
 

 

 

Continguts dels llibres de registre de les instal.lacions frigoristes1  
 

 
Titulars de les instal.lacions2

 

 

 Llibre d’usuari  de la instal.lació frigorífica . Llibre registre,  manual o informatitzat,  que han de 

mantenir  els  titulars de les instal·lacions  i en el que s’ha  de fer  constar el següent:. 
 

1. Els aparells instal·lats (marca, model).  
2. Procedència dels aparells (UE, EEE o altres).  
3. Empresa frigorista que ha executat la instal•lació.  
4. Data de la primera inspecció i de les inspeccions periòdiques.  
5. Revisions obligatòries i voluntàries  
6. Reparacions efectuades, amb detall d’aquestes,  
7. Empresa frigorista que  ha efectuat les revisions i reparacions  i data d’acabament. 

 
Cal tenir en compte, així mateix, les dades detallades que ha de contenir el llibre registre i 
manera d’emplenar-lo especificades en el punt  2.5 de la ITC IF-10 (http://www.mityc.es/es-
ES/Documentacion/DocumInteres/RegSegInstFrigorificas.pdf) 

 
Empreses frigoristes3

 

             

 Llibre de registre de la instal.lació frigorífica  que han de mantenir les empreses frigoristes i  en el 

que s’ha de fer constar el següent: 
 

1. Les instal·lacions realitzades 
2. Aparells 
3. Característiques 
4. Emplaçament 
5. Client  
6. Data de finalització. 

 
 Aquest registre ha d’estar a disposició de l'òrgan competent de la Generalitat.  

 
 Llibre de registre de gestió de refrigerants.  Les empreses frigoristes han de mantenir degudament 

actualitzat un registre normalitzat i informatitzat, en el qual s’ha de reflectir qualsevol operació 
realitzada amb gasos refrigerants, i hi han de gravar, almenys, les dades següents:  

 
1. Data de l'operació. 
2. Tipus d'operació realitzada: adquisició, cessió, càrrega del sistema, recuperació, lliurament a 

gestor.  
3. Tipus i quantitat de refrigerant.  
4. Persona competent responsable de l'operació  
5. Distribuïdor, empresa frigorista, instal•lació, o gestor de residus autoritzat, segons escaigui 

en funció del tipus d'operació.  
6. Número de factura o contracte. 

 L'operaci ha de figurar inscrita en el registre abans de les 24 hores posteriors a haver-se fectuat. 
L’operació ha de figurar inscrita en el registre abans de les 24 hores posteriors a haver-se efectuat. 
 
El registre  pot ser requerit  de manera anual per l'òrgan competent en matèria de medi ambient de la 
Generalitat i ha de reflectir també les operacions referents als residus dels refrigerants esmentats, donant 
compliment a l'article 21.1.c) de la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus.  
 
Així mateix, cada operació en què intervingui el refrigerant, així com el seu origen, s’ha d’anotar en el llibre 
de registre de la instal·lació frigorífica (apartat 2.5.2 de la IF-10). 
 
 

                                                 
1 Segons el que disposa el  Reial decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i 
les seves instruccions tècniques complementàries. (BOE 8 de març de 2011) 
2  Art.18 f 
3 Art. 12. 2n paràgraf  i Art. 15.2 k) i punt 1.2 de la ITC IF-17 
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