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REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR  LES EMPRESES INSTAL·LADORES I 
MANTENIDORES D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS 

REIMITE Climatització 

Assegurança de responsabilitat civil 

• Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil professional de 300.000 
euros 

• Justificant del pagament. 

Personal qualificat 

• Instal·lador amb carnet professional d’instal·lacions tèrmiques en edificis en la 
categoria de climatització en plantilla. Es considera complert el requisit quan, en el cas 
de persones jurídiques, la titularitat de la qualificació individual l’ostenta un dels socis 
de l’organització. 

• Certificat personal de manipulació de gasos fluorats, si escau. 
• Contracte laboral o mercantil. 
• Certificat d’alta en la seguretat social. 
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D’acord amb l’article 37 del RITE les empreses instal·ladores/mantenidores 
d’instal·lacions tèrmiques subjectes a RITE i afectades també per l’actual RD 552/2019, 
de 27 de setembre, pel qual s’aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions 
frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries (RSIF), han de 
disposar amb caràcter addicional de: 

• Mitjans tècnics i materials de la instrucció tècnica complementària del RSIF IF 13 
(veure relació completa en la fitxa de requisits d’empresa RSIF en aquesta web). 

• Pla de gestió de residus que considera la diversitat dels residus que pugui generar 
l’activitat i les previsions i acords per a la seva correcta gestió ambiental, i que, si 
s’escau, preveurà la inscripció com a Productor de residus perillosos. Estudi de 
minimització de residus especials. 

• Concert o contracte de gestió de residus amb mitjans propis o amb una empresa 
externa. 

• Soldador qualificat per organisme de control si l’agent realitza unions permanents 
i els seus procediments de soldadura certificats per un organisme de control 
acreditats per ENAC si es treballa amb unions permanents. 

• I, en cas que treballi amb instal·lacions tèrmiques que disposin d’un circuit 
frigorífic classificat com a instal·lació frigorífica de nivell 2: 

• Assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia 
equivalent que cobreixi els possibles danys derivats de la seva activitat per 
una quantia mínima de 900.000 euros 

• Tècnic titulat competent en plantilla. Es considera complert el requisit 
quan, en el cas de persones jurídiques, la titularitat de la qualificació 
individual l’ostenta un dels socis de l’organització. 

• Certificat d’alta en la seguretat social. 
• Contracte laboral o mercantil. 
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