
COMBUSTIBLES 
GASOSOS



OBJECTIUS

• Agents que intervenen en la posta en marxa de les 
instal·lacions

• Documentació per la posada en marxa i manteniment 
• Taules per programar el manteniment de la instal·lació 
• Inspeccions periòdiques



ÀMBIT D’APLICACIÓ

• Emmagatzematge de combustibles gasoso, per a 
consums industrials, domèstics i de servei, el 
consum dels quals es realitza en la pròpia
instal·lació.



Normativa aplicable

• La distribució i utilització de productes gasosos ha de 
complir una sèrie de requisits legals. Aquestes condicions, 
així com el paper de les empreses instal·ladores, les entitats
d'inspecció i control i dels titulars de les instal·lacions de 
gasos combustibles estan regulats pel Reial decret
919/2006, de 28 de juliol, i per la Instrucció 1/2007, de 28 
de febrer de 2007, de la Direcció General d'Energia i Mines.



EMPRESES INSTAL·LADORES AUTORITZADES

• Les empreses que intervenen en la instal·lació, el 
manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i 
productes industrials han de presentar la declaració
responsable corresponent per via telemàtica, i un cop fetes
les comprovacions necessàries, s’inscriuran d'ofici en els
àmbits corresponents del Registre d'Agents de la Seguretat
Industrial de Catalunya (RASIC).

• Les empreses instal·ladores i els seus professionals han de 
complir diversos requisits i acreditar certa formació per a 
poder exercir la seva activitat professional amb totes les 
garanties legals i de qualitat del servei.



Categortizació de les empreses
instal·ladores de gas
• Empresa instal·ladora de de gasos combustibles 

tipus A
• Empresa instal·ladora de gasos combustibles de 

categoria B.
• Empresa instal·ladora de gasos combustibles de 

categoria C.



EMPRESES Instal·lacions gas 
comubustible tipus A
• REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES EMPRESES 

INSTAL·LADORES I MANTENIDORES
• Assegurança de responsabilitat civil
• Personal qualificat

• Certificat d’alta a la Seguretat social. 
• 1 contracte laboral. 
• Instal·lador de gas categoría A



EMPRESES Instal·lacions gas 
comubustible tipus B
• REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES EMPRESES 

INSTAL·LADORES I MANTENIDORES
• Assegurança de responsabilitat civil
• Personal qualificat

• Certificat d’alta a la Seguretat social. 
• 1 contracte laboral. 
• Instal·lador de gas categoría B



EMPRESES Instal·lacions gas 
comubustible tipus C
• REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES EMPRESES 

INSTAL·LADORES I MANTENIDORES
• Assegurança de responsabilitat civil
• Personal qualificat

• Certificat d’alta a la Seguretat social. 
• 1 contracte laboral. 
• Instal·lador de gas categoría C



PROFESSIONALS Instal·lacions
petrolíferes
• Instal·lador autoritzat de gas és la persona física que, en 

virtut de tenir coneixements teoricopràctics de la 
tecnologia de la indústria del gas i de la seva normativa, 
aquesta autoritzat per realitzar i supervisar les operacions
corresponents a la seva categoria.

• S'estableixen tres tipus o categories d'instal·ladors de gas: 
A, B i C



Quadre de titulacions/formació







Operacions que poden realitzar els 
instal·ladors habilitats categoria A
- En instal·lacions de gas: Muntatge, modificació o ampliació, revisió, manteniment 
i reparació de:

• 1. Instal·lacions receptores de combustibles gasosos, incloses les estacions de regulació i 
les escomeses interiors enterrades i les parts de les instal·lacions que discorrin enterrades 
per l'exterior de l'edificació. S'exceptuen les soldadures de les canonades de polietilè, que 
hauran de ser realitzades per soldadors de canonades de polietilè per a gas.

• 2. Instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos.
• 3. Instal·lacions d'envasos de GLP per a ús propi.
• 4. Instal·lació de gas en estacions de servei per a vehicles a gas.
• 5. Instal·lacions de GLP d'ús domèstic en caravanes i autocaravanes.
• 6. Verificació, realitzant els assajos i proves reglamentàries, de les instal·lacions 

executades, subscrivint els certificats establerts a la normativa vigent.
• 7. Posada en servei de les instal·lacions receptores que no precisin contracte de 

subministrament domiciliari.
• 8. Inspecció d'instal·lacions receptores alimentades des de xarxes de distribució, d'acord 

amb les condicions establertes en l'epígraf 4.1.1.b) de la ITC-ICG 07.
• 9. Revisions d'aquelles instal·lacions on ho estableixin les corresponents ITC.

- En aparells de gas: Connexió a la instal·lació de gas i muntatge, d'acord amb la 
normativa vigent.

• 1. Posada en marxa d'aparells de gas, manteniment i reparació, d'acord amb l'apartat 5.3 
de la ITC-ICG 08, excepte quan es tracti d'aparells conduïts (aparells de tipus B i C) de 
potència útil superior a 24,4 kW, de vitroceràmiques de gas de focs coberts o d'adequació 
d'aparells per canvi de família de gas, per la qual cosa els instal·ladors de gas han de 
disposar addicionalment de l'acreditació especial de posada en marxa, manteniment, 
reparació i adequació d'aparells a què es refereix l'apartat 4 de la ITC-ICG 09.



• 1. Instal·lacions receptores domèstiques, col·lectives, comercials o industrials 
fins a 5 bar de pressió màxima d'operació, tant comuns com individuals i 
qualsevol que sigui la potència de disseny, situació i família de gas, amb exclusió 
de les escomeses interiors enterrades i les parts de les instal·lacions que 
discorrin enterrades per l'exterior de l'edificació.

• 2. Instal·lacions d'envasos de gasos liquats del petroli per a subministrament 
d'instal·lacions receptores.

• 3. Instal·lacions de GLP d'ús domèstic en caravanes i autocaravanes.
• 4. Connexió i muntatge d'aparells de gas.
• 5. Posada en marxa, manteniment i reparació d'aparells de gas no conduïts 

(aparells de tipus A) i d'aparells de gas conduïts (aparells de tipus B i C) de 
potència útil fins 24,4 kW inclosos, que estiguin adaptats al tipus de gas 
subministrat, amb l'excepció de les vitroceràmiques a gas de focs coberts.

• 6. Posada en marxa, manteniment i reparació d'aparells de gas conduïts 
(aparells de tipus B i C) de potència útil superior a 24,4 kW i vitroceràmiques a 
gas de focs coberts, que estiguin adaptats al tipus de gas subministrat, complint 
requisits específics, segons s'indica l'apartat 2.1.2. de la ITC-ICG 09.

Operacions que poden realitzar els 
instal·ladors habilitats categoria B



• 1. Instal·lacions de pressió màxima d'operació fins a 0,4 bar, d'ús 
domèstic i situades, exclusivament, a l'interior d'habitatges.

• 2. Connexió i muntatge d'aparells de gas.
• 3. Posada en marxa, manteniment i reparació d'aparells de gas 

no conduïts (aparells de tipus A) i d'aparells de gas conduïts 
(aparells de tipus B i C) de potència útil fins 24,4 kW inclosos, que 
estiguin adaptats al tipus de gas subministrat, amb l'excepció de 
les vitroceràmiques a gas de focs coberts.

• 4. Posada en marxa, manteniment i reparació d'aparells de gas 
conduïts (aparells de tipus B i C) de potència útil superior a 24,4 
kW i vitroceràmiques a gas de focs coberts, que estiguin adaptats 
al tipus de gas subministrat, complint requisits específics, segons 
s'indica l'apartat 2.1.2. de la ITC-ICG 09.

Operacions que poden realitzar els 
instal·ladors habilitats categoria C



• Projecte (tècnic competent) 
• instal·lacions individuals amb potència útil > 70kW
• instal·lacions comuns amb potència útil > 2000kW 
• escomeses interiors amb potència útil > 2000kW 
• l’ampliació de les instal·lacions anteriors quan: 

• - la instal·lació resultant superi en un 30% la potència de 
disseny inicialment projectada

• - a causa de l’ampliació, la instal·lació resultant tingui una 
potència útil que necessiti projecte

• Memòria Tècnica (instal·lador autoritzat) 
• instal·lacions amb potències inferiors a les fixades per la 

necessitat de Projecte

Classificació de les instal·lacions



Posta en marxa

• Les proves de la instal·lació s'efectuaran per l'empresa
instal·ladora

• Un cop finalitzades les proves de forma satisfactòria de 
posta en marxa l’instal.lador o el director tècnic de la 
instal.lació emetran un certificat de la instal.lació segons el 
model (el trobarem a canal empresa)

• a) identificació i dades referents a les seves principals 
característiques tècniques de lainstal·lació realment executada;

• b) Identificació de l'empresa instal·ladora, instal·lador habilitat amb 
carnet professional i del director de la instal·lació, quan la 
participació d'aquest últim sigui preceptiva.

• c) els resultats de les proves de posada en servei realitzades.
• d) declaració expressa que la instal·lació ha estat executada d'acord 

amb el projecte o memòria tècnica i que compleix amb els requisits 
exigits per la normativa.



Posta en marxa

• Instal·lacions d’emmagatzematge de gasos liquats del petroli
(GLP) en dipòsits fixos (ITC-ICG 03)

• Projecte tècnic o memòria, segons escaigui d’acord amb l’apartat 4 
de la ITC-ICG 03

• Certificat de la instal·lació
• Certificat d’inspecció inicial,
• Certificat de direcció i acabament d’obra (si escau si escau d’acord

amb l’apartat 4 de la ITC-ICG 03)
• En cas d’instal·lacions en terrat, certificat de tècnic competent (si 

escau d’acord amb l’apartat 5.6 de la ITC-ICG 03)
• Certificat de proves prèvies
• Prova hidrostàtica (si escau d’acord amb l’apartat 5.4 de la ITC-ICG 

03)
• Contracte de manteniment amb una empresa inscrita en el Registre 

d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya* (RASIC ), o en el 
registre corresponent d’una altra Comunitat Autònoma



Posta en marxa

• Instal·lacions d’envasos de gasos liquats del petroli
(GLP) per a ús propi (ITC-ICG 06)

• Certificat de la instal·lació
• Instal·lacions receptores de combustibles gasosos (ITC-

ICG 07)
• Projecte tècnic, si escau d’acord amb l’apartat 3.2 de la ITC-

ICG 07
• Certificat de la instal·lació
• Certificat de direcció i acabament d’obra (si escau d’acord

amb l’apartat 3.2 de la ITC-ICG 07)
• Certificat de proves prèvies
• Certificat de les xemeneies (si escau d’acord amb l’apartat 3.4 

de la ITC-ICG 07)



EL CONTRACTE DE MANTENIMENT 
ÉS OBLIGAT PER:
• Els centres d'emmagatzematge d'envasos de GLP (ICG02). És

obligatori tenir un contracte de manteniment amb l'empresa que 
fa el manteniment del sistema de protecció contra incendis, si 
escau.

• Els centres d'emmagatzematge de gasos liquats del petroli (GLP) 
en dipòsit fix. És obligatori tenir un contracte de manteniment
amb una empresa instal·ladora de gas (REIG) i un contracte de 
manteniment amb l'empresa que fa el manteniment del sistema 
de protecció contra incendis, si escau.

• Les plantes satèl·lit de GNL. Aquestes plantes han de tenir un 
contracte de manteniment amb una empresa que disposi d'un
especialista criogènic. Les estacions de servei per a vehicles de 
gas. És obligatori que la persona titular faci les operacions de 
manteniment que calgui amb el personal d'explotació de l'estació
de servei.



• El titular de la instal·lació o en el seu defecte
l’usuari, serà el responsable del manteniment, 
conservació, explotació i bon ús de la instal·lació de 
manera que estigui permanentment en servei amb
el nivell de seguretat adequat. 

• A més, els aparells i equips també resten sotmesos, 
al règim de manteniment i inspeccions fixats pel
RITE, (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els
Edificis) en quan són elements que formen part de 
les instal·lacions tèrmiques dels edificis

Classificació de les instal·lacions



Inspeccions OC 



Inspeccions
• Les instal·lacions de gas que s'alimenten des de la xarxa de gas canalitzat han de passar una 

inspecció periòdica, cada 5 anys, realitzada per l'empresa de distribució.

El procés és el següent (4.1.1. de la ITC ICG07 del reglament):
• L'empresa de distribució contacta, abans de la visita d'inspecció, amb la persona titular. Normalment, 

les empreses trameten una carta a les persones usuàries, en què s'informa que properament es farà la 
inspecció de la instal·lació receptora de gas, tant de la instal·lació individual com de la comuna. En la 
carta, s'indica quina empresa acreditada per la distribuïdora durà a terme la inspecció i el cost associat i 
aprovat reglamentàriament.

• Uns quants dies abans de la inspecció, s'avisa les persones usuàries de la finca, amb una nota en què
s'indica el dia i l'hora de la visita d'inspecció.

• Personal acreditat per l'empresa de distribució realitza la inspecció i comprova que la instal·lació reuneix
les condicions reglamentàries per al seu ús, i també inspecciona els aparells de gas.

• Un cop realitzada la inspecció, el tècnic lliura una còpia del resultat a la persona titular o usuària
(s'inclou una còpia del resultat de l'anàlisi dels productes de la combustió dels aparells de producció
d'aigua calenta sanitària i calderes de calefacció).

• Si s'han trobat anomalies principals, la instal·lació es precinta, totalment o parcialment, segons el tipus
d'anomalia, i queda fora de servei. En aquest cas, la persona usuària ha de sol·licitar els serveis d'una
empresa instal·ladora de gas per corregir els defectes.

• Si s'han trobat anomalies secundàries, la persona usuària disposa de 6 mesos per fer les correccions que 
calgui, per mitjà d'una empresa instal·ladora de gas.

• Les correccions dels defectes s'han de comunicar a l'empresa de distribució.



Organismes de control

• Les funcions dels organismes de control són les següents:
• Rebre la documentació que estableix la normativa aplicable per a 

posar en funcionament les instal·lacions noves, o les modificacions de 
les instal·lacions ja existents, i també emetre el document que habilita 
els titulars de les dites instal·lacions a posar-les en funcionament.

• Revisar la documentació relativa a les instal·lacions noves, o les 
modificacions d’instal·lacions ja existents, i també fer la inspecció de 
les dites instal·lacions en els casos que pertoqui.

• Fer, a sol·licitud dels titulars, les inspeccions obligatòries que 
requereixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i la resta de 
normes aplicables.

• Tramitar, a sol·licitud dels titulars, la inscripció obligatòria i l’anotació
del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les 
instal·lacions i els aparells industrials en els registres establerts pels
reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables.

• Ordenar d’interrompre el funcionament de les instal·lacions, com a 
mesura cautelar, en el cas que aquest comporti un perill imminent.

• Controlar les activitats dels tècnics competents autors dels projectes i 
els directors de l’execució dels projectes, i també la dels professionals i 
les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la 
reparació i l’operació d’instal·lacions i de productes industrials.



Registre de les instal.lacions existents
• les instal·lacions tèrmiques, anteriors al Gener del 2008
• La instrucció 1/2015 facilita la legalització d’aquestes

instal·lacions establint un procediment per la inscripció de les 
instal·lacions existents al RITSIC

• Els titulars necessitaran :
• Documentació justificativa de la data de posada en servei de la 

instal·lació.
• Una memòria tècnica simplificada, amb els esquemes de la instal·lació, 

signats per tècnic titulat competent. La memòria haurà de justificar el 
compliment de la reglamentació d’aplicació, és a dir de les exigències
que existien en el moment de posada en funcionament de la instal·lació.

• Amb aquesta documentació, caldrà sol·licitar una inspecció a un 
Organisme de Control. La inspecció comprovarà l’acompliment de 
les especificacions tècniques dels reglaments que li eren 
d’aplicació i que es descriuen a la memòria.

• Un cop superada la inspecció, l’organisme de control emetrà una 
acta favorable que servirà per inscriure la instal·lació al registre 
RITSIC i per tant, que quedi legalitzada



MANTENIMENT



Condicions per l’ús i manteniment
de la instal.lació
• El manteniment o la reparació dels dipòsits de 

gasoil de l’edifici només els poden portar a terme
les persones acreditades que pertanyin a 
empreses registrades.

• Serà la seva obligació:
• a) Controlar els materials i l'execució dels treballs que es 

duguin a terme.
• b) Realitzar o fer realitzar les proves exigides per la 

Reglamentació i Normatives vigents.
• c) Emetre o fer emetre els certificats pertinents.
• d) Responsabilitzar-se de les deficiències d'execució
• de les instal·lacions que construeixin. 



Condicions per l’ús i manteniment
de la instal.lació
• A la instal·lació comuna:

• l'estanquitat de la instal·lació i que no hi hagi fuites
• ventilació del recinte de comptadors
• estat general de la instal·lació comuna
• instal·lació elèctrica del recinte de comptadors
• existència d'instal·lacions alienes a la del gas al recinte de comptadors
• existència de materials defectuosos o en mal estat
• estat i accessibilitat de les claus de tall

• A la instal·lació individual:
• l'estanquitat de la instal·lació i que no hi hagi fuites
• que no hi hagi aparells de circuit obert en banys o dutxes i dormitoris
• la data de caducitat i l'estat del tub flexible (també es comprova que no estigui en contacte amb parts calentes)
• que hi hagi dispositiu de seguretat i ventilacions, i que el local on es troba tingui les dimensions correctes (en els aparells de 

circuit obert)
• l'estat dels conductes d'evacuació dels productes de la combustió
• si hi ha interacció entre la campana d'extracció de fums de la cuina i la caldera
• l'estat de les claus de tall (també es comprova de quins materials estan fetes) i l'estat del deflector de sortida dels

productes de la combustió
• les condicions de les canonades que travessen falsos sostres o cavitats
• la ventilació
• l'existència d'un sistema de detecció i tall de gas, segons la norma UNE 60670-6
• que hi ha combustió higiènica dels aparells amb mides de monòxid de carboni als aparells de circuit obert


