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I. INTRODUCCIÓ  

El present document és una proposta dels continguts que han de preveure els 
projectistes en la realització de projectes d’instal·lacions frigorífiques de nivell 2 
d’acord amb l’article 8 del RSIF (RD 138/2011): instal·lacions formades per un o 
diversos sistemes frigorífics independents entre sí amb una potència elèctrica 
instal·lada en els compressors superior a 30 kW en algun dels sistemes, o que la 
suma total de potències elèctriques instal·lades als compressors frigorífics 
excedeixi de 100 kW, instal·lacions que utilitzen refrigerants de mitja o baixa 
seguretat (L2 i L3) o instal·lacions que refreden cambres d’atmosfera artificial.  

Segons la Nota Aclaridora de la Subdirecció general de Seguretat Industrial del 6 
d’octubre de 2014 i d’acord amb la Guia Tècnica d’aplicació del RSIF, és possible 
l’agrupament de sistemes frigorífics existents en una única instal·lació.  

Cal tenir present que l’objecte d’aquestes instal·lacions serà sempre un procés 
industrial o bé la conservació d’aliments, mai el confort humà. En aquest darrer 
cas, les instal·lacions es faran tenint el compte el RITE. Així mateix, els equips 
frigorífics que formen part de les instal·lacions tèrmiques destinades al confort 
humà, també han de complir amb les prescripcions del RD 138/2011 i, en el seu 
cas, disposar del marcatge CE com a conjunt, si bé s’han d’incorporar al projecte 
presentat per al RITE i s’han de justificar el compliment dels aspectes de seguretat 
establerts pel RSIF que les afectin (adequació del tipus de refrigerant a la 
categoria dels locals, descàrrega de les vàlvules de seguretat, relació de la 
concentració de refrigerant amb el límit pràctic en cas de fuita, ventilació de la sala 
de màquines, etc.)  

II. MEMÒRIA 
 
0. Identificació  

• Títol del projecte 2 

• Emplaçament de la instal·lació  

• Dades del titular  

• Dades del tècnic autor del projecte  

• Dades de l’entitat o persona jurídica que ha rebut l’encàrrec 

d’elaborar el projecte 

• Data i signatura dels anteriors 

• Índex de la memòria 
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1. Objecte 

2. Àmbit d’aplicació de la instal·lació / abast 

3. Antecedents 

• Quan correspongui (en cas de modificació i/o ampliació d’instal·lacions 
existents)  

 
4. Reglamentació i normativa  

4.1 Reglamentació aplicable  

Reglamentació estatal 

• RD. 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat per 
a plantes i instal·lacions frigorífiques, modificat per la correcció d’errors 
publicada al BOE del 28 de juliol del 2011.  

• RD. 709/2015, de 24 de juliol, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de 
la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 2014/68/UE, relativa a 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la 
comercialització d'equips a pressió.  

• RD 2060/2008, de 12 de Desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a 
pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.  

• RD 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris generals 
higienico-sanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losis.  

• RD 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries.  

• RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació i 
modificacions posteriors.  

• RD 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de 
seguretat contra incendis en els establiments industrials.  

• LEY 31/1995, de 8 de Novembre de Prevenció de Riscos Laborals.  
• RD 485/1997, de 14 d'abril de 1997, sobre disposicions mínimes en matèria 

de senyalització i salut en el treball.  
• RD 1644/2008, de 10 d'octubre, del Ministeri de la Presidència pel qual 

s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les 
màquines.  

• RD 187/2016, de 6 de maig, pel qual es regulen les exigències de seguretat 
del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió.  

• RD 186/2016, de 6 de maig, pel qual es regula la compatibilitat 
electromagnètica dels equips elèctrics i Electrònics  

• RD 144/2016, de 8 d'abril, pel qual s'estableixen els requisits essencials de 
salut i seguretat exigibles als aparells i sistemes de protecció per al seu ús en  
atmosferes potencialment explosives i que modifica el Reial decret 455/2012, 
de 5 de març, pel qual s'estableixen les mesures destinades a reduir la 
quantitat de vapors de gasolina emesos a l'atmosfera durant la reposició de 
combustible dels vehicles de motor en les estacions de servei.  

• RD 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i 
manipulació de gasos fluorats i equips basats en els mateixos, així com la 
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certificació dels professionals que els utilitzen i pel qual s'estableixen els 
requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupin activitats que emetin 
gasos fluorats 

 
    Reglamentació autonòmica  

• Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions  
   higienico-sanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losis.  
• Ordre EMO 332/2012 , de 16, d’octubre per la qual es regula l’aplicació a  
   Catalunya del RD 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.  
• LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les  
   instal·lacions i els productes.  
• Instrucció 4/2005, de la direcció general d’energia i mines i seguretat 
industrial,  
   d’aclariment sobre els requisits de disseny d’instal·lacions tèrmiques en els  
   edificis i d’instal·lacions frigorífiques per a la prevenció de la legionel·losi  
• Instrucció 1/2015, de 12 de març, de la Direcció General d’Energia, Mines i  
   Seguretat Industrial, en relació amb el procediment a seguir en les 
inspeccions a  
   realitzar pels organismes de control, que afecten a instal·lacions en ús no 
inscrites  
   al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya  
   (RITSIC).  

 
    Reglamentació europea 

• REGLAMENT CE 1005/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de 
setembre de 2009, sobre les substancies que esgotant la capa de ozó.  

• REGLAMENT CE 1516/2007, de la Comissió de 19 de desembre de 2007 pel 
qual s'estableixen, de conformitat amb el Reglament (CE) Nº 842/2006 del 
Parlament Europeu i del Consell, requisits de control de fuites estàndard per 
als equips fixos de refrigeració, aire condicionat i bombes de calor que 
continguin determinats gasos fluorats d'efecte hivernacle.  

• REGLAMENT UE 517/2014, del Parlament Europeu i del Consell de 16 d'abril 
de 2014 sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle (que deroga el 
Reglament CE 842/2006 de 17 de maig de 2006).  

 
    Normes UNE que cal considerar 

• UNE 157001/2014, Criteris generals per a l’elaboració de projectes  
• UNE 100030/2005 IN, Guia per a la prevenció i control de la proliferació i  
   disseminació de la legionel·la a les instal·lacions  
• UNE EN 378:2015-1, 378-2:2015, 378-3:2015, 378-4:2015, Sistemes de  
   refrigeració i bombes de calor. Requisits de Seguretat y mediambientals.  
• UNE-EN 14276-1:2007+A1:2011. Equips a pressió per sistemes de 
refrigeració i  
   bombes de calor. Part 1: Recipients. Requisits generals.  
 
• UNE-EN 14276-2:2008+A1:2011. Equips a pressió per sistemes de   
   refrigeració i bombes de calor. Part 2: Xarxes de tuberies. Requisits generals.  
• UNE-EN 13136:2014. Sistemes de refrigeració y bombes de calor. Dispositius  
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   d’alleugeriment de la pressió y les seves tuberies de connexió. Mètodes de  
   càlcul.  

 
 

  Documentació complementària 

• Guia Tècnica d’Aplicació del Reglament de Seguretat per a Instal·lacions  
        Frigorífiques i les seves instruccions Tècniques Complementàries (RSIF),  
        publicada al web del Ministeri d’Indústria.  
• Altres normes i disposicions particulars que requereixi el projectista.  

 
5. Descripció de la instal·lació  

5.1. Aspectes generals  

• Destinació ( Industria, comerç, conservació productes peribles, etc).  
• Classificació segons tipus de local (Categoria A, B, C, D, o mixta).  
• Relació dels refrigerants escollits i la seva classificació de seguretat, amb 

indicació específica de las pressions i temperatures termomètriques màximes i 
mínimes admissibles a cada sector.  

• Afectació legionel·la  
 

5.2. Aspectes generals  

• Descripció del sistema triat:  
 o Segons mètode d’extracció del calor:-Directe/indirecte/cascada/transcrític 
 o Segons criteris de seguretat pel que fa a l’emplaçament:-Tipus 1, tipus 2 i  
          tipus 3 

• Descripció de les necessitats frigorífiques.  
• Descripció dels equips frigorífics (compressors, condensadors, refredadors i     
   evaporadors, característiques del sistemes de control i relació d’instruments).  
• Sala de màquines:  

 o  Característiques: dimensions, volum, situació accessos, apertura  
     antipànic de portes  
 o   Protecció contra incendis.  
 o  Indicació del nombre, tipus i rang de concentració per els detectors de  
           fuites amb indicacions per la seva col·locació.  
 o  Descripció dels Equips de Protecció Personal (EPP) necessaris i del seu  
           emplaçament.  

o  Indicació de la situació dels interruptors d’emergència i de la ventilació  
   mecànica quan sigui necessària.  

o Descripció de la xarxa de canonades tant per els fluids frigorífics com per els 
   secundaris:  

 o  Descripció dels materials a emprar en cada cas.  
 o  Indicació de les distancies entre suports.  
 o  Descripció de les mesures adoptades per evitar el estres tèrmic.  

o Descripció de la xarxa dels conductes previstos per garantir una bona  
   distribució d’aire, tant per els locals que els requereixin com per la sala de  
   màquines si es possible l’estancament en algunes zones.  

 o  Descripció dels materials previstos en cada cas, amb indicació de les  
           necessitats de filtratge i previsions adoptades per els procediments de  
           neteja.  

o Locals afectats per la instal·lació:  
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 o  Locals de procés, amb indicació del nombre de persones, potència  
           elèctrica, necessitats de renovació d’aire, càrrega específica de refrigerant  
           i detector de fuites si es supera el Límit Pràctic (LP).  
 o  Túnels de congelació continus, amb indicació de les mesures adoptades  
    per protecció de les persones.  
 o  Corredors per els quals passaran les tuberies  

o Descripció de les cambres refredadores, indicant:  
-  Dimensions i volum.  
-  Aïllament de parets i portes.  
-  Tipus de producte, quantitat diària, temperatura d’entrada, temperatura  
  final, temps de refredament.  
-  Temperatura i Humitat Relativa (HR) interiors de cada recinte. 
-  Càrrega específica de refrigerant.  
-  Detectors de fuites i dispositius de trucada necessaris.  

 
 

III. ANNEXOS 

0. Índex de documents  

1. Càlculs i justificacions  

• Càlcul de les carreges tèrmiques de cada servei.  
• Càlcul de les canonades, justificació de gruixos, indicació de diàmetres, 

velocitats i pèrdua de càrrega parcial i total, tant per els fluids frigorífics 
com per els fluids secundaris.  

• Càlcul dels conductes indicant dimensions, velocitats i pèrdua de càrrega 
parcial i total.  

• Sala de màquines  
o Justificació del volum del recipient de líquid:  

-  Càlcul de la càrrega de refrigerant de total la instal·lació.  
-  Determinació de les fluctuacions de refrigerant líquid que    
   afecten al sector d’alta. 
-  Volum mínim necessari per funcionament. 
-  Fixació del màxim grau d’emplenat 

o Cabal necessari per la ventilació:  
- Càlcul de la concentració màxima de refrigerant en cas de fuita. 
- Selecció del tipus de renovació d’aire:  

• Circulació natural o forçada per els refrigerants del grup L1.  
• Circulació forçada per els restants grups (L2 i L3).  

 o Càlcul de les vàlvules de seguretat i les seves connexions d’entrada i 
sortida, d’acord amb la UNE EN 13136:2014. Justificar que el 
dimensionat dels col·lectors (en cas de que existeixin) es suficient 
per totes les vàlvules que descarregant en ells.  

o Càlcul del Total Equivalent Warming Impact (TEWI).  
o Justificació de que el gruix previst per el aïllant permet evitar  
   condensacions no esporàdiques a tuberies i parets dels serveis.  
o Justificació de que la barrera antivapor permet evitar condensacions 

intersticials.  
o Aquells càlculs i consideracions que el projectista estimi  
   convenients, tenint en compte que es te que garantir el compliment  
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   de tots els aspectes de les Instruccions Tècniques    
   Complementàries (ITC) relacionats amb la seguretat.  

 
2.  Altres documents relacionats amb l’expedient  

   Per les instal·lacions frigorífiques:  

• Declaració responsable i formularis (genèric i annex de dades 
específiques)  

• Document acreditatiu de la inscripció de la instal·lació  
• Certificat de direcció i acabament d’obra (signat per tècnic titulat 

competent)  
• Certificat d’instal·lació frigorífica (signat i segellat per empresa frigorista 

habilitada en instal·lacions frigorífiques de nivell 2) (formulari model 
IF-11-02)  

• Certificat de la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió (BT) (signat i segellat 
per empresa instal·ladora habilitada en instal·lacions elèctriques de BT)  

• Declaracions CE de conformitat dels equips a pressió i de la tuberia (si 
escau).  

• Llibre de registre de la instal·lació.  
• Contracte de manteniment amb una empresa frigorista habilitada en 

instal·lacions frigorífiques de nivell 2 o justificació d’auto manteniment.  
 

Per a instal·lacions amb ús de refrigerants dels grups L2 i L3 :  

• Pòlissa de responsabilitat civil mínima de 500.000 € del titular de la 
instal·lació.  

Per a instal·lacions amb solucions alternatives a les prescripcions tècniques 
reglamentàries:  

• Informe favorable de les mesures substitutòries (signat i segellat per un 
Organisme de Control acreditat en instal·lacions frigorífiques). 

• Notificació preceptiva a l’ajuntament d’instal·lació afectada per 
legionel·losi.  

 
Per a instal·lacions afectades per legionel·losi :  

• Notificació preceptiva a l’ajuntament d’instal·lació afectada per 
legionel·losi. 

 
3. Altres documents que es considerin necessaris  

IV. PLÀNOLS 
 
• Situació general  
• Ubicació dels equips frigorífics  
• Esquema frigorífic  
• Plànol de planta de distribució de canonades de refrigerants  
• Plànol de planta de distribució de canonades de fluids secundaris (si  
     escau)  
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• Plànol de detall de sala de màquines (si escau)  
• Plànol de detall de les cambres frigorífiques, locals de procés y/o túnels  
     congelació (si escau)  
• D’altres segons criteri del projectista  
 

  
V. PLEC DE CONDICIONS  

VI. PRESSUPOST  

VII. ESTUDIS AMB ENTITAT PRÒPIA 

• Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.  

Adreces web d’interès:  

http:/www.gencat.cat/canalempresa 

http://infonorma.gencat.cat 

http:/www.mineco.gob.es 

 


