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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
17080 Correcció d’errors del Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual 

s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques 
complementàries.

Havent advertit errors en el Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries, 
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» núm. 31, de 5 de febrer de 2009, i en el seu 
suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua 
catalana:

A la pàgina 3, disposició addicional primera, apartat 1, epígraf b), a la primera línia de 
la pàgina, on diu: «En cas que s’hagi», ha de dir: «i) En cas que s’hagi».

A la pàgina 3, disposició addicional primera, apartat 1, epígraf b), tercer línia, on diu: 
«En cas que no s’hagi», ha de dir: «ii) En cas que no s’hagi».

A la pàgina 3, disposició addicional primera, apartat 1, epígraf c), primera línia, on diu: 
«apartat a)», ha de dir: «epígraf a)».

A la pàgina 6, s’ha d’eliminar la disposició transitòria vuitena.
A la pàgina 8, article 1, apartat 2, epígraf d), segona línia, on diu: «apartat 2.1», ha de 

dir: «apartat 2.a».
A la pàgina 9, article 3, apartat 2, segona línia, on diu: «i el seu annex II», ha de dir: «i 

l’annex II».
A la pàgina 10, article 4, apartat 2, segona línia, on diu: «segons l’article 3.2 del dit 

Reial decret», ha de dir: «segons l’article 3.2».
A la pàgina 13, article 8, apartat 3, quarta línia, on diu: «perforacions, soldadures», ha 

de dir: «perforacions o soldadures».
A la pàgina 14, article 9, apartat 9, primera línia, on diu: «l’article 14», ha de dir: «l’article 13».
A la pàgina 17, a la taula, cinquena fila i tercera columna, on diu: «21 ºC < temperatura 

d’inflamació < 55 ºC», ha de dir: «21 ºC < temperatura d’inflamació < 55 ºC, identificades 
amb el risc R10». A la sisena fila i tercera columna de la mateixa taula, on diu: «Identificades 
amb el risc R17 o amb temperatura d’inflamació < 55 ºC i que romanguin en estat líquid 
sota pressió», ha de dir: «Identificades amb el risc R17, o amb temperatura d’inflamació < 
55 ºC i que romanguin en estat líquid sota pressió, o identificades amb el risc 11 segon 
guió».

A la pàgina 17, apartat 1, epígraf d), primera línia, on diu: «a l’article 1.3», ha de dir: «a 
l’article 3.1.3».

A la pàgina 20, annex III, taula 1,a la primera línia, on diu: «l’article 3.2», ha de dir: 
«l’article 3.1».

A la pàgina 21, tercer paràgraf, primera línia, on diu: «Els recipients d’aire comprimit», 
ha de dir: «En els recipients d’aire comprimit».

A la pàgina 21, a la taula 3, primera línia, on diu: «l’article 3.2», ha de dir: «l’article 3.1».
A la pàgina 22, apartat 4, on diu: «extintors, canonades i altres equips», ha de dir: 

«extintors i altres equips».
A la pàgina 23, a la taula, primera fila i segona columna, on diu: «El número de fabricació 

de l’equip a pressió. En cas de canonades s’ha d’indicar el núm. o la referència interna de 
l’usuari», ha de dir: «El número de fabricació de l’equip a pressió.». A la segona fila i 
segona columna, on diu: «La pressió màxima admissible de l’equip a pressió. En cas de 
canonades s’ha d’indicar el valor de la pressió màxima de servei de la instal·lació.», ha de 
dir: «La pressió màxima admissible de l’equip a pressió».

A la pàgina 25, apartat 6, primer, cinquè i desè guió, on diu: «empresa instal·ladora o 
reparadora», ha de dir: «empresa instal·ladora».
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A la pàgina 25, apartat 6, sisè guió, on diu: «que hi ha intervingut», ha de dir: «que hi 
ha intervingut, si s’escau».

A la pàgina 26, epígraf d), primera línia, on diu: «amb Pms x VT < 10.000», ha de dir: 
«amb PS < 10 bar i Pms x VT < 10.000».

A la pàgina 26, epígraf e), primera línia, on diu: «si Tms £ 120 ºC», ha de dir: «si 
Tms ≤ 120 ºC».

A la pàgina 29, epígraf c), on diu: «Les obertures en els murs de protecció», ha de dir: 
«Les obertures a la sala de calderes».

A la pàgina 32, article 13, apartat 2, novena línia, on diu: «article 5.2.f», ha de dir: 
«article 6.2.e».

A la pàgina 33, article 14, apartat 4, primera línia, on diu: «article 11.3», ha de dir: 
«article 13.3».

A la pàgina 44, article 7, primera línia, on diu: «que fixa la taula 2 de l’annex III», ha de 
dir: «que fixa l’annex III».

A la pàgina 50, punt 2.10, epígraf b), sisena línia, on diu: «magnètiques i ultrasons», ha 
de dir: «magnètiques o ultrasons».

A la pàgina 51, punt 2.12, on diu: «s’han de comprovar i calibrar amb un element», ha 
de dir: «s’han de comprovar amb un element».

A la pàgina 55, article 4, apartat 1, segona línia, on diu: «de l’article 4.3 del Reglament», 
ha de dir: «de l’article 4.1 del Reglament».

A la pàgina 68, annex II, última línia, on diu: «... equips)» s’ha de completar la frase i 
ha de dir «... equips) “x” pot tenir qualsevol valor.».

A la pàgina 78, annex III, on diu: «UNE-EN 1968», ha de dir: «UNE-EN 1968:2003»; on 
diu: «UNE-EN 1802», ha de dir: «UNE-EN 1802:2002»; on diu: «UNE-EN ISO 11623», ha 
de dir: «UNE-EN ISO 11623:2002»; on diu: «UNE EN 1089-1», ha de dir: «UNE EN 1089-
1:2004» i on diu: «UNE EN 14189», ha de dir: «UNE EN 14189:2003».

A la pàgina 79, article 3, apartat 1, segona línia, on diu: «el seu annex I», ha de dir: 
«l’annex I».

A la pàgina 82, article 11, apartat 1, primera línia, on diu: «posada en marxa del servei», 
ha de dir: «posada en servei».

A la pàgina 92, annex II, on diu: «UNE EN ISO 407», ha de dir: «UNE EN ISO 407:2005»; 
on diu: «UNE EN 1089-3», ha de dir: «UNE EN 1089-3:2004»; on diu: «UNE EN 1439», ha 
de dir: «UNE EN 1439:2006»; on diu: «UNE-EN 1795», ha de dir: «UNE-EN 1795:1999»; 
on diu: «UNE-EN 1801», ha de dir: «UNE-EN 1801:1999»; on diu: «UNE-EN 1919», ha de 
dir: «UNE-EN 1919:2001»; on diu: «UNE-EN 1920», ha de dir: «UNE-EN 1920:2001»; on 
diu: «UNE EN 12755», ha de dir: «UNE EN 12755:2000»; on diu: «UNE-EN 12754», ha de 
dir: «UNE-EN 12754:2002» i on diu: «UNE EN 13365», ha de dir: «UNE EN 
13365:2002».
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