
El registre de  
les empreses 
instal·ladores 
d’electricitat

Amb la participació de:

I la col·laboració de:

Per agilitzar la posada en marxa 
d’una empresa instal·ladora de baixa 
tensió i alhora dur a terme un control 
per conèixer quines són les empre-
ses instal·ladores, la Generalitat de 
Catalunya ha establert el següent: 
tota empresa instal·ladora de baixa 
tensió que intervé en la instal·lació, 
reparació i l’operació d’instal·lacions 
i productes industrials en l’àmbit 
del Reglament electrotècnic de bai-
xa tensió ha d’estar inscrita en el 
Registre dels Agents de la Seguretat 
Industrial de Catalunya (RASIC) 

mitjançant una declaració respon-
sable presentada en qualsevol de les 
oficines de gestió empresarial (OGE) 
de Catalunya (per a més informació 
consulteu: http://canalempresaweb.
gencat.cat/ca).

En l’esmentada declaració respon-
sable, l’empresa ha d’especificar en 

quina categoria presta els seus serveis 
(bàsica o especialista); que compleix 
els requisits corresponents de la ca-
tegoria sol·licitada, tant tècnics com 
materials; que es compromet a man-
tenir-los durant la vigència de la seva 
activitat, i que es responsabilitza de la 
correcta execució dels treballs.

Els requisits són:
• Identificació de l’empresa (persona 

física o jurídica).
• Pòlissa d’assegurances de respon-

sabilitat civil professional (actua-
litzada anualment amb l’IPC).

• Competència professional del per-
sonal instal·lador (certificat de 
l’OGE, titulació de FP, formació 
ocupacional o titulació università-
ria vàlida).

• Vinculació del personal instal·lador 
amb l’empresa (ha de ser personal 
pertanyent a l’empresa, no pot ser 
subcontractat).

• Disposició dels mitjans materials 
(poden ser en propietat o d’altres 
formes si existeix una vinculació 
amb els materials).

Podeu consultar el web d’Info-
norma del Departament d’Empresa 
i Ocupació a: infonorma.gencat.cat/
agen_insta.html  l
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Normativa de referència

• Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la 
seguretat industrial, les 
instal·lacions i els productes.

• Decret 30/2010, de 2 de març, 
pel qual s’aprova el reglament 
de desplegament de la Llei 
12/2008, de 31 de juliol, de 
seguretat industrial.

• RD 842/2002, de 2 d’agost, pel 
qual s’aprova el Reglament 
electrotècnic de baixa tensió.

Fe de errata 
L'autor de l'article publicat en aquesta 
secció del número 196 de Theknos és 
Josep M. Bebelli (CMAS).
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