CIRCULAR 80-2018
INSTAL·LACIÓ D’ESCALFADORS A GAS D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA EN
HABITATGES
D’acord amb el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis RITE aprovat pel Reial
Decret 1027/2017 modificat pel Reial Decret 238/2013, des del 14 d’abril de 2018 està
prohibida la instal·lació d’escalfadors a gas de fins a 70 KW de tipus “atmosfèric”:
cambra de combustió oberta i tir natural, que es trobin a l'interior de locals habitats.
La instal·lació d’un aparell d’aquestes característiques representa un risc per a la seguretat a
les persones i és una infracció de la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels
establiments, les instal·lacions i els productes, que comporta una sanció tant a l’empresa
instal·ladora com al titular de la instal·lació
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