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INSTRUCCIÓ  5/2009 SIE 

 
DE MODIFICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ 4/2008 SIE QUE REGULA 
ELS REQUERIMENTS QUE HAN DE COMPLIR LES 
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS A CATALUNYA  
 
 
La publicació del nou Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), aprovat 
pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol (BOE de 29.08.2007), va motivar l’aprovació de 
la Instrucció 4/2008 de la Secretaria d’Indústria i Empresa, per tal de regular els 
requeriments que han de complir les instal·lacions esmentades a Catalunya.  
 
En l’article 24 de la Instrucció 4/2008 SIE s’estableixen els requisits per a l’obtenció del 
carnet professional d’instal·lador-mantenidor d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE), 
i en particular, en el seu apartat 5, referent al cas de que la persona sol·licitant del carnet 
no disposi de cap titulació acadèmica de les allí indicades, s’estableix com a requisit per a 
l’obtenció del carnet, a més de superar un curs teòric-pràctic de formació i un examen 
davant l’òrgan competent del DIUE, acreditar una experiència laboral d’un mínim de 3 
anys en una empresa instal·ladora o mantenidora d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, 
i que l’experiència s’acreditarà documentalment mitjançant informe de vida laboral de 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social i una relació de les empreses instal·ladores-
mantenidores d’instal·lacions tèrmiques en els edificis per a les quals hagi treballat. 
 
Aquest requisit d’experiència, tal com ha estat formulat en la Instrucció 4/2008, ha 
representat en la realitat certes dificultats d’accés al carnet ITE per a les persones que han 
estat efectuant treballs relacionats amb les instal·lacions tèrmiques, però que no estan en 
plantilla d’empreses instal·ladores-mantenidores d’instal·lacions tèrmiques, sinó 
d’empreses instal·ladores de gas, i també per altra banda, per a les persones, que com a 
empresaris autònoms, han estat subcontractades per efectuar els treballs esmentats tant 
per les empreses instal·ladores-mantenidores tèrmiques com per les instal·ladores de gas.    
 
És per això que, amb l’objecte de que l‘acreditació administrativa de l’experiència no sigui 
causa de dificultar innecessàriament l’accés al carnet ITE en el sentit exposat, s’estableix 
aquesta Instrucció, tot inspirant-se en els principis de racionalització i eficàcia 
administrativa, 
 
En conseqüència, i d’acord amb les atribucions que tinc conferides,  
 
 
RESOLC: 
 
Article únic 
 
Es modifica el paràgraf c) de l’apartat 5 de l’article 24 de la Instrucció 4/2008 SIE, el qual 
queda substituït pel següent: 
 

“c) Acreditar una experiència laboral d’un mínim de 3 anys en una empresa instal·ladora 
o mantenidora d’instal·lacions tèrmiques en els edificis o en empresa instal·ladora de 
gas. A aquest efecte, la persona interessada haurà de presentar a l’OGE la 
documentació acreditativa següent: 
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1. Relació d’empreses instal·ladores-mantenidores d’instal·lacions tèrmiques en els 
edificis o d’empreses instal·ladores de gas per a les quals ha treballat com a 
treballador en plantilla o com a empresari autònom subcontractat .” 

 
2. Informe de vida laboral expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social que 

inclogui el període mínim de 3 anys. 
 
3. En cas d’empresaris autònoms, a més a més, certificat de les empreses 

esmentades en el subparàgraf 1 anterior justificant la subcontractació i els 
treballs efectuats. 

 
En el certificat hi constaran les dades de l’empresa (nom o raó social, adreça i 
CIF/NIF), segell de l’empresa, i nom i cognoms i NIF de la persona física que signi 
com a titular o representant legal de l’empresa. 
 
La certesa de les dades contingudes en el certificat quedarà sota la 
responsabilitat de la persona signant i/o de la persona sol·licitant del carnet.  
  
L’òrgan competent d’aquesta Secretaria d’Indústria i Empresa podrà fer, en 
qualsevol moment, les comprovacions necessàries per verificar la conformitat de 
les dades dels certificats esmentats, i en cas d’inexactitud o falsedat, podrà deixar 
sense efecte el carnet així obtingut, i si escau, incoar l’expedient sancionador 
corresponent.” 

 
 
Disposició final 
 
Aquest instrucció s’aplicarà a partir de la data de la seva aprovació. 
 
 
 
 
Antoni Soy i Casals 
Secretari d’Indústria i Empresa 
 
Barcelona, 4 de març  de 2009 
EC/ec 
 
 


