REQUISITS I CONDICIONS TÈCNIQUES DE COMPLIMENT OBLIGATORI SEGONS ESPECIALITATS I
CATEGORIES PER A EMPRESES DE SERVEIS RELATIUS A L’ACTIVITAT INDUSTRIAL
1.

EMPRESES INSTAL·LADORES DE BAIXA TENSIÓ

Cal complir tots els requisits establerts en el Reglament electrotècnic per a baixa tensió aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, i modificat pel
Reial decret 560/2010, de 7 de maig, així com la normativa que el desplega, que són:
a) Disposar de personal contractat que realitzi l’activitat en condicions de seguretat, amb un mínim d’un tècnic instal·lador en baixa tensió.
b) Segons les categories:
Categoria bàsica
a) Disposar dels equips següents:
Tel·luròmetre
Comprovador d’aïllament, segons ITC MIE-BT 19
Multímetre, per les magnituds següents:
Tensió alterna i contínua fins a 500 V
Intensitat alterna i contínua fins a 20 A
Resistència
Mesurador de corrents de fuites, amb resolució millor o igual que 1 mA
Detector de tensió
Analitzador–enregistrador de potència i energia per a corrent alterna trifàsica, amb capacitat de mesura de les següents magnituds:
potència activa, tensió alterna, intensitat alterna, factor de potència
Equip verificador de la sensibilitat de disparament dels interruptors diferencials, capaç de verificar la característica intensitat-temps
Equip verificador de la sensibilitat de continuïtat de conductors
Mesurador de resistències en bucle, amb font pròpia d’energia, amb sistema de mesurament independent del valor de la resistència dels
cables de prova amb una resolució millor o igual que 0.1 ohm
Ferramenta comuna i equip auxiliar
Luxímetre amb rang adequat per a l’enllumenat d’emergència
b) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la
prestació del servei amb una quantitat mínima de 600.000 euros.
Categoria especialista
a) A més dels mitjans corresponents a la categoria bàsica, segons escaigui, ha de comptar amb els equips següents:
Analitzador de xarxes, d’harmònics, i de pertorbacions de xarxa
Elèctrodes per mesurar l’aïllament del sòl
Equip comprovador del dispositiu de vigilància del nivell d’aïllament dels quiròfan
b) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la
prestació del servei amb una quantitat mínima de 900.000 euros.
2.

EMPRESES INSTAL·LADORES DE LÍNIES D’ALTA TENSIÓ
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Cal complir tots els requisits establerts en el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves
instruccions tècniques complementàries, aprovat pel Reial decret 223/2008, de 15 de febrer i modificat pel Reial decret 560/2010, de 7 de maig, que són:
a) Personal contractat que realitzi l’activitat en condicions de seguretat, amb un mínim d’un instal·lador amb categoria igual a la categoria de l’empresa
instal·ladora.
b) Les empreses instal·ladores han de disposar, en propietat, dels equips mínims següents:
Equip general:
- Tel·luròmetre
- Mesurador d’aïllament d’ almenys 10 kV
- Perxa detectora de la tensió corresponent a la categoria sol·licitada
- Multímetre o tenalles, per a les següents magnituds:
Tensió alterna i contínua fins a 500V
Intensitat alterna i contínua fins a 20 A
Resistència
- Ohmímetre amb font d’intensitat de contínua de 50 A
- Mesurador de tensions de pas i contacte amb font d’intensitat de 50 A mínim
- Càmera termogràfica
- Equip verificador de la continuïtat de conductors
Equips específics per a treballs en línies aèries:
- Dispositius mecànics per a estesa de línies aèries (dinamòmetre, politja, etc.)
- Dispositius topogràfics per al traçat de la línia i la mesura de la fletxa (per exemple taquímetre, tècniques GPS, etc.)
- Tren d’estesa per a línies aèries (només per a empreses de categoria de tensió nominal superior a 66 kV)
Equips específics per a treballs en línies soterrades:
- Dispositius adequats per a la instal·lació d’accessoris en cables aïllats
- Localitzador de faltes i avaries
Eines, equips i mesures de protecció individual: Han de complir la normativa vigent i respondre a les necessitats de la instal·lació.

c)

A més a més, per a determinades verificacions poden ser necessaris altres equips d’assaig i mesura que, si s’escau, podrien ser subcontractats.
En qualsevol cas, els equips s’han de mantenir en correcte estat de funcionament i calibratge.
Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els dan ys que puguin provocar en la
prestació del servei, amb una quantia mínima d’1.000.000 euros.
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3.

EMPRESES INSTAL·LACIONS INTERIORS D’AIGUA

Cal complir tots els requisits establerts en el Decret 146/2007, de 21 de desembre, pel qual es regula la posada en s ervei de les instal·lacions per a
subministrament d’aigua en els edificis, així com la normativa que el desplega, que són:
a) Disposar a la seva plantilla d’un instal·lador de fontaneria.
b) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la
prestació del servei amb una quantitat mínima de 180.000 euros.
c) Disposar de les eines i dels equips per a realitzar els treballs corresponents a aquesta activitat i, en qualsevol cas, disposar d’un equip per a fer la
prova d’estanquitat i pressió.
4.

EMPRESES D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS

Cal complir tots els requisits establerts en el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol,
modificat pel Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel Reial decret 249/2010, de 5 de març, i pel Reial decret 57/2010, de 16 d’abril, que són:
Empreses instal·ladores i mantenidores:
a) Disposar de la documentació que identifiqui el prestador, que en cas de ser una persona jurídica, ha d’estar constituïda legalment i incloure en
l’objecte social les activitats de muntatge i reparació d’instal·lacions tèrmiques en edificis i/o de manteniment i reparació d’instal·lacions tèrmiques
en edificis.
b) Estar donats d’alta en el règim de la seguretat social corresponent i al corrent en el compliment de les obligacions del sist ema. En cas de persones
físiques estrangeres no comunitàries, el compliment de les previsions que estableix la normativa espanyola vigent en matèria d’estrangeria i
immigració.
c) Tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscs que puguin derivar-se de les seves actuacions, mitjançant una pòlissa per
una quantia mínima de 300.000 euros, que s’ha d’actualitzar anualment, segons la variació de l’índex de preus al consum, certificada per l’Institut
Nacional d’Estadística.
d) Disposar, com a mínim, d’un operari en plantilla amb carnet professional d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.
Serveis d’assistència tècnica (SAT) especialitat RITE:
a) Disposar d’autorització de l’empresa fabricant per a dur a terme l’assistència tècnica, amb indicació de l’àmbit d’actuació i tipus d’aparells
autoritzats, indicant també el tipus de combustible.
b) Pel que fa als SAT que vulguin posar en marxa aparells de gas conduïts de més de 24,4 kW de potència útil, cal disposar d’un certificat que acrediti
un sistema de qualitat.
c) Disposar d’un certificat de l’empresa fabricant de capacitació de cadascun dels operaris per a actuar en els seus aparells.
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5.

EMPRESES INSTAL·LADORES DE GAS

Cal complir tots els requisits establerts en el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les s eves instruccions tècniques
complementàries, aprovat pel Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, i modificat pel Reial decret 560/2010, de 7 de maig, així com la normativa de
desplegament, que són:
Categoria A
a) Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa instal·ladora de gas. En el cas de persona jurídica, ha d’estar constituïda legalment.
b) Comptar amb personal contractat que realitzi l’activitat en condicions de seguretat, amb un mínim d’un instal·lador de gas de categoria A.
c) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la
prestació del seu servei per un import mínim de 900.000 euros per sinistre. Aquesta quantia mínima s’ha d’actualitzar per ordre del ministre
d’Indústria, Turisme i Comerç, sempre que sigui necessari per a mantenir l’equivalència econòmica de la garantia.
d) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per a realitzar la seva activitat en condicions de seguretat.
Categoria B
a) Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa instal·ladora de gas. En el cas de persona jurídica, ha d’estar constituïda legalment.
b) Comptar amb personal contractat que realitzi l’activitat en condicions de seguretat, amb un mínim d’un instal·lador de gas de categoria B.
c) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la
prestació del seu servei per un import mínim de 600.000 euros per sinistre. Aquesta quantia mínima s’ha d’actualitzar per ordre del ministre
d’Indústria, Turisme i Comerç, sempre que sigui necessari per a mantenir l’equivalència econòmica de la garantia.
d) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per a realitzar la seva activitat en condicions de seguretat.
Categoria C
a) Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa instal·ladora de gas. En el cas de persona jurídica, ha d’estar constituïda legalment.
b) Comptar amb personal contractat que realitzi l’activitat en condicions de seguretat, amb un mínim d’un instal·lador de gas de categoria C.
c) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la
prestació del seu servei per un import mínim de 300.000 euros per sinistre. Aquesta quantia mínima s’ha d’actualitzar per ordre del ministre
d’Indústria, Turisme i Comerç, sempre que sigui necessari per a mantenir l’equivalència econòmica de la garantia.
d) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per a realitzar la seva activitat en condicions de seguretat.
Requisits addicionals per a operacions de posada en marxa, manteniment i reparació d’aparells de gas conduïts (tipus B i C) de més de 24,4 kW de
potència útil, o de vitroceràmiques a gas de focs coberts
Per a poder realitzar aquesta activitat l’instal·lador ha de complir i ha de poder acreditar da vant l’Administració competent una de les situacions següents:
a) Posseir acreditació del fabricant per aquest efecte.
b) Disposar d’un títol universitari amb un pla d’estudis que cobreixi els continguts que s’ indiquen en els apartats 1 a 17 de l ’annex 2 de la Instrucció
tècnica complementària ICG-09 del Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos.
c) Disposar d’un títol de formació professional o d’un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg nacional de qualifica cions professionals, l’àmbit
competencial del qual inclogui els continguts que s’ indiquen en els apartats 1 a 17 de l’annex 2 de la Instrucció tècnica complementària ICG-09 del
Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos.
d) Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d’acord amb el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de
reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, en les matèries que s’ indiquen en els apartats 1 a 17 de l’annex
2 de la Instrucció tècnica complementària ICG-09 del Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos.
e) Posseir una certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació de persones, segons el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre,
que inclogui els continguts que s’ indiquen en els apartats 1 a 17 de l’annex 2 de la Instrucció tècnica complementària ICG-09 del Reglament tècnic de
distribució i utilització de combustibles gasosos.
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Requisits addicionals per a l’adequació d’aparells per canvi de família de gas (només instal·ladors categoria A o B)
Per a poder realitzar aquesta activitat l’instal·lador de categoria A o B ha de complir i haurà de poder acreditar davant l’A dministració competent una de
les situacions següents:
a) Posseir acreditació del fabricant, en la qual figuri explícitament el reconeixement d’aquesta capacitat.
b) Disposar de un títol universitari el pla d’estudis del qual cobreixi els continguts que s’ indiquen en els apartats 1 a 17 de l annexo 2 de la Instrucció
Tècnica Complementària ICG-09 del Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos.
c) Disposar d’un títol de formació professional o d’un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg Nacional de Qualifica cions Professionals,
l’àmbit competencial del qual inclogui els continguts que s’ indiquen en els apartats 1 a 17 del annexo 2 de la Instrucció Tè cnica Complementària
ICG-09 del Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos.
d) Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d’acord amb el que estipula en el Reial Decret 1224/2009, de 17
de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, en les matèries que s’ indiquen en els apartats 1 a 17
de l’annex 2 de la Instrucció Tècnica Complementària ICG-09 del Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos.
e) Posseir una certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació de persones, segons el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre,
que inclogui els continguts que s’ indiquen en els apartats 1 a 17 de l’annex 2 de la Instrucció Tècnica Complementària ICG -09 del Reglament tècnic de
distribució i utilització de combustibles gasosos.
6.

EMPRESES D’INSTAL·LACIONS DE PRODUCTES PETROLÍFERS LÍQUIDS (PPL)

Cal complir tots els requisits establerts en el vigent Reglament d’instal·lacions petrolíferes, aprovat inicialment per Reial decret 2085/1994, de 20
d’octubre, modificat posteriorment pel Reial decret 1523/1999, d’1 d’octubre, les instruccions tècniques complementàries MI-IP03 , MI-P04, MI-IP05,
així com l’altra normativa de desplegament, i d’ acord amb la modificació pel Reial decret 560/2010, de 7 de maig, que són:
a) Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa instal·ladora o reparadora de PPL, que en el cas de persona jurídica, ha d’estar constituïd a
legalment.
b) Disposar d’una pòlissa d’assegurança, d’un aval o d’una altra garantia financera que cobreixi els riscs de la seva res ponsabilitat, quant a danys
materials i personals a tercers, atorgada per una entitat autoritzada. La quantia mínima d’aquesta s’especifica a continuació per a cadascuna de las
categories. Aquestes quanties mínimes s’han d’actualitzar per ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, sempre que sigui necessari per a
mantenir l’equivalència econòmica de la garantia i amb l’informe previ de la Comissió Delegada del Govern Estatal per a Assum ptes Econòmics.
c) El personal contractat que realitzi l’activitat ho ha de fer en condicions de seguretat, amb un mínim d’un instal·lador o reparador de PPL de
categoria igual o superior a cadascuna de les categories de l’ empresa instal·ladora o reparadora de PPL. En el cas que una m ateixa persona tengui
les categories, bastarà per a cobrir aquest requisit.
Instal·ladora (Categoria I)
a) Disposar dels mitjans tècnics adequats per a dur a terme les seves activitats en condiciones de seguretat.
b) Quantia mínima de la pòlissa de 300.000 euros.
Instal·ladora (Categoria II)
a) Disposar dels mitjans tècnics adequats per a dur a terme les seves activitats en condiciones de seguretat.
b) Quantia mínima de la pòlissa de 600.000 euros.
Reparadora (Categoria III)
a) Disposar dels mitjans tècnics adequats per al desenvolupament de les seves activitats en condicions de seguretat, amb especial menció als
condicionants de l’informe UNE 53 991.
b) Haver presentat davant la Direcció General d’Indústria i Energia de les Illes Balears el procediment de reparació o els sistemes per a realitzar la
reparació, d’acord amb les Instruccions tècniques complementàries del Reglament d’instal·lacions petrolíferes.
c) Quantia mínima de la pòlissa de 600.000 euros.
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7.

EMPRESES FRIGORISTES

Cal complir tots els requisits establerts en el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions complementàries, aprovat pel
Reial Decret 138/2011, de 4 de febrer, així com la normativa que el desenvolupa, que són:
a) Disposar del mitjans tècnics que s’especifiquen en la instrucció IF-13.
b) Disposar d’un pla de gestió de residus que consideri la diversitat de residus que pugui generar en l’activitat i les previsions i acords per a la correcta
gestió ambiental i que, en el seu cas, contempli la inscripció com a petit productor de residus perillosos en l’òrgan competent de la comunitat
autònoma.
c) En el cas que l’empresa realitzi activitats d’instal·lació, manteniment, ó reparació d’aparells i sistemes que utilitzin determinats gasos fluorats, hauran
de disposar del certificat d’empresa habilitada en manipulació de gasos fluorats previst en el Reglament (CE) nº 303/2008 de la Comissió, de 2
d’abril de 2008, per la qual haurà de comptar amb personal certificat d’acord amb el Reial decret 795/2010 en els termes que s’estableixen.
Empresa frigorista de Nivell 1
a) Disposar de, com a mínim, un professional frigorista habilitat en plantilla per muntar, posar en servei, mantenir, reparar, modific ar, i desmantellar
les instal·lacions de nivell 1.
b) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els possibles danys derivats de l’activitat,
per import mínim de 300.000 euros.
Empresa frigorista de Nivell 2
a) Disposar de, com a mínim, un tècnic titulat amb atribucions específiques en l’àmbit competencial a què es refereix el Reglament en plantilla per
muntar, posar en servei, mantenir, reparar, modificar, i desmantellar les instal·lacions de nivell 2.
b) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els possibles danys derivats de l’activitat,
per import mínim de 900.000 euros.
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8.

EMPRESES D’APARELLS D’ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ

Cal complir tots els requisits establerts en el Reglament d’aparells d’elevació i manutenció aprovat pel Reial decret 2291/19 85, de 8 de novembre, i
modificat pel Reial decret 560/2010, de 7 de maig, així com la normativa que el desenvolupa,
Empresa instal·ladora
a) Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa instal·ladora, que en el cas de persona jurídica ha d’estar constituïda legalment.
b) Posseir els mitjans tècnics i humans mínims necessaris per exercir les seves activitats en condicions de seguretat, que s’especifiquin en cada instrucció
tècnica complementària.
c) Tenir coberta la responsabilitat civil mitjançant la subscripció d’una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que
cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei per la quantia que s’indiqui en la instrucció tècnica complementària corresponent.
Grues Torre
a) Disposar de personal contractat que exerceixi l’activitat en condicions de seguretat, amb un mínim d’un tècnic titulat competent, que ha de ser
el responsable tècnic.
b) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar
en la prestació del servei per una quantia mínima de 600.000 euros.
Empresa conservadora
a) Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa conservadora, que en el cas de persona jurídica ha d’estar constituïda legalment.
b) Posseir els mitjans tècnics i humans mínims necessaris per exercir les seves activitats en condicions de seguretat, que s’especifiquin en cada instrucció
tècnica complementària.
c) Tenir coberta la responsabilitat civil, mitjançant la subscripció d’una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que
cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei per la quantia que s’indiqui en la instrucció tècnica complementària corresponent.
d) Responsabilitzar-se que els aparells que els siguin encomanats es mantenen en condicions de funcionament correctes.
Ascensors
a) Disposar en plantilla, a jornada laboral completa, d’un tècnic titulat, enginyer superior o enginyer tècnic, com a responsabl e tècnic i cinc
operaris qualificats, dels quals almenys tres amb categoria d’oficial o equivalent.
b) Comptar a nivell provincial amb un operari qualificat amb categoria d’oficial per cada 75 aparells o fracció a conservar i di sposar a més d’un
local amb telèfon, recanvis i altres mitjans necessaris per a atendre eficaçment el seu treball.
c) Tenir coberta la responsabilitat civil amb una pòlissa d’assegurança d’una quantia mínima de 60.102,21euros* per accident. Aquesta
cobertura mínima serà revisada anualment d’acord amb les variacions de l’IPC, publicat per l’INE.
(*) Quantia corresponent a 10 M de pessetes establert a la ITC MIE-AEM 1 a l’octubre de 1987.
Grues Mòbils Autopropulsades
a) Disposar de personal contractat que exerceixi l’activitat en condicions de seguretat i en nombre suficient per atendre totes les grues que hagin
de conservar.
b) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que pug uin provocar
en la prestació del servei amb una cobertura mínima, per sinistre, d’1.000.000 d’euros.
Grues Torre
a) Disposar de personal contractat que exerceixi l’activitat en condicions de seguretat i en nombre suficient per atendre les in stal·lacions que
tinguin contractades.
b) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar
en la prestació del servei per una quantia mínima de 600.000 euros.
Fabricant dels peus d’encastament o qualsevol altre element estructural de la grua
a) Disposar en plantilla d’un tècnic titulat competent.
b) Disposar de soldadors i processos de soldadura homologats per un organisme de control autoritzat.
c) Assegurança de responsabilitat civil, o una altra garantia equivalent, amb cobertura mínima per accident d’1.000.000 d’euros.
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9.

EMPRESES D’INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

Cal complir tots els requisits establerts en el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis aprovat pel Reial decret 1942/1993, de 5 de
novembre, i modificat pel Reial decret 560/2010, de 7 de maig, així com la normativa que el desplega, que són:
Categoria instal·ladora
a) Disposar de personal contractat que realitzi l’activitat en condicions de seguretat, amb un mínim d’un tècnic titulat compete nt, que serà el
responsable tècnic.
b) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per a realitzar l’activitat en condicions de seguretat
c) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la
prestació del servei amb una quantitat mínima de 866.659’45 euros.
Categoria mantenidora
a) Disposar de personal contractat que realitzi l’activitat en condicions de seguretat, amb un mínim d’un tècnic titulat compete nt, que serà el
responsable tècnic.
b) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per a realitzar l’activitat en condicions de seguretat
c) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la
prestació del servei amb una quantitat mínima de 866.659’45 euros.
Categoria mantenidora i recarregadora d’extintors
a) Disposar d’un sistema d’assegurament de la qualitat en l’activitat de manteniment d’extintors (ISO 9.001) o de l’autorització per a realitzar les
recàrregues i el manteniment dels fabricants i/o importadors d’extintors (En aquest segon cas només es poden fer recàrregues i manteniments dels
extintors de les marques per a les quals tenen autorització).
b) Disposar de personal contractat que realitzi l’activitat en condicions de seguretat. Acreditar que les persones que manipulin els extintors han rebut
un curs de formació de 32 hores, impartit per un fabricant o un organisme independent de la empresa. Disposar d’un tècnic tit ulat competent, que
serà el responsable tècnic.
c) Disposar de la maquinaria necessària i, com a mínim: tremuja de pols amb bàscula, instal·lació fixa de gasos impulsors, maquinària per carregar extintors de
CO2, instal·lació d’aire comprimit, instal·lació fixa de prova hidràulica, manòmetre calibrat per a la comprovació i mesura de la pressió dels extintors.
d) Disposar dels corresponents certificats de calibratge de les màquines i la declaració de conformitat CE d’aquestes.
e) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la
prestació del servei amb una quantitat mínima de 866.659’45 euros.
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REQUISITS I CONDICIONS TÈCNIQUES DE COMPLIMENT OBLIGATORI SEGONS ESPECIALITATS I
CATEGORIES PER A EMPRESES DE SERVEIS RELATIUS A L’ACTIVITAT INDUSTRIAL
10. EMPRESES D’EQUIPS A PRESSIÓ
Cal complir tots els requisits establerts en el Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries, aprovat per Reial decret
2060/2008, de 12 de desembre, i modificat per Reial decret 560/2010, de 7 de maig, que són:
Categoria instal·ladora d’equips a pressió
f)
Indicació, si s’escau, de la disponibilitat d’acreditacions de l’empresa (sistema de qualitat, autoritzacions de fabricants, etc.).
g) Indicació de la marca del punxó o tenalles per al precintatge de vàlvules de seguretat.
h) Disposar del corresponent llibre o registre en el qual s’anotin les actuacions realitzades, indicant al menys: data d’actuació, usuari, tipus d’actuació,
identificació o característiques d’equip o instal·lació
i)
Disposar per a cada categoria dels mitjans tècnics necessaris per a realitzar la seva activitat en condiciones de seguretat
j)
Disposar de les acreditacions del personal per a la realització d’unions permanents i dels corresponents procediments d’actuació.
EIP-1 Instal·lacions que no requereixen projecte
a) Comptar amb personal contractat que realitzi la seva activitat en condiciones de seguretat. Tant els responsable s de l’empresa com el personal
en plantilla que realitza les instal·lacions ha de conèixer aquest reglament i les seves instruccions tècniques complementàries.
b) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en
la prestació del servei amb una quantitat mínima de 300.000 euros per sinistre.
EIP-2 Instal·lacions que requereixen projecte per a la seva instal·lació, així com les que no en requereixen
a) Comptar amb personal contractat que realitzi la seva activitat en condicions de seguretat, amb un mínim d’un tècnic titulat competent, que
serà el responsable tècnic. Tant els responsables de l’empresa com el personal en plantilla que realitza les instal·lacions h an de conèixer aquest
reglament i les seves instruccions tècniques complementàries.
b) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en
la prestació del servei amb una quantitat mínima de 600.000 euros per sinistre.
Categoria reparadora d’equips a pressió
a) Indicació, si s’escau, de la disponibilitat d’acreditacions de l’empresa (sistema de qualitat, autoritzacions de fabricants, etc..).
b) Indicació de la marca del punxó o tenalles per al precintatge de vàlvules de seguretat.
c) Disposar del corresponent llibre o registre en el qual s’anotin les actuacions realitzades, indicant al menys: data d’actuaci ó, usuari, tipus d’actuació,
identificació o característiques d’equip o instal·lació.
d) Disposar per a cada categoria dels mitjans tècnics necessaris per a realitzar la seva activitat en condicions de seguretat
e) Disposar de les acreditacions del personal per a la realització d’unions permanents i dels corresponents procediments d’actua ció.
ERP-1 Equips a pressió fins a la categoria I
a) Comptar amb personal contractat que realitzi la seva activitat en condicions de seguretat. Tant els responsables de l’empresa com el personal
en plantilla que realitza les instal·lacions han de conèixer aquest reglament i les seves instruccions tècniques complementàries.
b) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en
la prestació del servei amb una quantitat mínima de 300.000 euros per sinistre.
ERP-2 Qualsevol equip a pressió
a) Comptar amb personal contractat que realitzi la seva activitat en condicions de seguretat, amb un mínim d’un tècnic titulat c ompetent, que
serà el responsable tècnic. Tant els responsables de l’empresa com el personal en plantilla que realitza les instal·lacions han de conèixer aquest
reglament i les seves instruccions tècniques complementàries.
b) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en
la prestació del servei amb una quantitat mínima de 600.000 euros per sinistre.
11. EMPRESES MANIPULADORES DE GASOS FLUORATS
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Cal complir tots els requisits establerts en el Reial decret 795/2010, de 16 de juny, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i
d’equips basats en els mateixos, així com la certificació dels professionals que els utilitzen, que són:
Categoria instal·ladora i/o mantenidora d’equips fixes de refrigeració i aire condicionat que contenguin determinats gasos fluorats
a) Sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats
b) Sistemes frigorífics de càrrega de refrigerant inferior a 3 kg de gasos fluorats
Disposar de l’habilitació com a empresa frigorista, segons el RD 138/2011, o com a empresa d’instal·lacions tèrmiques en edificis, segons
el RD 1027/2007.
Disposar de personal contractat amb possessió del certificat acreditatiu de la competència per a la manipulació de gasos fluorats de
l’especialitat que correspongui amb la categoria d’empresa. Aquest personal ha de tenir accés als instruments i als procediments
necessaris.
Categoria instal·ladora i/o mantenidora de sistemes contra incendis que utilitzin gasos fluorats com a agent extintor
Equips de protecció contra incendis que utilitzin gasos fluorats com agent extintor
Disposar de l’habilitació com empresa contra incendis, segons el RD 1942/1993.
Disposar de personal contractat amb possessió del certificat acreditatiu de la competència per a la manipulació de gasos fluorats de
l’especialitat que correspongui amb la categoria d’empresa. Aquest personal ha de tenir accés als instruments i als procedime nts
necessaris.
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