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CIRCULAR 47-2021 
MODIFICACIONS RELLEVANTS EN ELS REQUISITS DE LES EMPRESES 

INSTAL·LADORES EN EL REGLAMENT TÈCNIC DE DISTRIBUCIÓ I 
UTILITZACIÓ DE COMBUSTIBLES GASOSOS D’ACORD AMB EL RD 298/2021 

 

A arrel de la publicació del Reial Decret 298/2021, s’han produït modificacions importants el RD 

919/2006 i que entren en vigor a partir de l’1 de juliol. 

 

Entre les modificacions detectades, destaquem les que tenen un impacte més rellevant sobre les 

empreses instal·ladores: 

 

REGLAMENT TÈCNIC DE DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ DE COMBUSTIBLES GASOSOS (RD 

919/2006) 

 

 Modificació ITC-ICG-09, article 2 – Habilitacions professionals 

S’incorporen les següents opcions d’acreditacions personals per actuar com a empresa 

instal·ladora de gas a les ja existents): 

- Tenir reconeguda la qualificació professional d’instal·lador de gas adquirida en altres 

estats de la unió europea. 

- Estar en possessió d’una certificació atorgada per una entitat de certificació de persones  

 

Nota: 

En el RUCT  (Registre d'Universitats, Centres i Títols, que recull tots els centres 
universitaris i les titulacions acadèmiques oficials a Espanya) es concentren totes les 
titulacions que existeixen des de l’inici del pla Bolònia, així que els màsters i qualsevol 
titulació de grau caldria especificar en quina universitat es va cursar cadascuna de les 
titulacions sol·licitades i en el RUCT especificarà si la titulació és considerada com una 
professió regulada. 
Si no habilita per professió regulada la titulació que consulteu no és vàlida. 

Cal tenir en compte que és el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats l’òrgan 

competent de la gestió del RUCT, no la Generalitat. 

En relació amb els certificats que anteriorment emetia la SGSI, des de FEGICAT s’han 

realitzat gestions per sol·licitar la seva recuperació. Aquesta qüestió no està resolta perquè 

la competència en aquesta matèria és estatal. Aquest tràmit només afecta a les titulacions. 

Per a la resta de formacions o exàmens realitzats a indústria, la SGSI continua emetent el 

certificat d’habilitació professional. 

 

https://www.educacion.gob.es/ruct/consultaestudios.action?actual=estudios

