PRESENTACIÓ
S’entén per aparells a pressió els equips destinats a la producció, l’emmagatzematge, el transport i la
utilització de fluids a pressió, concretament aquells en què es pot desenvolupar una pressió superior a
0,5 bar. El principal risc d’aquests equips és el d’explosió, a causa de les elevades pressions i de les
temperatures amb què solen treballar. Les causes són diverses i cal conèixer-les i eliminar-les.
Els riscos derivats de la presència de fluids a les instal·lacions són deguts a les seves característiques
físiques d’emmagatzematge i a les característiques químiques de cadascuna de les substàncies, és a
dir, risc d’incendi i explosió si es tracta de gasos inflamables, i risc d’intoxicació pels gasos tòxics,
d’asfíxia pels gasos inerts i de cremades si es tracta de substàncies corrosives.
El Reglament d’aparells a pressió, mitjançant les seves instruccions tècniques complementàries (ITC)
determina, per a cada aparell, les prescripcions de seguretat que s’han de complir, així com les
característiques dels emplaçaments o les sales on estiguin instal·lats, segons la seva categoria.
Aquest manual pretén facilitar l’accés a la normativa d’aplicació en funció de la realitat de la UPC i no
s’hi considera la que fa referència a aparells que no s’utilitzen a la UPC, com per exemple la de les
refineries de petroli i plantes petroquímiques (ITC-MIE-AP07) o les centrals tèrmiques generadores
d’energia elèctrica (ITC-MIE-AP16). Tot i això, el reglament és prou extens i complex en les
instal·lacions d’aplicació de què disposa la UPC per poder ser objecte d’unes recomanacions
aclaridores sobre la qüestió.
L’enfocament del manual no pretén aprofundir en aspectes tècnics dels aparells en qüestió, sinó
facilitar les eines necessàries perquè els usuaris puguin avaluar el grau de compliment de la
normativa aplicable i traslladar aquestes conclusions a personal expert (legalització, inspecció,
manteniment, etc.). Per aquesta raó s’hi ha incorporat una taula resum de la normativa i les
inspeccions periòdiques i uns qüestionaris d’avaluació del compliment de la legislació.
Per tal de facilitar l’accés a la informació, aquest manual presenta una primera part relativa a
definicions, una segona part on es resumeix el mateix reglament i les instruccions tècniques
complementàries d’aplicació a la UPC, i una tercera part on s’aprofundeix en aspectes procedimentals
concrets, com ara la legalització de les instal·lacions, els riscos i les recomanacions per evitar-los.
Com a tots els manuals editats, es presenta a la part final un recull normatiu per a qui vulgui
aprofundir més sobre determinats aspectes.
Seguir les normes de seguretat i fer el manteniment correcte d’aquests aparells és en aquest cas
primordial per evitar possibles accidents; a la vegada, l’aplicació de la normativa ha d’ajudar a
demostrar la identificació de la UPC amb la tasca de vetllar per la seguretat i la salut de tots els
membres de la comunitat universitària.
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Annexos


Reial decret 769/1999, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del
Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, relativa als equips de pressió, i es modifica el Reial
decret 1244/1979, pel qual s’aprova el Reglament d’aparells a pressió



Reial decret 1244/1979, pel qual s’aprova el Reglament d’aparells a pressió



Reial decret 1504/1990, pel qual es modifiquen articles del Reglament d’aparells a pressió



Reial decret 1495/1991, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell
de les Comunitats Europees 87/404/CEE, sobre recipients a pressió simples, modificat pel Reial
decret 2486/1994

1.

INTRODUCCIÓ

La presència d’un fluid a pressió a l’interior d’un recipient, és a dir un aparell a pressió, comporta
l’existència d’un risc davant la possibilitat d’un escapament del fluid i, fins i tot, la ruptura del recipient.
En funció de les característiques del fluid contingut, els riscos es poden veure augmentats quan se
sumen al mateix risc de la pressió.
Per minimitzar tots aquests riscos, els aparells a pressió són projectats, construïts, provats i muntats
d’acord amb les especificacions establertes a les diferents reglamentacions existents.
Els aparells a pressió són equips que, en la seva utilització normal, es troben a una pressió
diferent de l’atmosfèrica i contenen fluids a diferents temperatures.
Tot això és regulat pel Reglament d’aparells a pressió (RAP) i les seves corresponents
instruccions tècniques complementàries (ITC), on s’entén per aparell a pressió l’aparell destinat a
la producció, l’emmagatzematge, el transport i la utilització de fluids a pressió.
Cal destacar que no s’inclouen en l’àmbit d’aplicació del Reglament els dipòsits i les cisternes
dedicats al transport de mercaderies perilloses, els quals han de complir l’establert per l’Acord sobre
transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR) i el Reglament nacional de
transport de mercaderies perilloses per carretera (TPC).
La Unió Europea, en la seva Directiva 76/767/CEE, defineix els aparells a pressió com els
aparells fixos o mòbils en els quals es pot desenvolupar una pressió superior a 0,5 bar,
excloent-ne els concebuts per a ús nuclear, en vaixells i aeronaus, així com les canonades de
transport i distribució.
Els criteris per classificar els aparells a pressió poden ser molt diversos, però s’ha adoptat una
classificació en dos grans grups:

Aparells a pressió sotmesos a l’acció de la flama. Contenen un fluid pressuritzat i estan exposats
a la calor despresa en la combustió d’un combustible.

Aparells a pressió no sotmesos a l’acció de la flama. Dissenyats per suportar una pressió
determinada, no estan subjectes a la calor dels productes de combustió ni són part integrant d’un
equip sotmès a l’acció de la flama.

Per ajudar les unitats a conèixer els aspectes relatius a la seguretat dels aparells a pressió i la
normativa vigent corresponent, s’ha redactat aquest manual. D’una manera resumida, dóna una visió
global de les principals característiques i la reglamentació actual sobre aparells a pressió a fi que
coneguin millor els aspectes de l’àmbit de la seguretat dels equips i les instal·lacions a pressió de què
disposen o de futures adquisicions.

2.

DEFINICIONS

A continuació es donen algunes de les definicions més importants que recull la normativa sobre
aparells a pressió, classificades segons la reglamentació a què pertanyen.

2.1. EQUIPS A PRESSIÓ (Reial decret 769/1999, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació
de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE)


Equips a pressió
Recipients, canonades, accessoris de seguretat i accessoris a pressió. Si escau, es considerarà
que formen part dels equips a pressió els elements fixats a les parts sotmeses a pressió, com
brides, tabuladores, acoblaments, abraçadores, suports, orellons per hissar, etc.



Recipient
Coberta dissenyada i fabricada per contenir fluids a pressió, inclosos els elements de muntatge
directe fins el dispositiu previst per a la connexió amb altres equips. Un recipient pot constar de
més d’una cambra.



Canonades
Elements de canalització destinats a la conducció de fluids quan estan connectats per integrarse en un sistema a pressió. Les canonades comprenen, en particular, un tub o un sistema de
tubs, conductes, peces d’ajust, juntes de dilatació, tubs flexibles o, si escau, altres elements
resistents a la pressió. S’equiparen amb les canonades els carburadors de calor compostos per
tubs i destinats al refredament o l’escalfament d’aire.



Accessoris de seguretat
Dispositius destinats a la protecció dels equips a pressió quan s’ultrapassen els límits
admissibles. Aquests dispositius poden ser:
- Òrgans per a la limitació directa de la pressió, com per exemple les vàlvules de seguretat, els
dispositius de seguretat de discos de ruptura, les varetes de vinclament o els dispositius de
seguretat dirigits (CSPRS).
- Òrgans limitadors que accionen mitjans d’intervenció o produeixen la parada o la parada i el
tancament, com per exemple els pressòstats, els interruptors accionats per la temperatura o
pel nivell del fluid, o els dispositius de mesura, control i regulació que tinguin una funció de
seguretat (SRMCR).



Accessoris a pressió
Dispositius amb finalitats operatives amb coberta sotmesa a pressió.



Conjunts
Diversos equips a pressió acoblats per un fabricant de manera que constitueixen una instal·lació
funcional.



Pressió
Pressió relativa a la pressió atmosfèrica, és a dir la pressió manomètrica. En conseqüència, el
buit s’expressa mitjançant un valor negatiu.



Pressió màxima admissible (PS)
Pressió màxima per a la qual està dissenyat l’equip, especificada pel fabricant.
S’ha d’indicar en un lloc especificat pel fabricant, que és el lloc de connexió dels dispositius de
protecció o de seguretat o la part superior de l’equip o, si això no és adequat, qualsevol altre lloc
especificat.



Temperatura màxima/mínima admissible (TS)
Temperatures màxima i mínima per a les quals està dissenyat l’equip, especificades pel
fabricant.



Volum (V)
Volum intern d’una cambra, inclòs el volum de les tubuladures fins a la primera connexió o
soldadura i exclòs el volum dels elements interns permanents.



Diàmetre nominal (DN)
Xifra d’identificació del diàmetre comú a tots els elements d’un sistema de canonades,
exceptuats els elements indicats pels seus diàmetres exteriors o pel calibre de la rosca. Ha de
ser un número arrodonit a l’efecte de referència, sense relació estricta amb les dimensions de
fabricació. S’indica amb les lletres DN seguides d’un número.



Fluids
Gasos, líquids i vapors en fase pura o en barreges. Un fluid pot contenir una suspensió de sòlids.



Unions permanents
Unions que només poden separar-se amb mitjans destructius.

2.2. CALDERES,
ECONOMITZADORS,
REESCALFADORS (ITC-MIE-AP01)

PREESCALFADORS,

SOBREESCALFADORS

I



Caldera
Aparell a pressió on la calor procedent de qualsevol font d’energia es transforma en utilitzable,
en forma de calories, a través d’un mitjà de transport en fase líquida o vapor.



Caldera de vapor
Caldera en què el mitjà de transport és vapor d’aigua.



Caldera d’aigua calenta
Caldera en què el mitjà de transport és aigua a temperatura inferior a 110 ºC.



Caldera d’aigua sobreescalfada
Caldera en què el mitjà de transport és aigua a temperatura superior a 110 ºC.



Caldera de fluid tèrmic
Caldera en què el mitjà de transport és un líquid diferent de l’aigua.



Economitzador preescalfador
Element que recupera calor sensible dels gasos de sortida d’una caldera per augmentar la
temperatura del fluid d’alimentació d’aquesta caldera.



Sobreescalfador
Element on, per intercanvi calorífic, s’eleva la temperatura del vapor saturat procedent de la
caldera.



Reescalfador
Element on, per intercanvi calorífic, s’eleva la temperatura del vapor parcialment expansionat.



Calderes de nivell definit
Calderes que disposen d’un pla determinat de separació entre les fases líquida i de vapor, dins
d’uns límits prèviament establerts.



Calderes sense nivell definit
Calderes en què no hi ha un pla determinat de separació entre les fases líquida i de vapor.



Calderes automàtiques
Calderes que realitzen el seu cicle normal de funcionament sense necessitar cap acció manual,
excepte en la seva posada en servei inicial o en cas que hagi actuat un òrgan de seguretat de
tall d’aportació calorífica. Així mateix, es consideren automàtiques les calderes que realitzen el
seu cicle normal de funcionament sense necessitar una acció manual, excepte per a cada
posada en marxa del sistema d’aportació calorífica després que aquest sistema hagi tingut una
aturada ocasionada per l’acció d’algun dels seus òrgans de seguretat o de regulació.



Calderes manuals
Qualsevol caldera el funcionament de la qual difereixi del de les anteriorment definides com a
automàtiques.



Pressió de disseny
Màxima pressió de treball a la temperatura de disseny; és la utilitzada per al càlcul resistent de
les parts a pressió de l’aparell.



Pressió màxima del servei
Pressió límit a què quedarà sotmès l’aparell una vegada connectat a la instal·lació receptora.



Temperatura de disseny
Temperatura prevista en les parts metàl·liques sotmeses a pressió en les condicions de treball
més desfavorables.



Temperatures de servei
Diverses temperatures preses en els fluids utilitzats en els aparells en condicions normals de
funcionament.

2.3. CARTUTXOS DE GLP (ITC-MIE-AP04)


Cartutx de GLP
Recipient no reomplible que conté gasos liquats de petroli a pressió (GLP). Aquest recipient pot
estar proveït de vàlvula o no, però en qualsevol cas és utilitzable per a una sola càrrega.
Els cartutxos poden ser de xapa d’acer, d’alumini o d’un altre material, amb l’aprovació prèvia de
la direcció general competent del Ministeri d’Indústria i Energia.

2.4. EXTINTORS D’INCENDIS (ITC-MIE-AP05)


Extintor
Aparell autònom que conté un agent extintor el qual pot ser projectat i dirigit sobre un foc per
l’acció d’una pressió interna. Aquesta pressió es pot obtenir amb una pressurització interna
permanent, amb una reacció química o amb l’alliberació d’un gas auxiliar.



Extintor portàtil
Extintor concebut per ser portat i utilitzat a mà i que en condicions de funcionament té una
massa igual o inferior a 20 kg.



Agent extintor
Producte o conjunt de productes contingut en l’extintor l’acció del qual provoca l’extinció.



Pressió màxima de servei
Per als extintors permanentment pressuritzats, és la pressió interior de l’aparell quan està
carregat d’acord amb les instruccions del fabricant i es troba sotmès a la temperatura màxima de
servei, que, com a mínim, ha de ser de 60 ºC.
Per als extintors sense pressió permanent, és la pressió interior que té l’extintor, d’acord amb les
instruccions del fabricant, en el moment de la seva utilització, amb tots els seus orificis tancats i
a la temperatura màxima de servei, que, com a mínim, ha de ser de 60 ºC.



Fabricant
Persona física o jurídica que fabrica l’extintor, compleix les exigències establertes en el
Reglament d’aparells a pressió i en la ITC, i té registrat el seu tipus en el centre directiu
competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri d’Indústria i Energia.



Importador
Persona física o jurídica autoritzada per un fabricant, el centre productiu del qual no és a
Espanya, per a la distribució i venda dels extintors que fabrica. Aquest importador ha d’actuar
com a representant autoritzat del fabricant pel que fa a registre de tipus, retimbratges i
recàrregues.



Empresa mantenidora
Entitat que, complint les condicions determinades pel Reglament d’instal·lacions de protecció
contra incendis, fa la recàrrega, revisió periòdica o reparació dels extintors.



Usuari
Persona física o jurídica que té l’extintor al seu servei.

2.5. AMPOLLES DE GASOS COMPRIMITS, LIQUATS I DISSOLTS A PRESSIÓ (ITC-MIE-AP07)


Ampolla
Recipient considerat de fàcil maneig i de capacitat igual o inferior a 150 litres.
Quan es tracta d’ampolles de propà, butà i les seves barreges (GLP) se n’han de distingir dos
tipus:
- Ampolla normal: quan la seva capacitat és superior a 8 litres i inferior a 150 litres
- Ampolla popular: quan la seva capacitat és igual o inferior a 8 litres.



Bòtil (Ampolla grossa)
Recipient amb capacitat superior a 100 litres i que no sobrepassa els 1.000 litres, que per les
seves dimensions o pes requereix uns elements addicionals (per exemple, cèrcols de rodament
o patins) per facilitar-ne el maneig.



Bloc d’ampolles o bòtils
Conjunt d’ampolles o bòtils, interconnectades per una canonada col·lectora i sòlidament fixades
per una armadura metàl·lica.



Gas comprimit
Qualsevol gas o barreja de gasos la temperatura crítica dels quals és inferior o igual a -10°C.



Gas liquat
Qualsevol gas o barreja de gasos la temperatura crítica dels quals és superior o igual a -10°C.



Gas inflamable
Qualsevol gas o barreja de gasos en què el límit d’inflamabilitat inferior en aire sigui igual al 13%
o inferior, o que tingui un camp d’inflamabilitat (límit superior menys límit inferior) major del 12%.



Gas tòxic
Gas que té un límit de màxima concentració tolerable durant 8 hores/dia i 40 hores/setmana
(TLV) inferior a 50 ppm (parts per milió).



Gas corrosiu
Gas que produeix una corrosió de més de 6 mm/any en acer A-37 UNE 36077-73 a una
temperatura de 55°C.



Gas oxidant
Gas capaç de suportar la combustió amb un oxipotencial superior al de l’aire.



Gas criogènic
Gas amb una temperatura d’ebullició a la pressió atmosfèrica inferior a -40°C.



Pressió de disseny o càlcul
Valor de la pressió que es pren per al càlcul de l’espessor del recipient, a la temperatura de
disseny i considerant el marge de seguretat adoptat pel dissenyador.



Pressió de prova
Pressió a què se sotmet el recipient per comprovar la seva resistència en les condicions
estàtiques per a les quals va ser dissenyat.



Pressió màxima de servei o treball
Pressió més alta que es pot donar en el recipient en condicions normals de funcionament.



Grau màxim d’emplenament
Per als recipients destinats a contenir gasos liquats, pes màxim de contingut per litre de
capacitat del recipient.

2.6. INTERCANVIADORS DE CALOR (ITC-MIE-AP13)


Intercanviador de calor de plaques (ICP)
Aparell que transfereix energia tèrmica d’un fluid a un altre, tots dos circulant en circuits tancats
independents, havent-hi o no canvis de fase i sense que hi hagi barreja de fluids.
Els ICP inclosos en aquesta ITC estan constituïts per un conjunt de plaques estampades i
corrugades muntades en un bastidor comú. Altres dissenys intercalen plaques intermèdies de
connexió per disposar, en un mateix ICP, de diferents seccions.
L’estanquitat i la distribució dels fluids que circulen pels dos circuits de l’ICP s’obtenen amb:
- Una junta de material adequat que se situa en el perímetre de la placa de transferència de
calor i al voltant dels trepants d’entrada/sortida del fluid.
- La soldadura en el perímetre de contacte de les plaques de transferència de calor.
- El tancament hidràulic de l’ICP s’obté sotmetent el conjunt de plaques de transferència de
calor a un esforç de compressió mitjançant els perns d'ajustament o per mitjà de femelles
d’ajustament muntades en les barres guia i de suport del bastidor.



Pressió de disseny
Pressió utilitzada en el càlcul mecànic de l’ICP. La pressió de disseny ha de ser més gran o igual
que la pressió màxima de servei.



Pressió de servei
Pressió normal de treball de l’ICP a la temperatura de servei.



Pressió de prova
Pressió a què se sotmet l’ICP per comprovar la seva resistència en les condicions estàtiques per
a què ha estat dissenyat.



Temperatura de servei
Temperatura normal de treball de l’ICP.



Temperatura de disseny
Temperatura utilitzada en el càlcul mecànic de l’ICP. Ha de ser més gran o igual que la
temperatura màxima de servei.

2.7. APARELLS PER A LA PREPARACIÓ RÀPIDA DE CAFÈ (ITC-MIE-AP14)


Aparell per a la preparació ràpida de cafè
Aparell proveït d’un recipient a pressió (caldera que conté aigua i vapor), on la calor procedent
de qualsevol font d’energia és utilitzada per fer erogacions de cafè (extracció d’aigua i vapor).



Caldera
Recipient a pressió que conté aigua i vapor, amb o sense intercanviador de calor interior.



Conservador reparador
Persona o entitat que, degudament autoritzada, efectua el manteniment, la reparació i la
conservació de l’aparell per a la preparació ràpida de cafè i els seus elements auxiliars. Figura
inscrita en el registre corresponent de l’òrgan competent de la comunitat autònoma.



Erogació
Efecte de passar aigua a pressió i a alta temperatura a través d’una porció de cafè mòlt per
extreure’n les parts més solubles i, en aquestes condicions, obtenir una beguda aromàtica.



Fabricant
Persona física o jurídica que, complint les exigències establertes pel Reglament d’aparells a
pressió i les altres disposicions vigents, construeix els aparells inclosos en aquesta ITC. Les
empreses fabricants són considerades reparadores dels tipus que fabriquen.



Instal·lador
Persona o entitat que, degudament autoritzada, efectua la instal·lació de l’aparell per a la
preparació ràpida de cafè i els seus elements auxiliars. Figura inscrita en el registre corresponent
de l’òrgan competent de la comunitat autònoma.



Intercanviador
Recipient en què l’aigua procedent del circuit hidràulic, independent de la caldera i procedent de
la xarxa, s’escalfa per l’intercanvi tèrmic de la calor que es genera en la caldera.



Pressió de disseny (Pd)
Pressió utilitzada en el càlcul de l’espessor sota les condicions més severes de servei. En
qualsevol cas, és igual o superior a la màxima pressió de treball.



Pressió de primera prova
Pressió a què se sotmet el recipient en la primera prova i que, com a mínim, ha de ser 1,5
vegades la pressió de disseny.



Pressió màxima de treball (Pt)
Pressió delimitada pel màxim valor de tarat de la vàlvula de seguretat. Ha de ser igual o inferior a
la pressió de disseny.



Titular
Persona o entitat el nom de la qual està inscrita l’aparell i que normalment és la responsable del
seu funcionament, excepte que aquesta responsabilitat s’hagi delegat en una altra persona o
entitat mitjançant un document subscrit per les parts.



Temperatura de disseny
Valor de la temperatura que es pren per al càlcul de l’espessor de l’aparell.



Tensió del càlcul
Tensió utilitzada en els càlculs del disseny i definida d’acord amb el codi emprat.



Usuari
Persona o entitat encarregada, per delegació del titular, del funcionament de l’aparell per a la
preparació ràpida del cafè i dels seus elements auxiliars. Pot coincidir, encara que no
necessàriament, amb el titular.

2.8. INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT I EMMAGATZEMATGE D’AIRE COMPRIMIT (ITC-MIEAP17)


Pressió màxima de servei (Pms)
Màxim valor de la pressió de tarat de les vàlvules de seguretat. Coincideix amb la pressió de
precinte.



Pressió de disseny (Pd)
Pressió que es pren per al càlcul de l’aparell a la temperatura de disseny. La pressió de disseny
no pot ser inferior a la pressió màxima de servei.



Pressió de servei (Ps)
Pressió normal de treball de l’aparell a la temperatura de servei.



Tensió admissible en les condicions de prova
Tensió admissible del material a la temperatura de prova.



Tensió admissible en les condicions de disseny
Tensió admissible del material a la temperatura de càlcul.



Usuari
Persona física o jurídica encarregada, per delegació del titular, del funcionament de les
instal·lacions d’aire comprimit i els seus elements auxiliars.

2.9. REGULACIÓ DE L'APLICACIÓ DEL REGLAMENT D'APARELLS A PRESSIÓ EN LES
INSTAL·LACIONS FETES A CATALUNYA (Ordre de 27 de març de 1990)


Instal·lacions de classe A
Instal·lacions que, per la seva complexitat o per la importància i el risc dels aparells que
comprenen, requereixen que el compliment de la reglamentació de seguretat vigent i la seva
execució correcta, garantida per la signatura d'un tècnic competent titulat, siguin coneguts,
sense ambigüitats, per l'Administració.
Es classifiquen en aquest grup les que inclouen un o més aparells o recipients a pressió amb les
característiques següents:

a) Contenir productes o substàncies químiques d'alt risc; s'hi consideren els descrits a l'annex 3
de l'Ordre de 13 d'abril de 1989 (DOGC de 24.4.1989), sobre prevenció d'accidents majors
en determinades activitats industrials, sempre que la quantitat global que pugui admetre la
instal·lació superi la desena part de la quantitat fixada a l'annex esmentat.
b) Que la suma del producte de la pressió de disseny (en bars) pel volum (en m3) de cada un
dels aparells interconnectats de la mateixa instal·lació sigui superior a 10 (Suma P·V > 10),
mentre la pressió del fluid es produeixi per acció de la flama o per reacció química.
c) Que la suma del producte de la pressió de disseny (en bars) pel volum (en m3) de cada un
dels aparells interconnectats de la mateixa instal·lació sigui superior a 25 (Suma P·V > 25),
mentre es tracti d'algun altre tipus de fluid o de producció de pressió.


Instal·lacions de classe B
Instal·lacions subjectes als tràmits mencionats anteriorment i que no estan classificades en
l'anterior classe A.
Per a la posada en servei de les noves instal·lacions de les classes A i B, per a les seves
ampliacions o modificacions importants i per als canvis d'emplaçament, s'ha de presentar a les
oficines desconcentrades del Departament d'Indústria i Energia la carpeta model d'instal·lacions
d'aparells a pressió.
Les instal·lacions de classe A requeriran la signatura d'un tècnic titulat competent, tant pel que fa
al projecte com a la certificació final d'obra.
Per a les instal·lacions de classe B serà suficient que els documents descriptius de la instal·lació
que cal presentar siguin signats per la persona autoritzada de l'empresa instal·ladora oficialment
inscrita que l'hagi executat, la qual es farà responsable de l'autenticitat de les seves
manifestacions.



Entitats d’inspecció i control (EIC)
Les entitats d’inspecció i control (EIC) són entitats concessionàries de la Generalitat de
Catalunya.
Algunes de les funcions que poden desenvolupar són:
a) El control de l'actuació de les empreses instal·ladores, dels projectistes i del director d'obra
en relació amb el compliment del Reglament d'aparells a pressió, de les seves ITC i de les
instruccions del Departament d’Indústria i Energia pel que fa a l'execució de noves
instal·lacions i la reparació i modificació de les existents.
b) El control de la realització correcta, d'acord amb les ITC corresponents, de les proves
periòdiques dels aparells i de les instal·lacions a pressió per part de les empreses titulars i
els instal·ladors reparadors amb què hagin concertat la seva supervisió.
c) La realització de les proves, els controls i els assaigs periòdics, d'acord amb la ITC
corresponent, dels aparells i de les instal·lacions a pressió quan escaigui, i dels que la
Direcció General de Seguretat Industrial o el servei competent els encomani.
d) L'emissió dels informes i les actes corresponents relatius a les actuacions abans descrites i
la seva tramesa als serveis competents del Departament d'Indústria i Energia perquè
n’estiguin assabentats i per a l'exercici, si escau, de l'activitat aplicadora de sancions
reglamentària.
e) La recepció de la documentació de noves instal·lacions, ampliacions, modificacions o
reparacions de les ja existents.
f) La tramitació administrativa de la posada en servei de la instal·lació.

Les EIC proposen i la Direcció General de Seguretat Industrial aprova d'acord amb aquesta
proposta, si escau, els protocols corresponents. En aquests protocols es fixa el nivell i els tipus
d'inspecció i control segons la classe i les característiques de la instal·lació, els quals poden ser
objecte de modificació per part de la Direcció General en funció dels resultats històrics de les
inspeccions i els controls fets a cada empresa instal·ladora.
Les EIC emeten el corresponent dictamen de cada una de les inspeccions i dels controls que
fan, del qual trameten una còpia a l'empresa instal·ladora o al projectista, si escau, i al titular de
la instal·lació. En el cas que es detectin deficiències en el projecte o en la instal·lació, fixen un
termini per corregir-les i, en cas de deficiències greus o molt greus, trameten també una còpia
del dictamen als serveis territorials del Departament d'Indústria i Energia corresponents a
l'emplaçament de la instal·lació.
Els inspectors acreditats de les EIC, en els casos en què detectin un perill imminent per a la
integritat física de les persones, poden ordenar al responsable de la instal·lació la interrupció del
funcionament, cosa que han de comunicar immediatament al servei competent del Departament
d'Indústria i Energia amb l'informe de les causes que han determinat la decisió presa. La
instal·lació no es podrà posar de nou en funcionament sense que personal tècnic del
Departament o d'una EIC hagi comprovat la desaparició de la causa que n’ha motivat la
paralització.


Empreses instal·ladores
Els requisits legals que ha de complir una empresa instal·ladora d'aparells a pressió, i en
conseqüència per poder exercir com a tal, són els següents:
a) Disposar en plantilla, amb dedicació completa, d'un nombre d'operaris amb carnet
d'instal·lador d'aparells a pressió, no caducat, adequat a l'activitat que prevegi desenvolupar.
b) Poder justificar que disposa de soldadors homologats i dels procediments de soldadura
corresponents, si escau, per al tipus d'activitat que es vol dur a terme.
c) Disposar dels mitjans materials adequats a la seva activitat i també dels necessaris per fer
els controls i les proves inicials i periòdiques reglamentàries.
d) Estar inscrita al Registre Industrial.
e) Tenir coberta la responsabilitat civil que pugui derivar-se de la seva actuació mitjançant una
pòlissa d'assegurança actualitzada per una garantia proporcional al risc i a la importància de
les instal·lacions a realitzar, i no inferior a vint-i-cinc milions.
f) Tenir contractat el control de la seva activitat d'instal·lació i conservació d'aparells a pressió,
almenys amb una EIC concessionària de la Generalitat de Catalunya. El contracte ha de
definir específicament la seva durada i les condicions de rescissió. En cas que es tingui
contractes amb més d'una EIC, aquests contractes han de definir a priori i sense cap mena
d'ambigüitat la seva aplicació a cada nova instal·lació, sigui mitjançant la seva classificació
per emplaçament o tipus, o bé per qualsevol altre mitjà.

3.

REGLAMENT D’APARELLS A PRESSIÓ

La reglamentació sobre aparells i recipients a pressió s’ha anat modificant i adaptant a les noves
necessitats de l’evolució tecnològica al llarg de tots aquests anys. S’han fet modificacions dels
diferents reglaments d’aparells a pressió: des del Reglament de recipients a pressió aprovat pel
Decret 2443/1969 fins al Reglament d’aparells a pressió aprovat pel Reial decret 1244/1979, amb les
seves modificacions i, més recentment, el Reial decret 769/1999, que adapta disposicions de la
Directiva del Parlament Europeu i del Consell.
A continuació s’exposen de forma resumida els conceptes més importants i significatius dels següents
decrets:
 Reial decret 769/1999, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament
Europeu i del Consell 97/23/CE, relativa als equips de pressió, i es modifica el Reial decret
1244/1979, pel qual s’aprova el Reglament d’aparells a pressió.


Reial decret 1244/1979, pel qual s’aprova el Reglament d’aparells a pressió.



Reial decret 1495/1991, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell
de les Comunitats Europees 87/404/CEE, sobre recipients a pressió simples fabricats en sèrie,
modificat pel Reial decret 2486/1994

3.1. Reial decret 769/1999, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del
Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, relativa als equips de pressió
Aquest Reial decret modifica i deroga parcialment (en disposició derogatòria única) el Reial decret
1244/1979, pel qual s’aprova el Reglament d’aparells a pressió, pel que fa a disseny, fabricació i
avaluació d’aparells a pressió i conjunts inclosos. Entrarà en vigor el 29 de maig de 2002.
3.1.1. Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret es refereix al disseny, la fabricació i l’avaluació de la
conformitat dels equips a pressió i dels conjunts sotmesos a una pressió màxima admissible (PS)
superior a 0,5 bar.
3.1.2. Equips exclosos
 Les canonades de conducció formades per una canonada o sistema de canonades destinades a
la conducció de qualsevol fluid o substància cap a una instal·lació (terrestre o marítima), o a partir
de la instal·lació, des de l’últim dispositiu d’aïllament situat en el perímetre de la instal·lació,
inclosos aquest dispositiu i tots els equips annexos especialment dissenyats per a la canonada de
conducció. Aquesta exclusió no inclou els equips a pressió normalitzats com els que es poden
trobar en les estacions de descompressió o en les estacions de compressió.
 Les xarxes destinades al subministrament, la distribució i l’evacuació d’aigua, així com els seus
equips de conduccions d’aigua motriu per a instal·lacions hidroelèctriques i els seus accessoris
específics.
 Els equips inclosos en l’àmbit d’aplicació del Reial decret 1495/1991, pel qual es dicten les
disposicions d’aplicació de la Directiva 87/404/CEE, relativa als recipients a pressió simples.
 Els equips inclosos en la Directiva del Consell 75/324/CEE, de 20 de maig, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre els generadors aerosols,













transposada mitjançant Reial decret 2549/1994, de 29 de desembre, pel qual es modifica la
Instrucció tècnica complementària MIE-AP-03 del Reglament d’aparells a pressió referent a
generadors d’aerosols.
Els equips destinats al funcionament dels vehicles definits en les següents directives i els seus
annexos, transposades mitjançant el Reial decret 2028/1986, de 6 de juny:
Directiva del Consell 70/156/CEE, de 6 de febrer, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels estats membres sobre l’homologació de vehicles a motor i dels seus remolcs.
Directiva del Consell 74/150/CEE, de 4 de març, relativa a l’aproximació dels estats membres
sobre l’homologació dels tractors agrícoles o forestals de rodes.
Directiva del Consell 92/61/CEE, de 30 de juny, relativa a la recepció dels vehicles a motor de
dues o tres rodes.
Els equips que corresponguin com a màxim a la categoria I d’acord amb el que disposa l’article 9
del present Reial decret i que estiguin inclosos en un dels reials decrets següents:
Reial decret 1435/1992, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del
Consell 89/392/CEE, sobre màquines.
Reial decret 1314/1997, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del
Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors.
Reial decret 7/1988, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell
73/23/CEE, sobre el material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió.
Reial decret 414/1996, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del
Consell 93/42/CEE, relativa als productes sanitaris.
Reial decret 1428/1992, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del
Consell de les Comunitats Europees 90/396/CEE, sobre aparells a gas.
Reial decret 400/1996, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del
Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, relativa als aparells i sistemes de protecció per a
ús en atmosferes potencialment explosives.
Els equips considerats en el paràgraf b de l’apartat 1 de l’article 223 del Tractat constitutiu de la
Comunitat Europea.
Els aparells dissenyats específicament per a ús nuclear, una avaria dels quals pugui causar
emissions radioactives.
Els equips de control de pous que s’utilitzen tant en la indústria de prospecció i extracció de
petroli i de gas o en la geotèrmica com en l’emmagatzematge subterrani, dissenyats per contenir
o controlar la pressió dels pous. Aquests equips inclouen el cap de pou (arbre de Nadal), els
dispositius antierupció (BOP), les canonades i els col·lectors, així com els seus equips auxiliars
previs.
Els equips que contenen revestiments o mecanismes les dimensiones, la selecció de materials i
les normes de fabricació dels quals es basen principalment en criteris de resistència, rigidesa i
estabilitat suficients per suportar els efectes estàtics i dinàmics del funcionament, o en altres
característiques relacionades amb el seu funcionament, i per als quals la pressió no constitueix
un factor significatiu quant a disseny. Aquests equips poden incloure:
Els motors, incloent-hi les turbines i els motors de combustió interna.
Les màquines de vapor, les turbines de gas i de vapor, els turbogeneradors, els compressors,
les bombes i els dispositius d’accionament.
Els alts forns, amb els seus sistemes de refredament, els seus recuperadors de vent calent, els
seus extractors de pols i els seus depuradors de gasos d’escapament d’alt forn, i els cubilots de
reducció directa, amb els seus sistemes de refredament, els seus convertidors de gas i els seus
tancs de fusió, refosa, desgasificació i emmotllament de l’acer i de metalls no ferrosos.












Els elements que envolten els equips elèctrics d’alta tensió, com els connectors i comandaments,
els transformadors i les màquines rotatives.
Les cobertes pressuritzades que envolten els elements de sistemes de transmissió, com, per
exemple, els cables elèctrics i els cables telefònics.
Els vaixells, els coets, les aeronaus o les unitats costaneres mòbils, així com els equips
específicament destinats a ser instal·lats a bord d’aquests elements o a propulsar-los.
Els equips a pressió compostos per una coberta flexible, com, per exemple, els pneumàtics, els
coixins (matalassos) d’aire, les pilotes de joc, les embarcacions inflables o altres de similars.
Els silenciadors d’escapament i d’admissió.
Les ampolles o llaunes metàl·liques per a begudes carbòniques destinades al consum final.
Els recipients destinats al transport i a la distribució de begudes el producte PS x V dels quals no
superi els 500 bar por litre i en què la pressió màxima admissible no superi els 7 bar.
Els equips regulats en els convenis ADR, HID, IMDG i OACI.
Els radiadors i els tubs en els sistemes de calefacció per aigua calenta.
Els recipients destinats a contenir líquids en què la pressió de gas per sobre del líquid no sigui
superior a 0,5 bar.

3.1.3. Requisits tècnics
1. Els equips a pressió enumerats a continuació en els apartats 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 han de complir els
requisits essencials de seguretat que figuren en l’annex I del Reial decret 769/1999, que s’adjunta
a aquest manual:
1.1.

1.2.

Els recipients, excepte els indicats en l’apartat 1.2., previstos per a:
a. Gasos, gasos liquats, gasos dissolts a pressió, vapors i líquids en què la pressió de
vapor a la temperatura màxima admissible sigui superior en més de 0,5 bar a la pressió
atmosfèrica normal (1.013 mbar), dins dels límits següents:
- Per als fluids del grup 1, els que tinguin un volum superior a 1 litre i en què el
producte PS x V sigui superior a 25 bar x litre, o els que tinguin una pressió PS
superior a 200 bar (quadre 1 del l’annex II).
- Per als fluids del grup 2, els que tinguin un volum superior a 1 litre i en què el
producte PS x V sigui superior a 50 bar x litre, els que tinguin una pressió PS
superior a 1.000 bar, així com tots els extintors portàtils i les ampolles destinades a
aparells respiratoris (quadre 2 de l’annex II).
b. Líquids en què la pressió de vapor a la temperatura màxima admissible sigui inferior o
igual a 0,5 bar per sobre de la pressió atmosfèrica normal (1.013 mbar), dins dels límits
següents:
- Per als fluids del grup 1, els que tinguin un volum superior a 1 litre i en què el
producte PS x V sigui superior a 200 bar x litre, així com els que tinguin una pressió
PS superior a 500 bar (quadre 3 de l’annex II).
- Per als fluids del grup 2, els que tinguin una pressió PS superior a 10 bar i en què el
producte PS x V sigui superior a 10.000 bar x litre, així com els que tinguin una
pressió PS superior a 1.000 bar (quadre 4 de l’annex II).
Equips a pressió sotmesos a l’acció d’una flama o a una aportació de calor que representi
un perill de reescalfament, previstos per a l’obtenció de vapor o d’aigua sobreescalfada a
temperatures superiors a 110°C i amb un volum superior a 2 litres, així com totes les olles a
pressió (quadre 5 de l’annex II).

1.3.

1.4.

Canonades per a:
a. Gasos, gasos liquats, gasos dissolts a pressió, vapors i líquids amb una pressió de
vapor a la temperatura màxima admissible que sigui superior en més de 0,5 bar a la
pressió atmosfèrica normal (1.013 mbar), dins dels límits següents:
- Per als fluids del grup 1, si el DN és superior a 25 (quadre 6 de l’annex II).
- Per als fluids del grup 2, si el DN és superior a 32 i el producte PS x DN és superior
a 1.000 bar (quadre 7 de l’annex II).
b. Líquids en què la pressió de vapor a la temperatura màxima admissible sigui inferior o
igual a 0,5 bar por sobre de la pressió atmosfèrica normal (1.013 mbar), dins dels límits
següents:
- Per als fluids del grup 1, si el DN és superior a 25 i el producte PS x DN és superior
a 2.000 bar (quadre 8 de l’annex II).
- Per als fluids del grup 2, si la PS és superior a 10 bar, el DN és superior a 200 i el
producte PS x DN és superior a 5.000 bar (quadre 9 de l’annex II).
Accessoris de seguretat i accessoris a pressió destinats als equips esmentats en els
apartats 1.1, 1.2 i 1.3, fins i tot quan aquests equips estiguin incorporats a un conjunt.

2.

Els conjunts enumerats en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3 del present apartat que comprenguin com a
mínim un equip a pressió han de complir els requisits essencials recollits en l’annex I d’aquest
reial decret:
2.1. Conjunts dissenyats per a l’obtenció de vapor i d’aigua sobreescalfada a temperatures
superiors a 110°C que consten, almenys, d’un equip a pressió sotmès a l’acció de la flama
o a una altra aportació de calor que representi un perill de reescalfament.
2.2. Conjunts diferents dels indicats en l’apartat 2.1 quan el fabricant els destini a la
comercialització i la posada en servei com a conjunts.
2.3. No obstant el que disposa la frase d’introducció de l’apartat 2, els conjunts previstos per a la
producció d’aigua calenta amb una temperatura igual o inferior a 110 ºC, alimentats
manualment amb combustible sòlid, amb un producte PS x V superior a 50 bar x litre, han
de complir els requisits essencials indicats en els apartats 2.10, 2.11 i 3.4 i en els paràgrafs
a i d de l’apartat 5 de l’annex I.

3.

Els equips a pressió i/o els conjunts amb característiques inferiors o iguals als límits indicats,
respectivament, en els apartats 1.1, 1.2 i 1.3 i en l’apartat 2 han d’estar dissenyats i fabricats de
conformitat amb les bones pràctiques de la tècnica en ús en un estat membre de la Unió Europea
a fi de garantir la seguretat en la seva utilització. Els equips a pressió i/o els conjunts han de
portar adjuntes instruccions d’utilització suficients, i han de tenir les marques oportunes que
permetin identificar el fabricant o el seu representant establert en la Comunitat Europea. Els
equips a pressió i/o conjunts esmentats no han de portar la marca CE.

3.1.4. Clàusula de salvaguarda
Si es comprova que equips a pressió o conjunts que porten la marca CE i que s’utilitzen d’acord amb
la seva finalitat prevista poden posar en perill la seguretat de les persones i, si escau, dels animals
domèstics o dels béns, s’han d’adoptar totes les mesures necessàries per retirar del mercat aquests
equips, prohibir-ne la comercialització i la posada en servei o restringir-ne la lliure circulació.
Quan un equip a pressió o un conjunt no conforme porti la marca CE, l’administració competent
prendrà les mesures necessàries contra qui hagi fixat la marca CE i l’Administració de l’Estat
n’informarà la Comissió de la Unió Europea i els altres estats membres.

3.1.5. Classificació dels equips a pressió
1. Els equips a pressió indicats en l’apartat 1 de l’article s’han de classificar per categories,
conforme a l’annex II del Reial decret 769/1999, en funció del grau creixent de perillositat.
2. A l’efecte d’aquesta classificació, els fluids es divideixen en dos grups conforme als següents
apartats
2.1. En el grup 1 s’inclouen els fluids perillosos definits com:
 Explosius
 Extremament inflamables
 Fàcilment inflamables
 Inflamables (quan la temperatura màxima admissible se situa per sobre del punt
d’inflamació)
 Molt tòxics
 Tòxics
 Comburents
2.2. En el grup 2 s’inclouen tots els fluids no considerats en l’apartat 2.1.
3.

Quan un recipient estigui format per diverses cambres, el recipient s’ha de classificar dins la
categoria més alta de cada cambra individual. Quan una cambra contingui diversos fluids, la
classificació s’ha de fer en funció del fluid que tingui la categoria de major risc.

3.1.6. Marca CE
La marca CE està constituïda per les inicials CE i ha d’anar acompanyada
del número d’identificació de l’organisme notificat que intervé en la fase de
control de la producció.
S’ha de fixar de forma visible i ha de ser clarament llegible i indeleble:

en cada equip a pressió indicat en l’apartat 1 del punt “Requisits
tècnics”, o

en cada conjunt mencionat en l’apartat 2 del mateix punt, complet o
en un estat que permeti la verificació final.
No és necessari fixar la marca CE en cada un dels equips de pressió individuals que componguin un
conjunt dels esmentats en l’apartat 2 del punt “Requisits tècnics”. Han de conservar l’esmentada
marca els equips a pressió individuals que ja la portin en ser incorporats al conjunt.
3.1.7. Declaració CE de conformitat
La declaració CE de conformitat és el procediment pel qual el fabricant, o el seu representant establert a
la comunitat europea, declara que l’aparell comercialitzat satisfà tots els requisits essencials de seguretat
i de salut corresponents.
La signatura de la declaració CE de conformitat autoritza el fabricant, o el seu representant establert a la
comunitat europea, a col·locar en l’aparell la marca CE.
La declaració CE de conformitat conté:
 Nom i adreça del fabricant o del seu representant legalment establert a la comunitat europea.
 Descripció de l’equip a pressió o del conjunt.
 Procediment utilitzat per a l’avaluació de la conformitat.










Per als conjunts, descripció dels equips a pressió que componen el conjunt i indicació del
procediment seguit per a l’avaluació de la conformitat.
Si és procedent, nom i adreça de l’organisme notificat que hagi efectuat el control.
Si és procedent, la referència al certificat d’examen CE del tipus, al certificat d’examen CE del
disseny o al certificat de conformitat CE.
Si és procedent, nom i adreça de l’organisme notificat que controla el sistema d’assegurament de
la qualitat del fabricant.
Si és procedent, la referència a les normes harmonitzades que s’hagin aplicat.
Si és procedent, les altres especificacions tècniques que s’hagin utilitzat.
Si és procedent, la referència a altres directives comunitàries que s’hagin aplicat.
Identificació del signant amb poders per obligar el fabricant o el seu representant establert a la
comunitat europea.

3.2. Reial decret 1244/1979, pel qual s’aprova el Reglament d’aparells a pressió
En el Reglament d’aparells a pressió (segons el Reial decret 1244/1979), que s’exposa a continuació
de forma resumida, es destaca (en disposició transitòria) que, fins que no s’estableixin en les
corresponents instruccions tècniques complementàries les prescripcions que cal observar respecte
als aparells a pressió, s’han d’aplicar, atesa la naturalesa de l’aparell, les normes tècniques previstes
en els articles 6, del 12 al 27 –ambdós inclosos–, 30 i 35 i annexos del Reglament de recipients a
pressió, aprovat pel Reial decret 2443/1969.
Aquest Reglament té per objecte dictar les normes necessàries per a la deguda protecció de les
persones i els seus béns i per a la salvaguarda de la seguretat i els interessos dels usuaris, així com
per a l’establiment de les condicions de seguretat dels aparells a pressió.
3.2.1. Aparells a què es refereix aquest Reglament
S’han de sotmetre a les prescripcions, les inspeccions tècniques i els assajos que determina aquest
Reglament els aparells destinats a la producció, l’emmagatzematge, el transport i la utilització dels
fluids a pressió en els termes de les instruccions tècniques complementàries (ITC) corresponents.
No s’inclouen en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament els dipòsits i les cisternes destinats al
transport de matèries perilloses, que estaran sotmesos únicament al que es disposa en l’Acord
europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR) o en el
Reglament nacional per al transport de mercaderies perilloses per carretera (TPC), aprovat pel Decret
1754/1976, segons es tracti de transports internacionals o de transports amb origen i destí dins del
nostre país, així com en les normes de construcció i assaig de cisternes i les disposicions
complementàries.
Els aparells a què es refereix aquest Reglament i que es troben instal·lats, o que s’instal·lin en
endavant, en activitats afectades per altres reglamentacions específiques, han de complir, a més, el
que es disposa en aquestes reglamentacions.
3.2.2. Fabricants
Es consideren empreses fabricants les que utilitzen mitjans propis per a la fabricació i l’acoblament
total o parcial dels components d’aparells inclosos en aquest Reglament, i que estan inscrites en el

Llibre de registre que a aquest efecte han de tenir les delegacions provincials del Ministeri d’Indústria i
Energia.
Els fabricants i els reparadors d’aparells són responsables que aquests aparells ofereixin les
garanties necessàries per al fi a què es destinen, i han de conèixer les característiques i la
procedència dels materials utilitzats.
A les empreses dedicades a la reparació d’aparells a pressió se’ls exigeixen les mateixes condicions
que als fabricants, i igualment és necessària la seva inscripció en el Llibre de registre de reparadors
de les delegacions provincials del Ministeri d’Indústria i Energia.
Es consideren igualment fabricants, en el sentit del paràgraf primer, els legalment establerts en
qualsevol dels estats membres de la CEE.
3.2.3. Instal·ladors
La instal·lació dels aparells l’ha de fer un tècnic o una empresa instal·ladora degudament autoritzat
per la delegació provincial corresponent del Ministeri d’Indústria i Energia, i es responsabilitza davant
aquest organisme de qualsevol deficiència que pugui observar-se, així com del compliment del que, a
aquests efectes, es disposa en el Reglament.
Els instal·ladors han de portar un llibre de registre visat i segellat per la delegació provincial del
Ministeri d’Indústria i Energia de la seva residència, en què han de fer constar cada instal·lació
realitzada, els aparells, les característiques, l’emplaçament, el client i la data d’acabament.
Si la instal·lació de l’aparell a pressió ha de ser feta i dirigida pel personal propi de l’usuari,
aquest usuari ha de sol·licitar prèviament l’autorització a la delegació provincial del Ministeri
d’Indústria i Energia, i hi ha d’adjuntar documentació justificativa que disposa del personal
tècnic i dels mitjans apropiats.
3.2.4. Usuaris
Els usuaris dels aparells a pressió han de tenir presents les normes de seguretat i manteniment que
corresponguin en cada cas, i han de conservar en bon estat tant els aparells com els seus accessoris.
A més, han de portar un llibre de registre, visat i segellat per la delegació provincial
corresponent del Ministeri d’Indústria i Energia, en què han de figurar tots els aparells afectats
per aquest Reglament que tinguin instal·lats; cal indicar-hi:
 Característiques.
 Procedència.
 Subministrador.
 Instal·lador.
 Data en què es va autoritzar la instal·lació.
 Data de la primera prova i de les proves periòdiques.
 També hi han de figurar les inspeccions no oficials i les reparacions detallades que s’hi han
efectuat, l’entitat que les ha fet i la data de finalització.
No s’han d’incloure en el llibre de registre les ampolles i bòtils de GLP o altres gasos, els sifons, els
extintors i els aparells anàlegs de venda normal en el comerç.

3.2.5. Inspeccions i proves
Els aparells seran inspeccionats durant la seva fabricació a l’efecte de controlar que la seva
construcció es fa d’acord amb el codi o la norma previstos, i, si escau, que s’ajusta al tipus oficialment
registrat.
Tot aparell s’ha de sotmetre, abans de la seva instal·lació i utilització, a l’examen corresponent i a la
prova hidrostàtica que per a cada cas es determini en les instruccions tècniques complementàries.
Per a la prova hidrostàtica, l’aparell en qüestió s’ha de sotmetre, completament ple d’aigua i a
temperatura ambient, a la prova de pressió que correspongui. Amb l’autorització prèvia de la
delegació provincial del Ministeri d’Indústria i Energia, l’aigua es pot substituir per un altre líquid.
Durant la prova s’ha de mantenir la pressió el temps necessari per examinar l’aparell i observar si hi
ha fugues o es produeixen deformacions i si són permanents.
Per a aquests assajos és imprescindible que totes les xapes i juntes estiguin al descobert i sense
pintura.
Els aparells industrials que tinguin un revestiment interior s’han de sotmetre a la prova de pressió amb
aquest revestiment.
Abans de fer les proves de pressió, s’ha de comprovar que els aparells de mesura i protecció que s’hi
han d’utilitzar compleixen les prescripcions reglamentàries.
Quan així ho determini la instrucció tècnica complementària que correspongui, la inspecció i primera
prova de pressió podrà fer-se per mostreig.
La primera prova de pressió s’ha d’efectuar, quan sigui possible, en els tallers del fabricant, i, si es
tracta d’un aparell importat, en el lloc indicat pel seu destinatari. Aquesta prova, d’acord amb les
instruccions tècniques complementàries, l’ha de fer el fabricant o alguna entitat col·laboradora. Se
n’ha d’aixecar l’acta corresponent, de la qual el fabricant n’ha de conservar un exemplar, l’entitat
col·laboradora que, si escau, ha fet la prova un altre, i un de tercer s’ha d’enviar a la delegació
provincial del Ministeri d’Indústria i Energia.

Inspeccions i proves en el lloc d’emplaçament
Els aparells afectats per aquest Reglament, amb les excepcions indicades en les instruccions
tècniques complementàries, que s’instal·len amb caràcter fix han de ser inspeccionats pel seu
instal·lador abans de la seva posada en servei, i s’exigeix que les instal·lacions que presenten un risc
potencial més gran siguin supervisades, a més, per alguna entitat col·laboradora.
Aquestes inspeccions s’han de portar a terme en el lloc d’emplaçament dels aparells en qüestió. En
les inspeccions s’ha de comprovar si reuneixen les condicions reglamentàries, si la instal·lació s’ha fet
d’acord amb el projecte presentat i si el funcionament és correcte.
Aquesta inspecció s’ha d’efectuar en presència dels representants del fabricant i de l’usuari de
l’aparell, sense que l’absència d’aquell sigui motiu de retard o d’ajornament de la prova, la qual es
farà en la forma prevista però fent constar l’absència del representant en qüestió.

Després de posar-lo en funcionament, l’aparell ha de ser examinat, i se n’han de regular les vàlvules
de seguretat i s’han de precintar els òrgans de regulació en la posició que correspongui.
Si durant la prova de funcionament s’observen irregularitats que podrien donar lloc a avaries o causar
danys a persones o béns, el funcionament de l’aparell s’ha d’interrompre immediatament. La prova
haurà de repetir-se tan aviat com s’hagin corregit les causes que hagin donat lloc a les anomalies
observades.
Els aparells previstos inicialment per a les instal·lacions fixes que canviïn posteriorment
d’emplaçament s’han de sotmetre també a l’examen i les proves a què es refereix aquest article.
Els aparells s’han de sotmetre també a la prova hidrostàtica si, per haver sofert alguna anomalia
durant el transport o per alguna altra raó, l’instal·lador o l’entitat col·laboradora així ho consideren, i
també sempre que no se’ls hagi fet aquesta prova en els tallers del constructor. De la prova se n’ha
d’aixecar l’acta corresponent, que ha de ser feta per triplicat: un exemplar per a l’usuari de l’aparell,
un altre per a l’instal·lador o l’entitat col·laboradora que efectuï la prova, i el tercer que s’ha d’enviar a
la delegació provincial del Ministeri d’Indústria i Energia.

Inspeccions i proves d’aparells reparats
Els aparells que hagin sofert una reparació que afecti les parts sotmeses a pressió hauran de superar
una prova hidrostàtica igual a la de la primera prova i en les mateixes condicions, si així ho
necessitessin, a judici de la delegació provincial del Ministeri d’Indústria i Energia, a la qual s’ha
d’haver informat prèviament de la reparació.
Una vegada efectuada aquesta prova, i sempre que sigui possible, s’ha d’examinar l’interior dels
aparells reparats per detectar qualsevol defecte que puguin presentar les xapes i els altres materials
de què estiguin construïts, especialment la presència de corrosions. Si no fos possible un examen de
l’interior, l’aparell s’haurà de sotmetre a assajos radiogràfics, ultrasons o altres d’anàlegs sempre que
es consideri necessari.
Aquestes inspeccions i proves han de ser dutes a terme per alguna entitat col·laboradora, la
qual ha d’estendre l’acta corresponent per triplicat: un exemplar per a l’usuari, un altre per a l’entitat
col·laboradora i el tercer per a la delegació provincial del Ministeri d’Indústria i Energia, que, a la vista
d’aquesta acta, acordarà si es procedeix a la posada en servei.

Inspeccions i proves periòdiques
Els aparells subjectes al aquest Reglament s’han de sotmetre periòdicament a una inspecció i una
prova de pressió, així com a les comprovacions i els exàmens que per a cada cas s’indiquen en les
instruccions tècniques complementàries.
En les instal·lacions de treball continu, on la realització de les proves periòdiques dels diferents
aparells pot ocasionar perjudicis greus, es podrà fixar, d’acord amb l’usuari i amb la conformitat prèvia
de la delegació provincial del Ministeri d’Indústria i Energia, la data en què, dins del termini
reglamentari, es faran les proves perquè els perjudicis resultin mínims.
L’usuari ha de tenir cura que totes les parts accessibles de l’aparell estiguin obertes i degudament
preparades per al seu examen, tant interior com exterior.

No s’ha de retirar el material aïllant, la maçoneria o les parts fixes de l’aparell a menys que se sospiti
l’existència de certs tipus de deteriorament peculiars en parts inaccessibles d’aquest aparell o que es
detecti alguna fuga de fluid.
Les inspeccions i proves periòdiques han de ser fetes per l’instal·lador de l’aparell, pel servei de
conservació de l’empresa en la qual està instal·lat o per alguna de les entitats col·laboradores; quan
es tracti de recipients destinats al transport de gasos comprimits, liquats o dissolts a pressió, excepte
les cisternes, els extintors o els recipients anàlegs, les proves periòdiques poden ser fetes per la
mateixa empresa encarregada del seu reompliment, tot això d’acord amb el que disposen les ITC. Si
aquestes revisions les efectuen l’instal·lador o el servei de conservació de l’empresa en la qual es
troben els aparells a pressió, han de justificar davant la delegació provincial del Ministeri d’Indústria i
Energia que disposen del personal idoni i els mitjans suficients per portar-les a terme.
Aquestes proves s’han d’efectuar en presència de l’usuari, i se n’ha d’estendre l’acta per triplicat: un
dels exemplars ha de quedar en poder de l’usuari, un altre és per a l’instal·lador o empresa que hagi
fet la prova, i el tercer s’ha d’enviar a la delegació provincial del Ministeri d’Indústria i Energia.
3.2.6. Plaques d’identificació de l’aparell
1. Placa de disseny
Tot aparell sotmès a la prova de pressió ha de tenir una placa on s’han de gravar la pressió de
disseny i, si escau, la màxima de servei, el número de registre de l’aparell i la data de la primera
prova i la de les proves successives. En les instruccions tècniques complementàries s’indiquen
els aparells que queden exempts d’aquesta obligació.
Les plaques de disseny seran facilitades per la delegació provincial del Ministeri d’Indústria i
Energia corresponent a la província en què s’efectuï la prova.
2.

Identificació
Tot aparell objecte d’aquest Reglament ha de portar una identificació en què constin, entre altres,
les dades següents:
2.1. Nom o raó social del fabricant, del seu mandatari legalment establert en la CEE o de
l’importador
2.2. Contrasenya i data de registre del tipus, si és procedent.
2.3. Número de fabricació.
2.4. Característiques principals.

3.2.7. Autorització d’instal·lació
La instal·lació dels aparells compresos en aquest Reglament, amb les excepcions que
s’indiquen en les instruccions tècniques complementàries, necessita l’autorització prèvia de la
delegació provincial del Ministeri d’Indústria i Energia corresponent, la sol·licitud de la qual ha
de ser presentada a aquest organisme per l’interessat o la persona legalment autoritzada.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada del projecte subscrit pel tècnic titulat competent, visat pel
col·legi oficial que correspongui, d’acord amb el que s’especifica en les instruccions tècniques
complementàries.

3.2.8. Autorització de posada en servei
Per a la posada en servei de la instal·lació és necessari presentar en la delegació provincial del
Ministeri d’Indústria i Energia la sol·licitud corresponent, acompanyada dels següents documents:
1.

Certificat del fabricant de l’aparell on es faci constar que aquest aparell compleix la
reglamentació en vigor, el codi i les normes utilitzades en la seva fabricació, les proves a què ha
estat sotmès i el seu resultat, incloent-hi una còpia de l’acta corresponent a la prova hidràulica.
Si es tracta d’un aparell de tipus sèrie, s’ha de fer constar que respon plenament al projecte sota
el qual es va fer la inscripció en el registre de la direcció general corresponent.
En els aparells procedents d’importació, aquest document ha de ser estès per un tècnic titulat
competent i ha d’anar acompanyat d’un altre certificat expedit per l’administració del país
d’origen o per alguna entitat de control reconeguda oficialment en aquest país, i legalitzat pel
representant espanyol en aquest país, en què s’acrediti que els càlculs, els materials utilitzats, el
procés de fabricació i els assajos duts a terme estan conformes amb el codi i les normes
utilitzades.
Quan es tracti d’aparells a pressió procedents de qualsevol estat membre de la CEE no és
exigible la legalització a què es refereix el paràgraf anterior.

2.

Certificats de les proves en el lloc d’emplaçament, per als aparells instal·lats amb caràcter fix i
que requereixen la inspecció corresponent, en què s’han de descriure les proves a què ha estat
sotmès l’aparell en el lloc on ha estat instal·lat i el seu resultat; s’hi ha de fer constar que la
instal·lació reuneix les condicions reglamentàries, s’ajusta al projecte presentat en sol·licitar
l’autorització d’instal·lació i té un funcionament correcte. Aquest certificat ha de ser estès per
l’instal·lador i, si escau, per l’entitat col·laboradora que hagi supervisat la instal·lació.

3.3. Reial decret 1495/1991, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del
Consell de les Comunitats Europees 87/404/CEE, sobre recipients a pressió simples
fabricats en sèrie, modificat pel Reial decret 2486/1994
3.3.1. Àmbit d’aplicació
S’entén per recipient a pressió simple qualsevol recipient soldat, sotmès a una pressió interna
relativa superior a 0,5 bar, dissenyat per contenir aire o nitrogen i que no està destinat a estar
sotmès a flama, en les condicions següents:
Les parts i unions que intervinguin en la resistència del recipient a pressió s’han de fabricar bé d’acer
de qualitat no aliat, bé d’alumini no aliat o bé d’aliatges d’alumini sense trempar.
La pressió màxima de servei (PS) del recipient ha de ser inferior o igual a 30 bar i el producte de la
dita pressió per la capacitat del recipient (PS·V) no pot ser superior a 10 bar·m3.
La temperatura mínima de servei no ha de ser inferior a –50 ºC i la temperatura màxima no pot ser
superior a 300 ºC per als recipients d’acer o a 100 ºC per als recipients d’alumini o d’aliatge d’alumini.

S’exclouen de l’àmbit d’aplicació:
Els aparells específicament concebuts per a ús nuclear en els quals una avaria pot produir una
emissió de radioactivitat.
Els aparells específicament concebuts per a l’equipament o per a la propulsió de vaixells o
aeronaus.
Els extintors d’incendis.
Els recipients amb un producte PS·V superior a 0,050 bar·m3 han de satisfer les exigències bàsiques
de seguretat (vegeu l’annex I d’aquest Reial decret).
Els recipients amb un producte PS·V inferior o igual a 0,050 bar·m3 han de ser fabricats segons les
regles de l’art que en aquesta matèria s’utilitzin en algun estat membre de la CEE i han portar les
inscripcions indicades en el punt 1 de l’annex II d’aquest Reial decret, a excepció de la marca CE.
Si els recipients amb marca CE i utilitzats conformement al seu destí poden generar un risc de
comprometre la seguretat de les persones, els animals domèstics o els béns, poden ser retirats del
mercat o se’n pot prohibir o restringir la comercialització.

3.3.2.

Esquema dels procediments de certificació d’aparells a pressió amb PS·V > 0,050
bar·m3
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organisme de control per a un examen CE de tipus

L’organisme de control estén el certificat
d’adequació de l’expedient

L’ organisme de control estén el certificat CE de
tipus (model autoritzat)

SÍ

NO

3

NO

Aparells sotmesos
a la verificació CE
(en relació amb la
norma)

SÍ

Declaració de conformitat
pel fabricant (en relació amb
la norma) amb vigilància
d’un organisme de control
autoritzat

PS·V > 3 bar·m

Declaració de conformitat
pel fabricant (en relació amb
la norma) amb o sense
vigilància d’un organisme de
control autoritzat

PS·V > 0,2 bar·m

SÍ

3

PS·V > 3 bar·m

Declaració de conformitat
pel fabricant (en relació amb
el model autoritzat) amb o
sense vigilància d’un
organisme de control
autoritzat

NO

NO

Declaració de
conformitat pel
fabricant
(en relació amb la
norma)

Declaració de
conformitat pel
fabricant
(en relació amb el
model autoritzat)

3

Aparells sotmesos
a la verificació CE
(en relació amb el
model autoritzat)

PS·V > 0,2 bar·m

3

SÍ

Declaració de conformitat
pel fabricant (en relació amb
el model autoritzat) amb
vigilància d’un organisme de
control autoritzat

Marcat CE col·locada pel fabricant

Marcat CE col·locada per l’organisme de control que expedeix el certificat de verificació CE

4.

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES DEL REGLAMENT
D’APARELLS A PRESSIÓ

A continuació s’exposen alguns dels punts més rellevants de les instruccions tècniques
complementàries (ITC) del Reglament d’aparells a pressió recollides en aquest manual.

4.1. CALDERES,
ECONOMITZADORS,
REESCALFADORS (ITC-MIE-AP01)

PREESCALFADORS,

SOBREESCALFADORS

I

Els aparells tractats aquí es classifiquen de la forma següent:
1. Calderes de vapor, amb independència de l’element
calefactor
2. Calderes d’aigua sobreescalfada, amb independència de
l’element calefactor; es consideren com a tals les que
treballen inundades; les restants es consideren calderes de
vapor
3. Calderes d’aigua calenta, amb independència de l’element
calefactor
4. Calderes de fluid tèrmic, amb independència de l’element calefactor
5. Economitzadors preescalfadors d’aigua d’alimentació
6. Sobreescalfadors de vapor
7. Reescalfadors de vapor
El camp d’aplicació correspon als aparells enumerats anteriorment que presten servei en un
emplaçament fix dins dels límits següents:
a.) Totes les calderes de vapor i d’aigua sobreescalfada, la pressió efectiva de les quals sigui
superior a 0,049 N/mm2 (0,5 bar), amb excepció de les que tenen un producte de la pressió
efectiva, en N/mm2, pel volum d’aigua a nivell mitjà, en m3, menor de 0,005.
b.) Les calderes d’aigua calenta per a usos industrials la potencia tèrmica de les quals excedeixi de
200.000 kcal/h, i les destinades a usos industrials, domèstics o calefacció no industrial en què el
producte V·P > 10, on V és el volum en m3 d’aigua de la caldera i P és la pressió de disseny en
bar
c.) Les calderes de fluid tèrmic de fase líquida de potencia tèrmica superior a 25.000 kcal/h i de
pressió inferior a 0,98 N/mm2 (10 bar), per a la circulació forçada, i a 0,49 N/mm2 (5 bar), per a
les altres calderes.
Encara que aquesta ITC no tingui en compte les calderes de fluid tèrmic de pressions superiors
a les indicades, no les eximeix de la seva presentació al registre de tipus ni de la justificació de
les mesures de seguretat corresponents, que han de ser aprovades pel centre directiu del
Ministeri d’Indústria i Energia competent en matèria de seguretat industrial, amb l’informe previ
d’una entitat col·laboradora, facultada per l’aplicació del Reglament d’aparells a pressió, i del
Consell Superior del Ministeri d’Indústria i Energia
d.) Els economitzadors i preescalfadors d’aigua d’alimentació
e.) Els sobreescalfadors i reescalfadors de vapor.
Se n’exceptuen les calderes de vapor que utilitzen combustible nuclear, així com els sistemes de
producció de vapor, integrats en refineries de petroli i plantes petroquímiques.

La instal·lació d’aquests aparells necessita la presentació, davant la delegació provincial del Ministeri
d’Indústria i Energia, d’un projecte redactat i firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial
corresponent.
Per als aparells a pressió d’importació s’ha de presentar la documentació exigida per a aquest cas en
l’article 6 del Reglament d’aparells a pressió.
Des del punt de vista de la seguretat, i a l’efecte de les condicions exigibles al seu emplaçament, els
aparells mencionats anteriorment es classifiquen, en funció del producte V·P, en les categories
següents:
Categoria A:
V·P > 600
Categoria B:
10 < V·P <= 600
Categoria C: V·P <= 10
On V i P estan definits com:
Per a calderes amb nivell definit, V és el volum (en m3) d’aigua a nivell mitjà.
Per a calderes sense nivell definit, V és el volum (en m3) total de les parts a pressió.
En tots dos casos s’han d’excloure els volums dels economitzadors preescalfadors d’aigua a pressió
dels reescalfadors de vapor, si n’hi ha.
Per als economitzadors, preescalfadors, sobreescalfadors i reescalfadors de vapor que no
formen part de la caldera, V és el volum total en m3.
Per a calderes de vapor, economitzadors, preescalfadors, sobreescalfadors i reescalfadors de
vapor, P representa la pressió (en kg/cm²) efectiva màxima de servei en la instal·lació, que és
precisament la que figurarà en la placa d’instal·lació.
Per a calderes d’aigua calenta, d’aigua sobreescalfada i de fluid tèrmic, la pressió total màxima
de servei es compon de:
1. la pressió deguda a l’altura geomètrica del líquid
2. la tensió de vapor del portador tèrmic a la temperatura màxima de servei
3. la pressió dinàmica produïda per la bomba de circulació
A més de les calderes i els aparells, en els quals V·P <= 10, també es consideren de la categoria C
les calderes aquotubulars incloses en algun dels casos següents:
Calderes de producció inferior a 6·106 kcal/h i de pressió màxima de servei en la instal·lació
inferior a 32 kg/cm2, en què el diàmetre interior de tots els tubs que estiguin en contacte directe
amb els gasos d’escalfament no sigui superior a 55 mm i que no incorporin en cap part peces,
tambors, col·lectors, etc. de diàmetre interior superior a 150 mm
Calderes de producció inferior a 3·106 kcal/h i de pressió màxima de servei en la instal·lació
inferior a 32 kg/cm2, en què el producte del volum, en m3, de l’aigua continguda en els tambors
(a nivell mitjà per a calderes de vapor) per la pressió, en kg/cm2, màxima de servei en la
instal·lació sigui igual o inferior a 10.
També es consideren de categoria C les calderes de fluid tèrmic en què la pressió màxima a 20
ºC, amb la instal·lació aturada, no excedeixi de 5 kg/cm2 en el punt més baix i de 0,5 kg/cm2 en
el punt més alt.
Encara que siguin de categoria C, quan la capacitat d’aquestes calderes és superior a 5.000
litres s’han d’instal·lar a l’aire lliure o en un local independent.
Per a les altres calderes de fluid tèrmic, la classificació es fa d’acord amb la fórmula V·P ja
mencionada, on V és el volum d’oli contingut en la caldera.

Sales de calderes
A continuació s’exposen algunes de les mesures de seguretat per a les sales de calderes.

-

-

-

-

-

-

-

-

La sala o recinte de calderes ha de ser de dimensions suficients
perquè totes les operacions de manteniment, entreteniment i
conservació es puguin efectuar en condicions de seguretat. Les
sales corresponents als aparells de les categories A i B han de
disposar de sortides fàcilment utilitzables i suficientment
separades.
Pels als aparells de categoria C, en cas d’ubicar-se en una sala
independent s’admetran sales amb una sola sortida.
En tots els casos les sortides han de ser de fàcil accés. Les sales de calderes han d’estar
perfectament il·luminades, especialment pel que fa als indicadors de nivell i als manòmetres.
Les plataformes i escales de servei de la instal·lació han de disposar de mitjans d’accés
fàcilment practicables.
Quan es tracti d’aparells que cremin carbó polvoritzat, la instal·lació de polvorització i conducció
de pols de carbó fins la llar ha de ser completament estanca.
Tota sala de calderes ha d’estar totalment lliure de pols, gasos o vapors inflamables. Així mateix,
ha d’estar permanentment ventilada, amb arribada contínua d’aire tant per a la seva renovació
com per a la combustió.
Si la sala de calderes limita amb l’exterior (patis, solars, etc.), ha de disposar a la part inferior
d’unes obertures la secció total de les quals és donada per la següent expressió S1 (en cm²) =
Q/500, on Q és igual a la potencia calorífica total instal·lada en els equips de combustió en
kcal/h.
No s’admeten valors de S1 inferiors a 0,25 m2 per a les sales de calderes de categoria C. A la
part superior d’una de les parets que doni a l’exterior, o en el sostre i en posició oposada a les
obertures d’entrada d’aire, hi ha d’haver unes obertures per a la sortida de l’aire a l’exterior.
La secció total S2 d’aquestes obertures de sortida és donada per l’expressió S2 = S1/2 cm², on S1
és el valor indicat anteriorment.
Quan la sala de calderes no pugui comunicar-se directament amb l’exterior, ha d’estar
comunicada amb altres habitacions per a l’entrada d’aire; en aquest cas, la secció d’aquestes
comunicacions ha de ser, com a mínim, igual a 2 S1, on S1 és el valor (en cm²) indicat
anteriorment en aquest mateix article. Les habitacions que comuniquin amb la sala de calderes
han de disposar, al seu torn, d’una ventilació adequada, amb unes seccions de comunicació a
l’exterior que han de ser, com a mínim, les que resultin d’aplicar les fórmules anteriors.
En el cas de locals aïllats, sense possibilitat d’arribada d’aire per circulació natural, cal disposar
arribades d’aire canalitzades amb un cabal mínim de V = 1,8 m3/h per tèrmia de potència total
calorífica instal·lada dels equips de combustió i utilitzar, quan calgui, ventiladors apropiats.
Per al càlcul de la superfície de ventilació s’ha de tenir en compte exclusivament l’àrea lliure,
sigui quin sigui la forma o el material de la reixeta o protecció situada sobre l’obertura d’accés de
l’aire. Aquest accés ha d’estar, en tot moment, lliure i exempt de qualsevol obstacle que
impedeixi o destorbi la lliure circulació de l’aire.
En la sala o recinte de calderes s’ha de prohibir tot treball no relacionat amb els aparells que
conté, i a les seves portes s’ha de fer constar la prohibició expressa d’entrada per al personal
aliè al servei de les calderes.
Tota caldera de tipus d’instal·lació interior que pertany a les categories A o B ha de disposar
d’una sala o recinte propi on només es poden instal·lar les màquines i els aparells corresponents

-

als seus serveis, així com els elements productors o impulsors dels fluids necessaris per al
funcionament de la indústria a què pertanyi la caldera, sempre que no suposin un augment de
risc i siguin manejats pel mateix personal encarregat de la caldera. En la sala de calderes no
es permet l’emmagatzematge de productes combustibles, amb l’excepció del dipòsit
nodrissa de combustible per a les calderes, ni la ubicació de qualsevol altre producte o aparell la
reglamentació específica del qual ho prohibeixi.
La categoria d’una sala de calderes és determinada per la de la caldera de més categoria d’entre
les instal·lades, amb independència del nombre.
En un lloc fàcilment visible de la sala o recinte de calderes s’ha de col·locar un quadre amb les
instruccions per a casos d’emergència, així com un manual de funcionament de les calderes que
hi ha instal·lades.

Seguretat de les sales de calderes

Categoria A
En el projecte de sales de calderes incloses en aquesta categoria cal justificar les mesures de
seguretat adoptades, les quals, en tot cas, han de ser superiors a les necessàries per obtenir el nivell
de seguretat mínim establert per a les de categoria B.

Categoria B
Les calderes de funcionament automàtic construïdes abans d’aquest Reglament que no disposen
d’expedient de control de qualitat i totes les calderes de funcionament manual.
Aquestes calderes han d’estar separades dels altres locals i les vies públiques d’acord amb unes
distàncies mínimes recollides en la ITC.
Per a les obertures en els murs de protecció cal seguir les següents indicacions:
Les portes han de ser metàl·liques i massisses, amb unes dimensions màximes d’1,20 m
d’ample per 2,10 m d’alt.
Tota obertura de mides superiors a 1,20 m d’ample i 2,10 m d’alt ha d’estar tancada mitjançant
panells, desmuntables o no, un dels quals pot tenir una porteta lliure, hàbil per al servei. Els
panells han d’oferir una resistència igual a la del mur en què estiguin instal·lats, resistència que
ha de ser degudament justificada.

Categoria C
Les calderes d’aquesta categoria poden estar situades en qualsevol sala de treball, però l’espai
necessari per als seus serveis d’entreteniment i manteniment ha d’estar degudament delimitat per una
tanca metàl·lica o cadena a fi d’impedir l’accés de personal aliè a aquest servei. Aquestes calderes es
poden situar a una distància mínima de 0,2 m de les parets, sempre que no ocultin elements de
seguretat ni se n’impedeixi el maneig i el manteniment.
Si disposen de local independent, s’hi poden situar les màquines i els aparells corresponents al seu
servei, així com els elements productors i impulsors dels fluids necessaris per al funcionament de la
indústria a la qual pertany la caldera, sempre que no suposin un augment de risc i siguin manejats pel
mateix personal encarregat de la caldera; no es permet, però, cap altra classe d’activitat. Amb
l’excepció del dipòsit nodrissa de la caldera, queda totalment prohibit l’emmagatzematge de productes
combustibles i la presència de productes les reglamentacions específiques dels quals així ho
prohibeixin.
Les calderes automàtiques d’aquesta categoria amb un P·V <= 5 i construïdes abans d’aquesta
instrucció es poden instal·lar sense cap limitació pel que fa a l’emplaçament.

Les calderes automàtiques incloses en aquesta categoria amb un P·V > 5 i construïdes abans
d’aquesta instrucció que no tinguin expedient de control de qualitat i totes les calderes manuals, de
nova instal·lació o que canvien d’emplaçament han d’estar aïllades dels llocs de concurrència pública
i de les sales de treball mitjançant murs de separació amb un gruix mínim de 15 cm, si es tracta de
murs de formigó armat, o de 30 cm, si són de maçoneria de ciment o de totxana massissa, i amb un
moment flector mínim de 2,9 m Tm/m lineal si es tracta de pantalla metàl·lica.
Les calderes automàtiques de categoria C amb expedient de control de qualitat es poden instal·lar
sense limitació pel que fa a l’emplaçament.
En cap cas es permet la instal·lació de calderes de fluid tèrmic que utilitzin líquids caloriportants
inflamables sobre o sota d’habitatges i locals de concurrència pública.

4.2. CANONADES DE FLUIDS RELATIUS A CALDERES (ITC-MIE-AP02)
Les canonades es classifiquen de la següent forma:
1. Canonades de vapor saturat, sobreescalfat i reescalfat
2. Canonades d’aigua sobreescalfada
3. Canonades d’aigua calenta
4. Canonades de fluid tèrmic diferent de l’aigua
5. Canonades de combustibles líquids i gasosos
Camp d’aplicació
Les canonades per a la conducció de fluids enumerades en l’apartat anterior i que, sense formar part
integrant dels aparells connectats, queden dins dels següents límits:
Les canonades d’instal·lacions de vapor i aigua sobreescalfada de potència superior a 200.000
kcal/h i/o amb pressió efectiva superior a 0,5 kg/cm²
Les canonades d’instal·lacions d’aigua calenta de potència superior a 500.000 kcal/h
Les canonades d’instal·lacions de fluid tèrmic de potència superior a 25.000 kcal/h
Queden igualment sotmeses a aquesta ITC:
Les canonades de combustibles líquids, així com les preses de combustibles gasosos que
connecten amb equips de combustió d’instal·lacions incloses en aquesta ITC
S’exceptuen de l’aplicació d’aquesta ITC les canonades de conducció de fluids corresponents a:
Calderes que utilitzen combustible nuclear, instal·lacions d’aigua calenta destinades a usos
domèstics i/o calefacció no industrial i instal·lacions integrades en refineries de petroli i plantes
petroquímiques

Identificació de canonades
Totes les canonades s’han de poder identificar mitjançant la pintada apropiada amb colors distintius
segons la següent forma:
Aigua potable
Aigua calenta
Aigua condensada
Aigua d’alimentació
Aigua de purga
Vapor saturat
Vapor sobreescalfat i reescalfat
Vapor d’escapament
Combustibles gasosos
Combustibles líquids
Pesants
Lleugers

Verd
Verd amb banda blanca
Verd amb banda groga
Verd amb banda roja
Verd amb banda negra
Vermell
Vermell amb banda blanca
Vermell amb banda verda
Groc
Marró amb banda negra
Marró amb banda groga

4.3. CARTUTXOS DE GLP (ITC-MIE-AP04)
Instruccions i marques
Cada tipus de cartutx només es pot utilitzar en els aparells per als quals hagi estat concebut,
circumstància que s’ha de fer constar en el cartutx.
El cartutx ha de portar, amb caràcters ben visibles i indelebles, les següents inscripcions:
El nom i/o la marca del fabricant.
El número de fabricació o la data d’envasat.
La contrasenya oficial assignada.
El tipus de barreja i els aparells per als quals ha estat autoritat.
La càrrega neta en grams que conté.
La recomanació que s’emmagatzemi en un lloc fresc i airejat.
La recomanació que quedi ben buit abans de llençar-lo.
La recomanació de no llençar-lo al foc ni encara buit; a cada cartutx s’ha de consignar la paraula
inflamable.
Les instruccions per a l’ús i l’acoblament han d’acompanyar el cartutx, o bé han de ser-hi
serigrafiades, i cal ressaltar-hi que l’acoblament no s’ha de fer a prop de la flama.
Aquests cartutxos estan exempts de l’obligació de portar placa de disseny.

4.4. EXTINTORS D’INCENDIS (ITC-MIE-AP05)
Camp d’aplicació
Extintors mòbils o fixos de les següents característiques:
Amb càrrega de pols o haló no superior a 100 kg
Amb càrrega d’aigua o espuma no superior a 100 l
Amb càrrega d’anhídrid carbònic no superior a 10 kg

Classificació dels extintors
En funció del procediment d’impulsió de l’agent extintor, es classifiquen en:
1. Extintors permanentment pressuritzats.
- Extintors en què l’agent extintor proporciona la seva pròpia pressió d’impulsió, com ara els de
anhídrid carbònic
- Extintors en què l’agent extintor es troba en fase líquida i gasosa, com ara els hidrocarburs
halogenats, i la pressió d’impulsió dels quals s’aconsegueix mitjançant la seva pròpia tensió
de vapor amb l’ajut d’un altre gas propel·lent, com ara nitrogen, afegit en el recipient durant la
fabricació o la recàrrega de l‘extintor.
- Extintors en què l’agent extintor és líquid o sòlid pulverulent i la pressió d’impulsió del qual
s’aconsegueix amb l’ajut d’un gas propel·lent, inert, com ara el nitrogen o l’anhídrid carbònic,
afegit en el recipient durant la fabricació o recàrrega de l’extintor. Només quan l’agent extintor
sigui aigua, amb o sense additius, es podrà utilitzar com a gas propel·lent l’aire.
2.

Extintors sense pressió permanent.
- Extintors en què l’agent extintor és líquid o sòlid pulverulent i la pressió d’impulsió del qual
s’aconsegueix mitjançant un gas propel·lent, inert, com ara el nitrogen o l’anhídrid carbònic,
contingut en una ampolla o cartutx i que aporta la pressió de pressurització en el moment de
la utilització de l’extintor.
- Extintors en què l’agent extintor és líquid i la pressió d’impulsió del qual s’aconsegueix amb
un gas produït per una reacció química que té lloc en l’interior de recipient en el moment de la
seva utilització.

4.5. AMPOLLES I BÒTILS DE GASOS COMPRIMITS, LIQUATS I DISSOLTS A PRESSIÓ (ITCMIE-AP07)
Camp d’aplicació
Ampolles i bòtils per a gasos comprimits, liquats i dissolts a pressió. En particular, hi estan incloses
les ampolles i els bòtils d’acer soldats i sense soldadura, les ampolles d’acetilè dissolt, les ampolles
d’aliatge d’alumini, els blocs d’ampolles i els bòtils criogènics, així com els seus elements de
tancament, de seguretat i auxiliars.
En queden exclosos els recipients que tinguin una pressió màxima de servei inferior a 0,5 bar. Així
mateix, s’exclouen d’aquesta ITC els aerosols, els cartutxos de GLP i els extintors, així com els altres
recipients a pressió que estiguin subjectes a normes específiques.
Identificació dels gasos
Els gasos i les barreges dels gasos previstos s’identifiquen pels mitjans següents:
Sobre l’ogiva, marca del nom, el símbol químic o l’abreviatura autoritzada.
Aplicació sobre l’ampolla dels colors d’identificació corresponents al gas o la barreja que conté.
Les ampolles de gasos medicinals han de portar
blanc
pintada a l’ogiva la creu de Ginebra, de color vermell
sobre fons blanc. Aquests gasos han d’utilitzar els
mateixos colors que les ampolles industrials d’igual
vermell
denominació.

Colors del cos de l’ampolla
Els gasos es classifiquen en els grups següents:
ogiva
1. Inflamables i combustibles
2. Oxidants i inerts
3. Tòxics i venenosos
4. Corrosius
franja
5. Butà i propà industrials
6. Barreges industrials
cos
7. Barreges de calibratge
8. Gasos medicinals

5 cm

El cos de l’ampolla, depenent del grup de gasos que hagi de contenir, s’ha de pintar segons el que
s’especifica en la següent taula:
Colors d’identificació del cos de l’ampolla
Grup
Inflamables i combustibles
Oxidants i inerts
Tòxics i venenosos
Corrosius
Butà i propà industrials
Barreges industrials
Barreges de calibratge

Color
Vermell
Negre o gris
Verd
Groc
Taronja
Vegeu “Barreges de gasos”
Gris platejat

La inclusió d’un gas en un grup determinat es fa en funció de les característiques més destacades
d’aquest gas, la qual cosa implica que alguns gasos d’un grup poden tenir simultàniament propietats
de grups diferents.
Colors de l’ogiva
Cada gas que pertany als grups especificats anteriorment és definit pels colors de l’ogiva i una franja
de 5 centímetres d’ample. Aquesta franja a vegades pot ser del mateix color de l’ogiva i formar un
conjunt únic.
Barreges de gasos
Les barreges de gasos s’han de pintar conforme a les següents prescripcions:

Barreges de gasos industrials
El cos de l’ampolla s’ha de pintar amb el color corresponent al cos del component majoritari de la
barreja.
L’ogiva s’ha de pintar en quarters, amb els colors corresponents als de les ogives dels gasos que
componen la barreja, segons els següents criteris. S’ha de pintar en l’ogiva el nom comercial de
la barreja o els seus components.

a) Barreges de dos components:
Component 1
Component 2

2 1
1 2

b) Barreges de tres components:
Component 1 (majoritari)
Component 2
Component 3

1 2
3 1

c) Barreges de quatre components:
Component 1
Component 2
Component 3
Component 4


1 2
4 3

Barreges de calibratge
El cos i l’ogiva d’aquestes ampolles s’han de pintar de color gris platejat.

Bòtils criogènics
A fi de millorar la identificació dels bòtils criogènics, se’ls proveeix d’una etiqueta (mitjançant pintat o
un procediment similar) identificativa del gas contingut amb les característiques següents:
Gas
Oxigen
Nitrogen
Argó
Diòxid de carbó
Òxid nitrós

Fons
Blanc
Negre
Verd
Gris
Blau

Lletres
Negres
Blanques
Blanques
Negres
Blanques

Es col·loquen dues etiquetes en el cos de l’ampolla, situades de tal forma que sempre en sigui
possible la lectura amb independència de la situació d’aquesta.

4.6. RECIPIENTS FRIGORÍFICS (ITC-MIE-AP09)
Camp d’aplicació
Components dels sistemes frigorífics el volum brut interior dels quals sigui superior a 15 dm3 i la
pressió de treball sigui superior a 1 bar efectiu.
Se n’exceptuen els compressors frigorífics volumètrics o no volumètrics, les bombes de circulació de
refrigerants i tots els elements, sigui quin sigui el seu volum interior total i la seva pressió de treball,
que estiguin constituïts per tubs amb un diàmetre interior inferior a 160 mm.

4.7. APARELLS DESTINATS A ESCALFAR O ACUMULAR AIGUA CALENTA FABRICATS EN
SÈRIE (ITC-MIE-AP11)
Àmbit d’aplicació
Aparells produïts en sèrie de fins a 2.000 litres de capacitat i en què el producte P per V sigui igual o
inferior a 10, on P és la pressió de disseny en bar i V és el volum en metres cúbics, pel que fa a:
Acumuladors escalfadors d’aigua, acumuladors per a l’emmagatzematge d’aigua calenta i
dipòsits d’expansió en circuits d’aigua calenta.
Se n’exclouen les calderes per a la calefacció i les mixtes de calefacció i aigua calenta sanitària.
A l’empara del que es disposa en el Reglament d’aparells a pressió, no es consideren inclosos en
aquest Reglament els recipients de fins 10 litres de capacitat destinats a escalfar o acumular aigua
calenta, si la pressió de disseny és igual o inferior a 2 bar o en què el producte V per P sigui menor o
igual a 0,02.

4.8. CALDERES D’AIGUA CALENTA (ITC-MIE-AP12)
Àmbit d’aplicació
Calderes d’aigua calenta que incorporen o no un sistema de producció d’aigua calenta sanitària,
considerades amb independència de l’element calefactor, que presten servei en un emplaçament fix i
que estan compreses dins dels límits següents:
a.) Les destinades a usos domèstics i/o calefacció no industrial el producte V·P dels quals és menor
o igual a 10, on V és el volum, en m3, d’aigua de la caldera i P és la pressió de disseny en bar.
Per a les calderes en què el valor del producte V·P és superior a 10, cal aplicar el que es disposa
en la ITC-MIE-AP01 del Reglament d’aparells a pressió.
b.) Les destinades a usos industrials de potència tèrmica nominal inferior o igual a 200.000 kcal/h
(232,5 kW).
Les que superen aquesta potència o bé aquelles en què el valor del seu producte V·P (en la
forma descrita anteriorment) és superior a 10, s’han de regir així mateix per la ITC-MIE-AP01.
A l’empara del que es disposa en el Reglament d’aparells a pressió, no s’hi consideren incloses les
calderes murals de calefacció derivades d’escalfadors instantanis d’aigua que utilitzen combustibles
gasosos, amb potència útil nominal inferior o igual a 50 kW i amb un bescanviador de calor
l’equivalent terme en aigua del qual sigui inferior o igual a 0,082 kg per kW de despesa calorífica
nominal.
Si les calderes, incloses les murals a què es refereix el paràgraf anterior, disposen de dipòsit d’aigua
calenta sanitària, s’ha d’aplicar a aquest dipòsit el que s’especifica en la ITC-MIE-AP11 referent als
aparells produïts en sèrie destinats a escalfar aigua o acumular aigua calenta.
Igualment, tampoc es consideren incloses en el Reglament d’aparells a pressió les calderes en què
dispositius adequats eficaços impedeixin que la pressió efectiva pugui excedir de 0,5 bar, així com les
de capacitat inferior a 10 litres si la pressió de disseny és igual o inferior a 2 bar o en què el producte
V·P és menor o igual a 0,02 (V en m3 i P en bar).

Autorització d’instal·lació i posada en servei
Les calderes incloses en aquesta ITC no necessiten l’autorització d’instal·lació ni la de posada en
servei, excepte les calderes de model únic, fabricades per a un projecte determinat i concret, les
quals, per a la seva instal·lació i posada en servei, necessiten el que es determina en el Reglament
d’aparells a pressió.
Les calderes d’ús industrial compreses en aquesta ITC es poden instal·lar sense limitació pel que fa a
l’emplaçament i poden estar situades a una distància mínima de 0,2 m de les parets, sempre que no
ocultin elements de seguretat ni se n’impedeixi el maneig i manteniment.
Amb independència del que es disposa en aquesta ITC, les calderes que hi estan incloses queden
subjectes al que estableix el Reial decret 1618/1980, de 4 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
d’instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària i les seves instruccions tècniques
complementàries.

4.9. INTERCANVIADORS DE CALOR (ITC-MIE-AP13)
Camp d’aplicació
Intercanviadors de calor de plaques (ICP), i en queden exclosos els que tenen un potencial de risc
igual o inferior a 100. Aquests, a l’empara del que es disposa en el Reglament d’aparells a pressió, es
consideren igualment exclosos del Reglament.
Queden exclosos d’aquesta ITC els intercanviadors de calor d’espiral.
Classificació dels intercanviadors de calor de plaques
Els ICP es classifiquen en les categories definides a continuació, en funció de les característiques del
fluid que hagin de contenir i del seu potencial de risc, definit com el producte de la pressió de disseny
en bar pel volum total contingut en ambdós circuits expressat en dm3.


Potencial de risc
Grup 1: Superior a 10.000
Grup 2: Superior a 2.500 i inferior o igual a 10.000
Grup 3: Superior a 500 i inferior o igual a 2.500
Grup 4: Inferior o igual a 500



Característiques dels fluids
Grup A: Líquids o gasos tòxics, àcids, càustics o inflamables a qualsevol temperatura.
S’exceptuen d’aquest grup les solucions àcides o bàsiques per a neteja.
Grup B: Vapor d’aigua.
Grup C: Aigua i altres fluids no continguts en A i/o en B a temperatura superior a 85 ºC i
solucions de neteja.
Grup D: Aigua i altres fluids no continguts en A i/o en B a temperatura inferior a 85 ºC.



Categories d’intercanviadors de calor de plaques
Característiques del fluid
Potencial
de risc
1
2
3
4

A
1A
Categoria I
2A
Categoria II
3A
Categoria III
4A
Categoria IV

B
1B
Categoria II
2B
Categoria III
3B
Categoria IV
4B
Categoria V

C
1C
Categoria III
2C
Categoria IV
3C
Categoria V
4C
Categoria VI

D
1D
Categoria IV
2D
Categoria V
3D
Categoria VI
4D
Categoria VII

Si per l’intercanviador de calor de plaques circulen fluids que pertanyen a diferents grups, per a la
definició de la seva categoria s’ha d’utilitzar el de major perillositat.

4.10. APARELLS PER A LA PREPARACIÓ RÀPIDA DE CAFÈ (ITC-MIE-AP14)
Camp d’aplicació
Aparells per a la preparació ràpida de cafè que presten servei en emplaçaments de concurrència
pública, amb volums iguals o superiors a 4 litres de capacitat real, i amb una potència del sistema
d’escalfament més gran d’1,5 kW, sempre que el producte de la pressió de disseny en bar per la
capacitat en litres no sigui superior a 300 i la pressió màxima de servei de la caldera no superi els 2
bar (aproximadament 2 kg/cm2).
Formen part d’aquests aparells la caldera, els elements auxiliars i de seguretat i els sistemes
d’escalfament.
Aquesta instrucció comprèn les normes concernents al disseny, la construcció, les proves, la
instal·lació i la utilització dels esmentats aparells per a la preparació ràpida de cafè i dels equips
auxiliars.
A l’empara del que es disposa en el Reglament d’aparells a pressió, no es consideren inclosos en el
Reglament els aparells per a la preparació ràpida de cafè amb un volum inferior a 4 litres i amb una
potència d’escalfament igual o inferior a 1,5 kW.
Classificació dels aparells per a la preparació ràpida de cafè

Segons el nombre de grups

Segons el sistema de distribució del cafè

Segons l’element calefactor

4.11. INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT I EMMAGATZEMATGE D’AIRE COMPRIMIT (ITC-MIEAP17)
Camp d’aplicació
Aparells inclosos en les instal·lacions de tractament i emmagatzematge d’aire comprimit.
Se n’exclouen els aparells següents:
Màquines amb moviment rotatiu o alternatiu en les quals les consideracions de disseny més
importants i/o les sol·licituds depenen dels requeriments funcionals de l’aparell.
Dipòsits utilitzats com a acumuladors d’energia en vehicles automòbils.
Acumuladors hidropneumàtics.
Aparells inclosos en l’àmbit d’aplicació d’altres instruccions tècniques complementàries
A l’empara del que es disposa en el Reglament d’aparells a pressió, es consideren exclosos d’aquest
Reglament, i per tant exceptuats per a aquesta ITC, els dipòsits i recipients auxiliars com ara
separadors, pulmons, intercanviadors i altres d’anàlegs del sistema de compressió en els quals es
doni alguna de les següents condicions:
La pressió efectiva sigui inferior o igual a 0,5 bar.
El producte de la pressió efectiva expressada en bar pel volum en m3 sigui inferior o igual a 0,02.

5.

TAULA RESUM SOBRE NORMATIVA I INSPECCIONS PERIÒDIQUES DELS DIFERENTS APARELLS A
PRESSIÓ
TIPUS
D’APARELL

Aparells en els quals
es desenvolupa
pressió

CAMP
D’APLICACIÓ

NORMATIVA
APLICABLE

2

A partir de P > 0,5 kg/cm

(sense instrucció
tècnica
complementària)

(Si P <= 2 kg/cm2 i
V < 10 dm3 → exclosos)

Canonades de
conducció de fluids

Canonades quan:
P(kg/cm2 ) · D (diàmetre

(sense instrucció
tècnica
complementària)
Recipients sotmesos a
pressió
(sense instrucció
tècnica
complementària)
Autoclaus, etc.

interior en cm) >= 100 i, a







més, P > 4 kg/cm2

A partir de P > 1 kg/cm2
(Si P <= 2 kg/ cm2 i
V < 10 dm3 → exclosos)



Reglament d’aparells a pressió
(Reial decret 769/1999 i Reial
decret 1244/1979)
Articles 6, 12, 13, 15, 18, 19 i 30
de l’annex VIII del Reglament de
recipients a pressió (Reial decret
2443/1969)
Reglament d’aparells a pressió
(Reial decret 769/1999 i Reial
decret 1244/1979)
Articles 6, 12, 13, 15, 18, 19 i 30
de l’annex VIII del Reglament de
recipients a pressió (Reial decret
2443/1969)
Reglament d’aparells a pressió
(Reial decret 769/1999 i Reial
decret 1244/1979)
Articles 6, 12, 13, 15, 18, 19 i 30
de l’annex VIII del Reglament de
recipients a pressió (Reial decret
2443/1969)

INSPECCIONS
PERIÒDIQUES
Cada 5 anys
Si P·V >= 10
(per una entitat
d’inspecció i control)

Cada 10 anys
(per una entitat
d’inspecció i control mantenidor)

Cada 10 anys
Si P·V >= 10
(per una entitat
d’inspecció i control)

TIPUS
DE PROVES





Prova hidràulica
Inspecció interior
Inspecció exterior
Timbratge de la
vàlvula de seguretat






Prova hidràulica
Inspecció interior
Inspecció exterior
Timbratge de la
vàlvula de seguretat






Prova hidràulica
Inspecció interior
Inspecció exterior
Timbratge de la
vàlvula de seguretat

TIPUS
D’APARELL

CAMP
D’APLICACIÓ




Calderes
Economitzadors



Preescalfadors


Sobreescalfadors
Reescalfadors





Canonades per a
fluids relatius a
calderes





Calderes de vapor o aigua
sobreescalfada amb
P > 0,5 bar i
2
3
P(N/mm ) · V(m ) >= 0,005
Calderes d’aigua calenta
d’ús industrial amb potència
> 200.000 kcal/h
Calderes d’aigua calenta
d’ús no industrial quan
3
P(bar) · V(m ) > 10
Calderes de fluid tèrmic amb
potència > 25.000 kcal i
pressió < 10 bar (circulació
forçada) o pressió < 5 bar
(resta)
Economitzadors i
preescalfadors
Sobreescalfadors i
reescalfadors de vapor
Vapor saturat i caldera amb
potència > 200.000 kcal/h
Aigua sobreescalfada i
caldera amb potència
> 200.000 kcal/h
Aigua calenta i caldera amb
potència > 500.000 kcal/h
Fluid tèrmic i caldera amb
potència > 25.000 kcal/h
Combustibles líquids i
gasosos

NORMATIVA
APLICABLE

ITC-MIE-AP01
Calderes, economitzadors,
preescalfadors, sobreescalfadors i
reescalfadors

ITC-MIE-AP02
Canonades per a fluids relatius a
calderes

INSPECCIONS
PERIÒDIQUES

Als 5, 10, 13, 16,... anys
Si P·V >= 25
(per una entitat
d’inspecció i control)

Cada 5 anys
(per una entitat
d’inspecció i control)

TIPUS
DE PROVES






Prova hidràulica
Inspecció interior
Inspecció exterior
Proves en
funcionament amb
timbratge de la
vàlvula de seguretat




Prova hidràulica
Als 10 anys,
inspecció completa
amb desmuntatge
total o parcial de la
calorifugació en cas
de dubtes

TIPUS
D’APARELL

CAMP
D’APLICACIÓ
Extintors mòbils o fixos de:

Extintors
d’incendis

Ampolles i bòtils de
gasos comprimits,
liquats i dissolts a
pressió

 pols o haló <= 100 kg
 aigua o escuma <= 100 l
 de CO2 <= 10 kg

NORMATIVA
APLICABLE

INSPECCIONS
PERIÒDIQUES

ITC-MIE-AP05
Extintors d’incendis

Cada 5 anys
(per una entitat
d’inspecció i control –
fabricant)
Cada any (mantenidor)

Reglament d’instal·lacions de
protecció contra incendis


Ampolles i bòtils d’acer soldat
i sense soldadura, d’acetilè
dissolt i d’aliatge d’alumini,

ITC-MIE-AP07
blocs d’ampolles, bòtils
Ampolles i bòtils de gasos
criogènics amb
comprimits, liquats i dissolts a pressió
P >= 0,5 bar

(inclosos elements de
tancament, de seguretat i
auxiliars)

Clor: 2 anys (per una
entitat d’inspecció i
control)
Acetilè: 3 anys (per
una entitat d’inspecció
i control)
Resta: segons TPC
(per una entitat
d’inspecció i control)

TIPUS
DE PROVES


Nota: les proves les sol
fer el recarregador a
les seves instal·lacions


Recipients a pressió que no
siguin elements dinàmics
amb V > 15 dm3 i P > 1 bar

Primera: als 10 anys
Resta: cada 5 anys
ITC-MIE-AP09
Recipients frigorífics

Si P · V >= 40
(per una entitat
d’inspecció i control)

Segons la norma 7
de la ITC

Nota: les proves se
solen fer en les
instal·lacions del
gasista




Aparells a pressió que
pertanyen a
instal·lacions
frigorífiques

Prova hidràulica





Revisió exterior
Revisió interior
Desmuntatge i tarat
d’òrgans de
seguretat
Desmuntatge,
revisió i proves de
limitadors de
pressió
Prova hidràulica en
els casos de patir
algun mal o una
reparació, o d’haver
estat més de 2 anys
sense funcionar

TIPUS
D’APARELL

CAMP
D’APLICACIÓ

NORMATIVA
APLICABLE

INSPECCIONS
PERIÒDIQUES

TIPUS
DE PROVES

Cada 5 anys


Dipòsits
criogènics

Recipients per a
emmagatzematge i
utilització de gasos criogènics
amb
450 l < V < 2.000.000 l
amb P > 1 bar

ITC-MIE-AP10

Dipòsits criogènics







Calderes d’aigua
calenta



Calderes d’aigua de
calefacció o aigua calenta
sanitària d’ús domèstic o
no industrial amb
P(bar) · V(m3) <= 10
Calderes de calefacció o
aigua calenta sanitària
d’ús industrial amb
potència <= 200.000
kcal/h

ITC-MIE-AP12

Calderes d’aigua calenta

 Cada 5 anys,
Si P·V > 30.000
proves d’estanquitat
inflamables (per
i comprovació del
entitat d’inspecció i
sistema de
control)
seguretat
Si P·V > 45.000
 Cada 15 anys,
comburents (per
prova pneumàtica a
entitat d’inspecció i
1.1 Pms
control)
Si P·V > 55.000 inerts Nota: les proves les sol
(per entitat
fer el gasista in situ
d’inspecció i control)

Disposar del Registre de
tipus

TIPUS
D’APARELL

CAMP
D’APLICACIÓ

NORMATIVA
APLICABLE

Intercanviadors amb el potencial
de risc P(bar) · V(dm3) i el grup
de fluid següents:
 PR > 10.000 i fluids del grup
AoB
 2.500 < PR <= 10.000 i fluids
dels grups A o B
 500 < PR <= 2.500 i fluids
dels grups A o B

INSPECCIONS
PERIÒDIQUES

TIPUS
DE PROVES

Tramitació segons
RD 2135/1980

Autorització de
posada en servei



Cada 3 anys


PR > 10.000 i fluid del grup A



Cada 10 anys
Intercanviadors de
calor










PR > 10.000 i fluids del
grup B
2.500 < PR <= 10.000 i fluids
del grup A
500 < PR <= 2.500 i fluids
del grup A
2.500 < PR <= 10.000 i fluids
del grup B
PR > 10.000 i fluids del
grup C
PR <= 500 i fluids del grup A
500 < PR <= 2.500 i fluids
del grup B

ITC-MIE-AP13
Intercanviadors de calor



Cada 4 anys



Cada 10 anys


Cada 5 anys



Cada 10 anys

Cada 5 anys



Inspecció exterior per
part de l’usuari
Prova de pressió per
part d’una entitat
d’inspecció i control
reglamentari
Inspecció exterior per
part de l’usuari
Prova de pressió per
part d’una entitat
d’inspecció i control
reglamentari
Inspecció exterior per
part de l’usuari
Prova de pressió per
part d’una entitat
d’inspecció i control
reglamentari
Inspecció exterior per
part de l’usuari

TIPUS
D’APARELL

CAMP
D’APLICACIÓ

NORMATIVA
APLICABLE

Aparells per a la
preparació ràpida de
cafè

V >= 4 litres amb
potència > 1,5 kW
i P(bar) · V(dm3) <= 300
i pressió màxima de la
caldera < 2 bar

ITC-MIE-AP14
Aparells per a la preparació ràpida de
cafè

Aire
comprimit

Dipòsits, recipients auxiliars
com separadors, pulmons,
intercanviadors del sistema
de compressió amb
P > 0,5 bar i P·V > 0,02

ITC-MIE-AP17
Instal·lacions de tractament i
emmagatzematge d’aire comprimit

INSPECCIONS
PERIÒDIQUES

TIPUS
DE PROVES

5 anys
(per entitat d’inspecció i
control)
Cada 10 anys
(per entitat d’inspecció i
control)



Inspecció i proves





Inspecció interior
Inspecció exterior
Prova hidràulica

6.

PROCEDIMENT DE LEGALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS

El procediment a seguir per a la legalització de les instal·lacions amb aparells a pressió i per a les
seves revisions periòdiques és regulat per l’Ordre de 27 de març de 1990, de la Generalitat de
Catalunya, per la qual es regula l'aplicació del Reglament d’aparells a pressió en les
instal·lacions fetes a Catalunya.
A continuació es resumeixen els punts i aspectes més significatius d’aquesta Ordre:
Objecte
L'objecte d'aquesta Ordre és l'establiment de les normes de procediment a les quals s'han d'adaptar,
pel que fa a l'aplicació a Catalunya del Reglament d'aparells a pressió i de les instruccions tècniques
complementàries MIE AP que el despleguen, l'execució, la inspecció i el manteniment d'instal·lacions
que incorporin aparells a pressió, i també les que regulen l'actuació de les empreses instal·ladores
d'aquest tipus d'aparells i dels seus instal·ladors inscrits i el seu control per part de les entitats
d'inspecció i control de la Generalitat de Catalunya (EIC), sota la supervisió del Departament
d'Indústria i Energia.
No és objecte d'aquesta Ordre l'establiment i el control relatius a l'aprovació de tipus i a la construcció
o fabricació d'aparells a pressió, i tampoc els de les instal·lacions i els aparells exempts de l'aplicació
del Reglament d'aparells a pressió esmentat.
El compliment de la normativa regulada per aquesta Ordre no eximeix el titular del compliment de les
disposicions que afectin la instal·lació o l'activitat per una altra raó que la inclosa en el Reglament
d'aparells a pressió.
Instal·lació d'aparells a pressió
L'execució i la modificació de les instal·lacions objecte d'aquesta Ordre es realitzaran i es posaran en
funcionament sense l'autorització administrativa prèvia, llevat d'aquelles que formin part
d'instal·lacions industrials que la necessitin, d'acord amb el Reial decret 2135/1980, sobre
alliberament industrial, les quals seguiran el procediment establert per a l'activitat industrial no
alliberada, i sens perjudici de complir en tots els casos les condicions de seguretat respecte a les
persones, els béns i el medi ambient imposades per la legislació vigent i especialment per la
reglamentació de seguretat de les instal·lacions industrials a la qual fan referència concreta les ITC
corresponents.
Sens perjudici de les atribucions específiques dels titulats competents en relació amb la redacció de
projectes i amb la direcció de les obres projectades, l'execució, la modificació i el canvi
d'emplaçament de les instal·lacions d'aparells a pressió fixos, amb caràcter permanent o temporal,
seran realitzats per empreses instal·ladores d'aparells a pressió inscrites al Registre oficial dels
serveis corresponents del Departament d'Indústria i Energia, les quals estendran i facilitaran al titular
de la instal·lació el certificat d’instal·lació i de posada en marxa de cada un dels aparells instal·lats,
segons el model que s’adjunta més endavant.
El titular de la instal·lació, quan procedeixi al seu desballestament o a la cessió, a l'efecte de
constància al Registre, ho haurà de comunicar a l'Administració com més aviat millor o, en tot cas, en
el termini de tres mesos des de l'esdeveniment, independentment de les notificacions a les quals
estigui obligat per altres disposicions.

En cas de cessió haurà de fer constar les següents dades:
 Nom del nou titular
 Número d'identificació fiscal o número de DNI
 Adreça del nou titular.
Tots els aparells a pressió que s'instal·lin a Catalunya han de complir les condicions següents:
a) Haver estat fabricats per empreses degudament inscrites al registre d'empreses fabricants reparadors dels serveis competents per raó del lloc on està emplaçada l'activitat complint així el
que estableix la ITC corresponent.
b) Haver estat importats per importadors que hagin complert el que estableix la ITC corresponent o
el Reial decret 473/1988, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell
de les Comunitats Europees 76/767/CEE, sobre aparells a pressió.
Tots els aparells a pressió que es fabriquin o s'importin han d'estar degudament registrats en els
serveis competents corresponents a l'Administració territorial del fabricant o de l'importador. Per
aquest motiu, amb l'excepció dels que s'excloguin de forma expressa a la ITC corresponent, tots han
de tenir el seu número de placa de disseny i han de portar adjunt el certificat de construcció
corresponent, que ha de contenir com a mínim les dades que preveu l'article 22 del Reglament
d'aparells a pressió, i que es resumeixen a continuació, per tal d'acreditar la seva adaptació al model
de tipus registrat o aprovat, la qualitat de la fabricació i l'execució dels controls establerts de forma
concreta al registre de tipus i de forma general al Reglament i a les ITC que els són aplicables.

CERTIFICAT DE CONSTRUCCIÓ
L'empresa .............................................., inscrita en el Registre de Fabricants d'Aparells a Pressió
amb el núm. ..........................,
Certifica que:
S'ha construït en els seus tallers un ........................................................ de les característiques
següents (per cadascun dels recintes).
Denominació
Fluids continguts
Potència tèrmica en kW
Pressió de disseny en bars
Temperatura de disseny en ºC
Volum en m3
P·V en bars·m3
Amb marca ...................................... i núm. de fabricació ............................ Que aquest aparell quant
al disseny, als materials emprats, al mètode de fabricació i als assaigs realitzats, s'ajusta: Al tipus
registrat amb la contrasenya d'homologació .................................................. de data
................................................
Al projecte de model únic destinat a l'empresa ............................................................................
Autor del projecte ..................................................................................
Núm. de visat del Col·legi Oficial d ..................................................
............., ............. d .................... de 19..........
(Signatura i segell del fabricant)

Acta de proves en constructor
Es certifica que l'aparell ressenyat ha estat examinat visualment i dimensionalment, que s'ha
confeccionat el dossier de qualitat corresponent i que s'ha realitzat la prova hidràulica amb resultat
satisfactori sota la supervisió de (2) .................................................. qui pertany a l'entitat (2)
......................................................
Pressió de prova en bars (valors de cada recinte) ............................. al qual s'ha col·locat la placa de
disseny gravada amb el núm. de registre RAP ......................, la data de la prova i la marca del punxó
.................... del fabricant ....................................... de l'entitat d’inspecció i control.
Conforme per (3)
Signatura i segell del responsable de les proves (fabricant o EIC)
(1) Identificació de l'oficina receptora.
(2) Responsable de les proves (fabricant o EIC d'acord amb l'ITC).
(3) Organisme que hagi assignat el núm. del RAP de la placa de disseny.
Si aquest no és la pròpia Administració s'adjuntarà de la corresponent acreditació que garanteixi
la competència.

Constitueixen part integrant d'una instal·lació, segons aquesta Ordre, els aparells i elements
destinats a la producció, l'emmagatzematge, el transport i la utilització dels fluids a pressió en els
termes que resulten de les instruccions tècniques complementàries corresponents del Reglament
d'aparells a pressió, quan es trobin en un mateix local o zona de treball degudament delimitats i
sempre que es responsabilitzi de la seva posada en funcionament una única empresa instal·ladora o
un únic tècnic titulat director de la instal·lació.
No estan subjectes a les normes de tramitació d'aquesta Ordre, pel fet de no tenir la consideració
d'instal·lacions, els aparells o equips compactes mòbils que no necessiten instal·lació fixa ni estan
connectats a altres elements fixos sotmesos a pressió. Tampoc ho estan els aparells fixos o mòbils la
instal·lació dels quals hagi estat eximida de tot tràmit administratiu, de forma manifesta, per la
instrucció tècnica complementària corresponent. La utilització d'aparells inclosos en aquest apartat no
necessita cap tràmit, previ o posterior, davant l'Administració en relació amb el Reglament d'aparells a
pressió, llevat de la comunicació a l’Administració per part del titular en el moment de la seva
adquisició o del seu desballestament en el cas que el valor P·V sigui superior a 25 (P en bars i V
en m3).
Per tal de garantir-ne la seguretat, els aparells esmentats han d’estar proveïts de les plaques
de disseny i de fabricació corresponents amb la identificació del fabricant, han de portar
adjuntes les instruccions per a l’ús correcte, i s'han de sotmetre a les proves periòdiques o de
recàrrega que prevegin les ITC corresponents. Les instruccions esmentades, les ha de facilitar
obligatòriament el constructor, i el titular o l'usuari de l'aparell serà responsable, en tots els
casos, de la seva conservació i del seu compliment estricte.
L'execució i la posada en funcionament de noves instal·lacions, previstes en aquesta Ordre, les seves
ampliacions o modificacions importants i el seu canvi d'emplaçament estan subjectes als tràmits
administratius que s'indiquen a continuació, en funció de la seva importància i del seu risc.
1. Documentació a presentar per a la inscripció i posada en marxa d'una nova instal·lació
d'aparells a pressió
 Classe de la instal·lació: B i A
 Carpeta d’aparells a pressió:
 Instal·lació
 Model IO (relació de separates)
 Fotocòpia del DNI o del NIF del titular
 Projecte de la instal·lació signat per un tècnic titulat i visat (només per a la classe A)
 Esquema i descripció tècnica signada pel responsable de l'empresa instal·ladora (només per
a la classe B)
 Plànol de l'emplaçament
 Instruccions d'ús i de manteniment de la instal·lació
 Certificat del constructor per a cadascun dels aparells instal·lats
 Certificat d'instal·lació i de posada en funcionament de cadascun dels aparells a pressió
instal·lats
 Certificat de direcció i d'acabament d'obra signat per un tècnic titulat i visat (només per a la
classe A)

2. Documentació a presentar per a la inscripció i la posada en marxa d'una instal·lació
d'aparells a pressió que ha experimentat alguna modificació essencial o la reparació
d'algun dels aparells
 La documentació indicada a l'apartat anterior, referida exclusivament a la modificació
 Acta de la instal·lació inicial de l'aparell i, si s'escau, de la darrera prova periòdica
 Acta de prova per reparació de les parts sotmeses a pressió
3. Documentació a presentar per a la inscripció al registre, omesa al seu dia, d'una
instal·lació d'aparell a pressió feta abans de l'entrada en vigor del Reial decret 1244/1979
 Classe de la instal·lació: B i A
 Carpeta d’aparells a pressió:
 Instal·lació
 Model IO (relació de separates)
 Fotocòpia del DNI o del NIF del titular
 Projecte de la instal·lació signat per un tècnic titulat i visat (només per a la classe A)
 Esquema i descripció tècnica signada pel responsable de l'empresa instal·ladora (només per
a la classe B)
 Plànol de l'emplaçament
 Certificat de constructor per a cadascun dels aparells a inscriure o, si no contenen els
antecedents de construcció, memòria descriptiva amb càlculs firmada per un tècnic titulat i
visada
 Informe i acta de prova de la instal·lació signada per una entitat d'inspecció i control
acreditada
4. Dades mínimes que han de figurar a la documentació descriptiva o al projecte que cal
presentar d'acord amb els apartats anteriors
 Memòria descriptiva de les característiques dels tubs, aparells i elements de seguretat,
maniobra i mesura de la instal·lació, amb referència específica a les condicions de seguretat
reglamentàries de cada un dels elements i del conjunt, i un esquema general de la instal·lació.
 Cal, com a mínim, el detall i l’extensió que en cada cas exigeix la ITC corresponent, i ha
d’anar acompanyada, si escau, dels plànols de detall i del conjunt de la instal·lació
corresponents, i també de la seva situació en relació amb la planta i les rodalies.
Amb aquesta finalitat, es consideren les dues classes següents:
Instal·lacions de classe A
Aquest grup està constituït per les instal·lacions que, per la seva complexitat o per la importància i el
risc dels aparells que comprenen, requereixen que el seu compliment de la reglamentació de
seguretat vigent i l’execució correcta d'aquest, garantida per la signatura d'un tècnic competent titulat,
hagin de ser conegudes, sense ambigüitats, per l'Administració.
Es classifiquen en aquest grup les instal·lacions que inclouen un o més aparells o recipients a pressió
amb les característiques següents:
a.) Que continguin productes o substàncies químiques d'alt risc; s'hi consideren els descrits a
l'annex 3 de l'Ordre de 13 d'abril de 1989, sobre prevenció d'accidents majors en determinades
activitats industrials (DOGC de 24.4.1989), sempre que la quantitat global que pugui admetre la
instal·lació superi la desena part de la quantitat fixada a l'annex esmentat.

b.)

c.)

Que la suma del producte de la pressió de disseny (en bars) pel volum (en m3) de cada un dels
aparells interconnectats de la mateixa instal·lació sigui superior a 10 (Suma P·V > 10), mentre la
pressió del fluid es produeixi per acció de la flama o per reacció química.
Que la suma del producte de la pressió de disseny (en bars) pel volum (en m3) de cada un dels
aparells interconnectats de la mateixa instal·lació sigui superior a 25 (Suma PV > 25), mentre es
tracti d'algun altre tipus de fluid o de producció de pressió.

Instal·lacions de classe B
Aquest grup està constituït per les instal·lacions subjectes als tràmits mencionats anteriorment i que
no estan classificades en la classe A anterior.
Per a la posada en servei de les noves instal·lacions de les classes A i B, per a les seves ampliacions
o modificacions importants i per als canvis d'emplaçament s'ha de presentar a les oficines
desconcentrades del Departament d'Indústria i Energia la carpeta model d'instal·lacions d'aparells a
pressió amb la documentació indicada en els quatre punts anteriors, segons correspongui, la qual ha
de contenir com a mínim les dades descriptives que exigeixi en cada cas la instrucció tècnica
complementària corresponent del Reglament d'aparells a pressió.
Les instal·lacions de classe A requereixen la signatura d'un tècnic titulat competent, tant pel que fa al
projecte com a la certificació final d'obra.
Per a les instal·lacions de classe B és suficient que els documents descriptius de la instal·lació a
presentar siguin signats per la persona autoritzada de l'empresa instal·ladora oficialment inscrita que
l'hagi feta, la qual es fa responsable de l'autenticitat de les seves manifestacions.
La documentació que, d'acord amb els punts anteriors, ha de justificar el compliment de les
condicions tècniques i administratives establertes, l'ha de presentar el titular o la persona que el
representi, per triplicat, a qualsevol de les oficines desconcentrades del Departament d'Indústria i
Energia o a les que s'estableixin amb la col·laboració de les entitats d'inspecció i control (EIC), a les
quals la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre de 17 de març de 1986, ha atorgat la
concessió per fer controls i inspeccions en els àmbits reglamentaris de la seguretat industrial, sota la
supervisió de l'interventor tècnic corresponent.
En presentar la documentació, es comprovarà que estigui completa i es lliurarà una còpia de
l'expedient i el justificant de recepció amb la indicació del número de registre, que s'ha de gravar a les
plaques d'instal·lació que l'instal·lador ha de fixar a cadascun dels aparells de la instal·lació, indicanthi la data de l'execució. Tot seguit, l'original s’ha de trametre als arxius que els serveis del
Departament d'Indústria i Energia tinguin establerts, i se n’ha de fer arribar una còpia a la
dependència de l'EIC de la zona que correspongui, segons el contracte establert amb l'empresa
instal·ladora.
El justificant de recepció dels documents abans esmentats no pressuposa l'aprovació tècnica per
l'Administració de l'execució de la instal·lació, tal com preveu el Reial decret 2135/1980, de 26 de
setembre, però serveix a l'interessat com a justificant d'haver complert les seves obligacions
administratives en aquest aspecte, sens perjudici de les responsabilitats que contreguin en la seva
esfera els autors de la documentació tècnica i de les certificacions expedides, i les empreses i
persones que hagin intervingut o intervinguin en la instal·lació, l'explotació i el manteniment de les
instal·lacions a què fa referència la documentació presentada.

Les modificacions de les característiques essencials de les instal·lacions d'aparells a pressió com a
conseqüència del canvi del seu emplaçament, de la seva reparació o de la instal·lació de nous
aparells requereixen la presentació de la documentació indicada anteriorment segons la seva classe.
S'entén per reparació d'aparells a pressió, subjecta a l'article 15 del Reglament d’aparells a pressió,
tota modificació o reparació de les parts sotmeses a pressió que exigeixi soldadura o rebladura, com
ara la reparació d'esquerdes o el canvi o la modificació total o parcial de part del revestiment exterior,
la cambra, la recambra, els sòls, etc. en qualsevol tipus d'aparell, i també en el revestiment exterior,
plaques de fogar, cambres de combustió, cartel·les de reforçament, etc. en generadors de vapor.
També té aquesta consideració el canvi de combustible.
S'entén per operacions de manteniment, no subjectes a l'article 15 esmentat, el canvi de menys del
15% de tubs de caldera o de bescanviadors, tant si són en cambra com si estan soldats, la substitució
de juntes, el canvi de qualsevol aparell de junta o de seguretat, automatismes i altres accessoris en
calderes i aparells a pressió, sempre que aquests canvis es facin amb elements de les mateixes
característiques de pressió i de temperatura, i que tinguin les mateixes funcions que els originals,
encara que siguin de marca o de procedència diferents.
La reparació d'un aparell a pressió subjecte al Reglament d'aparells a pressió només pot ser
efectuada per empreses inscrites al registre d'empreses fabricants - reparadors de l'òrgan
territorial de la seu social de l'empresa, la qual ha de complir el que estableix la ITC corresponent i ha
d'estendre el certificats de reparació corresponent, que s’adjunta més endavant.
Les modificacions de les característiques físiques, geomètriques o d'ús fetes pel que fa al tipus
registrat requereixen els tràmits que s'estableixen per al registre d'un nou tipus.
Inspeccions i controls
Els titulars, propietaris i usuaris de les instal·lacions i dels aparells a pressió regulats per aquesta
Ordre han de tenir presents les normes de seguretat, de manteniment i de conservació establertes a
les ITC corresponents i a les instruccions que els ha de facilitar l'empresa responsable de la seva
instal·lació o fabricació.
S’ha d'adjuntar una còpia d'aquestes instruccions a la documentació que cal presentar per a la
inscripció i posada en marxa d'una nova instal·lació.
Així mateix, han de tenir cura que les revisions de manteniment i les revisions periòdiques establertes
reglamentàriament per les ITC corresponents siguin efectuades per personal o empresa competent, i
han de portar un llibre de registre visat i segellat per l'oficina que hagi rebut la documentació original
de la instal·lació, on ha de figurar:
 la relació de tots els aparells afectats per aquesta Ordre que s'hagin instal·lat
 les seves característiques
 la procedència
 el subministrador
 l'instal·lador
 la data d'inscripció de la instal·lació
 la data de la prova del constructor
 la data de les proves periòdiques successives i de les reparacions fetes
 l'entitat que les ha realitzades

Quan les ITC prevegin que les proves periòdiques reglamentàries poden ser executades pels serveis
de conservació de la mateixa empresa titular, si l’empresa vol acollir-se a l’opció ha de comunicar
prèviament la seva decisió d'autocontrol periòdic a una entitat d'inspecció i control de la Generalitat de
Catalunya perquè faci la supervisió i el control de les seves actuacions; també ha d’aportar els
justificants que acrediten que disposa de:
a) Personal idoni: amb carnet d'instal·lador o titulació tècnica oficial.
b) Mitjans tècnics adequats a les proves preceptives a les quals s'han de sotmetre els aparells
instal·lats.
c) Relació d'aparells a sotmetre a l'autocontrol periòdic reglamentari.
Amb la periodicitat que s'estableixi de comú acord, l'empresa titular ha de facilitar a l'EIC els
programes de revisió periòdica i, un cop fets, li ha de fer arribar l'acta i els resultats de cada prova, el
duplicat de la qual, degudament segellat per l'EIC, ha de ser retornat a l’empresa perquè quedi
constància a l'expedient, tal com estableix l'article següent.
Tots els aparells i instal·lacions sotmesos al Reglament d'aparells a pressió vigent seran
inspeccionats i provats periòdicament per tal de comprovar que es mantenen les condicions de
seguretat inicials de la instal·lació. També s'efectuarà la inspecció i la prova, en el lloc de
l'emplaçament definitiu, dels aparells usats que s'instal·lin de nou o que es traslladin, o bé dels
aparells dels quals el responsable de la instal·lació sospiti l'alteració de les condicions inicials de
seguretat.
Aquestes revisions les ha de fer el servei de conservació del mateix titular, l'empresa encarregada
d'omplir els aparells, una empresa instal·ladora inscrita oficialment o una entitat d'inspecció i de
control acreditada d'acord amb la normativa vigent, tal com estableixen les ITC corresponents; en tots
els casos es considerarà que una empresa instal·ladora inscrita pot substituir l'usuari i que una entitat
d'inspecció i de control acreditada pot substituir a l’usuari i l'empresa instal·ladora, quan ho convinguin
les parts afectades.
Els titulars de les instal·lacions a pressió queden obligats a sol·licitar de l'entitat competent la revisió i
la prova periòdiques reglamentàries indicades, llevat del cas que l'efectuïn els serveis de
manteniment del titular, d'acord amb les condicions mencionades anteriorment.
La sol·licitud s’ha de fer, com a mínim, amb l'antelació d'un mes respecte a la data límit en què
reglamentàriament correspongui fer la revisió.
Tant els titulars de les instal·lacions com les empreses instal·ladores han de tenir informada l'EIC
corresponent de les proves a realitzar per tal que aquesta entitat pugui fer-ne la supervisió, tal com
estableixen els protocols corresponents.
D'acord amb el paràgraf anterior, l'entitat corresponent ha d’efectuar dins el termini fixat les proves i
els controls establerts, en presència del titular o del seu representant, i n'ha d’estendre el certificat de
revisió periòdica corresponent, d'acord amb el model que es presenta més endavant, del qual ha de
trametre dues còpies a l'EIC supervisora de l'entitat que executa la prova per fer-ho constar
degudament a l'expedient i per dur a terme els controls que escaiguin. Si ha estat favorable, es
gravarà la data de la prova a la placa corresponent i l'EIC segellarà i retornarà una còpia de l'acta per
al titular de la instal·lació.

D'acord amb el Reglament d'aparells a pressió aprovat pel Reial decret 1244/1979, els aparells i les
instal·lacions instal·lats en la data de la seva entrada en vigor que no hagin estat inscrits al registre
corresponent del Departament d'Indústria i Energia i que pertanyen a tipus no aprovats pel Ministeri
d'Indústria i Energia, s’hi poden inscriure substituint el certificat d'instal·lació i de posada en marxa per
la documentació següent:
 Certificat de constructor o de la primera prova estès pel fabricant o per l'òrgan competent en el
moment de la seva construcció amb el facsímil de les plaques de disseny i de fabricant.
 Informe i acta de la prova, estesos per l'entitat d'inspecció i de control acreditada d'acord amb la
normativa vigent, que justifiquin que l'aparell, la seva instal·lació i el seu funcionament compleixen
totes les condicions de seguretat exigibles pel Reglament d'aparells a pressió i les ITC vigents, i
que han superat amb èxit els controls i les proves reglamentàriament establertes, atesa l'edat de
l'aparell.
En el cas que no es disposi de la documentació a què s’ha fet referència anteriorment, serà
necessària la presentació d'una memòria descriptiva amb els càlculs de resistència mecànica i la
justificació de les característiques de les vàlvules i altres dispositius de seguretat reglamentaris i els
plànols corresponents a l'aparell, redactats per un tècnic titulat i visats pel col·legi oficial corresponent.
Aquesta documentació, si escau, pot constituir una separata del projecte general de la instal·lació.
La documentació que s’ha d’emplenar per complir els tràmits de legalització i de revisions periòdiques
d’una instal·lació amb aparell/s a pressió és la que tramet el Departament d’Indústria, Comerç i
Turisme de la Generalitat de Catalunya en forma de carpeta verda, la carpeta “Aparells a pressió instal·lació”, que es presenta a continuació:

CARPETA VERDA “APARELLS A PRESSIÓ - INSTAL·LACIÓ”

I OBSERVACIONS A LA PORTADA
(1) El representant del titular ha d’omplir tots els requadres de la portada que no estan ombrejats amb les dades que han de
facilitar-li l’instal·lador i els tècnics responsables. En el cas de desconèixer alguna de les dades a l’hora de la presentació de
l’expedient, s'hauran d'aportar abans de segellar la conformitat del model AP2. En cap cas es poden ometre les dades dels
apartats amb regruix ni la signatura del representat en el requadre 14.
(2) En el requadre 7, si escau, s'ha d’indicar el número del Registre d'Establiments Industrials de Catalunya de l'Activitat
Principal, si es tracta d'indústria inscriptible (REIC), i el número de l’expedient original (API), si es tracta de l’ampliació d'una
instal·lació a pressió existent.
En el requadre 9, s'ha d’indicar l'EIC amb la qual l’empresa instal·ladora ha contractat el control de la instal·lació. Es recomana
que la carpeta es presenti a la seva delegació.
(3) El servei o delegació corresponent del DICT o I'EIC han d’omplir els requadres ombrejats. Si escau, en els requadres 7 i 15
s’han de fer constar les sigles de I'EIC receptora.
(4) Si escau, s’ha de fer constar qui és el responsable del manteniment i el conductor autoritzat de les calderes.
(5) Data i signatura de l’inspector i de l’interventor que digui a terme el control, segons escaigui.
(6) Cal presentar el llibre de registre de l’usuari d’acord amb el model establert pel DICT per tal que sigui diligenciat a l’oficina
receptora de la documentació. Quan el nombre d’aparells a pressió instal·lats en l’establiment sigui elevat, el titular podrà optar
per dur el registre d’aparells en un altre suport que reculli almenys les dades a què fa referència l’article 10.2 de l’Ordre de 27
de març de 1990 (DOGC 27.4.90). A aquest efecte, en lloc de la presentació del llibre a què fa referència aquest apartat, el
titular ha de presentar a la mateixa oficina, perquè sigui diligenciat, un informe sobre el sistema i els models que s’empraran.

II CLASSIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS A PRESSIÓ
QUADRE núm. 1
CLASSE A
Tipus d'aparells o recipients fixos compresos en la instal·lació i que la defineixen com de classe A
1. Aparell que conté substàncies químiques d'alt risc en quantitat significativa (1).
2. Aparells en els quals la pressió es produeix per acció de la flama o per reacció química quan la suma dels valors del
3
producte "pressió per volum" (pressió de disseny en bar x volum en m ) de tots els elements interconnectats d'una mateixa
3
instal·lació és superior a 10 (Suma P·V > 10 bar·m ) sense incloure-hi els tubs d'unió.
3. Aparells no compresos en els apartats anteriors quan la suma dels valors del producte "pressió per volum" de tots els
3
elements interconnectats d'una mateixa instal·lació és superior a 25 (Suma P·V > 25 bar·m ) sense incloure-hi els tubs
d'unió.
CLASSE B
Tipus d'aparells fixos no exempts de reglament, compresos en la instal·lació i que la defineixen com de classe B, sempre que
no sigui de classe A d'acord amb el punt anterior
3
4. Aparells interconnectats per als quals la suma de P·V no és superior a 10 bar·m (Suma P·V <=10):
ITC-MIE-AP1. Calderes de vapor i d'aigua sobreescalfada, d'aigua calenta industrial de potència tèrmica superior a
200.000 Kcal/h (232,5 kW) o de fluid tèrmic de potència nominal superior a 25.000 Kcal/h (29,4 kW), sempre que la
3
pressió efectiva superi els 0,5 bar o el producte P·V sigui superior a 0,5 bar·m .
Aparells sense instrucció tècnica aprovada en els quals es produeix la pressió per reacció química (reactors) o que
contenen substàncies químiques d'alt risc en quantitat no significativa (1), que estan sotmesos a pressió superior a
3
0,5 bar, o a 2 bar si el volum és inferior a 0,01 m .
3
5. Aparells interconnectats no inclosos en classes A per als quals la suma de P·V no és superior a 25 bar·m (Suma P·V <=
25):
- ITC-MIE-AP1. Economitzadors, preescalfadors, sobreescalfadors, reescalfadors i calderes d'aigua calenta sanitària, i
calderes industrials de potència tèrmica nominal inferior a 200 Mcal/h (232,5 kW), quan la pressió és superior a 0,5
3
bar o el producte P·V és superior a 0,02 bar·m .
No hi estan compreses les calderes murals de calefacció derivades d’escalfadors instantanis d'aigua de potència
nominal no superior a 50 kW i amb un intercanviador de calor d'equivalent tèrmic en aigua no superior a 0,82 kg per
kW.
3
- ITC-MIE-AP10 i AP15. Dipòsits criogènics de volum superior a 0,45 m i pressió efectiva superior a 1 bar.
- ITC-MIE-AP13. Intercanviadors de calor de plaques de categories II (1B) i III (2B).
- ITC-MIE-AP17. Dipòsits d'emmagatzematge d'aire comprimit de pressió efectiva superior a 0,5 bar o en què el
3
producte P·V és superior a 0,02 bar·m .
- Aparells sense instrucció tècnica aprovada quan estan sotmesos a pressió superior a 0,5 bar, o a 2 bar si el volum és
3
inferior a 0,01 m .
(1) S’hi consideren incloses les substàncies compreses en l’annex 3 de l'Ordre de 13 d'abril de 1989 (DOGC 24.4.89) sobre
prevenció d'accidents majors en determinades activitats industrials, sempre que la quantitat global que pugui admetre la
instal·lació superi la desena part de la quantitat fixada a l’annex esmentat.

III RESUM DE DOCUMENTS A PRESENTAR A LES OFICINES
QUADRE núm. 2

AMPLIACIÓ O
MODIFICACIÓ
IMPORTANT

Instància sol·licitud model I-0

X (1)

X (1)

X (1)

Carpeta i imprès model AP2

X

X

X

Fotocòpia del DNI o NIF del titular

X

X

X

Projecte per duplicat signat per un tècnic
competent i visat (classe A)

X

X

Documentació descriptiva per duplicat
signada per l’instal·lador (classe B)

X

X

Plànol o croquis d'emplaçament de la
instal·lació

X

X

Certificats del constructor dels aparells.
Imprès model AP1

X

X

X (2)

Certificats d'instal·lació dels aparells.
Imprès model AP3

X

X

X (3)

Instruccions d'ús i manteniment

X

X

X

X

Certificat de direcció i acabament de la
instal·lació signat per un tècnic competent i
visat (classe A)
Autorització o inscripció d’una instal·lació
existent

REPARACIÓ
DE
L’APARELL

INSCRIPCIÓ
D’INSTAL·LACIÓ
EXISTENT
(tran. 1a)

NOVA
INSTAL·LACIÓ

DOCUMENT

CANVI
DE
NOM

X

X
X

X
X

X

Inspecció periòdica d’aparells.
Imprès model AP4

X

X

Certificats de reparació. Imprès model AP5

X

Plànols i detalls de la reparació

X

Justificant d'instal·lació abans de 1979
Llibre de registre de l’usuari

P·V > 25

X
X

X

NOTES
(1) Solament quan aquesta carpeta és una separata o va acompanyada d'altres carpetes que són separates.
(2) Si no disposen de placa de disseny, l’han d'obtenir segons el procediment establert.
(3) L’imprès model AP3, en aquest supòsit, ha d’anar sempre signat per un inspector d'una EIC.

X

X

IV NORMES PER A LA POSADA EN SERVEI DE LES INSTAL·LACIONS D’APARELLS A PRESSIÓ
1.
GENERALITATS
1.1 L'execució i la posada en servei d'una nova instal·lació d'aparells a pressió, de la seva ampliació o de la modificació de les
característiques essencials d'una d’existent es regeix per l’Ordre del DIE de 27 de març de 1990 (DOGC de 27.4.90), per la
qual es regula l’aplicació del Reglament d’aparells a pressió en les instal·lacions executades a Catalunya per les instruccions
tècniques complementàries MIE-AP en la part no modificada per aquesta ordre i que els siguin d'aplicació, i per aquestes
NORMES.
1.2 Les instal·lacions fixes, segons la seva complexitat o la importància dels aparells que comprenen, si no estan exemptes de
l’aplicació del Reglament, es classifiquen en els grups A i B d'acord amb el que s'especifica en el quadre núm. 1, caracteritzats
essencialment perquè requereixen la presentació d’un projecte tècnic firmat per un tècnic titulat i visat pel col·legi oficial
corresponent, en el primer cas, i una documentació descriptiva signada pel mateix instal·lador en el segon.
1.3 La documentació tècnica esmentada ha d’anar acompanyada de la que s'indica en el quadre núm. 2, i s’ha de presentar a
les oficines receptores que a aquest efecte ha creat el DIE en col·laboració amb les EIC, concessionàries de la Generalitat de
Catalunya, en una sola CARPETA per cada instal·lació a pressió, en la qual s’han de considerar integrats tots els aparells i els
elements a pressió fixos que es trobin en un mateix local o zona de treball delimitada, subjectes a la responsabilitat d'un sol
tècnic o empresa instal·ladora i, de forma especial, quan estiguin intercomunicats entre si els diferents elements sotmesos a
pressió.
Cal advertir que, per a cada aparell o element sotmès a pressió independitzable, calen els impresos AP1, Certificat del
constructor, i AP3, Certificat de posada en marxa.
1.4 El titular o el seu representant ha d’omplir tots els requadres de la carpeta, ha de signarà en el REQUADRE 14 i es fa
responsable de la certesa de les dades consignades o de la coincidència amb les facilitades per l’empresa instal·ladora, segons
escaigui. L'errada o la negligència no excusable poden ser objecte de sanció.
En cas de desconèixer alguna de les dades requerides a l’hora de presentar la CARPETA, la carpeta es potdrà admetre de
forma provisional, sempre que estiguin complets els requadres amb regruix i hi hagi el compromís formal de l’interessat
d'aportar la resta de les dades tan aviat les tingui. Mentrestant, l’expedient es mantindrà paralitzat i la instal·lació no es podrà
posar en funcionament.
1.5 La paralització d'un expedient, per causa imputable al sol·licitant, durant tres mesos comportarà la seva cancel·lació d'acord
amb la Llei de procediment administratiu.
2.
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
2.1 La documentació tècnica o projecte a presentar ha de donar la informació necessària per a la identificació correcta de la
instal·lació i de tots els seus elements sotmesos a pressió, inclosa la xarxa de tubs d'interconnexió, així com dels elements
complementaris i auxiliars necessaris per a la seva maniobra, mesura, protecció i funcionament; per a cadascun s’ha de fer
referència concreta, si escau, a la instrucció tècnica complementària a la qual s'ajusta i al compliment de les condicions de
seguretat reglamentàries establertes. El contingut mínim de la documentació esmentada figura a l’apartat 4 de l’annex 1 de
l’Ordre de 27 de març de 1990. Qui la signi serà responsable del seu contingut i adaptació a la reglamentació vigent. L'errada o
negligència no excusable podrà ser motiu de sanció administrativa.
2.2 Quan la instal·lació a pressió de què es tracti formi part d'obres, instal·lacions o aparells subjectes a control del
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme que necessitin la presentació d’un projecte signat per un tècnic titulat, la carpeta
“Aparells a pressió - instal·lació” s’ha de presentar independentment a les oficines de I'EIC però cal fer-hi un esment exprés de
l’activitat principal de què la instal·lació forma part.
En aquest cas, cal que a l’expedient de l’activitat principal s'aporti un justificant de la presentació completa de la carpeta
“'Aparells a pressió - instal·lació” abans de la seva posada en marxa (AP2 diligenciat).
En el projecte corresponent a l’expedient de l’activitat principal s’ha de descriure succintament la instal·lació d'aparells a pressió
o s'hi ha d’adjuntar com a separata una còpia de la documentació tècnica corresponent a la instal·lació a pressió.
2.3 Quan la instal·lació a pressió formi part de, o contingui, elements subjectes al control del Departament d’Indústria, Comerç i
Turisme que no necessiten la presentació d'un projecte signat per un tècnic titulat, juntament amb la carpeta "Aparells a pressió
- instal·lació” es poden presentar com a separates les carpetes i la documentació de les altres activitats reglamentades.
L'oficina receptora trametrà cada carpeta a l’organisme al qual correspongui la tramitació.
2.4 Les instal·lacions a pressió corresponents a les subjectes als reglaments d’instal·lacions de calefacció, climatització i aigua
calenta sanitària (RD 1618/1980, de 4.7.80 –BOE de 6.8.80) i de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques (RD
3099/1977, de 8.9.77 –BOE de 6.12 .77) s’han de tramitar d'acord amb aquests reglaments i les seves ITC.
2.5 Si n’hi ha, les instal·lacions elèctriques auxiliars o complementàries de la instal·lació a pressió s’han de tramitar d'acord amb
les ordres de 14 de maig de 1987 (DOGC de 12.6.87) i de 2 de febrer de 1990 (DOGC de 14.3.90) i les seves modificacions
relatives a l’aplicació dels reglaments electrotècnics de baixa i alta tensió amb les següents consideracions:
a) Les carpetes de baixa i alta tensió s’han de presentar juntament amb la de “Pressió” com a la seva separata.
b) La documentació tècnica corresponent a la instal·lació elèctrica específica ha de formar part (al capítol o en un annex) de
la documentació tècnica de la instal·lació a pressió.

c)

Quan es necessiti un subministrament elèctric independent específic per a la instal·lació a pressió, s'exigirà el butlletí de la
instal·lació elèctrica corresponent. En els altres casos s’ha de fer referència al número de butlletí i instal·lador de la
instal·lació elèctrica general que l’alimenta, i s’ha d’aportar una fotocòpia d'aquest butlletí.
2.6 En la tramitació d'ampliacions, reparacions i modificacions que alterin les característiques essencials d'una instal·lació a
pressió existent, s'ha de justificar que la instal·lació original compleix la reglamentació vigent a l’hora de la seva execució, i cal
adjuntar a la carpeta “Pressió” els documents corresponents a la seva inscripció i a la darrera inspecció periòdica reglamentària
no caducada, si escau.
Als efectes anteriors, s'entén com a reparació les modificacions, les reformes o la substitució d'elements o parts sotmeses a
reparació en els supòsits definits a l’article 8 de l’apartat 2 de l'Ordre de 27 de març de 1990.
2.7 Les reparacions i modificacions que no alterin les característiques essencials ni el destí de les instal·lacions estan exemptes
de la presentació de tota classe de documentació a les oficines del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de les seves
EIC.
2.8 El canvi de nom del titular de la instal·lació o de l’adreça per a comunicacions s’ha de notificar a l’EIC que hagi fet la
inscripció o hagi controlat la darrera inspecció periòdica per tal que pugui actualitzar el registre corresponent.
3.
POSADA EN SERVEI
3.1 Un cop acabada la instal·lació a pressió i presentada o completada la documentació corresponent (QUADRE Núm. 2) i
abonades les taxes i tarifes que correspongui, l’OFICINA RECEPTORA comprovarà que s'han complert aquestes normes. Si
ho troba CONFORME retornarà, com a justificant de recepció, els impresos AP2 i un AP3 per cada aparell a pressió que formi
part de la instal·lació, una còpia del projecte o la descripció tècnica i, si escau, del certificat de direcció d'obra i de l’imprès l-O,
tots degudament diligenciats, datats i segellats.
3.2 Si la documentació presentada no és completa, es retornarà i s'advertirà amb una nota escrita i segellada de les
deficiències observades perquè sigui completada i retornada juntament amb aquesta nota. Malgrat això, per requeriment
exprés de l’interessat, s'admetrà la documentació incompleta i es retornarà com a justificant de recepció l’imprès AP2 i
l’advertiment escrit de les deficiències trobades. L'esmena de les deficiències s’ha de presentar en el mateix indret que la
documentació incompleta; mentrestant, no es pot posar en funcionament la instal·lació a pressió.
3.3 Si la instal·lació a pressió necessita subministrament d'energia procedent de la xarxa de servei públic, els documents que
calguin per a la connexió definitiva (electricitat, gas, etc.) no es tramitaran mentre no s'hagin trobat CONFORMES la carpeta i la
documentació a què fan referència els apartats anteriors.
4.
SUBMINISTRAMENT PROVISIONAL PER A PROVES
4.1 Quan, abans de la posada en funcionament definitiva de la instal·lació a pressió, sigui necessari disposar d'energia elèctrica
per fer proves, l’interessat pot sol·licitar-ho a l’OFICINA RECEPTORA de la carpeta; ha d’aportar, com a mínim, aquesta
carpeta havent emplenat tots el requadres amb regruix més el requadre 5, certificat de declaració del tècnic titular director de
l’obra o de l’instal·lador responsable, segons es tracti d’instal·lació de classe A o de classe B, que les proves es faran sota la
seva responsabilitat, i la carpeta “Baixa tensió”. L’Oficina receptora ha d’entregar, perquè es presenti a l’empresa
subministradora, el butlletí d'instal·lació elèctrica amb la indicació: “Conforme amb la connexió provisional per a proves, la qual
es farà definitiva quan s'aporti l’imprès ELEC 4 diligenciat. Vàlid per un mes llevat que es concedeixi una pròrroga justificada.
Data i segell".
5.
INSPECCIÓ PERIÒDICA I MANTENIMENT
5.1 El titular de tota instal·lació i de tot aparell a pressió està obligat al seu manteniment i conservació, i a sol·licitar d'una entitat
competent la inspecció oficial i la prova periòdica reglamentàries d'acord amb el que estableixi en cada cas la ITC corresponent
i l’article 11 de l’Ordre de 27 de març de 1990; a més, ha de facilitar, si escau, els materials i el personal auxiliar necessaris per
a la realització de les proves.
5.2 Quan el titular estigui autoritzat a fer la inspecció periòdica esmentada mitjançant el seu propi servei de conservació,
únicament tindrà l’obligació d'informar l’EIC corresponent de la data en què pensa realitzar les proves perquè aquesta EIC
pugui dur a terme la supervisió corresponent.
6.
ACCIDENTS
El titular d'una instal·lació està obligat a comunicar als serveis corresponents del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme les
característiques i dades corresponents a qualsevol accident en què estigui implicat algun dels aparells o elements de maniobra
o protecció de la seva instal·lació a pressió d'acord amb l’Ordre de 21 de novembre de 1989, sobre comunicació d'accidents en
instal·lacions industrials (DOGC de 8.1.90).

A continuació, es presenten els impresos adjunts a aquesta carpeta:

IMPRESOS DE LA CARPETA VERDA “APARELLS A PRESSIÓ - INSTAL·LACIÓ”

7.

AMPOLLES DE GASOS COMPRIMITS, LIQUATS I DISSOLTS A PRESSIÓ

7.1. Característiques generals de les ampolles de gasos
Marcatge de les ampolles
Atesa la gran versatilitat que presenten les ampolles de gasos en la seva utilització, l’usuari
d’aquestes ampolles ha de tenir una informació clara i concisa sobre el recipient i el seu contingut,
informació que s’obté a través de la marca de les ampolles, d’acord amb el que estableix el
Reglament d’aparells a pressió, que substitueix les plaques de disseny i que és preceptiva en tots els
aparells a pressió.

Les marques, que han de ser efectuades amb caràcters
visibles i duradors, s’han de situar a l’ogiva de l’ampolla, en
una part reforçada de l’ampolla o al collet. El més habitual
és que es faci en l’ogiva ja que, per la seva conformació
durant la fabricació, té més gruix que el cos cilíndric.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nom del propietari
Nom del fabricant
Número de fabricació
Símbol d’ampolla trempada
Data de la prova hidràulica
Contrast de la identitat
Tara de l’ampolla
Capacitat de l’ampolla en aigua
Número de l’ampolla donat pel seu propietari
Pressió de treball (només gasos comprimits)
Pressió de prova
Gas contingut
Quilograms de producte (només en gasos
liquats)
Protector

Com a excepció, en el cas de les bombones de butà, propà i les seves barreges, les marques es
poden gravar en l’anella o l’ansa de l’ampolla.
Els gasos comprimits continguts en una ampolla es troben totalment en fase gasosa, cosa que fa
que, per a una determinada capacitat de l’ampolla, la pressió depengui exclusivament de la quantitat
de gas existent. Per això el control de càrrega de l’ampolla es pot efectuar mitjançant la pressió. En el
cas dels gasos liquats, en l’ampolla coexisteixen una fase líquida i una de gasosa, i la pressió depèn
exclusivament de la temperatura, amb independència de les proporcions de gas i líquid existents.

Si una ampolla de gas liquat està carregada amb una petita quantitat de gas, és a dir té un grau
d’ompliment baix, el volum que ocupa el líquid en comparació amb el que ocupa el gas és petit i, en
anar pujant la temperatura, el líquid es va evaporant fins convertir-se tot en gas, moment en el qual la
pressió no segueix la corba de tensió, sinó que augmenta lentament en augmentar la temperatura. En
canvi, si una ampolla està molt carregada, grau d’ompliment alt, el volum que ocupa el líquid és elevat
en comparació amb l’ocupat pel gas i, en anar pujant la temperatura, la forma gasosa es va
condensant fins que tot el contingut és líquid.
A partir d’aquest moment, petites variacions de temperatura donen lloc a grans elevacions de la
pressió, amb el consegüent perill de ruptura de l’ampolla, la qual cosa ha obligat a introduir el
concepte grau d’ompliment, a fi que, a una temperatura de 65 ºC, la pressió en l’ampolla no
sobrepassi la pressió de prova.
Quant a determinats gasos, com és el cas de l’acetilè, no es poden envasar comprimint-los, perquè
resulten perillosos, raó per la qual es recorre a condicionar-los dissolts a pressió en un dissolvent,
generalment acetona, que al seu torn impregna un material porós que emplena completament
l’interior de l’ampolla i la missió del qual és localitzar una eventual descomposició del gas i evitar que
es propagui.
Color de les ampolles
Per tal que les ampolles puguin subministrar a simple vista una informació ràpida del seu contingut,
s’han de pintar d’acord amb els dictàmens establerts pel Reglament d’aparells a pressió, cosa que
constitueix un factor important des del punt de vista de la seguretat.
A més, en les ampolles de gasos medicinals és preceptiu que portin pintada, en l’ogiva, la creu de
Ginebra, de color vermell sobre fons blanc.
Color del cos de l’ampolla
El color del cos de l’ampolla depèn de la família de gasos a què pertany el gas que conté, les quals,
segons el reglament esmentat, són els següents:
Tipus de gas
Inflamables i combustibles
Oxidants i inerts
Corrosius
Tòxics
Butà i propà industrials
Barreges de calibratge

Color
Vermell
Negre
Groc
Verd
Taronja
Gris

Color de l’ogiva i de la franja
Cada gas corresponent a alguna d’aquestes famílies és definit pel color de l’ogiva i de la franja;
aquesta última és, de vegades, del mateix color de l’ogiva, amb la qual forma un conjunt únic.
Quant al color que correspon a cada gas, queda especificat en el Reglament d’aparells a pressió,
ITC-MIE-AP07.

Color de les ampolles que contenen barreges de gasos
En el cas de barreges industrials, el cos de l’ampolla s’ha de pintar del color corresponent al gas
majoritari de la barreja, mentre que l’ogiva s’ha de pintar en quarters, amb els colors corresponents
als de les ogives dels gasos que componen la barreja si estiguessin individualment en ampolles,
segons els següents criteris quant a distribució:
BARREJA DE COMPONENTS

Dos components

Tres components

Component 1
Component 2

Component 1
Component 2
Component 3

Component 1
Component 2
Quatre components
Component 3
Component 4

Etiquetatge d’ampolles
Aquestes etiquetes contenen una sèrie de
dades, com ara:

Nom i adreça del fabricant

Característiques principals del gas

Fórmula

Pictograma corresponent

Principals mesures que cal tenir en
compte per la a seva utilització segura
El pictograma està constituït per un rombe, del
color corresponent a la família de gasos a què
pertany el contingut de l’ampolla, i per una
figura, específica per a cada una de les famílies
de gasos.
En el cas particular dels gasos combustibles,
es distingeix entre els inflamables i
autoinflamables:
porten
inscrites
una
d’aquestes paraules i el color del rombe en el
cas dels autoinflamables és la meitat vermell i
la meitat blanc.

2 1
1 2
1 2
3 1
1 2
4 3

7.2. Riscos genèrics en la utilització d’ampolles de gasos
Riscos en el trasllat d’ampolles fet per l’usuari
En aquest apartat s’exposen els principals riscos que poden aparèixer en la manipulació d’ampolles i
les mesures preventives per evitar-los.
En el trasllat d’ampolles als diferents punts d’aplicació o de treball s’han d’adoptar, en particular, les
següents mesures preventives:












Cal emprar guants i calçat de seguretat.
El trasllat d’ampolles s’ha d’efectuar mitjançant carretons portaampolles. El
trasllat mitjançant arrossegament, rodament, etc. pot danyar les ampolles i
ocasionar-hi abonyegaments, marques, talls, etc., amb la consegüent
disminució de gruix de paret i, per tant, amb risc d’explosió de l’ampolla.
Quan sigui necessari elevar ampolles, l’operació s’ha de fer amb el carretó
portaampolles o en gàbies adequades. No s’han d’utilitzar mai
electroimants, cordes etc., ja que, davant un error del corrent o de la
corda, l’ampolla cauria.
El trasllat d’ampolles de gasos tòxics s’ha d’efectuar amb el tap de
seguretat.
Per a petits desplaçaments, per exemple des del carretó portaampolles
fins al punt de connexió a la línia, es pot moure les ampolles fent-les girar
sobre la base, després d’haver-les inclinat una mica.
Si, com a conseqüència d’un cop o caiguda accidental, l’ampolla quedés
deformada o marcada, o presentés esquerdes o talls, s’ha de tornar al seu
subministrador sense utilitzar-la.
Una vegada l’ampolla hagi estat situada en el seu lloc d’utilització, s’ha
d’assegurar convenientment amb una cadena de seguretat. Això evitarà
no solament les lesions que puguin produir a les persones en cas de
caure, sinó també la ruptura de connexions, etc. que poden originar els
consegüents escapaments de gas.

Riscos en l’expansió del gas contingut en les ampolles
Els gasos continguts en les ampolles poden estar a pressions molt dispars (200 bars el nitrogen, 18
bars l’acetilè, etc.); en tot els casos és necessari reduir la pressió per tal de poder utilitzar-los sense
causar danys o la destrucció d’instruments i aparells, amb el consegüent risc de projecció d’elements i
raigs de fluids a pressió.
Per evitar aquests riscos, és recomanable seguir les següents indicacions:




Cal utilitzar un regulador adequat, compatible amb el gas en ús, tant pel que fa a pressió com a
materials i rosques de connexió amb l’ampolla.
No s’ha de fer la regulació de sortida del gas de l’ampolla, per simple laminat, deixant-ne l’aixeta
entreoberta. És una operació perillosa que ha d’estar absolutament prohibida.
S’han de rebutjar els reguladors que presentin manòmetres trencats, ja que, independentment
de la seva ineficàcia, es poden produir pèrdues i fins i tot projecció dels seus elements a causa
de la pressió.



Quan es tracti de recollir el gas contingut en dos grups d’ampolles, s’han d’emprar centrals de
gasos, les quals asseguren la marxa contínua d’una font de gas en condicions segures.

Riscos en la utilització dels ràcords d’unió
La connexió a una ampolla d’un manoreductor, una canalització, etc. s’ha d’efectuar amb el tipus de
peça que correspongui al gas en ús i d’acord amb el que estableix el Reglament d’aparells a pressió
en la ITC-MIE-AP07.
És recomanable seguir les següents indicacions:

Les peces de connexió han d’estar en bon estat, i cal vigilar especialment les parts roscades, i
rebutjar-les si el filet presenta signes de desgast detectable o deteriorament.
És molt perillós utilitzar ràcords amb rosca defectuosa, desgastada o de característiques
semblants però no idèntiques, ja que, en aquests casos, no seria impossible l’acoblament, però
es correria el risc de l’existència de fugues o de l’expulsió inesperada de la connexió per l’efecte
de la pressió.


Les juntes utilitzades per aconseguir l’estanquitat dels ràcords
han de ser de material compatible amb el gas en ús, i han de ser
proporcionades pel subministrador del gas. Emprar juntes
inadequades, incompatibles amb el gas, és origen de greus
accidents, com per exemple emprar juntes de material orgànic
amb oxigen.



Quan una junta presenti alguna alteració, s’ha de reemplaçar per
una de nova de les mateixes característiques. També és
convenient fer-ho periòdicament.

Riscos en la utilització de canalitzacions de connexió
Per a la utilització del gas contingut en una ampolla és
necessari conduir-lo des de l’ampolla fins al punt
d’aplicació, i això s’ha de fer emprant canalitzacions.
El tipus de canalització utilitzat depèn de factors com la
forma d’utilització del gas, l’ús a què es destina, la pressió
del gas, la distància entre ampolla i punt d’ús, etc.
En les canalitzacions es poden produir fugues de diversa índole, amb el consegüent risc associat,
segons les característiques del gas que transporten.
És recomanable tenir en compte les següents mesures preventives:



Les canalitzacions han de ser d’un material compatible amb el gas en ús i la seva pressió
nominal ha de ser l’adequada a la pressió d’utilització del gas.
S’ha de donar una particular importància a les mànegues:
Abans d’utilitzar una mànega se n’ha de comprovar l’estat per detectar possibles anomalies,
com desgastos, erosions, talls, etc.

-

-

-

-

-



En el cas de sospitar l’existència d’una fuga, s’ha de tractar de detectar introduint la mànega
pressuritzada en un recipient d’aigua, o bé s’ha de recórrer tota aplicant-hi una solució
sabonosa que detecti la fuga. No s’ha d’utilitzar mai la flama per a la detecció d’una fuga, ni
s’han d’emprar cintes aïlladores o elements similars per reparar-la.
La unió de les mànegues amb els manoreductors s’ha d’efectuar amb la peça adequada, i
en cap cas es poden utilitzar filferros o elements similars ni s’han de posar exclusivament a
pressió. S’ha de tenir en compte que la mateixa pressió del gas pot deixar-los anar, amb el
consegüent llançament i escapament del gas; a més, poden donar lloc a fugues i, fins i tot,
al tall de la mànega si s’utilitzen filferros.
Les mànegues han de tenir una longitud adequada al treball a realitzar; cal assegurar-se’n
abans de començar la tasca i substituir-les per altres de major longitud si cal. Això evitarà
que les mànegues siguin sotmeses a càrregues mecàniques en tractar d’apropar-les al punt
d’ús, a més de forçar-ne la postura. No s’han de fer unions de mànegues amb ràcords
intermedis.
Cal evitar el contacte amb greixos i olis, ja que determinats gasos com l’oxigen, el peròxid
de nitrogen, etc. s’hi poden combinar amb violència explosiva.
Per evitar les conseqüències que pot comportar la inflamació d’una fuga, les mànegues no
s’han de portar sobre l’esquena; cal mantenir-les enrotllades a les ampolles o bé fer-les
passar per sota de les cames.
No s’ha d’estrangular una mànega per tallar el pas del gas. A més que així no hi ha certesa
de tancament, es corre el perill de danyar la conducció.
Una vegada acabats els treballs, cal recollir les mànegues i guardar-les en un lloc adequat.
Els carros portampolles solen disposar de llocs específics per enrotllar-les.
S’han de substituir les mànegues que porten data de caducitat, per exemple les de butà, així
com aquelles en què així s’aconsella.

Les canalitzacions flexibles, utilitzades en instal·lacions d’alta pressió, poden ser causa
d’accidents, bé per ruptura o bé per inflamació, en el cas que transportin gasos com l’oxigen.
La ruptura d’una canalització flexible es pot deure a les següents causes:
Mal disseny o mala fabricació.
Material incompatible amb el gas en ús; cal tenir en compte que hi ha canalitzacions
flexibles la camisa de les quals està constituïda per niló, neoprè, nitril, politetrafluoretilè, etc.,
els quals poden presentar incompatibilitat amb el gas en ús. Per exemple, el
politetrafluoretilè presenta gran permeabilitat davant l’hidrogen, o els altres materials
esmentats no són compatibles amb l’oxigen a causa de la baixa temperatura
d’autoinflamació en presència seva.
Microfissures degudes a l’electricitat estàtica. Els materials plàstics tenen una conductivitat
elèctrica relativament baixa i l’acumulació d’electricitat estàtica en la camisa d’una
canalització flexible pot provocar-hi fissures a causa de descàrregues elèctriques.
Pressurització molt ràpida i consegüent risc de cop d’ariet.
Mala utilització de canalitzacions flexibles, amb estiraments, plecs, impactes mecànics,
atmosferes corrosives, etc.

Quant a la inflamació de canalitzacions flexibles, pot tenir lloc en instal·lacions de gasos com l’oxigen i
obeir a les següents causes:
Ús de materials en la camisa de la canalització flexible amb una temperatura
d’autoinflamació molt baixa, davant l’oxigen.

-

Contaminació amb olis i greixos, que en el cas de l’oxigen pot donar lloc a reaccions
explosives.
Pressurització ràpida, amb el consegüent risc d’escalfament per compressió adiabàtica.
Presència de partícules, el xoc de les quals, en ser arrossegades per la corrent gasosa, pot
produir espurnes.
Formació d’electricitat estàtica per aquestes partícules.

Com a prevenció, es recomana adoptar les següents mesures:
Les canalitzacions flexibles han de ser adequades en material, pressió, etc. al gas a
contenir.
Sempre que es produeixi el mínim dubte, cal consultar el subministrador del gas.
Quan així es demani, s’han d’utilitzar canalitzacions flexibles antielectricitat estàtica.
Cal evitar la presència de partícules en tot servei de gas, i en particular amb oxigen; per això
s’ha d’efectuar una neteja adequada, s’han de protegir les sortides de les aixetes de les
ampolles, durant el seu transport, amb elements de tancament hermètic, s’han de purgar a
l’atmosfera, breument, les ampolles, abans de connectar-les i, si escau, s’han de disposar
filtres adequats en la línia, en el punt d’unió a l’ampolla.
La longitud de la canalització flexible ha de ser l’adequada a cada aplicació, amb la qual
cosa s’evitaran torsions.
S’han de mantenir en bon estat, inspeccionant-les regularment per detectar possibles
anomalies i substituint-les després de períodes d’ús concret.
Quan la utilització de la canalització flexible comporti estar sotmès a abrasions, impactes,
etc., se l’ha de dotar d’un embolcall protector.
Per tal d’eliminar la possible inflamació de canalitzacions flexibles utilitzades amb oxigen per
compressió adiabàtica, s’han d’utilitzar les canalitzacions flexibles que disposin de virolles
en els extrems, la missió de les quals és la de dissipar la calor que es produeixi.


Les lires de dilatació o espirals que tenen una longitud curta i uneixen ampolles amb centrals de
gasos poden resultar danyades, si són de material incompatible amb el gas, per les flexions a
què es poden veure sotmeses durant la utilització i/o connexió, o es poden trencar en el cas de
caiguda d’ampolles que no estiguin convenientment assegurades.
Com a prevenció, es recomana adoptar les següents mesures:
Utilitzar les que siguin de material compatible amb el gas, així com les de disseny i pressió
adequats.
No sotmetre-les a torsions o flexions excessives durant la seva connexió o utilització.
Subjectar adequadament les ampolles que connecten.
Revisar-les i substituir-les periòdicament.
Quan se sospiti l’existència d’una fuga, tractar de detectar-la amb una solució sabonosa.
Mai s’ha d’utilitzar la flama per a aquesta detecció.



Les conduccions fixes, per exemple les que uneixen casetes de gasos amb els punts
d’utilització, poden tenir trams aeris i trams soterrats, i els riscos que s’hi poden presentar són
determinats pel deteriorament, la ruptura, etc., que es tradueixen en un escapament de gas, el
qual, segons on es produeixi, pot tenir majors o menors conseqüències. Per exemple,
l’acumulació de gasos inerts en galeries subterrànies per on transcorren i el consegüent risc
d’asfíxia.

Com a prevenció, es recomana adoptar les següents mesures:
Tenir un disseny, una pressió nominal, un material, etc. adequats al gas en ús.
Identificar-les amb el color corresponent al gas contingut d’acord amb les normes
internacionals.
Quan transcorrin soterrades, tenir en compte la distància entre la generatriu superior de la
conducció i la superfície del terreny, de manera que sigui suficient per protegir-les d’esforços
mecànics exteriors deguts a les càrregues del terreny i a la circulació rodada. Així mateix,
les que estiguin sotmeses a corrosió han d’anar protegides adequadament.
Quan transcorrin aèries, no disposar-les arran de terra. Els dispositius de fixació han
d’assegurar-ne l’estabilitat i l’alineació i no poder estar en contacte amb conduccions d’aigua
calenta, vapor i electricitat.
Sotmetre-les periòdicament a una prova d’estanquitat, utilitzant nitrogen o aire a pressió i
mesurant la pèrdua de càrrega que es produeix en un temps determinat.
Tenir en compte, si escau, les prescripcions a què puguin estar sotmeses aquestes
canalitzacions, d’acord amb el Reglament d’aparells a pressió, les normes bàsiques
d’instal·lació de gas, etc.
7.3. Recomanacions de seguretat en la utilització d’ampolles de gasos
El tractament que pot rebre una ampolla pot ser molt variat. Per exemple, el d’una ampolla que es
troba en una caseta de gasos i connectada a una línia, i el d’una ampolla usada per a soldadura en el
lloc de treball.
En la utilització de les ampolles, es recomana adoptar com a mesures a preventives les següents:

S’han d’utilitzar tal com són subministrades pel proveïdor del gas, sense treure en cap cas la
tulipa protectora de l’aixeta. Aquesta peça té com a missió protegir aquesta aixeta de cops i
caigudes, ja que és la part més dèbil de l’ampolla; així s’eviten possibles escapaments del gas i,
fins i tot, que l’aixeta sigui llançada.

El color de les ampolles és un element de seguretat que indica de forma ràpida el seu contingut.
El repintat de les ampolles és una operació que ha de fer exclusivament el subministrador del
gas.

Les ampolles de gas no s’han d’utilitzar com a suport per colpejar peces o com a corró per
transportar màquines, peces, etc. Aquestes accions comporten un risc greu de disminuir les
característiques de resistència de l’ampolla, amb el perill d’explosió.

No s’han d’utilitzar per encebar arcs ni com a suport per soldar peces: amb això es poden
modificar les característiques del material de l’ampolla, es poden crear cràters amb gruix de
paret inferior, etc., cosa que pot comportar un risc d’explosió de l’ampolla.

Quan es treballi amb ampolles per a soldadura oxiacetilènica, durant les parades del treball no
s’ha de deixar el bufador encès i penjant de les ampolles, ja que la seva calor, en actuar
puntualment, pot modificar les característiques resistents del material de l’ampolla o pot iniciar la
descomposició de l’acetilè per la calor i traduir-ho tot en un risc d’explosió.

Les ampolles no s’han de sotmetre a baixes temperatures sense l’autorització del subministrador
del gas; depenent de les característiques de l’acer que les constitueix, les ampolles poden
esdevenir fràgils per efecte del fred i, posteriorment, explotar. La utilització d’un acer de
composició adequada soluciona aquest problema.

Abans d’utilitzar una ampolla de gas cal assegurar-se del seu contingut i llegir les marques i
etiquetes que hi figuren. Davant de qualsevol dubte sobre el contingut de l’ampolla o sobre la
seva utilització, s’ha de consultar el subministrador del gas abans d’utilitzar-la.


















Si s’adquireix una ampolla amb la data de prova hidràulica caducada, cal tornar-la al
subministrador del gas sense treballar-hi.
En el lloc d’utilització només hi ha d’haver l’ampolla en ús i la de recanvi, si escau. Cal tenir en
compte que, en el cas d’haver-hi més ampolles, i d’acord amb el que s’estableix en la ITC-MIEAPQ05 del Reglament d’emmagatzematge de productes químics, el local es considerarà com un
magatzem i, per tant, haurà de complir els requisits establerts en l’esmentada instrucció.
Les aixetes de les ampolles s’han d’obrir lentament i de forma progressiva: en el cas que es
presenti alguna dificultat per a l’obertura, cal tornar l’ampolla al subministrador. En cap cas es
poden utilitzar eines o forçar l’aixeta per obrir-la.
Les aixetes de les ampolles no s’han de greixar en cap cas, ni s’hi ha d’actuar amb draps,
guants, etc. plens d’oli o greix; alguns gasos presenten una reacció explosiva amb aquests
elements.
Per l’obertura d’una ampolla, l’aixeta ha d’estar en posició oposada a l’operari, i en cap cas
dirigida cap a altres persones. Amb això s’eviten accidents deguts a escapaments de gas a
pressió o a la projecció d’elements, en cas d’errada.
Quan es connecten diverses ampolles a una línia, aquestes ampolles no han de tenir
enfrontades les sortides de les aixetes; amb això s’evita, en cas d’escapament, que l’incendi de
l’escapament, etc. en una de les ampolles actuï sobre l’aixeta de l’altra.
Quan per a l’ús d’un gas sigui necessari utilitzar un cabal major del que pot subministrar una
ampolla, d’acord amb les especificacions del subministrador, es poden utilitzar diverses ampolles
disposades en paral·lel o es pot recórrer a un bloc d’ampolles. Mai s’ha d’utilitzar calor per
obtenir més cabal de l’ampolla, ja que es corre el risc que exploti.
Les ampolles no s’han d’esgotar totalment. Es recomana deixar d’utilitzar-les quan el seu
contingut disminueixi fins a un 5% de l’inicial. S’evita amb això la contaminació de l’ampolla per
contrapressió, circumstància que, en cas de produir-se, s’ha de comunicar al subministrador.
Un cop finalitzat el treball amb les ampolles, o durant una interrupció, se n’ha de tancar l’aixeta,
sense confiar l’estanquitat del sistema a elements com bufadors, etc., en els quals la possibilitat
que es produeixi un escapament és elevada.

Recomanacions en cas de fuita d’una ampolla
Si es produeix una fuita en una
ampolla de gas, és necessari
intervenir tan ràpidament com sigui
possible, per la qual cosa convé que
les persones que treballin amb
ampolles estiguin formades per
solucionar els possibles problemes.
En el següent esquema s’indiquen els
llocs de l’ampolla on es pot produir
una fuita i l’actuació que correspon en
cada cas, si bé s’ha que tenir en
compte que, segons el tipus de gas
que conté l’ampolla, s’ha de
completar amb altres mesures, les
més genèriques de les quals
s’indiquen seguidament.



Gasos inerts
Els gasos inerts donen lloc a l’aparició d’atmosferes suboxigenades en desplaçar l’aire.
Quan es produeixi una fuga en una ampolla de gas inert, s’han de prendre les precaucions
necessàries per determinar si s’ha produït una atmosfera suboxigenada, particularment en llocs
tancats, semitancats, etc., i no s’hi ha d’entrar sense equip de respiració autònom.
Si la fuga és d’un bòtil criogènic, s’ha d’utilitzar aigua polvoritzada per dissipar la boira que es
forma i no s’hi ha d‘entrar sense equip de respiració autònom. Cal tenir en compte que la
vaporització d’un gas inert en estat líquid, com per exemple el nitrogen, dóna lloc a 691 litres de
gas per cada litre de líquid, a 15°C de temperatura i 1 bar de pressió.



Gasos oxidants
Atès que aquests gasos, com per exemple l’oxigen, afavoreixen la combustió, s’ha d’assegurar
que la roba no s’ha impregnat amb el gas i, una vegada a l’exterior, la roba s’ha d’airejar durant
almenys 15 minuts; no es pot apropar a punts calents o flames, no es pot fumar cigarrets, etc.



Gasos combustibles
L’aproximació a aquestes ampolles s’ha de fer amb el vent d’esquena, cosa que evitarà que, en
cas d’incendiar-se, es quedi envoltat per les flames. Alguns gasos, com l’hidrogen, presenten
una flama blavosa, quasi imperceptible, per la qual cosa cal apropar-s’hi amb una perxa que a
l’extrem tingui un paper, el qual, en incendiar-se, delatarà l’existència de flama.



Gasos tòxics
S’ha de disposar del material de protecció adequat i l’aproximació s’ha de fer amb el vent
d’esquena. Cal verificar l’existència de fuga amb el mètode adequat; per exemple, en cas de
clor, utilitzant una solució aquosa d’amoníac, cosa que produiria un fum blanc i delataria la fuga.



Gasos corrosius
S’ha de disposar del material de protecció adequat, i l’aproximació s’ha de fer amb el vent
d’esquena. Cal verificar la fuga amb un mitjà adequat; per exemple, en cas d’amoníac, utilitzant
tubs colorimètrics.

Les recomanacions d’actuació s’han indicat de forma genèrica. Per això és convenient consultar el
proveïdor del gas, el qual recomanarà la forma d’actuació específica més adequada.

Recomanacions d’actuació en cas d’incendi
En cas de produir-se un incendi, totes les ampolles de gas exposades al foc poden explotar, amb el
consegüent perill de projecció d’elements de l’ampolla i/o trossos, de gas contingut, que pot ser tòxic,
corrosiu, etc., i d’ones de pressió.
Davant un incendi, i per tal d’evitar l’explosió de les ampolles, es recomana adoptar les següents
mesures:

Avisar tot el personal i evacuar la zona.

Avisar el servei de bombers.

Fer un inventari sobre el nombre d’ampolles que hi ha, el seu contingut i la situació. Aquestes
dades poden ser molt útils per als bombers quan arribin.

Evacuar el major nombre possible d’ampolles quan l’operació no comporti risc.




Solament si és possible, tancar les vàlvules de les ampolles que estiguin pròximes a l’incendi,
sempre que no hagin estat afectades.
Refrigerar amb raigs d’aigua les ampolles que no puguin ser evacuades o que s’hagin escalfat o
comencin a escalfar-se; cal fer-ho situant-se a una distància de seguretat i protegint-se
adequadament.

Les ampolles que s’hagin vist afectades per un foc no han de ser manipulades sense consultar
prèviament el subministrador del gas.

8.

APARELLS D’AIRE COMPRIMIT

Un dels aspectes que s’ha de tenir en compte d’un compressor és el seu lloc d’ubicació, ja que un mal
emplaçament pot comportar, entre d’altres, els següents riscos:










Els compressors petits se solen ubicar en llocs allunyats del
lloc de treball, cosa que implica que la supervisió i el
manteniment queden moltes vegades relegats.
En compressors grans, la dificultat d’accés a les seves
diferents parts afavoreix el risc de cops i caigudes.
La falta d’elements auxiliars per a l’elevació de components
en operacions de manteniment afavoreix l’execució
d’accions amb potencial de risc alt.
Els efectes de les vibracions naturals de l’estructura del
local on se situa el compressor poden ser potenciats per
l’acoblament amb les transmeses pel compressor.
La falta d’una il·luminació adequada és origen de cops i caigudes.
La instal·lació de compressors, per a l’accionament d’eines i estris, a prop del lloc de treball pot
donar lloc que resultin danyats, en especial els acumuladors d’aire, per ruptura i projecció d’útils.

8.1. Mesures preventives

La zona d’ubicació del compressor s’ha de mantenir en un estat perfecte de neteja i el seu
entorn no pot servir per a l’emmagatzematge de restes. L’accés al compressor s’ha de garantir,
amb una il·luminació adequada, i ha d’estar dotat de mitjans d’elevació necessaris que
garanteixin la mobilitat dels components del compressor i els equips annexos.


Quan l’exposició al soroll emès pel compressor superi els nivells permesos, cal adoptar les
mesures oportunes per reduir-la, entre les quals s’han d’incloure un silenciador en l’admissió
d’aire, alguna forma de carenat per al compressor, la utilització de muntatges antivibratoris, la
localització del compressor fora de l’àrea de treball, la reducció del temps d’exposició i, en l’últim
terme, l’ús de proteccions personals.

Com a mesures preventives generals es poden indicar les següents:


Ubicació de compressors petits
Instal·lar-los preferentment arran de terra i fer que disposin d’una superfície lliure al seu
voltant adequada per a una inspecció i un manteniment fàcils.
Quan es tracti d’instal·lar-los en una estructura, és recomanable estudiar la vibració
d’aquesta estructura; en cas que resulti excessiva, es recomana no muntar-hi els
compressors.
Quan s’ubiquin en estructures o plataformes, s’ha d’assegurar una superfície de treball al
seu voltant adequada perquè totes les operacions es puguin fer en condicions de seguretat.
Així mateix, es recomana disposar baranes i entornpeus en el perímetre exterior.
Quan s’utilitzin per a treballs en taller, accionant eines i estris, els compressors, i en especial
l’acumulador, s’han de protegir de les projeccions que es puguin produir de la ruptura
d’aquests elements. En cas que el risc de ruptura sigui elevat, quan sigui possible s’han
d’ubicar en locals o àrees adjuntes als locals de treball.



Ubicació de compressors mitjans i grans
Cal ubicar-los en zones adequades al propòsit a què es destinen, i han de disposar d’un
accés fàcil per a neteja i manteniment. Cal ubicar-los a prop del lloc d’aplicació de l’aire
comprimit per minimitzar les esteses de canonades i les pèrdues de càrrega.
La instal·lació en un local tancat ha d’assegurar una ventilació adequada per evitar el
sobreescalfament.
Ha de disposar un sistema adequat per a l’eliminació del líquid condensat (drenatge).



Inspecció i manteniment preventiu
Les inspeccions efectuades regularment són unes tècniques preventives que permeten
detectar els riscos abans que es materialitzin.
Juntament amb aquestes inspeccions, el manteniment adequat de les instal·lacions permet
tenir garantia d’un funcionament correcte i segur.
El manteniment dels equips s’ha de fer segons les recomanacions establertes pel fabricant,
d’acord amb el que indica el “Llibre de funcionament i conservació”, que obligatòriament ha
de ser lliurat amb tot equip i en el qual es detalla la freqüència d’inspecció i les parts que
n’han de ser objecte.
En els punts següents s’indiquen recomanacions referents a la inspecció i el manteniment
dels equips utilitzats en la generació i la utilització d’aire comprimit, recomanacions que han
de ser preses com a genèriques i que en cap cas estan en contradicció amb les
recomanacions del fabricant, que han de prevaler en tot moment.



Compressors i equip auxiliar
Els compressors petits són descuidats fàcilment, especialment si estan situats en un recinte
exterior a l’àrea de treball.
Independentment dels requisits establerts pel fabricant per al manteniment dels equips, es
recomana efectuar les següents operacions:
9 Comprovar que el lloc on estan ubicats els compressors estigui net i lliure de residus
d’oli.
9 En compressors alternatius, fer una comprovació que inclogui els següents punts:
y Observar visualment la circulació de l’aigua a través del mesurador de cabal o de
la sortida d’aigua per assegurar-se que no hi ha cap anomalia.
y Comprovar el nivell d’oli en el càrter del compressor mitjançant la vareta de nivell,
la pressió de l’oli, l’alimentació d’oli als cilindres, etc.
y Comprovar la pressió i temperatura de l’aire comprimit, el funcionament del
compressor i l’absència de sorolls anormals durant el seu funcionament.



Equips accionats per aire comprimit
Comprovar que no hi ha fugues i efectuar, si escau, les reparacions necessàries.
Al final de la jornada de treball, fer el drenatge dels equips i inspeccionar les vàlvules de
drenatge per comprovar que no estan obturades per sediments.
Comprovar el grau d’ompliment dels lubricants de les línies, reomplir quan sigui necessari i
comprovar que la quantitat d’oli de lubricació és l’adequada i mai excessiva.
En maquinària que treballa a una pressió inferior a la de subministrament pel compressor o
línia principal, comprovar el regulador de pressió per assegurar-se que proporciona
l’adequada a l’equip.
Inspeccionar les mànegues de connexió i assegurar-se que no estan deteriorades o tenen
signes d’haver sofert cops o tensions; substituir-les quan sigui necessari.

8.2. Proves i inspeccions segons la normativa
Les inspeccions i proves que més endavant s’especifiquen són de compliment obligat, tal com
estableix la ITC-MIE-AP17 del Reglament d’aparells a pressió, en tots els aparells inclosos en la
instal·lació, el tractament i l’emmagatzematge d’aire comprimit, amb l’exclusió dels següents:

Màquines amb moviment rotatiu o alternatiu en les quals les condicions de disseny més
importants i/o les necessitats depenen de requeriments funcionals de l’aparell.

Dipòsits utilitzats com a acumuladors d’energia en vehicles automòbils.

Acumuladors hidropneumàtics.

Aparells inclosos en l’àmbit d’aplicació d’una altra instrucció tècnica complementària del
reglament esmentat.

Així mateix, a l’empara del que es disposa en l’article 5 del Reglament d’aparells a pressió, se’n
consideren exclosos, i per tant exclosos de la ITC-MIE-AP17, els dipòsits i els recipients auxiliars
com separadors, pulmons, intercanviadors i altres d’anàlegs del sistema de compressió en els
quals es dóna alguna de les següents condicions:
La pressió efectiva és inferior o igual a 0,5 bar.
El producte de la pressió efectiva expressada en bar pel volum en metros cúbics és inferior
o igual a 0,02 bar·m3.
Primera prova
Tots els aparells inclosos en la ITC-MIE-AP17 s’han de sotmetre a un examen i a la prova de pressió
hidràulica, que s’ha de fer a 1,5 vegades la pressió de disseny, definida aquesta pressió com la que
es pren per al càlcul de l’aparell a la temperatura de disseny i que mai pot ser inferior a la pressió
màxima de servei.
Per a aparells procedents de qualsevol estat membre de la CE, el Ministeri d’Indústria i Energia
acceptarà que la supervisió de la prova i l’examen esmentats sigui feta per un organisme de control
oficialment reconegut en un estat membre de la CE, sempre que presenti les actes d’assaig
corresponents i això hagi estat notificat per l’estat d’origen conforme al que especifica l’article 13 de la
Directiva 76/767/CEE.
Inspeccions i proves periòdiques
Els aparells inclosos en la ITC-MIE-AP17 s’han de sotmetre a les següents inspeccions i proves:

Anualment, l’usuari dels recipients d’aire comprimit ha de netejar-los interiorment amb objectiu
d’eliminar els olis i les carbonisses produïts.

Anualment, l’usuari ha de fer una revisió dels equips de seguretat.

Cada deu anys, com a mínim, s’han de sotmetre a una inspecció visual interior i exterior de
l’aparell i a una prova de pressió per comprovar si continuen complint les condicions
reglamentàries. Aquesta prova de pressió ha de ser igual a la de la primera prova.
Aquestes proves periòdiques han de ser supervisades per l’òrgan territorial competent de
l’Administració pública o per una entitat d’inspecció i control reglamentari.

9.
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APARELLS A PRESSIÓ SENSE ITC
ASPECTES A CONSIDERAR

VALORACIÓ
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OBSERVACIONS

1. Existeixen aparells a pressió no compresos en la
següent relació?



















Calderes, economitzadors, preescalfadors, sobreescalfadors i
reescalfadors
Canonades per a fluids relatius a calderes
Generadors d’aerosols
Cartutxos de GLP
Extintors d’incendis
Aparells compresos en refineries de petroli i plantes
petroquímiques
Ampolles i bòtils de gasos comprimits, liquats i dissolts a
pressió
Calderes de recuperació de lleixius negres
Recipients frigorífics
Dipòsits criogènics
Aparells destinats a escalfar o acumular aigua calenta
fabricats en sèrie
Calderes d’aigua calenta
Intercanviadors de calor
Aparells per a la preparació ràpida de cafè
Instal·lacions de gas natural liquat en dipòsits criogènics a
pressió
Aparells instal·lats en centrals tèrmiques generadores
d’energia elèctrica

SÍ

NO

Continueu el qüestionari.

Aquests aparells disposen d’una
ITC-MIE-AP particular i és necessari
aplicar el qüestionari pertinent.
Finalitzeu el qüestionari.

Instal·lacions de tractament i emmagatzematge d’aire
comprimit

2. Hi ha equips a pressió amb una pressió màxima
admissible (PS) inferior o igual a 0,5 kg/cm2?

SÍ
NO

Continueu el qüestionari.

SÍ

Continueu el qüestionari.

3. Tenen autorització de posada en servei?

NO
4. Han passat les inspeccions periòdiques
corresponents fetes per una entitat d’inspecció i
control (EIC)?

Aquests equips no estan subjectes
al Reglament d’aparells a pressió.
Finalitzeu el qüestionari.

SÍ
NO

Sol·liciteu l’autorització de posada
en servei.
Finalitzeu el qüestionari.
Finalitzeu el qüestionari.
Efectuar les inspeccions periòdiques
quan sigui procedent.
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ITC-MIE-AP01
Calderes, economitzadors, preescalfadors, sobreescalfadors i reescalfadors
ASPECTES A CONSIDERAR
1.

2.

Hi ha calderes de vapor o aigua sobreescalfada
amb una pressió efectiva superior a 0,5 kg/cm2 (0,5
bar; 0,049 N/mm2), exceptuant aquelles en què el
seu producte de pressió efectiva, en N/mm2, pel
volum, en m3, és inferior a 0,005 (P·V < 0,005)?

VALORACIÓ

Continueu el qüestionari.

NO

No apliqueu aquest punt.
Continueu en el punt 5.

SI

Continueu el qüestionari.

Tenen autorització de posada en servei?

4.

Han passat les inspeccions periòdiques dels 5 i 10
anys i cada 3 anys a partir dels 10 anys, fetes per
una entitat d’inspecció i control?

La instal·lació ha superat el període de 5 anys en
funcionament sense inspecció periòdica?

SÍ
NO
SÍ
NO

5.

6.

Hi ha calderes d’aigua calenta d’ús industrial la
potència tèrmica de les quals sigui superior a
200.000 kcal/h, o calderes destinades a ús
industrial, domèstic o calefacció no industrial amb
un producte de pressió de disseny, en bar, per
volum, en m3, superior a 10 (P·V > 10)?

8.

La instal·lació ha superat el període de 5 anys en
funcionament sense inspecció periòdica?

Continueu en el punt 5.
Continueu el qüestionari.
Efectueu les proves periòdiques del
punt 3 (art. 6 ap. 6).
Continueu en el punt 5.
Efectueu les proves periòdiques
quan sigui procedent.
Continueu el qüestionari.

NO

No apliqueu aquest punt.
Continueu en el punt 9.

SÍ

Continueu el qüestionari.

Tenen autorització de posada en servei?

Han passat les inspeccions periòdiques dels 5 i 10
anys i cada 3 anys a partir dels 10 anys, fetes per
una entitat d’inspecció i control?

Sol·liciteu l’autorització de posada
en servei (art. 6 ap. 3).
Continueu en el punt 5.

SÍ

NO
7.

OBSERVACIONS

SI

NO
3.
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SÍ
NO
SÍ
NO

Sol·liciteu l’autorització de posada
en servei. (art. 6 ap. 3).
Continueu en el punt 9.
Continueu en el punt 9.
Continueu el qüestionari.
Efectueu les proves periòdiques del
punt 7 (art. 6 ap. 6).
Continueu en el punt 9.
Efectueu les proves periòdiques
quan sigui procedent.

9.

Hi ha calderes de fluid tèrmic de fase líquida, de
potència tèrmica superior a 25.000 kcal/h i de
pressió inferior a 10 kg/cm2 (0,98 N/mm2) si és de
circulació forçada, o inferior a 5 kg/cm2 (0,49
N/mm2) per a la resta de calderes?

SÍ
NO
SÍ

10. Tenen autorització de posada en servei?

NO
11. Han passat les inspeccions periòdiques dels 5 i 10
anys i cada 3 anys a partir dels 10 anys, fetes per
una entitat d’inspecció i control?

12. La instal·lació ha superat el període de 5 anys en
funcionament sense inspecció periòdica?

14. Els operaris de calderes disposen del carnet
d’operador corresponent?
15. Els operaris de calderes disposen de la formació
necessària per a la conducció de la caldera,
facilitada pel fabricant o l’instal·lador de les
calderes?
16. Es disposa d’un llibre de registre de l’usuari per a
cada caldera facilitat pel fabricant?

No apliqueu aquest apartat.
Continueu en el punt 13.
Continueu el qüestionari.
Sol·liciteu l’autorització de posada
en servei (art. 6 ap. 3).
Continueu en el punt 13.

SÍ

Continueu en el punt 13.

NO

Continueu el qüestionari.

SÍ
NO

13. El producte de la pressió, en kg/cm2, pel volum, en
m3, és superior a 50 (P·V > 50)?

Continueu el qüestionari.

Efectueu les proves periòdiques del
punt 11 (art. 6 ap. 6).
Continueu en el punt 13.
Efectueu les proves periòdiques
quan sigui procedent.

SÍ

Continueu el qüestionari.

NO

Continueu en el punt 15.

SÍ

Continueu en el punt 16.

NO
SÍ
NO
SÍ
NO

Heu d’obtenir el carnet d’operador
de calderes (art. 26).
Continueu el qüestionari.
Formeu els operaris de calderes
(art. 26).
Finalitzeu el qüestionari.
Heu d’obtenir el llibre de registre per
a cada caldera (art. 27).
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ITC-MIE-AP02
Canonades per a fluids relatius a calderes
ASPECTES A CONSIDERAR
1.

2.

3.

Es disposa de canonades de conducció de fluids
corresponents a:
 vapor saturat, sobreescalfat i reescalfat
 aigua sobreescalfada
 aigua calenta
 fluid tèrmic diferent a l’aigua
 combustibles líquids i gasosos?
Hi ha canonades d’instal·lacions de vapor i aigua
sobreescalfada amb una pressió superior a 0,5
kg/cm2 i/o potència de caldera superior a 200.000
kcal/h?

VALORACIÓ

SÍ

NO

5.

La instal·lació ha superat el període de 5 anys en
funcionament sense una prova de pressió?

7.

Hi ha canonades d’instal·lacions d’aigua calenta
amb calderes de potència superior a 500.000
kcal/h?

No apliqueu aquest punt.
Continueu en el punt 6.

SÍ

Continueu el qüestionari.

SÍ
NO
SÍ

Continueu en el punt 6.
Continueu el qüestionari.
Efectueu la prova de pressió del
punt 4 (art. 3 ap. 4).
Continueu en el punt 6.
Efectueu la prova de pressió quan
sigui procedent (art. 3 ap. 4).
Continueu el qüestionari.

NO

No apliqueu aquest punt.
Continueu en el punt 10.

SÍ

Continueu el qüestionari.

Tenen autorització de posada en servei?

Han passat una prova de pressió cada 5 anys i una
altra inspecció completa cada 10 anys?

Sol·liciteu l’autorització de posada
en servei (art. 3 ap. 2).
Continueu en el punt 6.

SÍ

NO
8.

No apliqueu aquest qüestionari.

NO

NO
6.

Continueu el qüestionari.

Continueu el qüestionari.

Tenen autorització de posada en servei?

Han passat una prova de pressió cada 5 anys i una
altra inspecció completa cada 10 anys?

OBSERVACIONS

SÍ

NO
4.

Pàgina 1 de 2

Sol·liciteu l’autorització de posada
en servei (art. 3 ap. 2).
Continueu en el punt 10.

SÍ

Continueu en el punt 10.

NO

Continueu el qüestionari.

9.

La instal·lació ha superat el període de 5 anys en
funcionament sense la prova de pressió?

SÍ
NO

10. Hi ha canonades de fluid tèrmic amb caldera de
potència superior a 25.000 kcal/h?

SÍ

Continueu el qüestionari.

NO

No apliqueu aquest punt.
Finalitzeu el qüestionari.

SÍ

Continueu el qüestionari.

11. Tenen autorització de posada en servei?

NO
12. Han passat una prova de pressió cada 5 anys i una
altra inspecció completa cada 10 anys?

13. La instal·lació ha superat el període de 5 anys en
funcionament sense la prova de pressió?

Efectueu la prova de pressió del
punt 8 (art. 3 ap. 4).
Continueu en el punt 10.
Efectueu la prova de pressió quan
sigui procedent. (art. 3 ap. 4)

Sol·liciteu l’autorització de posada
en servei (art. 3 ap. 2).
Finalitzeu el qüestionari.

SÍ

Finalitzeu el qüestionari.

NO

Continueu el qüestionari.

SÍ
NO

Efectueu la prova de pressió del
punt 12 (art. 3 ap. 4).
Efectueu la prova de pressió quan
sigui procedent (art. 3 ap. 4).
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ITC-MIE-AP05
Extintors d’incendis
ASPECTES A CONSIDERAR
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Hi ha extintors mòbils o fixos de pols o haló amb
càrrega inferior a 100 kg?

Han passat la prova periòdica de pressió cada 5
anys?
La instal·lació ha superat el període de 5 anys de
funcionament sense prova periòdica de pressió?
Hi ha extintors d’aigua o escuma amb càrrega
inferior a 100 l?
Han passat la prova periòdica de pressió cada 5
anys?
La instal·lació ha superat el període de 5 anys de
funcionament sense prova periòdica de pressió?

Hi ha extintors de anhídrid carbònic (CO2) amb
càrrega inferior a 10 kg?
Han passat la prova periòdica de pressió cada 5
anys?
La instal·lació ha superat el període de 5 anys de
funcionament sense prova periòdica de pressió?

Pàgina 1 d’1

VALORACIÓ

OBSERVACIONS

SÍ

Continueu el qüestionari.

NO

No apliqueu aquest punt.
Continueu en el punt 4.

SÍ
NO
SÍ
NO
SÍ

Continueu en el punt 4.
Continueu el qüestionari.
Efectueu la prova periòdica (art. 9).
Continueu en el punt 4.
Efectueu la prova periòdica quan
sigui procedent.
Continueu el qüestionari.

NO

Continueu en el punt 7.

SÍ

Continueu en el punt 7.

NO
SÍ
NO

Continueu el qüestionari.
Efectueu la prova periòdica (art. 9).
Continueu en el punt 7.
Efectueu la prova periòdica quan
sigui procedent.

SÍ

Continueu el qüestionari.

NO

Finalitzeu el qüestionari.

SÍ

Finalitzeu el qüestionari.

NO

Continueu el qüestionari.

SÍ
NO

Efectueu la prova periòdica (art. 9).
Efectueu la prova periòdica quan
sigui procedent.

Nota
(1)
La vida útil de l’extintor no sobrepassa els 20 anys comptats a partir de la data de la primera
prova. Passat aquest termini no pot ser utilitzat com a recipient a pressió i les proves de
pressió, tant la inicial com les periòdiques, han de ser de tipus hidrostàtic.
(2)
Segons el Reglament (CE) 2307/2000 del Parlament Europeu i del Consell sobre les
substàncies que esgoten la capa d’ozó, en l’article 4, punt 4, diu:
“v) (...), els sistemes de protecció contra incendis i els extintors d’incendis que continguin
halons han de ser retirats del servei abans del 31 de desembre de 2003 (...)”
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ITC-MIE-P07
Ampolles de gasos comprimits, liquats i dissolts a pressió
ASPECTES A CONSIDERAR
1.

2.

Les ampolles de gasos comprimits, liquats o
dissolts a pressió han passat les proves
periòdiques segons especifica el Reglament
nacional de transport de mercaderies perilloses per
carretera (ADR) per a cada gas?
La instal·lació no ha superat el període de
funcionament per realitzar les proves periòdiques
segons especifica el Reglament nacional de
transport de mercaderies perilloses per carretera
(ADR) per a cada gas?

VALORACIÓ
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OBSERVACIONS

SÍ

Finalitzeu el qüestionari.

NO

Continueu el qüestionari.

SÍ
NO

Efectueu la prova periòdica.
Efectueu la prova periòdica quan
sigui procedent.
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ITC-MIE-09
Recipients frigorífics
ASPECTES A CONSIDERAR

1.

Es disposa d’un sistema frigorífic amb un volum
brut interior superior a 15 l, amb una pressió de
treball superior a 1 bar efectiu?

Pàgina 1 d’1

VALORACIÓ

OBSERVACIONS

SÍ

El sistema frigorífic està regulat per
la ITC-MIE-AP09 i el Reglament
d’instal·lacions frigorífiques.
S’exceptuen del compliment dels
preceptes d’aquesta ITC els
compressors frigorífics volumètrics o
no volumètrics, les bombes de
circulació de refrigerants i tots els
elements, sigui quin sigui el seu
volum interior total i la seva pressió
de treball, que estiguin constituïts
per tubs amb un diàmetre interior
inferior a 160 mm

NO
SÍ
2.

Es disposa de l’acta de posada en servei?

NO
3.

S’ha efectuat la primera prova periòdica com a
màxim als 10 anys?

SÍ
NO
SÍ

4.

5.

6.

Han transcorregut més de 10 anys des de
l’obtenció de l’acta de posada en servei?

S’han fet les proves periòdiques successives, als 5
anys de l’anterior?

Han transcorregut més de 5 anys des de la última
prova periòdica?

NO

No apliqueu aquest qüestionari.
Continueu el qüestionari.
Heu d’obtenir l’acta de posada en
servei (ap. 4). Finalitzeu el
qüestionari.
Continueu en el punt 5.
Continueu el qüestionari.
Procediu a fer la primera prova
periòdica (ap. 6).
Efectueu la primera prova periòdica
quan sigui procedent.
Finalitzeu el qüestionari.

SÍ

Finalitzeu el qüestionari.

NO

Continueu el qüestionari.

SÍ
NO

Efectueu la prova periòdica (ap. 6).
Efectueu la prova periòdica quan
sigui procedent.
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ITC-MIE-AP11
Aparells destinats a escalfar o acumular aigua calenta fabricats en sèrie
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Cal aplicar aquest qüestionari si es disposa d’un aparell produït en sèrie referent a acumuladors
escalfadors d’aigua, acumuladors per a l’emmagatzematge d’aigua calenta i dipòsits d’expansió en
circuits d’aigua calenta amb les següents característiques:
 Capacitat fins 2.000 litres amb el producte P·V <= 10? (P: pressió de disseny en bar; V: volum en m3)
Estan excloses d’aquesta ITC les calderes per a calefacció i les mixtes de calefacció i aigua calenta
sanitària.
ASPECTES A CONSIDERAR

VALORACIÓ

SÍ
1.

Es disposa de l’acta de la prova del constructor?

NO

OBSERVACIONS
Finalitzeu el qüestionari.
Heu d’obtenir la documentació
indicada.
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ITC-MIE-AP12
Calderes d’aigua calenta
ASPECTES A CONSIDERAR

1.

2.

3.

4.

Hi ha calderes d’aigua de calefacció o aigua
calenta sanitària destinades a ús domèstic i/o
calefacció no industrial amb un producte de
pressió, en bar, per volum, en m3, menor o igual a
10 (P·V < 10)?

Es disposa del registre de tipus d’aquestes
calderes?
Hi ha calderes de calefacció o aigua calenta
sanitària d’ús industrial amb potència tèrmica
nominal inferior o igual a 200.000 kcal/h (232,5
kW)?
Es disposa del registre de tipus d’aquestes
calderes?
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VALORACIÓ

SÍ

NO

SÍ
NO

OBSERVACIONS
Continueu el qüestionari.
No apliqueu aquest punt.
Per a les calderes en què el valor
P·V sigui superior a 10 s’ha d’aplicar
la ITC-MIE-P01.
Continueu en el punt 3.
Continueu el qüestionari.
Sol·liciteu el registre de tipus
(ap. 2).

SÍ

Continueu el qüestionari.

NO

No apliqueu aquest punt.
Finalitzeu el qüestionari.

SÍ

Finalitzeu el qüestionari.

NO

Sol·liciteu el registre de tipus
(ap. 2).
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ITC-MIE-AP13
Intercanviadors de calor
ASPECTES A CONSIDERAR
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VALORACIÓ

OBSERVACIONS

Cal aplicar aquest qüestionari si es disposa d’un intercanviador de calor de plaques, com a aparell que
transfereix energia tèrmica d’un fluid a un altre, tots dos circulant en circuits tancats independents, haventhi o no canvis de fase i sense que hi hagi barreja de fluids.

1.

El potencial de risc (PR) és <= 100?
(PR: producte de la pressió de disseny (bar) pel volum total
3
contingut en els dos circuits (dm ))

2.

El potencial de risc (PR) i les característiques dels
fluids s’engloben dintre d’un dels següents grups?:
 PR > 10.000 i fluids del grup A o B
 2.500 < PR <= 10.000 i fluids dels grups A o B
 500 < PR <= 2.500 i fluids dels grups A o B?
Grup A: líquids o gasos tòxics, àcids, càustics o inflamables a
qualsevol temperatura; s’exceptuen d’aquest grup les solucions
àcides o bàsiques per a neteja
Grup B: vapor d’aigua.

SÍ
NO

SÍ

NO

SÍ
3.

Tenen autorització de posada en servei?

NO
4.

El potencial de risc (PR) és > 10.000 i el fluid és del
grup A?
Grup A: líquids o gasos tòxics, àcids, càustics o inflamables a
qualsevol temperatura; s’exceptuen d’aquest grup les solucions
àcides o bàsiques per a neteja

5.

L’usuari efectua inspeccions exteriors cada 3 anys i
una prova de pressió cada 10 anys de la instal·lació
sota la supervisió d’una entitat d’inspecció i control
reglamentari (ENICRE)?

SÍ
NO
SÍ
NO

Aquests intercanviadors estan
exclosos de l’àmbit d’aplicació de la
ITC-MIE-P13.
Finalitzeu el qüestionari.
Continueu el qüestionari.
La instal·lació d’aquests
intercanviadors de calor per plaques
(ICP) requereix de tramitació segons
el RD 2135/1980 (ap. 4.8).
Continueu el qüestionari.
La resta d’intercanviadors de calor
per plaques no requereixen cap
tramitació per a la seva instal·lació
(ap. 4.8).
Continueu en el punt 4.
Continueu el qüestionari.
Sol·liciteu l’autorització de posada
en servei.
Continueu el qüestionari.
Continueu el qüestionari.

Continueu en el punt 6.
Continueu el qüestionari.
Efectueu les inspeccions i la prova
de pressió amb la periodicitat
indicada (ap. 4.4).
Continueu el qüestionari.

6.

El potencial de risc (PR) i les característiques dels
fluids s’engloben dintre d’un dels següents grups?:
 PR > 10.000 i fluids del grup B
 2.500 < PR <= 10.000 i fluids del grup A
Grup A: líquids o gasos tòxics, àcids, càustics o inflamables a
qualsevol temperatura.; s’exceptuen d’aquest grup les solucions
àcides o bàsiques per a neteja
Grup B: vapor d’aigua

7.

8.

9.

L’usuari efectua inspeccions exteriors cada 4 anys i
una prova de pressió cada 10 anys de la instal·lació
sota la supervisió d’una entitat d’inspecció i control
reglamentari (ENICRE)?

SÍ

NO
SÍ
NO

Continueu el qüestionari.

Continueu en el punt 8.

Continueu el qüestionari.
Procediu a les inspeccions i la prova
de pressió amb la periodicitat
indicada (ap. 4.4).
Continueu el qüestionari.

El potencial de risc (PR) i les característiques dels
fluids s’engloben dintre d’un dels següents grups?:
 500 < PR <= 2.500 i fluids del grup A
 2.500 < PR <= 10.000 i fluids del grup B
 PR > 10.000 i fluids del grup C

SÍ

Continueu el qüestionari.

Grup A: líquids o gasos tòxics, àcids, càustics o inflamables a
qualsevol temperatura; s’exceptuen d’aquest grup les solucions
àcides o bàsiques per a neteja
Grup B: vapor d’aigua
Grup C: aigua i altres fluids no continguts en A i/o B a
temperatura superior a 85 ºC i solucions de neteja

NO

Continueu en el punt 10.

SÍ

Continueu el qüestionari.

L’usuari efectua inspeccions exteriors cada 5 anys i
una prova de pressió cada 10 anys de la instal·lació
sota la supervisió d’una entitat d’inspecció i control
reglamentari (ENICRE)?

10. El potencial de risc (PR) i les característiques dels
fluids s’engloben dintre d’un dels següents grups:
 PR <= 500 i fluids del Grup A
 500 < PR <= 2.500 i fluids del Grup B?
Grup A: líquids o gasos tòxics, àcids, càustics o inflamables a
qualsevol temperatura. S’exceptuen d’aquest grup les solucions
àcides o bàsiques per a neteja.
Grup B: vapor d’aigua

11. S’efectuen les inspeccions exteriors per part de
l’usuari cada 5 anys?

NO

SÍ

NO
SÍ
NO

Procediu a les inspeccions i la prova
de pressió amb la periodicitat
indicada (ap. 4.4).
Continueu el qüestionari.
Continueu el qüestionari.
A la resta de categories no es
requereix efectuar inspeccions
exteriors ni proves de pressió.
Finalitzeu el qüestionari.
Finalitzeu el qüestionari.
Procediu a les inspeccions amb la
periodicitat indicada (ap. 4.4).
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ITC-MIE-AP14
Aparells per a la preparació ràpida de cafè
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Cal aplicar aquest qüestionari si hi ha aparells per a la preparació ràpida de cafè que donin servei en
emplaçaments de concurrència pública, amb volums iguals o superiors a 4 litres de capacitat real i amb
una potència del sistema d’escalfament superior a 1,5 kW, i sempre que el producte de la pressió de
disseny, en bar, per la capacitat, en litres, no superi 300 i la pressió màxima de servei de la caldera no
superi els 2 bar (aproximadament 2 kg/cm2).
Formen part d’aquests aparells la caldera, els elements auxiliars i de seguretat i els sistemes
d’escalfament.
ASPECTES A CONSIDERAR

VALORACIÓ

SÍ
1.

2.

L’usuari disposa de les fitxes d’instal·lació i
conservació degudament emplenades, i de les
inspeccions i proves periòdiques que s’hagin fet?

L’usuari verifica que una entitat d’inspecció i control
faci les inspeccions i proves periòdiques cada 5
anys, com a màxim ?

NO

SÍ
NO

OBSERVACIONS
Continueu el qüestionari.
Sol·liciteu les fitxes d’instal·lació i
conservació a l’instal·lador,
conservador o reparador autoritzat.
(ap. 2.8).
Continueu el qüestionari.
Finalitzeu el qüestionari.
Efectueu les inspeccions i proves
periòdiques pertinents (ap. 2.11).
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ITC-MIE-AP17
Instal·lacions de tractament i emmagatzematge d’aire comprimit
ASPECTES A CONSIDERAR
1.

2.

Hi ha dipòsits i recipients auxiliars, com per
exemple separadors, pulmons, intercanviadors i
altres d’anàlegs del sistema de compressió, en els
quals es doni alguna de les següents condicions?:
 La pressió efectiva és inferior o igual a 0,5 bar
 El producte de la pressió efectiva expressada en
bar pel volum en m3 .es inferior o igual a 0,02

VALORACIÓ

SÍ

SÍ

Continueu el qüestionari.

Tenen autorització d’instal·lació?

Tenen autorització de posada en servei?

NO

5.

Han passat les inspeccions periòdiques cada 10
anys, com a mínim, d’un òrgan competent de
l’Administració (OCA)?
La instal·lació ha superat el període de 10 anys en
funcionament sense inspecció periòdica?

Aquests recipients no estan
subjectes al Reglament d’aparells a
pressió i per tant queden exclosos
d’aquesta ITC.
Finalitzeu el qüestionari.
Continueu el qüestionari.

SÍ

4.

OBSERVACIONS

NO

NO

3.
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Sol·liciteu l’autorització d’instal·lació.
Finalitzeu el qüestionari.
Continueu el qüestionari.
Sol·liciteu l’autorització de posada
en servei (ap. 2.8).
Finalitzeu el qüestionari.

SÍ

Finalitzeu el qüestionari.

NO

Continueu el qüestionari.

SÍ
NO

Efectueu les proves periòdiques del
punt 4 (ap. 2.9).
Efectueu les proves periòdiques
quan sigui procedent (ap. 2.9).

10. LEGISLACIÓ BÀSICA D’APLICACIÓ ALS APARELLS A PRESSIÓ


Reial decret 769/1999, de 7 de maig, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la
Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23/CE, relativa als equips de pressió i es
modifica el Reial decret 1244/1979, de 4 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’aparells a
pressió.



Reial decret 1244/1979, de 4 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’aparells a pressió.



Reial decret 1504/1990, de 23 de novembre, pel qual es modifiquen determinats articles del
Reglament d’aparells a pressió.



Reial decret 473/1988, de 30 de març, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la
Directiva del Consell de la Comunitats Europees 76/767/CEE sobre aparells a pressió.



Reial decret 2443/1969, de 16 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de Recipients a Pressió.



Instrucció tècnica complementària del Reglament d’aparells a pressió ITC-MIE-AP01 relativa a
calderes, economitzadors, preescalfadors, sobreescalfadors i reescalfadors.



Instrucció tècnica complementària del Reglament d’aparells a pressió ITC-MIE-AP02 relativa a
canonades de fluids relatius a calderes.



Instrucció tècnica complementària del Reglament d’aparells a pressió ITC-MIE-AP03 sobre
generadors d’aerosols.



Instrucció tècnica complementària del Reglament d’aparells a pressió ITC-MIE-AP04 relativa a
cartutxos de GLP.



Instrucció tècnica complementària del Reglament d’aparells a pressió ITC-MIE-AP05 sobre
extintors d’incendis.



Instrucció tècnica complementària del Reglament d’aparells a pressió ITC-MIE-AP06 sobre
refineries de petroli i plantes petroquímiques.



Instrucció tècnica complementària del Reglament d’aparells a pressió ITC-MIE-AP07 sobre
ampolles, bòtils de gasos comprimits, liquats i dissolts a pressió.



Instrucció tècnica complementària del Reglament d’aparells a pressió ITC-MIE-AP08 referent a
calderes de recuperació de lleixius negres.



Instrucció tècnica complementària del Reglament d’aparells a pressió ITC-MIE-AP09 referent a
recipients frigorífics.



Instrucció tècnica complementària del Reglament d’aparells a pressió ITC-MIE-AP10 referent a
dipòsits criogènics.



Instrucció tècnica complementària del Reglament d’aparells a pressió ITC-MIE-AP11 referent a
aparells destinats a escalfar o acumular aigua calenta fabricats en sèrie.



Instrucció tècnica complementària del Reglament d’aparells a pressió ITC-MIE-AP12 relativa a
calderes d’aigua calenta.



Instrucció tècnica complementària del Reglament d’aparells a pressió ITC-MIE-AP13 referent a
intercanviadors de calor.



Instrucció tècnica complementària del Reglament d’aparells a pressió ITC-MIE-AP14 referent a
aparells per a la preparació ràpida de cafè.



Instrucció tècnica complementària del Reglament d’aparells a pressió ITC-MIE-AP15 referent a
instal·lacions de gas natural liquat en dipòsits criogènics a pressió (plantes satèl·lit).



Instrucció tècnica complementària del Reglament d’aparells a pressió ITC-MIE-AP16 referent a
centrals tèrmiques generadores d’energia elèctrica.



Instrucció tècnica complementària del Reglament d’aparells a pressió ITC-MIE-AP17 referent a
instal·lacions de tractament i emmagatzematge d’aire comprimit.



Reial decret 1495/1991, d’11 d’octubre, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la
Directiva del Consell de les Comunitats Europees 87/404/CEE, sobre recipients a pressió
simples.



Reial decret 2486/1994, de 23 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1495/1991,
d’aplicació de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipients d’aparells a pressió simples.



Directiva del Consell relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre les
disposicions comunes als aparells de pressió i als mètodes de control dels esmentats aparells.



Directiva del Consell relativa als requisits de rendiment per les calderes noves d’aigua calenta
alimentades amb combustibles líquids o gasosos.



Directiva 93/68/CEE, per la qual es modifiquen les directives 87/404, 88/378, 89/106, 89/336,
89/392, 89/686, 90/384, 90/385, 90/396, 91/263, 92/42 i 73/23.
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