
RESUM



Responsabilitats dels actors

• El TITULAR és el responsable de l'ús, conservació i 
manteniment de les installacions d'acord amb les 
condicions de seguretat requerides. 

• Les persones o empreses QUE INTERVENEN EN LA 
INSTAL.LACIÓ, REPARACIÓ i MANTENIMENT i Les 
ENTITATS d’INSPECCIÓ I CONTROL de les 
instal.lacions industrials són responsables del 
compliment de les condicions de seguretat
requerides.



• EL PROJECTISTA és el responsable que s'adaptin les 
condicions tècniques i de seguretat requerides en 
les normatives d’aplicació. 

• El DIRECTOR és responsable de l'adaptació de l'obra
al projecte i de l'adopció de les mesures i del 
compliment de les condicions de seguretat
requerides en l'execució del projecte. (Si és un 
tècnic qui emet el CFO, l'empresa per a la qual
presta serveis n'és subsidiàriament responsable).

Responsabilitats dels actors



Seguretat Industrial

• aparells elevadors
• installacions tèrmiques als edificis
• productes químics i petrolífers
• Instal.lacions elèctriques (REBT i RAT) 
• Instal.lacions de gasos combustibles 
• Instal.lacions de protecció contra incendis
• Instal.lacions d’aigua



7. Existeixen els carnets 
professionals?
• La normativa actual ha eliminat tots els tots els carnets 

professionals, llevat dels següents:
• Instal·lador d’instal·lacions tèrmiques en edificis (ITE).
• Instal·lador d’instal·lacions de climatització (IMCL).
• Instal·lador d’instal·lacions de calefacció i aigua calenta

sanitària (IMCA).
• En la resta d’àmbits professionals de la Seguretat Industrial, 

per poder treballar com a instal·lador - operador heu de 
disposar de l'acreditació de competència professional, que es 
s’obté aprovant l’exament que convoca el Departament o a 
través de l’acreditació de formació prèvia en la matèria.

• El número de DNI identifica el professional i el número 
de NIF identifica l'empresa.



8. Hi ha una habilitació professional
específica per als instal·ladors de 
plaques solars?
• No. Per a poder instal·lar plaques solars

fotovoltaiques cal que disposeu de l'habilitació
professional com a instal·lador elèctric de categoria
especialista.

• Per instal·lar plaques solars tèrmiques per escalfar 
aigua, és necessària l'habilitació professional com a 
instal·lador de calefacció i aigua calenta sanitària
(IMCA) o bé la capacitació professional com a 
instal·lador d'instal·lacions tèrmiques en edificis
(ITE).







LLEI 9/2014: Seguretat industrial

• Són infraccions GREUS:
• No tingui la seva instal·lació legalitzada i incompleixi les 

especificacions tècniques requerides pels reglaments
tècnics de seguretat.

• Les usi sense complir les condicions de seguretat
industrial legalment exigibles (és a dir una manca de 
manteniment)

• No contracti els serveis d’inspecció periòdica quan ho
exigeixin els reglaments tècnics de seguretat industrial 
aplicables.



LLEI 9/2014: Seguretat industrial

• Són infraccions MOLT GREUS:
• Que el titular de les instal·lacions: 

• Cometi una infracció tipificada com a greu que produeixi un 
dany molt greu.



QUÈ IMPLICA TENIR LA INSTAL·LACIÓ 
AMB DEFECTES GREUS O MOLT 
GREUS?
• Les infraccions GREUS són sancionades: Amb una 

multa de 5.001 i 100.000 euros.
• Les infraccions MOLT GREUS són sancionades: Amb

una multa de 100.001 i 1.000.000 d’euros



És possible el canvi d'empresa
conservadora?

• Els titulars de les instal·lacions poden decidir el canvi
d'empresa conservadora de la seva instal·lació, per a això
hauran de procedir a:
- Comprovar que l'empresa entrant compleix amb tots els
requisits exigits per la normativa i que es troba degudament
registrada i autoritzada.
- Comprovar en el nou contracte les prestacions i que 
compleix amb la normativa d'ascensors.
- Comunicar per escrit i de forma fefaent la rescissió del 
contracte a l'empresa sortint.
- Comunicar el canvi d'empresa conservadora al Servei de 
Seguretat d'Instal·lacions de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant l'imprès oficial editat a aquest efecte .
- Realitzar la preceptiva Inspecció per part d'un organisme
de control autoritzat.



En resum:

• Per tenir la tranquil·litat de tenir les instal·lacions
segures i que compleixi amb la Llei cal acotar 
aquests tres punts: 

• Que estiguin correctament legalitzades (inscrites al 
Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat
Industrial de Catalunya (RITSIC)) 

• Que compleixin amb la normativa que li toca i que es 
mantinguin en condicions de seguretat per als
treballadors (correcte manteniment). 

• Que hagin passat les Inspeccions Periòdiques que marca 
la llei i que el dictamen sigui favorable.


