CIRCULAR 9-2018
REQUISITS DE LES EMPRESES INSTAL·LADORES QUE MANIPULEN EQUIPS AMB EL
NOU GAS FLUORAT R-32
Benvolguts associats,
Mitjançant la present circular us informem dels requisits que han de complir les empreses que
manipulen equips amb el nou gas R-32 que estan utilitzant els fabricants en els nous equips
comercialitzats:
Analitzant la legislació que aplica:
1. El Reial Decret 1075/2017 de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de
gasos fluorats i equips basats en els mateixos, així com la certificació dels professionals que els utilitzen
i pel qual s'estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupin activitats que
emetin gasos fluorats, no diu res al respecte.
2. El Reial Decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament de seguretat per a
instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, diu el següent:

- Classifica el gas R-32 en el grup L2 (Grup de seguretat mitjana (L2): Refrigerants d'acció
tòxica o corrosiva o inflamables o explosius barrejats amb aire en un percentatge en volum igual
o superior a 3,5 per cent.).

- En el seu article 8, classifica les instal·lacions que contenen refrigerants del grup L2, com de
nivell 2.

- En el seu article 11, indica que les instal·lacions de nivell 2 les han de realitzar empreses
frigoristes de nivell 2.

- En el seu article 14, indica que les empreses habilitades per RITE han de complir tot el que
preveu l'article 12 (Obligacions de les empreses frigoristes), i s’han d’integrar les obligacions
de registre esmentades en l'esmentat article en els registres previstos en el Reglament
d'instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE), aprovat per Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.

3. Conclusió. Les empreses que manipulin gas R-32 hauran de complir l'exigit a l'article 14 del
Reglament d'Instal·lacions Frigorífiques, que és el següent i queda reflectit a l’article 11:
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«Per muntar, posar en servei, mantenir, reparar i desmantellar les instal·lacions fins del nivell 2,
l'empresa frigorista ha de posseir en plantilla, com a mínim, un tècnic titulat amb atribucions
específiques en l'àmbit competencial a què es refereix el Reglament. Ha de tenir subscrita una
assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi
els possibles danys derivats de la seva activitat per un import mínim de 900.000 euros. Així mateix
ha de disposar d'un pla de gestió de residus que consideri la diversitat de residus que pugui
generar en la seva activitat i les previsions i acords per a la seva correcta gestió ambiental, i que
si s'escau, si és procedent, ha de preveure la seva inscripció com a petit productor de residus
perillosos en l'òrgan competent de la comunitat autònoma. En tot cas ha de disposar dels mitjans
tècnics que s'especifiquen en la Instrucció tècnica complementària IF-13. En els dos nivells, en
cas que les esmentades empreses realitzin activitats d'instal·lació, manteniment o reparació dels
aparells i sistemes coberts per l'article 3, apartat 1 del Reglament (CE) núm. 842/2006 del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, han de disposar així mateix del certificat que preveu el
Reglament (CE) núm. 303/2008 de la Comissió, de 2 d'abril de 2008, per a la qual cosa ha de comptar
amb personal certificat d'acord amb el Reial decret 795/2010 en nombre suficient per abraçar el volum
i tipus previst d'activitats i dotat dels instruments i procediments necessaris per dur a terme les
esmentades activitats.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta.

Salutacions,
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