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NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA VIGÈNCIA DELS CERTIFICATS 
INDIVIDUALS DE MANIPULACIÓ DE GASOS FLUORATS. FEBRER 2021 

 
1. ANTECEDENTS. 
 
1.1. La disposició addicional desena del RD 115/2017, de 17 de febrer, pel que es regula la 
comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en els mateixos així com la 
certificació dels professionals que els utilitzen i pel que s’estableixen els requisits tècnics per a 
instal·lacions que desenvolupen activitats que emeten gasos fluorats (BOE número 42 de 17 de 
febrer de 2017) indica: 
 

 
 
La disposició transitòria única d’aquest RD indica també: 
 

 
 
1.2 La Oficina Española de Canvi climàtic va publicar el 28/09/2017 una nota informativa: 
Normativa ambiental sobre gasos fluorats per empreses instal·ladores i mantenidores de sistemes 
de refrigeració i climatització en la que, en l’apartat 2.5, recomanava un procediment més lax per 
part de les Comunitats Autònomes per a la obtenció del justificant de superació del curs de 
tecnologies alternatives de 6 hores. 
 
1.3 En data 14 de gener de 2021 la SDGSI va recordar mitjançant nota informativa a Canal 
Empresa i mailing als interessats el venciment del termini de 4 anys de la DA 10 en els següents 
termes: 
 
Us recordem que els certificats personals de manipulació de gasos fluorats de qualsevol càrrega i de menys 
de 3 Kg, emesos segons el Reial Decret 795/2010 deixen de tenir vigència a partir del 19 de febrer de 2021. 
 
Per poder obtenir el certificat emès segons el nou Reial Decret 115/2017, heu de realitzar un curs 
complementari de tecnologies alternatives de 6 hores, en una entitat docent autoritzada per la Generalitat de 
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Catalunya en aquesta matèria i abans de la data indicada. Una vegada superat el curs, podeu sol·licitar el 
certificat al següent enllaç: 
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Certificat-personal-
acreditatiu-de-la-competencia-per-a-la-manipulacio-de-gasos-fluorats?category=74dec252-a82c-11e3-a972-
000c29052e2c 
 
A partir de la data esmentada i si no heu fet la convalidació per la via reflectida al paràgraf anterior, el certificat 
del que disposeu no permetrà exercir en cap cas l’activitat. Tanmateix, us recordem que existeixen altres 
vies  d’accés a l’obtenció del certificat, d’acord amb que s’estableix al quadre següent: 
http://infonorma.gencat.cat/doc/mapa_certificacions_gasos_fluorats.xlsx 
 

1.4 En data 27 de gener de 2021 la Oficina Española de canvi climàtic va publicar una nota 

informativa en la web https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-

medidas/notainformativasobreelplazorealizarelcursotecnologiasalternativasalosgasesfluorados_tc

m30-521913.pdf amb el següent contingut: 

 
 
1.5 Per últim, consultada la Oficina Española de Canvi climàtic pel grup de treball de la Unitat 

de Mercat sobre la possibilitat de continuar validant la formació complementaria de 6 hores amb 

posterioritat al18 de febrer de 2021, la resposta va ser: 

Le informamos en este correo que después del 20 de febrero, los profesionales certificados para la 
manipulación de refrigerantes fluorados en equipos de menos de 3 kg y en equipos de cualquier 
carga podrán seguir realizando esta formación en tecnologías alternativas con el objeto de poder 
regularizar su situación. 

  
Sense que per ara hi hagi un pronunciament més formal sobra aquest tema. 
  

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Certificat-personal-acreditatiu-de-la-competencia-per-a-la-manipulacio-de-gasos-fluorats?category=74dec252-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Certificat-personal-acreditatiu-de-la-competencia-per-a-la-manipulacio-de-gasos-fluorats?category=74dec252-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Certificat-personal-acreditatiu-de-la-competencia-per-a-la-manipulacio-de-gasos-fluorats?category=74dec252-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://infonorma.gencat.cat/doc/mapa_certificacions_gasos_fluorats.xlsx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/notainformativasobreelplazorealizarelcursotecnologiasalternativasalosgasesfluorados_tcm30-521913.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/notainformativasobreelplazorealizarelcursotecnologiasalternativasalosgasesfluorados_tcm30-521913.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/notainformativasobreelplazorealizarelcursotecnologiasalternativasalosgasesfluorados_tcm30-521913.pdf
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2. ACLARIMENTS. 
 
Ateses les consultes rebudes i la inseguretat jurídica actual, es publiquen els següents criteris: 
 
Criteri 1. 
 
Els certificats individuals de gasos fluorats expedits a l’empara del RD 795/2010 de 16 de juny a 
partir del 20 de febrer de 2021 i segons les vies d’accés a la obtenció reflectides en el mapa  de 
gasos fluorats (http://infonorma.gencat.cat/cas/agen_titulacions_cas.html), tenen la vigència que 
s’inclou en el quadre de l’annex 1 d’aquesta nota. 
 
Criteri 2. 
 
En els casos en el quals el certificat perdi vigència a partir del 20 de febrer de 2021, es manté la 
possibilitat de convalidació mitjançant el justificant de la superació del curs de 6 hores en tecnologies 
alternatives obtingut en un centre de formació d’una entitat docent autoritzada a Catalunya o en una 
altra Comunitat Autònoma. 
 
Criteri 3: 
 
Les entitats docents autoritzades a Catalunya per a impartir el curs de 6 hores en tecnologies 
alternatives en la modalitat en línia poden realitzar també la prova de superació del curs en la 
modalitat virtual. No és necessari cap canvi en la seva autorització al respecte. Aquesta previsió no 
és extrapolable a cap més camp reglamentari  de seguretat industrial. 
 
Criteri 4:  
 
Les entitats docents són responsables de verificar que l’interessat disposa del certificat de 
manipulador de gasos fluorats segons el RD 795/2010, abans d’admetre’l al curs de 6 hores de 
tecnologies alternatives. Si la persona no presenta el certificat, l’entitat docent pot realitzar la 
consulta amb el NIF al següent enllaç: 
https://www.miteco.gob.es/app/gasfluorweb/Default.aspx?id=es 
  

http://infonorma.gencat.cat/cas/agen_titulacions_cas.html
https://www.miteco.gob.es/app/gasfluorweb/Default.aspx?id=es
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Quadre 1 
Vigència dels certificats personals acreditatiu de la competència professional emesos per la Generalitat de 

Catalunya per a manipular gasos fluorats obtinguts a l’empara del RD 795/20101. 
 

 
 
Notes: 
 
1 El quadre desenvolupa el final de la via transitòria prevista en el RD 115/2017 (DA única) inclosa en el mapa de gasos fluorats de 

la web: http://infonorma.gencat.cat/cas/agen_titulacions_cas.html 

2 Les vies d’obtenció del certificat a l’empara del RD 795/2010 varen ser les mateixes que pel RD 115/2017 i consten en la web 

esmentada a la nota 1. 

3 Si l’habilitació professional de frigorista o RITE és anterior a 31/03/2017 o les titulacions de FP o les certificacions professionals 

que van permetre l’obtenció del certificat 2010 no incorporaven el temari del curs de tecnologies alternatives, el certificat no és 

vigent però es pot “convalidar” d’acord amb nota 4. En cas contrari, el certificat és vigent i no cal convalidació. 

4 El certificat no és vigent però es pot “convalidar”. La convalidació es pot fer mitjançant l’obtenció del certificat a l’empara del RD 

115/2017 amb presentació del certificat obtingut a l’empara del RD 795/2010 i justificació de la superació del curs de formació en 

tecnologies alternatives en la web http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Certificat-

personal-acreditatiu-de-la-competencia-per-a-la-manipulacio-de-gasos-fluorats 

http://infonorma.gencat.cat/cas/agen_titulacions_cas.html
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Certificat-personal-acreditatiu-de-la-competencia-per-a-la-manipulacio-de-gasos-fluorats
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Certificat-personal-acreditatiu-de-la-competencia-per-a-la-manipulacio-de-gasos-fluorats

