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NOTA
ACLARIDORA
SOBRE
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

LA

RECLASSIFICACIÓ

DE

LES

______________________________________________________________________________

1. La disposició addicional tercera de l’Ordre EMO/332/2012, de 16 d’octubre, que regula
l’aplicació a Catalunya del Reglament de seguretat d’instal·lacions frigorífiques (RSIF), aprovat
pel RD 138/2011, de 4 de febrer, preveu que les instal·lacions frigorífiques existents a la data de
8.09.2011 d’entrada en vigor del RD esmentat, s’han de classificar en els nivells 1 i 2 establerts
en el RSIF, prèviament a realitzar les revisions i inspeccions periòdiques corresponents i d’acord
amb el règim de revisions i inspeccions establert en el RSIF.
2. La Guia tècnica del RSIF publicada pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, en les guies
apartats a) a d) referents a l’article 8 del RSIF i la definició i nivell de la instal·lació, preveuen
l’agrupament de sistemes frigorífics existents en una única instal·lació si tenen en comú els
elements o components següents: a) sala de màquines, b) circuit de condensació, i c) quadres
elèctrics generals.
3. Quan es produeixi l’agrupament de sistemes frigorífics existents inscrits cadascun com a
instal·lació amb núm. de registre CIF d’acord amb la reglamentació anterior al RSIF, s’ha de
procedir de la manera següent:
a) Per part de l’organisme de control (OC) actuant:
1)

Conservar el núm. CIF del sistema frigorífic de l’agrupament que sigui el més antic, i
donar de baixa els núms. CIF de la resta de sistemes objecte d’agrupament.

2)

Fer constar informàticament i documental en l’expedient d’instal·lació del núm. CIF
actiu que la instal·lació resultant és l’agrupament de sistemes de les antigues
instal·lacions amb núm. CIF propi i que s’han donat de baixa.

3)

Fer constar informàticament i documental en cadascun dels expedients de les
instal·lacions amb núm. CIF que són donades de baixa, que la baixa és deguda a
l’agrupament de sistemes al núm. CIF actiu.

b) Per part del titular de les instal·lacions:

4.

1)

Confeccionar un nou llibre registre de la instal·lació frigorífica amb el núm. CIF actiu i
amb les dades resultants de l’agrupament de sistemes.

2)

Custodiar els llibres registre de les instal·lacions amb els núm. CIF donats de baixa.

Quan es produeixi l’agrupament de sistemes frigorífics existents cap d’ells no inscrits i sense
núm. CIF, o amb algun d’ells sí inscrits, perquè segons la reglamentació anterior al RSIF no
requerien inscripció o no van ser inscrits, s’ha de tramitar a un OC l’expedient de nova
instal·lació (amb nou núm. RIF) o de modificació d’instal·lació (amb núm. CIF més antic,
segons procediment descrit en l’apartat 3 anterior), segons escaigui, amb la instal·lació
resultant de l’agrupament de sistemes.
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