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CIRCULAR 48-2021 
MODIFICACIONS RELLEVANTS EN ELS REQUISITS DE LES EMPRESES 

INSTAL·LADORES EN EL REBT D’ACORD AMB EL RD 298/2021 
 

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

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: 

 

 Modificació de l’article 2, apartat b) del REBT – Aplicació del REBT 

El reglament serà d’aplicació a les modificacions, reparacions i ampliacions, siguin o no 

d'importància, de les instal·lacions existents abans de la seva entrada en vigor, només pel que 

fa a la part modificada, reparada o ampliada, i sempre i quan es preguin les mesures 

necessàries per garantir les condicions de seguretat del conjunt de la instal·lació. 

 

 Modificació ITC-BT-03, apartat 4 – Habilitacions professionals 

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

instal·ladora en baixa tensió a les ja existents): 

- Tenir reconeguda la qualificació professional d’instal·lador en baixa tensió 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
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 Modificació ITC-BT-03, apartat 5.8 - Mitjans Materials 

 

Nota: 

En aquest punt no hi ha una modificació rellevant, però és important el resultat de les darreres 

gestions de FEGICAT realitzades amb la SGSI sobre la necessitat de disposar en règim de 

propietat o de lloguer els mitjans tècnics sol·licitats. 

 

La descripció dels mitjans materials de les instal·ladores està en alguns reglaments només. 

Amb l’elaboració del RD 298/2021 es va plantejar la conveniència de mantenir o no aquesta 

descripció i d’especificar la modalitat en la que havien d’estar a disposició. Vistes les posicions 

contraposades de diferents CC.AA. en la taula de treball d’unitat de mercat. en aquests 

aspectes, es va optar per deixar els annexos tal com estaven i no harmonitzar la segona qüestió. 

 

Davant dels dubtes que hi ha en relació amb aquesta qüestió, indicar que si el reglament 

no és clar a l’hora d’indicar expressament la necessitat de tenir en propietat els mitjans 

tècnics, la SGSI no ho exigirà en les seves inspeccions rutinàries. 

 

FEGICAT està preparant una consulta oficial per tenir aquest posicionament de la SGSI 

per escrit.  

 

 Modificació ITC-BT-03, apèndix I – Medis humans 

 

S’incorpora l’obligatorietat per l’empresa de tenir un instal·lador en baixa tensió, de la mateixa 

categoria en la que l’empresa es troba habilitada, contractat a jornada completa (llevat que 

s'acrediti que l'horari de obertura de l'empresa és menor, i en aquest cas s'admetrà que aquest 

estigui contractat a temps parcial per a prestar serveis durant un nombre d’hores equivalent a 

l'horari durant el que l'empresa desenvolupi la seva activitat). 

Es considera que també queda satisfet el requisit de comptar amb un professional habilitat en 

plantilla si es compleix alguna de les següents condicions: 

1a. En el cas de les persones jurídiques, la titularitat de la qualificació individual, l'ostenti un 

dels socis de l'organització, sempre que treballi per a l'empresa a jornada completa, o durant 

l'horari de obertura de la mateixa. 

2a. En el cas que l'empresa instal·ladora sigui una persona física donada d'alta en el règim 

especial de treballadors autònoms, si aquesta disposa de l'habilitació com a instal·lador en 

baixa tensió. 
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La figura de l'instal·lador podrà ser substituïda per la de dos o més instal·ladors de la mateixa 

o mateixes categories, els horaris laborals dels quals permetin cobrir la jornada completa o 

l'horari d'activitat de l'empresa. 

 

Nota: 

A arrel de la reunió mantinguda amb la SGSI, es va fer especial relleu sobre la importància de 

comunicar al sector com s’havien d’aplicar aquests canvis, els terminis i la modalitat de 

tramitació. 

No caldrà realitzar cap tràmit d’adequació. Les noves condicions marcades al RD 298/2021 

entraran en vigor en data 1 de juliol de 2021 i les empreses instal·ladores tenen fins al 1 de 

juliol de 2022 per adaptar-se a les condicions i requisits establers al RD 298/2021. 

La SGSI va enviar en data 22/06/2021 al sector la següent nota informativa: 

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A L’ENTRADA EN VIGOR DEL RD 298/2021. 
21/6/2021 

 
El passat 28 d’abril de 2021 es va publicar en BOE número 101 el Real Decret 298/2021, del 
27 d’abril, pel que es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat 
industrial. El reglament modifica determinats aspectes relatius a les condicions que han de 
complir les empreses instal·ladores i els professionals instal·ladors per exercir la seva activitat 
en els camps reglamentaris següents:  
 

 REBT (ITC-BT-03 RD 842/2002) article 1 
 GRUES TORRE (RD 836/2003 i MIE-AEM-2) articles 2 i 3 
 GRUES AP (RD 837/2003 MIE-AEM-4) articles 4 i 5 
 Instal·lacions Petrolíferes (MI-IP05 RD 365/2005) article 6 
 Gasos Combustibles (ITC-IGC 09 RD 919/2006) article 7 
 LÍNIES d’Alta Tensió (ITC-LAT 03 RD 223/2008) article 8 
 ASCENSORS (AEM-1 RD 88/2013) article 9 
 INSTAL·LACIONS d’Alta Tensió (ITC-RAT 21 RD 337/2014) article 10 
 RIPCI (RD 513/207) article 11 
 INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES (RD 552/2019) article 12 

 
La disposició final segona preveu l’entrada en vigor del reglament l’1 de juliol de 2021 el que 
suposa que les instal·ladores que vulguin l’habilitació en alguns d’aquests camps reglamentaris 
han de complir amb els nous requisits a partir d’aquesta data, bé siguin empreses instal·ladores 
“noves” o  prèviament habilitades que vulguin ampliar la seva activitat a nous àmbits 
reglamentaris. 
 
La disposició transitòria única indica que les instal·ladores, habilitades prèviament a la data 
d’entrada en vigor del reglament en alguns d’aquests camps reglamentaris, disposen d’un any 
des de l’entrada en vigor del reglament, fins al 1 de juliol de 2022, per adaptar-se a les 
condicions i requisits establerts en el RD 298/2021. No caldrà cap nova declaració responsable 
per informar de l’adaptació. 
 
S’actualitzarà en breu la informació que consta a la web 
http://infonorma.gencat.cat/cas/agen_requisits_cas.html 

 

 

http://infonorma.gencat.cat/cas/agen_requisits_cas.html

