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ARTICLE TÈCNIC
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El Reial decret 2060/2008 
estableix i regula tots els 
aspectes a tenir en compte 
en el disseny, la fabricació, 
la reparació i la modificació 
d’equips sotmesos a pressió 
i també en les inspeccions 
periòdiques de què són ob-
jecte. Aquest reglament va 
incorporar unes modificaci-
ons importants respecte al  
reglament anterior d’apa-
rells de pressió (Reial decret 
1244/1979).

ÀMBIT EN QUÈ S’APLICA
Aquest reglament s’aplica 
en la instal·lació, la repara-
ció i la modificació d’equips 
de pressió sotmesos a una 
pressió màxima admissible 
superior a 0,5 bar i també en 
les inspeccions periòdiques 
que s’hi fan. Per tant, tot 
equip amb una pressió supe-
rior a 0,5 bar és considerat 
com un equip de pressió, per 
la qual cosa és reglamentat 
per aquest reial decret.

Té com a base el Reial de-
cret 769/1999, del 7 de maig, 
en el qual es dicten les dispo-
sicions que cal aplicar de la 
Directiva del Parlament Eu-
ropeu i el Consell 97/23/CE, 
relativa als equips de pressió 
i que modifica el Reial decret 

Els canvis constants, tant tècnics com administratius, que experimenta l’àmbit dels 
equips de pressió, van comportar la introducció d’una sèrie de modificacions en el  
reglament que han quedat recollits en el Reial decret 2060/2008. A continuació detallem 
quins són els principals aspectes a tenir en compte d’aquest reglament.
ÀLEX ROCA RULL l Tècnic de producció del departament electromecànic de Gruphelco

1244/1979, del 4 d’abril, en el 
qual es va aprovar el regla-
ment d’aparells de pressió.

També s’ha de dir que 
aquest reglament incorpora 
les següents instruccions tèc-
niques complementàries (ITC) 
per a diferents equips de pres-
sió, cadascuna de les quals 
adopta unes característiques 
normatives específiques:

ITC EP 1: calderes.
ITC EP 2: centrals generado-
res d’energia elèctrica.
ITC EP 3: refineries i plantes 
petrolíferes.
ITC EP 4: dipòsits criogènics.
ITC EP 5: ampolles d’equips 
respiratoris autònoms.

Introducció al reglament 
d’equips de pressió
Reial decret 2060/2008 

Conceptes a tenir en compte 

•   Inspeccions periòdiques: tipus de prova a què se sot-
met l’equip per avaluar-ne l’estat.

•   Volum:  capacitat  de  l’equip  per  contenir  el  fluid  de 
pressió.

•   Fluid: perillositat del tipus de fluid, líquid o gas. Pe-
rillós o no.

•   Pressió de disseny: pressió per a la qual ha estat dis-
senyat l’equip. És una pressió que estipula el fabri-
cant de l’aparell.

•   Pressió  de  servei:  pressió  que  treballa  l’equip  en  el 
seu estat de funcionament habitual.

•   Pressió de prova: pressió a què se sotmet l’equip de 
pressió per comprovar-ne la resistència.

Dipòsit 
d’aigua 
purificada.
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ITC EP 6: recipients trans-
portables de pressió. 

TIPUS D’INSPECCIÓ 
PERIÒDICA 
En aquest reglament es sim-
plifiquen les inspeccions pe-
riòdiques respecte a l’antic 
Reial decret 1244/1979, el 
qual parlava de les inspec-
cions periòdiques en cada 
una de les divuit ITC de què 
constava el reglament.

El RD 2060/2008 fixa, de-
fineix i aplica els següents 
tipus d’inspecció periòdica:

NIVELL A: és una compro-
vació documental de l’equip 
i una inspecció visual de 
totes les parts sotmeses a 

pressió de l’equip. Aques-
tes inspeccions les han de 
fer empreses instal·ladores 
registrades.

NIVELL B: consta d’una  
inspecció de nivell A, 
una inspecció d’espes-
sors de l’equip i una pro-
va dels elements de se-
guretat que incorpora 
l’equip. Aquesta inspecció 
l’ha de fer un organisme  
de control autoritzat con-
juntament amb l’empresa 
instal·ladora.

NIVELL C: consta d’una 
prova de l’equip fora de ser-
vei. En aquesta prova, es fa 
una prova de nivell B i una 
prova de pressió hidrostàti-
ca en les condicions especí-
fiques de cada equip. Aques-
ta inspecció l’ha de fer un 
organisme de control au-
toritzat conjuntament amb 
l’empresa instal·ladora.

CLASSIFICACIÓ
D’EQUIPS DE PRESSIÓ
Finalment, segons l’Ordre 
IUE/470/2009 de 30 d’oc-
tubre, que regula l’aplica-
ció del reglament d’equips 
de pressió a Catalunya, els 

equips es classifiquen de la 
següent manera:

—  Tipus de fluid
El fluid pot ser de dues 
classes: la classe 1, a la 
qual pertanyen els fluids 
considerats perillosos i 
altament perillosos, i la 
classe 2, que inclou els 
que no formen part de la 
primera classe.

—  Tipus d’equip
Quan es parla de tipus 
d’equip, es fa referència 
al fet que l’equip sigui 
un recipient de pressió, 
un equip sotmès a l’ac-
ció d’una flama o una 
canonada.

—  Pressió per volum
La unió entre la pres-
sió a què és sotmès 
l’equip i la capacitat 
que té l’equip on té lloc 
aquesta pressió és el 
concepte més important 
de qualsevol equip de 
pressió que es vulgui 
classificar. Aquesta unió 
s’aconsegueix amb la 
multiplicació directa 
de la pressió de l’equip, 
mesurada en bars, i el 
volum de l’equip, mesu-
rat en litres.
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Taula 1. Recipients per a gasos i líquids inclosos o assimilats, segons el que s’indica a l’article 3.2 del Reial 
decret 769/1999, de 7 de maig, als quadres 1, 2, 3 i 4 de l’annex II.

Nivell 
d’inspecció

AGENT I PERIODICITAT

Categoria de l’equip i grup de fluid

I-2 i II-2 I-1, II-1, III-2 i IV-2 III-1 i IV-1

Nivell A Empresa instal·ladora 
4 anys

Empresa instal·ladora 
3 anys

Empresa instal·ladora 
2 anys

Nivell B Organisme de  
control autoritzat

8 anys

Organisme de  
control autoritzat 

6 anys

Organisme de  
control autoritzat 

4 anys

Nivell C No obligatori Organisme de  
control autoritzat 

12 anys

Organisme de  
control autoritzat 

12 anys

Exemple de 
taula dels 
períodes 
de les 
inspeccions 
periòdiques.

Reactor a 
pressió.
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Un cop identificats aquests 
tres conceptes de l’equip, 
hem d’escollir una de les 
nou taules que hi ha en 
l’annex II del Reial decret 
769/1999 i segons l’article 
9 del mateix Reial decret, 
on cada una de les taules 
categoritza l’equip unint 
els tres conceptes descrits 
anteriorment. Un equip 
pot tenir les categories  
següents:

Les xifres aràbigues 
indiquen la classe de fluid 
que conté i les romanes ex-
pressen el número de la ca-
tegoria de l’equip. Un cop 
classificat l’equip, ja sabem 
totes les dades per muntar 
un sistema de planificació 
d’inspeccions periòdiques 
per examinar-lo.

Per acabar, cal dir que 
el dia 1 d’agost del 2014 
va entrar en vigor la Llei 

9/2014 sobre la segure-
tat industrial dels establi-
ments, les instal·lacions i 
els productes, la qual mo-
difica diversos aspectes de 
l’Ordre IUE/470/2009 de 30 
d’octubre quant a les instal-
lacions, les empreses instal-
ladores i els organismes 
de control autoritzats. En 
concret, es deroguen els se-
güents articles:

—  Articles 10.1 i 10.2 (po-
sada en servei de les 
instal·lacions i modifica-
cions importants).

—  Articles 13 (control de 
les noves instal·lacions i 
de les modificacions im-
portants).

—  Articles 16.1 i 16.2 (po-
sada en servei de repa-
racions i modificacions 
d’equips a pressió).

—  Articles 21.2 i 21.3 (pro-
cediment per a la ins-
cripció, modificació i 
renovació en el registre 
d’empreses instal·ladores 
d’equips de pressió).

—  Articles 25.2 i 25.3 (pro-
cediment per a la ins-

cripció, modificació i 
renovació en el registre 
d’empreses reparadores 
d’equips de pressió).

—  Articles 31.2 i 31.3 
(procediment per a la 
inscripció, modificació 
i renovació en el regis-
tre d’empreses recar-
regadores i d’inspecció 
d’ampolles de respiració  
autònoma).

—  Articles 35.1, 35.2 i 35.3 
(condicions tècniques 
de seguretat i posada 
en servei de les instal-
lacions de recàrrega de 
recipients de pressió 
transportables).

—  Articles 38.2 i 38.3 (pro-
cediment per a la ins-
cripció, modificació i 
renovació en el registre 
d’empreses recarregado-
res de recipients de pres-
sió transportables).

—  Article 42 (carnet d’ope-
rador industrial de  
calderes).

—  Article 43 (requisits per 
obtenir el carnet d’opera-
dor industrial de calderes).

—  Article 44 (renovació i 
modificació del carnet 
d’operador industrial de 
calderes).

—  Article 47 (funcions i 
obligacions dels organis-
mes de control).

—  Articles 49.1.a i 49.2 
(tramesa i arxivament de 
la informació).

—  Article 50 (tarifes que 
han d’aplicar els orga-
nismes de control).

Aquesta nova Llei, igual 
que l’Ordre, fixa i regula 
tots els tràmits administra-
tius dels equips de pressió a 
la comunitat autònoma de 
Catalunya. n
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I-1

I-2

II-1

II-2

III-1

III-2

IV-1

IV-2

Dipòsit 
d’aire 
comprimit 
estàndard.




