G U I A D E TR A M I TA C I Ó D E L PR O C E D I M E N T
CODI
NOM

025
Instal·lacions frigorífiques (nova instal·lació)

TIPUS

Tramitació presencial de resolució immediata

OBJECTE

Registrar les instal·lacions frigorífiques de nova construcció, a fi de procedir a la seva
posada en servei.

ABAST

·
·

NORMATIVA
APLICABLE

CLASSIFICACIONS
AFECTADES

DOCUMENT DE

·
·

Les modificacions i ampliacions de les instal·lacions frigorífiques ja existents es
tramitaran mitjançant el TNI-101.
S’exclouen d’aquest tràmit les instal·lacions recollides als articles 2.2 i 2.3 del
Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques aprovat pel Reial Decret
138/2011.
Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria.
Reial Decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat
per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries.

1. Instal·lacions Nivell 1
a. Instal·lacions frigorífiques que utilitzin refrigerants d’alta seguretat (L1),
compostes per un o diversos sistemes frigorífics independents entre sí, amb una
potència elèctrica instal·lada de compressors igual o inferior a 100 kW, sempre
que cap dels sistemes superi els 30 kW.
b. Equips compactes de qualsevol potència, sempre que utilitzin refrigerants d’alta
seguretat (L1).
2. Instal·lacions Nivell 2
a. Instal·lacions frigorífiques compostes per un o diversos sistemes frigorífics
independents entre sí, amb una potència elèctrica instal·lada de compressors
superior a 100 kW, o que qualque sistema superi els 30 kW.
b. Cambres d’atmosfera artificial.
c. Instal·lacions frigorífiques que utilitzin refrigerants de mitjana o baixa seguretat
(L2 o L3).
Justificant de posada en servei d’instal·lació frigorífica.

SORTIDA

GT.025-02/16

OBSERVACIONS
·

Formularis: Els formularis del tràmit estan disponibles a les nostres oficines o per Internet a
http://industria.caib.es

·

Documents telemàtics: S’ha d’aportar el justificant d’enviament en paper en els casos que s’hagi enviat
documents de forma telemàtica.

·

Persona que recull la documentació: La persona que subscriu la sol·licitud haurà d’emplenar i firmar
l’autorització que figura al peu de la sol·licitud en el cas que la documentació la reculli una persona
diferent.

·

Taxa: Podeu consultar les taxes actualitzades per Internet a http://industria.caib.es. El pagament es podrà
realitzar en una entitat bancària o a les nostres oficines mitjançant targeta.

· Desistiment de la sol·licitud: En els casos en què no es corregeixin les deficiències que es detectin en la
documentació, si és el cas, en un termini de 10 dies des de la seva notificació, o no es justifiqui davant la
UDIT el pagament de la taxa corresponent, en un termini de 10 dies des de la presentació de l’expedient,
es considerarà que el titular desisteix de la seva tramitació.
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
CODI
01.020
02.180
02.030

-

02.182
-

CONDICIONS
Nivell 1 Nivell 2

DOCUMENTS
Sol·licitud
de
tramitació
Certificat d’instal·lació
frigorífica
Certificat d’instal·lació
elèctrica
Memòria
descriptiva

tècnica

Certificat de direcció
d’obra
Projecte
de
la
instal·lació
Declaracions
de
conformitat
dels
equips a pressió
Contracte
de
manteniment
amb
empresa frigorista

-

Pòlissa
de
l’assegurança
de
responsabilitat civil
de la instal·lació

X

X

X

X

X

X

X

· Original, firmat.
· Firmat per l’instal·lador i segellat per l’empresa
instal·ladora.
· Fotocòpia . S’accepta posada en servei de la
instal·lació elèctrica.
· Firmat per l’instal·lador i segellat per l’empresa
instal·ladora.
· Ha de contenir una descripció de la instal·lació,
plànols de planta i esquemes de principi on
constin les mesures de seguretat adoptades.

X

· Firmat per tècnic titulat competent

X

· Firmat per tècnic titulat competent

X

X

X

· Només amb refrigerants L2 o L3.
· Es podrà aportar una garantia equivalent,
sempre que cobreixi danys derivats de la
instal·lació per un import mínim de 500.000 €

GT.025-02/16

-

X

REQUISITS DE PRESENTACIÓ
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