conformidade tanto ao procedemento 
seguido como aos resultados obtidos. 

4. Os resultados das distintas probas realizadas a 
cada un dos equipamentos, aparellos ou subsistemas, 
pasarán a formar parte da documentación final da instala-
ción.

5. Cando para subscribir o certificado da instalación 
sexa necesario dispor de enerxía para realizar as probas, 
seralle solicitada á empresa subministradora de enerxía 
unha subministración provisoria para probas polo instala-
dor autorizado ou polo director da instalación a que se 
refire este regulamento, e baixo a súa responsabilidade. 

Artigo 23. Certificado da instalación.

1. Unha vez finalizada a instalación, realizadas as 
probas da posta en servizo da instalación que se especifi-
can na IT 2, con resultados satisfactorios, o instalador 
autorizado e o director da instalación, cando a participa-
ción deste último sexa preceptiva, subscribirán o certifi-
cado da instalación.

2. O certificado, segundo o modelo establecido polo 
órgano competente da comunidade autónoma, terá, 
como mínimo, o contido seguinte:

a) identificación e datos referentes ás súas principais 
características técnicas da instalación realmente execu-
tada;

b) identificación da empresa instaladora, instalador 
autorizado con carné profesional e do director da instala-
ción, cando a participación deste último sexa preceptiva;

c) os resultados das probas da posta en servizo rea-
lizadas de acordo coa IT 2.

d) declaración expresa de que a instalación foi exe-
cutada de acordo co proxecto ou a memoria técnica e de 
que cumpre cos requisitos exixidos polo RITE.

CAPÍTULO V

Condicións para a posta en servizo da instalación

Artigo 24. Posta en servizo da instalación.

1. Para a posta en servizo de instalacións térmicas, 
tanto de nova planta coma de reforma das existentes, ás 
cales se refire o artigo 15.1.a) e b), será necesario o rexis-
tro do certificado da instalación no órgano competente da 
comunidade autónoma onde radique a instalación, para o 
cal a empresa instaladora lle debe presentar a documen-
tación seguinte:

a) proxecto ou memoria técnica da instalación real-
mente executada; 

b) certificado da instalación; 
c) certificado da inspección inicial con cualificación 

aceptable, cando sexa preceptivo.  

2. As instalacións térmicas a que se refire o artigo 
15.1.c) non precisarán acreditación do cumprimento regu-
lamentario ante o órgano competente da comunidade 
autónoma.

3. Unha vez comprobada a documentación ache-
gada, o certificado da instalación será rexistrado polo 
órgano competente da comunidade autónoma, e a partir 
deste momento poderase realizar a posta en servizo da 
instalación.

4. A posta en servizo efectivo das instalacións estará 
supeditada, de ser o caso, á acreditación do cumprimento 
doutros regulamentos de seguranza que a afecten e á 
obtención das autorizacións correspondentes.

5. Non se dará por válida a actuación que non reúna 
os requisitos exixidos polo RITE ou que se refira a unha 
instalación con deficiencias técnicas detectadas polos 
servizos de inspección da Administración ou dos organis-

mos de control, mentres non se rectifiquen debidamente 
estas carencias ou se corrixan as deficiencias técnicas 
sinaladas.

6. En ningún caso o feito de que un certificado de 
instalación se dea por rexistrado supón a aprobación téc-
nica do proxecto ou memoria técnica, nin un pronuncia-
mento favorable sobre a idoneidade técnica da instala-
ción, acorde cos regulamentos e disposicións vixentes 
que a afectan, por parte da Administración. O incumpri-
mento dos regulamentos e disposicións vixentes que a 
afecten poderá dar lugar a actuacións para a corrección 
de deficiencias ou incluso á paralización inmediata da 
instalación, sen prexuízo da instrución de expediente san-
cionador.

7. Non se rexistrarán as preinstalacións térmicas nos 
edificios.

8. Rexistrada a instalación no órgano competente da 
comunidade autónoma, o instalador autorizado ou o 
director da instalación, cando a participación deste último 
sexa preceptiva, faralle entrega ao titular da instalación 
da documentación que se relaciona a continuación, que 
se debe incorporar ao libro do edificio:

a) o proxecto ou memoria técnica da instalación 
realmente executada;

b) o «Manual de uso e mantemento» da instalación 
realmente executada;

c) unha relación dos materiais e os equipamentos 
realmente instalados, na cal se indiquen as súas caracte-
rísticas técnicas e de funcionamento, xunto coa corres-
pondente documentación de orixe e garantía;

d) os resultados das probas da posta en servizo rea-
lizadas de acordo coa IT 2;

e) o certificado da instalación, rexistrado no órgano 
competente da comunidade autónoma;

f) o certificado da inspección inicial, cando sexa pre-
ceptivo.

9. O titular da instalación debe solicitarlle a submi-
nistración regular de enerxía á empresa subministradora 
de enerxía mediante a entrega dunha copia do certificado 
da instalación, rexistrado no órgano competente da 
comunidade autónoma.

10. Queda prohibida a subministración regular de 
enerxía a aquelas instalacións suxeitas a este regula-
mento cuxo titular non lle facilite á empresa subministra-
dora unha copia do certificado da instalación rexistrado 
no órgano competente da comunidade autónoma corres-
pondente.

CAPÍTULO VI

Condicións para o uso e mantemento da instalación

Artigo 25. Titulares e usuarios.

1. O titular ou usuario das instalacións térmicas é 
responsable do cumprimento do RITE desde o momento 
en que se realiza a súa recepción provisoria, de acordo co 
disposto no artigo 12.1. c) da Lei 21/1992, do 16 de xullo, 
de industria, no que se refire ao seu uso e mantemento, e 
sen que este mantemento poida ser substituído pola 
garantía.

2. As instalacións térmicas utilizaranse adecuada-
mente, de conformidade coas instrucións de uso contidas 
no «Manual de uso e mantemento» da instalación tér-
mica, absténdose de facer un uso incompatible co pre-
visto.

3. Porase en coñecemento do responsable de man-
temento calquera anomalía que se observe no funciona-
mento normal das instalacións térmicas.

4. As instalacións manterán as súas características 
orixinais. Se son necesarias reformas, estas deben ser 
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efectuadas por empresas autorizadas para iso de acordo 
co prescrito por este RITE.

5. O titular da instalación será o responsable de que 
se realicen as accións seguintes: 

a) encargarlle a unha empresa mantedora a realiza-
ción do mantemento da instalación térmica;

b) realizar as inspeccións obrigatorias e conservar a 
súa correspondente documentación;

c) conservar a documentación de todas as actua-
cións, xa sexan de reparación ou reforma realizadas na 
instalación térmica, ademais das relacionadas co fin da 
vida útil desta ou os seus equipamentos, consignándoas 
no libro do edificio.

Artigo 26. Mantemento das instalacións.

1. As operacións de mantemento das instalacións 
suxeitas ao RITE serán realizadas por empresas mantedo-
ras autorizadas.

2. Ao facerse cargo do mantemento, o titular da ins-
talación entregaralle ao representante da empresa mante-
dora unha copia do «Manual de uso e mantemento» da 
instalación térmica, contido no libro do edificio. 

3. A empresa mantedora será responsable de que o 
mantemento da instalación térmica sexa realizado correc-
tamente de acordo coas instrucións do «Manual de uso e 
mantemento» e coas exixencias deste RITE.

4. O «Manual de uso e mantemento» da instalación 
térmica debe conter as instrucións de seguranza e de 
manexo e manobra da instalación, ademais dos progra-
mas de funcionamento, mantemento preventivo e xestión 
enerxética.

5. Será obriga do mantedor autorizado e do director 
de mantemento, cando a participación deste último sexa 
preceptiva, a actualización e adecuación permanente da 
documentación contida no «Manual de uso e mante-
mento» ás características técnicas da instalación.

6. O mantemento das instalacións suxeitas a este 
RITE será realizado de acordo co establecido na IT 3, aten-
dendo aos casos seguintes:

a) Instalacións térmicas con potencia térmica nomi-
nal total instalada en xeración de calor ou frío igual ou 
superior a 5 kW e inferior ou igual a 70 kW.

Estas instalacións serán mantidas por unha empresa 
mantedora, que debe realizar este de acordo coas instru-
cións contidas no «Manual de uso e mantemento».

b) Instalacións térmicas con potencia térmica nomi-
nal total instalada en xeración de calor ou frío maior de 70 kW.

Estas instalacións serán mantidas por unha empresa 
mantedora coa cal o titular da instalación térmica debe 
subscribir un contrato de mantemento, e realizará este de 
acordo coas instrucións contidas no «Manual de uso e 
mantemento». 

c) Instalacións térmicas cunha potencia térmica 
nominal total instalada que sexa igual ou maior ca 5.000 
kW en calor e/ou 1.000 kW en frío, e tamén as instalacións 
de calefacción ou refrixeración solar cunha potencia tér-
mica que sexa maior ca 400 kW. 

Estas instalacións serán mantidas por unha empresa 
mantedora coa cal o titular debe subscribir un contrato de 
mantemento. Este debe realizarse baixo a dirección dun 
técnico titulado competente con funcións de director de 
mantemento, xa pertenza á propiedade do edificio ou ao 
cadro de persoal da empresa mantedora.

7. No caso das instalacións solares térmicas a clasifi-
cación nos puntos anteriores será a que corresponda á 
potencia térmica nominal en xeración de calor ou frío do 
equipamento de enerxía de apoio. No caso de que non 
exista este equipamento de enerxía de apoio, a potencia, 
para estes efectos, determinarase multiplicando a super-

ficie de apertura de campo dos captadores solares instala-
dos por 0,7 kW/m2.

8. O titular da instalación poderá realizar con persoal 
do seu cadro o mantemento das súas propias instalacións 
térmicas sempre e cando acredite cumprir cos requisitos 
exixidos no artigo 41 para o exercicio da actividade de 
mantemento e sexa autorizado polo órgano competente 
da comunidade autónoma.

Artigo 27. Rexistro das operacións de mantemento.

1. Toda instalación térmica debe dispor dun rexistro 
no cal se recollan as operacións de mantemento e as 
reparacións que se produzan na instalación, e que for-
mará parte do libro do edificio.

2. O titular da instalación será responsable da súa 
existencia e terao á disposición das autoridades compe-
tentes que así o exixan por inspección ou calquera outro 
requirimento. Deberase conservar durante un tempo non 
inferior a cinco anos, contados a partir da data de execu-
ción da correspondente operación de mantemento.

3. A empresa mantedora confeccionará o rexistro e 
será a responsable das anotacións neste. 

Artigo 28. Certificado de mantemento.

1. Anualmente o mantedor autorizado titular do 
carné profesional e o director de mantemento, cando a 
participación deste último sexa preceptiva, subscribirán o 
certificado de mantemento, que será enviado, se así se 
determina, ao órgano competente da comunidade autó-
noma; unha copia deste quedará en posesión do titular da 
instalación. A validez do certificado de mantemento expe-
dido será, como máximo, dun ano.

2. O certificado de mantemento, segundo o modelo 
establecido polo órgano competente da comunidade 
autónoma, terá, como mínimo, o contido seguinte:

a) identificación da instalación;
b) identificación da empresa mantedora, do mante-

dor autorizado responsable da instalación e do director de 
mantemento, cando a participación deste último sexa 
preceptiva;

c) os resultados das operacións realizadas de acordo 
coa IT 3;

d) declaración expresa de que a instalación foi man-
tida de acordo co «Manual de uso e mantemento» e que 
cumpre cos requisitos exixidos na IT 3.

CAPÍTULO VII

Inspección

Artigo 29. Xeneralidades.

1. As instalacións térmicas inspeccionaranse co fin 
de verificar o cumprimento regulamentario. A IT 4 deter-
mina as instalacións que deben ser obxecto de inspección 
periódica, ademais dos contidos e prazos destas inspec-
cións, e os criterios de valoración e medidas que se vaian 
adoptar como resultado delas, en función das caracterís-
ticas da instalación.

2. O órgano competente da comunidade autónoma 
poderá acordar cantas inspeccións xulgue necesarias, 
que poderán ser iniciais, periódicas ou aqueloutras que 
estableza por iniciativa propia, denuncia de terceiros ou 
resultados desfavorables apreciados no rexistro das ope-
racións de mantemento, co fin de comprobar e vixiar o 
cumprimento deste RITE ao longo da vida das instala-
cións térmicas nos edificios.

3. As instalacións será inspeccionadas polo persoal 
facultativo dos servizos do órgano competente da comu-
nidade autónoma ou os organismos de control autoriza-
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dos para este campo regulamentario, ou ben polas enti-
dades ou os axentes que determine o órgano competente 
da comunidade autónoma.

Artigo 30. Inspeccións iniciais.

1. O órgano competente da comunidade autónoma 
poderá dispor unha inspección inicial das instalacións 
térmicas, co fin de comprobar o cumprimento deste RITE, 
unha vez executadas as instalacións térmicas e presen-
tada a documentación necesaria para a súa posta en ser-
vizo.

2. A inspección inicial das instalacións térmicas rea-
lizarase sobre a base das exixencias de benestar e hixiene, 
eficiencia enerxética e seguranza que establece este RITE, 
pola regulamentación xeral de seguranza industrial e, no 
caso de instalacións que utilicen combustibles gasosos, 
polas correspondentes á súa regulamentación específica.

3. As inspeccións serán efectuadas polo persoal 
facultativo dos servizos do órgano competente da comu-
nidade autónoma ou, cando o órgano competente así o 
determine, polos organismos ou as entidades de control 
autorizadas para este campo regulamentario, que será 
elixida libremente polo titular da instalación de entre as 
autorizadas para realizar esta función.

4. Como resultado da inspección, emitirase un certi-
ficado de inspección, no cal se indicará se o proxecto ou a 
memoria técnica e a instalación executada cumpren co 
RITE, a posible relación de defectos, coa súa clasificación, 
e a cualificación da instalación.

Artigo 31. Inspeccións periódicas de eficiencia enerxé-
tica.

1. As instalacións térmicas e, en particular, os seus 
equipamentos de xeración de calor e frío e as instalacións 
solares térmicas, inspeccionaranse periodicamente ao 
longo da súa vida útil, co fin de verificar o cumprimento 
da exixencia de eficiencia enerxética deste RITE. 

2. O órgano competente da comunidade autónoma 
establecerá o calendario de inspeccións periódicas de 
eficiencia enerxética das instalacións térmicas, coordi-
nando a súa realización con outras inspeccións ás cales 
estean obrigadas por razón doutros regulamentos. 

3. O órgano competente da comunidade autónoma 
establecerá os requisitos dos axentes autorizados para 
levar a cabo estas inspeccións de eficiencia enerxética, 
que poderán ser, entre outros, organismos ou entidades 
de control autorizadas para este campo regulamentario, 
ou técnicos independentes, cualificados e acreditados 
polo órgano competente da comunidade autónoma, elixi-
dos libremente polo titular da instalación de entre os 
autorizados para realizar estas funcións. 

4. O órgano competente, se así o decide, poderá 
establecer a realización destas inspeccións mediante 
campañas específicas no territorio da súa competencia.

5. As instalacións existentes no momento da entrada 
en vigor deste RITE estarán sometidas ao réxime e perio-
dicidade das inspeccións periódicas de eficiencia enerxé-
tica establecidas na IT 4 e ás condicións técnicas do regu-
lamento con que foron autorizadas. 

6. De comprobarse, con motivo desta inspección, 
que unha instalación existente non cumpre coa exixencia 
de eficiencia enerxética, o órgano competente da comuni-
dade autónoma poderá acordar que se adecue á norma-
tiva vixente.

Artigo 32. Cualificación das instalacións.

Para os efectos da súa inspección de eficiencia ener-
xética, a cualificación da instalación poderá ser:

1. Aceptable: cando non se determine a existencia 
dalgún defecto grave ou moi grave. Neste caso, os posi-

bles defectos leves anotaranse para a constancia do titu-
lar, coa indicación de que debe establecer os medios para 
rectificalos, acreditando a súa rectificación antes de tres 
meses.

2. Condicionada: cando se detecte a existencia de, 
polo menos, un defecto grave ou dun defecto leve xa 
detectado noutra inspección anterior e que non se 
corrixise. Neste caso:

a) As instalacións novas que sexan obxecto desta 
cualificación non poderán entrar en servizo e ser submi-
nistradas de enerxía mentres non se corrixan os defectos 
indicados e poidan obter a cualificación de aceptable.

b) Ás instalacións xa en servizo fixaráselles un prazo 
para proceder á súa corrección, acreditando a súa rectifi-
cación antes de 15 días. Transcorrido este prazo sen se 
rectificaren os defectos, o organismo que efectúe ese con-
trol debe remitir o certificado de inspección ao órgano 
competente da comunidade autónoma, quen poderá dis-
por a suspensión da subministración de enerxía ata a 
obtención da cualificación de aceptable.

3. Negativa: cando se observe, polo menos, un 
defecto moi grave. Neste caso:

a) As instalacións novas que sexan obxecto desta 
cualificación non poderán entrar en servizo mentres non 
se corrixan os defectos indicados e poidan obter a cualifi-
cación de aceptable.

b) Ás instalacións xa en servizo emitiráselles o certi-
ficado de cualificación negativa, que se remitirá inmedia-
tamente ao órgano competente da comunidade autó-
noma, quen deberá dispor a suspensión da 
subministración de enerxía ata a obtención da cualifica-
ción de aceptable.

Artigo 33. Clasificación de defectos nas instalacións.

Os defectos nas instalacións térmicas clasificaranse 
en: moi graves, graves ou leves.

1. Defecto moi grave: é aquel que supón un perigo 
inmediato para a seguranza das persoas, os bens ou o 
ambiente.

2. Defecto grave: é o que non supón un perigo inme-
diato para a seguranza das persoas ou dos bens ou do 
ambiente, pero o defecto pode reducir de modo substan-
cial a capacidade de utilización da instalación térmica ou 
a súa eficiencia enerxética, ademais da sucesiva reitera-
ción ou acumulación de defectos leves.

3. Defecto leve: é aquel que non perturba o funciona-
mento da instalación e polo que a desviación respecto do 
regulamentado non ten valor significativo para o uso 
efectivo ou o funcionamento da instalación.

CAPÍTULO VIII

Empresas instaladoras e mantedoras

Artigo 34. Xeneralidades.

Este capítulo ten como obxecto establecer as condi-
cións e requisitos que deben observarse para a autoriza-
ción administrativa das empresas instaladoras e empre-
sas mantedoras autorizadas, e tamén para a obtención do 
carné profesional en instalacións térmicas en edificios.

Artigo 35. Empresas instaladoras autorizadas.

1. Empresa instaladora autorizada é a persoa física 
ou xurídica que realiza a montaxe e a reparación das ins-
talacións térmicas no ámbito deste RITE.

2. Para o exercicio desta actividade, deben, ademais 
de seren autorizadas para isto, estar inscritas no Rexistro 
de empresas instaladoras autorizadas, no órgano compe-
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tente da comunidade autónoma onde radique a súa sede 
social.

Artigo 36. Empresas mantedoras autorizadas.

1. Empresa mantedora autorizada é a persoa física 
ou xurídica que realiza o mantemento e a reparación das 
instalacións térmicas no ámbito deste RITE.

2. Para o exercicio desta actividade, deben, ademais 
de seren autorizadas para isto, estar inscritas no Rexistro 
de empresas mantedoras autorizadas, no órgano compe-
tente da comunidade autónoma onde radique a súa sede 
social.

Artigo 37. Acreditación de requisitos para o exercicio da 
actividade profesional.

Para obter a autorización para o exercicio da activi-
dade profesional de instalador ou de mantedor, as empre-
sas deben acreditar ante a comunidade autónoma onde 
radique o domicilio social do solicitante, os requisitos 
seguintes:

a) os que acrediten a personalidade física ou xurí-
dica do solicitante. No caso de persoas xurídicas, estar 
constituídas legalmente e incluír no seu obxecto social as 
actividades de montaxe e reparación de instalacións tér-
micas en edificios, para a actividade de instalador, e de 
mantemento e reparación de instalacións térmicas en 
edificios, no caso de mantedor;

b) estar dados de alta no correspondente réxime da 
Seguridade Social (réxime xeral da Seguridade Social ou 
réxime especial de traballadores autónomos);

c) ter subscrito o seguro de responsabilidade civil 
que cubra os riscos que poidan derivar das súas actua-
cións, mediante póliza por unha contía mínima de 300.000 
euros, que se actualizará anualmente, segundo a varia-
ción do índice de prezos de consumo, certificada polo 
Instituto Nacional de Estatística. Desta actualización tras-
ladaráselle un xustificante ao órgano competente da 
comunidade autónoma; 

d) dispor dos medios técnicos para o desenvolve-
mento da actividade que se solicita;

e) o cadro de persoal acreditado mediante unha 
fotocopia compulsada do último boletín de cotización á 
Seguridade Social TC-2 (relación nominal de traballado-
res) presentado, no que conste o número total de opera-
rios e empregados restantes. Os empresarios autónomos 
deben presentar un xustificante de afiliación na Seguri-
dade Social e

f) a lista de operarios que posúan carné profesional; 
a empresa debe ter, como mínimo, un operario con carné 
profesional de instalacións térmicas en edificios.

Artigo 38. Rexistro.

1. O órgano competente da comunidade autónoma, 
no caso de que se cumpran os requisitos indicados no 
punto anterior, expedirá o correspondente certificado de 
rexistro de empresa instaladora autorizada de instala-
cións térmicas en edificios ou o certificado de rexistro de 
empresa mantedora autorizada de instalacións térmicas 
en edificios.

2. O órgano competente da comunidade autónoma 
levará dous rexistros: un das autorizacións concedidas ás 
empresas instaladoras e outro das concedidas ás empre-
sas mantedoras, respectivamente.

3. Calquera empresa do ámbito da Unión Europea 
que cumpra os requisitos establecidos no artigo 37 
poderá solicitar a súa inscrición no Rexistro de empresas 
instaladoras autorizadas de instalacións técnicas en edifi-
cios ou no Rexistro de empresas mantedoras autorizadas 
de instalacións térmicas nos edificios, ante o órgano com-

petente da comunidade autónoma onde desexe realizar a 
súa actividade.

4. As empresas instaladoras e mantedoras rexistra-
das están obrigadas a ter unha copia do certificado de 
rexistro á disposición do público e deben facelo constar 
nos seus documentos técnicos e comerciais.

Artigo 39. Validez.

1. O certificado de rexistro de empresa instaladora 
ou mantedora autorizada terá validez en toda España, 
segundo o establecido no artigo 13.3 da Lei 21/1992, do 16 
de xullo, de industria.

2. Cando unha empresa instaladora ou mantedora 
autorizada precise exercer a súa actividade nunha comu-
nidade autónoma distinta daquela en que está inscrita, 
será preceptiva a notificación previa ante a comunidade 
autónoma na demarcación da cal vaia realizar as súas 
actividades, para o cal debe presentar o certificado de 
rexistro da comunidade autónoma onde formalizou a súa 
inscrición e un certificado emitido pola mesma comuni-
dade autónoma de non estar suxeita a un procedemento 
sancionador que a inhabilite para o exercicio profesional.

3. O certificado de rexistro de empresa instaladora 
ou mantedora terá validez por un período de cinco anos, 
sempre e cando se manteñan as condicións que permiti-
ron a súa concesión, e debe ser renovado, por solicitude 
do interesado, antes da finalización deste prazo. 

4. Calquera variación nas condicións e requisitos 
establecidos para a concesión do certificado debe serlle 
comunicada ao órgano competente da comunidade autó-
noma, no prazo dun mes, se non afecta a súa validez. No 
caso de que esta variación supuxer deixar de cumprir os 
requisitos necesarios para a concesión do certificado, a 
comunicación debe ser realizada no prazo de 15 días 
inmediatos posteriores a producirse a incidencia, co fin 
de que o órgano competente da comunidade autónoma, á 
vista das circunstancias, poida determinar a cancelación 
deste ou, de ser o caso, a suspensión ou prórroga condi-
cionada da actividade, mentres se restablezan os requisi-
tos referidos.

5. As empresas instaladoras e mantedoras autoriza-
das teñen a obriga de lle comunicar ao órgano compe-
tente da comunidade autónoma correspondente, e no 
prazo dun mes, as altas e baixas dos traballadores con 
carné profesional.

Artigo 40. Suspensión e cancelación de inscricións no 
rexistro.

1. A inscrición no rexistro será cancelada con carác-
ter definitivo polo órgano competente que a realizou, logo 
de instrución de expediente, cando se comprobe que o 
titular non reúne os requisitos que lle foron exixidos para 
a súa inscrición.

2. Contra toda resolución do órgano competente 
que suspenda ou cancele con carácter definitivo unha 
inscrición no rexistro polas causas que se recollen neste 
punto poderá interporse o correspondente recurso.

Artigo 41. Carné profesional en instalacións térmicas de 
edificios.

1. O carné profesional en instalacións térmicas de 
edificios é o documento mediante o cal a Administración 
lle recoñece ao seu titular a capacidade para desempeñar 
as actividades de instalación e mantemento das instala-
cións térmicas en edificios, como instalador ou mantedor 
autorizado, identificándoo ante terceiros para exercer a 
súa profesión no ámbito deste RITE.

2. Este carné profesional non capacita, por si mesmo, 
para a realización da devandita actividade, senón que 
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esta debe ser exercida no seo dunha empresa instaladora 
ou mantedora en instalacións térmicas.

3. O carné profesional concederáselles, con carácter 
individual, a todas as persoas que cumpran os requisitos 
que se sinalan no artigo 42 e será expedido polo órgano 
competente da comunidade autónoma.

4. O órgano competente da comunidade autónoma 
levará un rexistro cos carnés profesionais concedidos.

5. O carné profesional terá validez en toda España, 
segundo o establecido no artigo 13.3 da Lei 21/1992, do 16 
de xullo, de industria.

6. O incumprimento das disposicións reguladas por 
este RITE por parte dos titulares do carné profesional, 
dará lugar á incoación do oportuno expediente adminis-
trativo. 

Artigo 42. Requisitos para a obtención do carné profe-
sional.

1. Para obter o carné profesional de instalacións tér-
micas en edificios, as persoas físicas deben acreditar, 
ante a comunidade autónoma onde radique o interesado, 
as seguintes condicións:

a) Ser maior de idade.
b) Ter os coñecementos teóricos e prácticos sobre 

instalacións térmicas en edificios. 

b.1 Entenderase que posúen estes coñecementos as 
persoas que acrediten estar en posesión do título de téc-
nico superior en mantemento e montaxe de instalacións 
de edificio e proceso ou do título de técnico en montaxe e 
mantemento de instalacións de frío, climatización e pro-
dución de calor, correspondentes á formación profesional 
de grao superior e medio, respectivamente.

b.2 Os solicitantes do carné que non posúan a titula-
ción exixida na alínea b.1 deben xustificar que recibiron e 
superaron:

b.2.1 Un curso teórico e práctico de coñecementos 
básicos e outro sobre coñecementos específicos en insta-
lacións térmicas de edificios, impartido por unha entidade 
recoñecida polo órgano competente da comunidade 
autónoma, coa duración e o contido indicados nos núme-
ros 3.1 e 3.2 do apéndice 3.

b.2.2 Acreditar unha experiencia laboral de, polo 
menos, tres anos nunha empresa instaladora ou mante-
dora como técnico.

c) Superar un exame ante o órgano competente da 
comunidade autónoma, sobre coñecemento deste RITE.

2. Os solicitantes que estean en posesión do título 
de técnico superior ou de técnico a que alude a alínea b.1, 
obtido nun centro oficial de formación profesional, pode-
rán obter directamente o carné profesional, mediante 
solicitude ante o órgano competente da comunidade 
autónoma e sen ter que cumprir o requisito da alínea c), 
polo procedemento que este órgano estableza. 

3. Os técnicos titulados competentes, con atribu-
cións específicas en materias reguladas por este RITE, 
poderán obter directamente o carné, mediante solicitude 
ante o órgano competente da comunidade autónoma e 
sen ter que cumprir os requisitos enumerados nas alíneas 
b) e c); abonda coa presentación dunha copia compulsada 
do título académico.

CAPÍTULO IX

Réxime sancionador

Artigo 43. Infraccións e sancións.

No caso de incumprimento das disposicións obrigato-
rias reguladas neste RITE observarase o disposto nos 

artigos 30 a 38 da Lei 21/1992, do 16 de xullo, de industria, 
sobre infraccións administrativas.

CAPÍTULO X

Comisión Asesora

Artigo 44. Comisión Asesora para as Instalacións Térmi-
cas dos Edificios.

A Comisión Asesora para as Instalacións Térmicas dos 
Edificios é un órgano colexiado de carácter permanente, 
que depende organicamente da Secretaría Xeral de Ener-
xía do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

Artigo 45. Funcións da Comisión Asesora.

Correspóndelle a esta comisión asesorar os ministe-
rios competentes en materias relacionadas coas instala-
cións térmicas dos edificios, mediante as actuacións 
seguintes:

1. Analizar os resultados obtidos na aplicación prác-
tica do Regulamento de instalacións térmicas e propor 
criterios para a súa correcta interpretación e aplicación.

2. Recibir as propostas e comentarios que formulen 
as distintas administracións públicas, axentes do sector e 
usuarios e proceder ao seu estudo e consideración.

3. Estudar e propor a actualización do regulamento, 
conforme a evolución da técnica.

4. Estudar as actuacións internacionais na materia, 
especialmente as da Unión Europea, e propor as corres-
pondentes accións.

5. Establecer os requisitos que deben cumprir os 
documentos recoñecidos do Regulamento de instalacións 
térmicas nos edificios, as condicións para a súa valida-
ción e o procedemento que se vaia seguir para o seu 
recoñecemento conxunto polos ministerios de Industria, 
Turismo e Comercio e de Vivenda, así como proporlle á 
Secretaría Xeral de Enerxía a súa inclusión no Rexistro 
xeral. 

Artigo 46. Composición da Comisión Asesora.

1. A Comisión Asesora estará composta polo presi-
dente, dous vicepresidentes, os vogais e o secretario.

2. Será presidente o secretario xeral de Enerxía, 
quen poderá delegar esta función, e os vicepresidentes 
serán un representante designado con tal carácter pola 
Dirección Xeral de Arquitectura e Política de Vivenda do 
Ministerio de Vivenda e outro designado en representa-
ción do Instituto para a Diversificación e Aforro da Ener-
xía. 

3. Serán vogais da comisión os representantes 
designados por cada unha das seguintes entidades:

a) En representación da Administración xeral do 
Estado:

Un representante da Secretaría Xeral de Enerxía do 
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

Un representante da Dirección Xeral de Política Ener-
xética e Minas do Ministerio de Industria, Turismo e 
Comercio.

Un representante da Dirección Xeral de Desenvolve-
mento Industrial do Ministerio de Industria, Turismo e 
Comercio.

Dous representantes da Dirección Xeral de Arquitec-
tura e Política de Vivenda do Ministerio de Vivenda.

Un representante do Instituto para a Diversificación e 
Aforro da Enerxía.

Un representante do Instituto de Ciencias da Constru-
ción «Eduardo Torroja» do Consello Superior de Investiga-
cións Científicas.
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Un representante da Dirección Xeral de Calidade e 
Avaliación Ambiental do Ministerio de Medio Ambiente.

Un representante do Instituto Nacional do Consumo 
do Ministerio de Sanidade e Consumo.

b) En representación das comunidades autónomas e 
as entidades locais:

Un vogal por cada unha das comunidades autónomas 
e das cidades de Ceuta e Melilla, que voluntariamente 
aceptasen a súa participación neste órgano.

Un vogal proposto pola Federación Española de Muni-
cipios e Provincias.

c) En representación dos axentes do sector e usua-
rios:

Representantes das organizacións, de ámbito nacio-
nal, con maior implantación dos sectores afectados e dos 
usuarios relacionados coas instalacións térmicas, 
segundo o establecido no número 5.

4. Actuará como secretario, con voz e voto, un dos 
vogais en representación do Ministerio de Industria, 
Turismo e Comercio, que será un funcionario titular dun 
posto de traballo xa existente.

5. As organizacións representativas dos sectores e 
usuarios afectados poderanlle solicitar a súa participación 
ao presidente da Comisión Asesora. Esta fixará regula-
mentariamente o procedemento e os requisitos para a 
súa admisión, que deberá contar coa opinión favorable 
do pleno.

Artigo 47. Organización da Comisión Asesora.

1. A Comisión Asesora funcionará en pleno, en comi-
sión permanente e en grupos de traballo.

2. A comisión coñecerá, en pleno, aqueles asuntos 
que, despois de ser obxecto de consideración pola comi-
sión permanente e os grupos de traballo específicos, de 
ser o caso, estime o presidente que deban selo en razón 
da súa importancia. Corresponderalle ao Pleno a aproba-
ción do regulamento de réxime interior. O Pleno reuni-

rase, como mínimo, unha vez ao ano, por convocatoria 
do seu presidente, ou por petición de, polo menos, 
unha cuarta parte dos seus membros.

3. A Comisión Permanente, que se reunirá unha 
vez ao semestre, exercerá as competencias que o Pleno 
lle delegue, executará os seus acordos e coordinará os 
grupos de traballo específicos. Estará composta polo 
presidente, os dous vicepresidentes e o secretario. Ade-
mais dos anteriores, e logo de convocatoria do presi-
dente, asistirán ás súas reunións os vogais represen-
tantes do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, 
do Ministerio de Vivenda, do Instituto para a Diversifi-
cación e Aforro da Enerxía (IDAE), catro representantes 
das comunidades autónomas elixidos no pleno e os 
directamente afectados pola natureza dos asuntos que 
se vaian tratar.

4. Os grupos de traballo constituiranse para anali-
zar aqueles asuntos específicos que o Pleno lles dele-
gue, relacionados coas funcións da Comisión Asesora. 
Poderán participar, ademais dos membros da Comisión 
Asesora, representantes da Administración, dos secto-
res interesados e expertos na materia. Serán designa-
dos por acordo da Comisión Permanente, baixo a coor-
dinación dun membro desta.

5. O funcionamento da Comisión Asesora será 
atendido cos medios de persoal e de material da Secre-
taría Xeral de Enerxía.

6. A Comisión Asesora utilizará as técnicas e os 
medios electrónicos, informáticos e telemáticos que 
faciliten o desenvolvemento da súa actividade, de 
acordo co artigo 45 da Lei 30/1992, do 26 de decembro, 
de réxime xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común.

7. Para o seu adecuado funcionamento, a comisión 
aprobará o seu regulamento interno. No non previsto 
neste regulamento, aplicaranse as previsións que sobre 
os órganos colexiados figuran no capítulo II do título II 
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico 
das administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común. 
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