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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
16174 Reial decret 1388/2011, de 14 d’octubre, pel qual es dicten les disposicions 

aplicables de la Directiva 2010/35/UE del Parlament Europeu i del Consell de 
16 de juny de 2010 sobre equips a pressió transportables i per la qual es 
deroguen les directives 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE i 
1999/36/CE.

El Reial decret 222/2001, de 2 de març, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació 
de la Directiva 1999/36/CE del Consell, de 29 d’abril, relativa a equips a pressió 
transportables, va transposar a l’ordenament jurídic espanyol la directiva esmentada, 
introduint més exigència de seguretat, amb la finalitat de facilitar la utilització dels equips 
esmentats als territoris d’altres estats membres dins d’una operació de transport.

Més tard, el Consell de la Unió Europea va aprovar la Directiva 2010/35/UE, de 16 de 
juny de 2010, sobre equips a pressió transportables i per la qual es deroguen les directives 
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE i 1999/36/CE del Consell.

Aquesta Directiva té en consideració l’evolució que hi ha hagut en la seguretat del 
transport, així com el contingut de la Directiva 2008/68/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 24 de setembre de 2008, sobre el transport terrestre de mercaderies 
perilloses, la qual amplia l’àmbit d’aplicació de les disposicions de determinats acords 
internacionals de manera que s’apliquin al trànsit nacional, amb la finalitat d’harmonitzar 
en tota la Unió Europea les condicions en les quals es transporten les mercaderies 
perilloses per carretera, ferrocarril i vies navegables interiors. La Directiva 2008/68/CE 
encara no s’ha incorporat a la legislació nacional. Tanmateix, els seus annexos sí que 
formen part de la normativa aplicable en el territori nacional, ja que reprodueixen les 
previsions de l’Acord Europeu sobre el Transport Internacional de Mercaderies Perilloses 
per Carretera (ADR), celebrat a Ginebra el 30 de setembre de 1957, en la seva versió 
esmenada, i del Reglament relatiu al transport internacional per ferrocarril de mercaderies 
perilloses (RID), que figura a l’apèndix C del Conveni relatiu als transports internacionals 
per ferrocarril (COTIF), signat a Berna el 9 de maig de 1980 i modificat pel Protocol fet a 
Vílnius el 3 de juny de 1999, que formen part de l’ordenament jurídic espanyol amb 
independència de la Directiva perquè Espanya és part de l’ADR i està vinculada pel RID.

La Directiva 2010/35/UE té com a fi evitar conflictes de normes, en particular pel que 
fa als requisits de la conformitat, l’avaluació de la conformitat i els procediments 
d’avaluació de la conformitat, aplicables als equips a pressió transportables.

En compliment de les obligacions derivades del que indica l’article 42 de la Directiva 
2010/35/UE, de 16 de juny, s’han de dictar les disposicions nacionals que prevegin i 
adoptin les previsions que conté la directiva esmentada, com a màxim el 30 de juny de 
2011. Aquesta norma constitueix, a més, un desplegament del que preveu el capítol I del 
títol III de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, relatiu a la seguretat industrial.

D’acord amb el que disposa l’article 24.1.e) de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, 
del Govern, la present disposició ha estat sotmesa al tràmit d’audiència que s’hi estableix, 
i es remet als sectors afectats. Així mateix, han estat consultats els òrgans competents de 
les comunitats autònomes.

El text de la disposició té els informes favorables de la Comissió de Coordinació de 
Transports de Mercaderies Perilloses i del Consell de Coordinació de la Seguretat 
Industrial. Així mateix, ha estat sotmès a informe dels ministeris de Foment i Defensa.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 14 
d’octubre de 2011,
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DISPOSO:

CAPÍTOL I

Àmbit d’aplicació i definicions

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Constitueix l’objecte del present Reial decret l’establiment de normes de 
desplegament de la normativa internacional en relació amb les obligacions dels operadors 
i els requisits que han de complir els equips a pressió transportables, a fi de reforçar la 
seguretat i de garantir la lliure circulació d’aquest tipus d’equips a la Unió Europea.

2. El present Reial decret s’aplica a:

a) Els equips a pressió transportables nous, tal com es defineixen a l’article 2, 
apartat 1, que no portin el marcatge de conformitat que preveu el Reial decret 222/2001, 
de 2 de març, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva 1999/36/CE 
del Consell, de 29 d’abril, relativa a equips a pressió transportables, pel que fa a la seva 
comercialització;

b) els equips a pressió transportables, tal com es defineixen a l’article 2, apartat 1, 
que portin el marcatge de conformitat que preveuen el present Reial decret o el Reial 
decret 222/2001, de 2 de març, pel que fa als controls periòdics, els controls intermedis, 
els controls extraordinaris i a la seva utilització;

c) els equips a pressió transportables, tal com es defineixen a l’article 2, apartat 1, 
que no portin el marcatge de conformitat que preveu el Reial decret 222/2001, de 2 de 
març, pel que fa a la revaluació de la conformitat.

3. El present Reial decret no s’aplica a:

a) Els equips a pressió transportables introduïts al mercat abans de la data 
d’aplicació del Reial decret 222/2001, de 2 de març, i que no hagin estat sotmesos a una 
revaluació de la conformitat.

b) els equips a pressió transportables exclusivament utilitzats per a les operacions 
de transport de mercaderies perilloses entre els estats membres i tercers països, 
efectuades de conformitat amb el que estableix l’Acord europeu sobre el transport 
internacional de mercaderies perilloses per carretera (d’ara endavant, ADR), celebrat a 
Ginebra el 30 de setembre de 1957, en la seva versió esmenada, i amb el Reglament 
relatiu al transport internacional per ferrocarril de mercaderies perilloses (d’ara endavant, 
RID), que figura a l’apèndix C del Conveni relatiu als transports internacionals per 
ferrocarril (d’ara endavant, COTIF), signat a Berna el 9 de maig de 1980 i modificat pel 
Protocol fet a Vílnius el 3 de juny de 1999, llevat que s’estipuli el contrari.

Article 2. Definicions.

Als efectes del present Reial decret, s’entén per:

1. Equips a pressió transportables:

a) Tots els recipients a pressió, així com, si s’escau, les seves vàlvules i altres 
accessoris, tal com s’inclouen en el capítol 6.2 del RID i l’ADR;

b) les cisternes, els vehicles/vagons en bateria, els contenidors de gas d’elements 
múltiples (CGEM), així com, si s’escau, les seves vàlvules i altres accessoris, tal com 
s’inclouen en el capítol 6.8 del RID i l’ADR, quan els equips esmentats en els paràgrafs a) 
o b) s’utilitzin de conformitat amb el RID o l’ADR per al transport de gasos de la classe 2, 
excloent els gasos o els articles amb les xifres 6 i 7 en el codi de classificació, i per al 
transport de substàncies perilloses d’altres classes, indicades a l’annex I del present Reial 
decret.
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S’entén que entre els equips a pressió transportables queden inclosos els cartutxos 
de gas (número ONU 2037) i exclosos els aerosols (número ONU 1950), els recipients 
criogènics oberts, les ampolles de gas per a aparells respiratoris, els extintors d’incendis 
(número ONU 1044), els equips a pressió transportables exempts d’acord amb el punt 
1.1.3.2 del RID i l’ADR i els equips a pressió transportables exempts dels requisits en 
matèria de construcció i assaig d’embalatges d’acord amb les disposicions especials del 
punt 3.3 del RID i l’ADR;

2. introducció al mercat: primera comercialització d’un equip a pressió transportable 
al mercat nacional o de la Unió Europea;

3. comercialització: tot subministrament, remunerat o gratuït, d’un equip a pressió 
transportable per a la seva distribució o utilització al mercat nacional o de la Unió Europea 
en el transcurs d’una activitat comercial o servei públic;

4. utilització: ompliment, emmagatzematge temporal relacionat amb el transport, 
buidatge i ompliment d’equips a pressió transportables;

5. retirada: qualsevol mesura destinada a impedir la comercialització o la utilització 
d’un equip a pressió transportable;

6. recuperació: qualsevol mesura destinada a obtenir la devolució d’un equip a 
pressió transportable ja posat a disposició de l’usuari final;

7. fabricant: tota persona física o jurídica que fabrica un equip a pressió transportable, 
o parts d’aquest, o que fa dissenyar o fabricar un equip d’aquest tipus i el comercialitza 
amb el seu nom o marca comercial;

8. representant autoritzat: tota persona física o jurídica establerta en el territori 
nacional o a la Unió Europea que ha rebut un manament per escrit d’un fabricant per 
actuar en nom seu en tasques específiques;

9. importador: tota persona física o jurídica establerta en el territori nacional o a la 
Unió Europea que introdueix al mercat nacional o de la Unió Europea un equip a pressió 
transportable, o parts d’aquest, procedent d’un tercer país;

10. distribuïdor: tota persona física o jurídica establerta en el territori nacional o a la 
Unió Europea, diferent del fabricant o l’importador, que comercialitza un equip a pressió 
transportable, o parts d’aquest;

11. propietari: tota persona física o jurídica establerta en el territori nacional o a la 
Unió Europea que és titular de la propietat d’un equip a pressió transportable;

12. usuari: tota persona física o jurídica establerta en el territori nacional o a la Unió 
Europea que utilitza un equip a pressió transportable;

13. agents econòmics: el fabricant, el representant autoritzat, l’importador, el 
distribuïdor, el propietari o l’usuari que intervenen en el transcurs d’una activitat comercial 
o de servei públic, a títol onerós o gratuït;

16. avaluació de la conformitat: avaluació i procediment d’avaluació de la conformitat 
establerts en el RID i l’ADR;

14.  marcatge Π: marcatge que indica que l’equip a pressió transportable compleix 
els requisits aplicables d’avaluació de la conformitat que estableixen el RID i l’ADR i el 
present Reial decret;

15. revaluació de la conformitat: procediment encaminat a avaluar a posteriori, a 
petició del propietari o de l’usuari, la conformitat dels equips a pressió transportables 
fabricats i introduïts al mercat abans de la data d’aplicació del Reial decret 222/2001, de 2 
de març;

16. controls periòdics: controls periòdics i procediments que regeixen aquest tipus 
de controls, de conformitat amb el que estableixen el RID i l’ADR;

17. controls intermedis: controls intermedis i procediments que regeixen aquest 
tipus de controls, de conformitat amb el que estableixen el RID i l’ADR;

18. controls extraordinaris: controls extraordinaris i procediments que regeixen 
aquest tipus de controls, de conformitat amb el que estableixen el RID i l’ADR;

19. acreditació: declaració per un organisme nacional d’acreditació que un 
organisme de control compleix els requisits fixats en el segon apartat del punt 1.8.6.8 del 
RID i l’ADR;



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 249  Dissabte 15 d'octubre de 2011  Secc. I. Pàg. 4

20. autoritat notificadora: autoritat designada per un Estat membre, responsable 
d’establir i aplicar els procediments necessaris per a l’avaluació, notificació i supervisió 
posterior dels organismes notificats;

21. organisme notificat: organisme de control que compleix els requisits establerts 
en el RID i l’ADR i les condicions enunciades en els articles 18 i 23 del present Reial 
decret i notificat de conformitat amb l’article 20 d’aquest Reial decret;

22. notificació: procés pel qual s’atorga la condició d’organisme notificat a un 
organisme de control i que inclou la comunicació d’aquesta informació a la Comissió 
Europea, d’ara endavant Comissió, i als estats membres;

23. vigilància del mercat: activitats portades a terme i mesures preses per les 
autoritats públiques per vetllar perquè els equips a pressió transportables compleixin 
durant el seu cicle de vida els requisits que estableixen el RID i l’ADR i el present Reial 
decret i no comportin un risc per a la salut i la seguretat o altres aspectes relacionats amb 
la protecció de l’interès públic.

Article 3. Requisits addicionals.

Els òrgans competents en matèria de seguretat industrial de les comunitats autònomes 
poden establir en l’àmbit del seu territori requisits addicionals per a l’emmagatzematge a 
mitjà o llarg termini o per a la utilització in situ d’equips a pressió transportables. Aquests 
requisits han de ser publicats en el butlletí oficial de la comunitat autònoma. No obstant 
això, les comunitats autònomes no poden establir requisits addicionals per als equips a 
pressió transportables pròpiament dits.

CAPÍTOL II

Obligacions dels agents econòmics

Article 4. Obligacions dels fabricants.

1. Quan introdueixin els seus equips a pressió transportables al mercat, els 
fabricants s’han d’assegurar que els equips esmentats s’han dissenyat, fabricat i 
documentat de conformitat amb els requisits que estableixen el RID i l’ADR i el present 
Reial decret.

2. Quan s’hagi acreditat mitjançant el procés d’avaluació de la conformitat que 
preveuen el RID i l’ADR i el present Reial decret que els equips a pressió transportables 
compleixen els  requisits aplicables, els  fabricants han de col·locar el marcatge Π de 
conformitat amb l’article 14 del present Reial decret.

3. Els fabricants han de conservar la documentació tècnica que s’especifica en el 
RID i l’ADR. Aquesta documentació s’ha de conservar durant el període que aquests 
preveuen.

4. Els fabricants que considerin o tinguin motius per creure que un equip a pressió 
transportable que han introduït al mercat no és conforme amb el RID i l’ADR o amb el 
present Reial decret han d’adoptar immediatament les mesures correctores necessàries 
per fer-lo conforme, retirar-lo o recuperar-lo, si és procedent. A més, quan l’equip a pressió 
transportable presenti un risc, els fabricants n’han d’informar immediatament l’òrgan 
competent en matèria de seguretat industrial de la comunitat autònoma on el fabricant 
tingui el domicili social. Aquest òrgan ha de remetre la informació rebuda al Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç en un termini no superior a tres mesos, el qual l’ha de 
transmetre a les autoritats nacionals competents dels estats membres en els quals han 
comercialitzat l’equip a pressió transportable. Així mateix, les comunitats autònomes 
també han de donar detalls, en particular, sobre la no-conformitat i les mesures correctores 
adoptades al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

5. Els fabricants han de documentar tots aquests casos de no-conformitat i les 
mesures correctores.
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6. Sobre la base d’una sol·licitud motivada de l’òrgan competent en matèria de 
seguretat industrial d’una comunitat autònoma, els fabricants li han de facilitar tota la 
informació i documentació necessària per demostrar la conformitat de l’equip a pressió 
transportable, en un llenguatge que pugui comprendre fàcilment l’òrgan esmentat. Han de 
cooperar amb el dit òrgan, a petició d’aquest, en qualsevol acció destinada a eliminar els 
riscos que comportin els equips a pressió transportables que han introduït al mercat.

7. Els fabricants únicament han de facilitar als usuaris informació que s’ajusti als 
requisits establerts en el RID i l’ADR i en el present Reial decret.

Article 5. Representants autoritzats.

1. Els fabricants poden designar, mitjançant un manament escrit, un representant 
autoritzat.

Les obligacions que estableix l’article 4, apartats 1 i 2, i l’elaboració de la documentació 
tècnica no formen part del manament del representant autoritzat.

2. El representant autoritzat ha d’efectuar les tasques especificades en el manament 
rebut del fabricant. El manament ha de permetre al representant autoritzat realitzar com a 
mínim les tasques següents:

a) Conservar la documentació tècnica a disposició de les autoritats de vigilància de 
les comunitats autònomes durant almenys el període establert en el RID i l’ADR per als 
fabricants;

b) sobre la base d’una sol·licitud motivada d’un òrgan competent en matèria de 
seguretat industrial d’una comunitat autònoma, facilitar al dit òrgan tota la informació i 
documentació necessària per demostrar la conformitat de l’equip a pressió transportable, 
en un idioma que pugui comprendre fàcilment l’òrgan;

c) cooperar amb els òrgans competents en matèria de seguretat industrial de les 
comunitats autònomes, a petició d’aquests, en qualsevol acció destinada a eliminar els 
riscos que comportin els equips a pressió transportables objecte del seu manament.

3. La identitat i la direcció del representant autoritzat s’han d’indicar en el certificat 
de conformitat especificat en el RID i ADR.

4. Els representants autoritzats únicament han de facilitar als usuaris informació que 
s’ajusti als requisits establerts en el RID i l’ADR i en el present Reial decret.

Article 6. Obligacions dels importadors.

1. Els importadors només han d’introduir al mercat del territori nacional equips a 
pressió transportables que siguin conformes amb el RID i l’ADR i amb el present Reial 
decret.

2. Abans d’introduir al mercat un equip a pressió transportable, els importadors s’han 
d’assegurar que el fabricant ha portat a terme la deguda avaluació de conformitat. S’han 
d’assegurar que el fabricant ha elaborat la documentació tècnica i que l’equip a pressió 
transportable  porta  el marcatge Π  i  va  acompanyat  del  certificat  de  conformitat  que 
s’especifica en el RID i l’ADR.

Si l’importador considera o té motius per creure que un equip a pressió transportable 
no és conforme amb el RID i l’ADR o amb el present Reial decret, no el pot introduir al 
mercat fins que sigui conforme. A més, quan l’equip a pressió transportable presenti un 
risc, l’importador n’ha d’informar el fabricant i els òrgans competents de la seva comunitat 
autònoma en matèria d’indústria.

3. Els importadors han d’indicar el seu nom i la seva direcció de contacte en el 
certificat de conformitat que s’especifica en el RID i l’ADR, o adjuntar-hi aquesta 
informació.

4. Mentre siguin responsables d’un equip a pressió transportable, els importadors 
s’han d’assegurar que les condicions d’emmagatzematge o transport no comprometen el 
compliment dels requisits que estableix el RID i l’ADR.
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5. Els importadors que considerin o tinguin motius per creure que un equip a pressió 
transportable que han introduït al mercat nacional no és conforme amb el RID i l’ADR o 
amb el present Reial decret han d’adoptar immediatament les mesures correctores 
necessàries per fer-lo conforme, retirar-lo o recuperar-lo, si és procedent. A més, quan 
l’equip a pressió transportable presenti un risc, els importadors n’han d’informar 
immediatament el fabricant i l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial de la 
comunitat autònoma on l’importador tingui el domicili social i donar detalls, en particular, 
sobre la no-conformitat i les mesures correctores adoptades. L’òrgan ha de remetre la 
informació rebuda al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç en un termini no superior a 
tres mesos.

Els importadors han de documentar tots aquests casos de no-conformitat i les 
mesures correctores.

6. Durant almenys el període establert en el RID i l’ADR per als fabricants, els 
importadors han de conservar una còpia de la documentació tècnica a disposició dels 
òrgans competents de la seva comunitat autònoma en matèria d’indústria i s’han 
d’assegurar que, prèvia petició, les autoritats esmentades en rebin una còpia.

7. Sobre la base d’una sol·licitud motivada de l’òrgan competent en matèria de 
seguretat industrial d’una comunitat autònoma, els importadors li han de facilitar tota la 
informació i documentació necessàries per demostrar la conformitat de l’equip a pressió 
transportable, en un llenguatge que pugui comprendre fàcilment l’esmentat òrgan. Han de 
cooperar amb l’òrgan, a petició d’aquest, en qualsevol acció destinada a eliminar els 
riscos que comportin els equips a pressió transportables que han introduït al mercat.

8. Els importadors únicament han de facilitar als usuaris informació que s’ajusti als 
requisits establerts en el RID i l’ADR i en el present Reial decret.

Article 7. Obligacions dels distribuïdors.

1. Els distribuïdors només han de comercialitzar al mercat del territori nacional 
equips a pressió transportables que siguin conformes amb el RID i l’ADR i amb el present 
Reial decret. Abans de comercialitzar un equip a pressió transportable, els distribuïdors 
han  de  comprovar  que  porti  el marcatge Π,  i  que  vagi  acompanyat  del  certificat  de 
conformitat i de la direcció de contacte esmentada a l’article 6, apartat 3, del present Reial 
decret.

Si un distribuïdor considera o té motius per creure que un equip a pressió transportable 
no és conforme amb el RID i l’ADR o amb el present Reial decret, només pot 
comercialitzar-lo després de fer-lo conforme. A més, quan l’equip a pressió transportable 
presenti un risc, el distribuïdor n’ha d’informar el fabricant o l’importador, així com els 
òrgans competents de la seva comunitat autònoma en matèria d’indústria.

2. Mentre siguin responsables d’un equip a pressió transportable, els distribuïdors 
s’han d’assegurar que les condicions d’emmagatzematge o transport no comprometen el 
compliment dels requisits establerts en el RID i l’ADR.

3. Els distribuïdors que considerin o tinguin motius per creure que un equip a pressió 
transportable que han comercialitzat no és conforme amb el RID i l’ADR o amb el present 
Reial decret, s’han d’assegurar que s’adoptin les mesures correctores necessàries per 
fer-lo conforme, retirar-lo o recuperar-lo, segons escaigui. A més, quan l’equip a pressió 
transportable presenti un risc, els distribuïdors n’han d’informar immediatament el 
fabricant, l’importador, si s’escau, i els òrgans competents en matèria de seguretat 
industrial de les comunitats autònomes en els quals han comercialitzat l’equip a pressió 
transportable i han de donar detalls, en particular, sobre la no-conformitat i les mesures 
correctores adoptades. Aquests òrgans han de remetre la informació rebuda al Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç en un termini no superior a tres mesos.

Els distribuïdors han de documentar tots aquests casos de no-conformitat i les 
mesures correctores.

4. Sobre la base d’una sol·licitud motivada de l’òrgan competent en matèria de 
seguretat industrial d’una comunitat autònoma, els distribuïdors li han de facilitar tota la 
informació i documentació necessària per demostrar la conformitat de l’equip a pressió 
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transportable, en un llenguatge que pugui comprendre fàcilment l’esmentat òrgan. Han de 
cooperar amb l’òrgan, a petició d’aquest, en qualsevol acció destinada a eliminar els 
riscos que comportin els equips a pressió transportables que han comercialitzat.

5. Els distribuïdors únicament han de facilitar als usuaris informació que s’ajusti als 
requisits que estableixen el RID i l’ADR i el present Reial decret.

Article 8. Obligacions dels propietaris.

1. Si un propietari considera o té motius per creure que un equip a pressió 
transportable no és conforme amb el RID i l’ADR, inclosos els requisits relatius als controls 
periòdics, o amb el present Reial decret, no l’ha de comercialitzar o utilitzar fins que sigui 
conforme. A més, quan l’equip a pressió transportable presenti un risc, el propietari n’ha 
d’informar el fabricant o l’importador o el distribuïdor, així com l’òrgan competent de la 
seva comunitat autònoma en matèria d’indústria.

Els propietaris han de documentar tots aquests casos de no-conformitat i les mesures 
correctores.

2. Mentre siguin responsables d’un equip a pressió transportable, els propietaris 
s’han d’assegurar que les condicions d’emmagatzematge o transport no comprometen el 
compliment dels requisits que estableixen el RID i l’ADR ni la ITC APQ-5 del Reial decret 
379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzematge de productes 
químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, 
MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 i MIE-APQ-7.

3. Els propietaris únicament han de facilitar informació als usuaris d’acord amb els 
requisits que estableixen el RID i l’ADR i el present Reial decret.

4. El present article no s’ha d’aplicar als particulars que es proposin utilitzar equips a 
pressió transportables per al seu ús personal o domèstic o per a les seves activitats 
esportives o d’oci.

Article 9. Obligacions dels usuaris.

1. Els usuaris només han d’utilitzar equips a pressió transportables que siguin 
conformes amb els requisits establerts en el RID i l’ADR i en el present Reial decret.

2. Quan l’equip a pressió transportable presenti un risc, l’usuari n’ha d’informar el 
propietari i l’òrgan competent de la seva comunitat autònoma en matèria d’indústria.

Article 10. Casos en què les obligacions dels fabricants s’apliquen als importadors i 
distribuïdors.

A efectes del present Reial decret, es considera fabricant i, per tant, està subjecte a 
les obligacions del fabricant d’acord amb el que disposa l’article 4, l’importador o 
distribuïdor que introdueixi al mercat un equip a pressió transportable amb el seu nom o 
marca comercial, o que modifiqui un equip a pressió transportable ja introduït al mercat de 
forma que es pugui veure afectada la seva conformitat amb els requisits aplicables.

Article 11. Identificació dels agents econòmics.

Els agents econòmics han d’identificar, prèvia sol·licitud de l’òrgan competent de la 
seva comunitat autònoma en matèria d’indústria i durant un període d’almenys 10 anys:

a) Qualsevol agent econòmic que els hagi subministrat un equip a pressió 
transportable;

b) qualsevol agent econòmic a qui hagin subministrat un equip a pressió 
transportable.
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CAPÍTOL III

Conformitat dels equips a pressió transportables

Article 12. Conformitat dels equips a pressió transportables i avaluació d’aquesta.

1. Els equips a pressió transportables a què es refereix l’article 1, apartat 2, paràgraf 
a), han de complir els requisits pertinents, relatius a l’avaluació de la conformitat i als 
controls periòdics, intermedis i extraordinaris, que estableixen el RID i l’ADR i els capítols 
III i IV del present Reial decret.

2. Els equips a pressió transportables a què es refereix l’article 1, apartat 2, paràgraf 
b) han de complir les especificacions de la documentació d’acord amb la qual s’hagin 
fabricat. Els equips estan subjectes a controls periòdics, intermedis i extraordinaris 
d’acord amb el RID i l’ADR i els requisits dels capítols III i IV del present Reial decret.

3. Els certificats d’avaluació de la conformitat, els certificats de revaluació de la 
conformitat i els informes dels controls periòdics, intermedis i extraordinaris expedits per 
un organisme notificat són vàlids en tot el territori nacional i tots els estats membres.

Per a les parts desmuntables dels equips a pressió transportables recarregables es 
pot efectuar una avaluació de la conformitat independent.

Article 13. Principis generals del marcatge Π.

1.  El marcatge Π ha de ser col·locat únicament pel  fabricant o, en els casos de 
revaluació de la conformitat, d’acord amb el que disposa l’annex II del present Reial 
decret. En relació amb les ampolles de gas anteriorment conformes amb l’Ordre del 
Ministeri d’Indústria i Energia de 3 de juliol de 1987, per la qual es modifica la instrucció 
tècnica complementària MIE-AP7 del Reglament d’aparells a pressió, referent a ampolles 
i bombones per a gasos comprimits, liquats i dissolts a pressió, el marcatge Π ha de ser 
col·locat per l’organisme notificat o sota la supervisió d’aquest.

2.  El  marcatge  Π  s’ha  de  col·locar  exclusivament  en  els  equips  a  pressió 
transportables que:

a) Compleixin els requisits relatius a l’avaluació de la conformitat que estableixen el 
RID i l’ADR i el present Reial decret, o

b) compleixin els requisits relatius a la revaluació de la conformitat esmentats a la 
disposició transitòria única.

No s’han de col·locar en cap altre equip a pressió transportable.

3.  Amb  la  col·locació  del  marcatge  Π,  el  fabricant  indica  que  assumeix  la 
responsabilitat de la conformitat de l’equip a pressiσ transportable amb tots els requisits 
aplicables que estableixen el RID i l’ADR i el present Reial decret.

4.  Als efectes del present Reial decret, el marcatge Π és l’únic marcatge que acrediti 
la conformitat de l’equip a pressió transportable amb els requisits aplicables que 
estableixen el RID i l’ADR i el present Reial decret.

5. Queda prohibit fixar en els equips a pressió transportables marcatges, signes i 
inscripcions que puguin induir tercers a error sobre el significat o la forma del marcatge Π.

Qualsevol altre marcatge s’ha de col·locar en els equips a pressió transportables de 
forma que no afecti la visibilitat, la llegibilitat i el significat del marcatge Π.

6. Les parts desmuntables dels equips a pressió transportables recarregables amb 
una funció directa de seguretat han de portar el marcatge Π.

7. Les comunitats autònomes s’han d’assegurar de l’aplicació correcta del règim que 
regula  el marcatge Π  i  emprendre  les  accions  oportunes  en  cas  d’ús  incorrecte  del 
marcatge. Les comunitats autònomes han d’establir així mateix les sancions 
corresponents. Les sancions han de ser proporcionades a la gravetat de la infracció i 
constituir un element eficaç de dissuasió contra l’ús incorrecte del marcatge.
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Article 14. Regles i condicions per a la col·locació del marcatge Π.

1.  El marcatge Π consisteix en el símbol que es reprodueix en el model següent:

 

2.  L’altura  mínima  del  marcatge  Π  és  de  5  mm.  Per  als  equips  a  pressió 
transportables amb un diàmetre igual o inferior a 140 mm l’altura mínima és de 2,5 mm.

3. S’han de respectar les proporcions del dibuix graduat de l’apartat 1 d’aquest 
article. La reixeta no forma part del marcatge.

4.  El marcatge Π s’ha de col·locar a l’equip a pressió transportable o a la seva placa 
de dades de manera visible, llegible i indeleble, així com a les parts desmuntables de 
l’equip a pressió transportable recarregable que compleixin una funció directa de 
seguretat.

5.  El marcatge Π s’ha de col·locar abans d’introduir al mercat un nou equip a pressió 
transportable o parts desmuntables de l’equip a pressió transportable recarregable que 
compleixin una funció directa de seguretat.

6.  El marcatge Π ha d’anar seguit del número d’identificació de l’organisme notificat 
que intervingui en els controls i assajos inicials.

El número d’identificació de l’organisme notificat l’ha de col·locar el mateix organisme 
o, seguint les seves instruccions, el fabricant.

7. El marcatge de la data del control periòdic o, quan escaigui, del control intermedi 
ha d’anar acompanyat del número d’identificació de l’organisme notificat responsable del 
control periòdic.

8. En relació amb les ampolles de gas anteriorment conformes amb l’Ordre del 
Ministeri d’Indústria i Energia de 3 de juliol de 1987, per la qual es modifica la instrucció 
tècnica complementària MIE-AP7 del Reglament d’aparells a pressió, referent a ampolles 
i bombones per a gasos comprimits, liquats i dissolts a pressió que no portin el marcatge 
Π, en ocasió del primer control periòdic  realitzat de conformitat amb el present Reial 
decret el número d’identificació de l’organisme notificat ha d’anar precedit del marcatge Π.

Article 15. Lliure circulació d’equips a pressió transportables.

Sens perjudici dels procediments de salvaguarda que preveuen els articles 27 i 28 
d’aquest Reial decret i del marc de vigilància del mercat que estableix el Reglament (CE) 
núm. 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol de 2008, pel qual 
s’estableixen els requisits d’acreditació i vigilància del mercat relatius a la comercialització 
dels productes i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 339/93, cap comunitat 
autònoma no pot prohibir, limitar o impedir en el seu territori la lliure circulació, la 
comercialització i la utilització dels equips a pressió transportables que compleixin el que 
disposa el present Reial decret.
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CAPÍTOL IV

Autoritat notificadora i organismes notificats

Article 16. Autoritat notificadora.

L’autoritat notificadora, responsable d’establir i aplicar els procediments necessaris 
per a l’avaluació, notificació i supervisió posterior dels organismes notificats és el Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç.

Article 17. Obligació d’informació de les autoritats notificadores.

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha d’informar la Comissió dels procediments 
d’avaluació, notificació i supervisió dels organismes notificats, així com de qualsevol canvi 
en la informació transmesa.

Article 18. Requisits relatius als organismes notificats.

1. Els organismes notificats espanyols encarregats d’efectuar els procediments de 
certificació que preveu aquest Reial decret han de tenir la condició d’organisme de control 
a la qual es refereix el capítol I, títol III de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, 
desplegat en el capítol IV del Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat 
industrial, aprovat pel Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre.

2. Tota autoritat competent en el sentit del RID i l’ADR pot ser organisme notificat 
amb la condició que compleixi els requisits que estableixen el RID i l’ADR i aquest Reial 
decret, i que no actuï també com a autoritat notificadora.

3. Els organismes notificats s’han d’establir de conformitat amb la normativa vigent.
4. Els organismes notificats han de participar en les activitats de normalització 

pertinents i en les activitats del grup de coordinació dels organismes notificats, establert 
d’acord amb l’article 26, o s’han d’assegurar que el seu personal d’avaluació estigui 
informat sobre això, i aplicar com a directrius generals les decisions i els documents 
administratius que resultin de les activitats d’aquest grup.

Article 19. Sol·licitud de notificació.

1. Els organismes de control han de presentar una sol·licitud de notificació davant 
l’òrgan competent en seguretat industrial de la comunitat autònoma en la qual cada 
organisme de control tingui el seu domicili social.

2. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una descripció de:

a) Les activitats relatives a l’avaluació de la conformitat, els controls periòdics, 
intermedis i extraordinaris, i la revaluació de la conformitat;

b) els procediments relatius a les activitats que preveu el paràgraf a);
c) els equips a pressió transportables per als quals l’organisme es consideri 

competent;
d) un certificat d’acreditació expedit per l’Entitat Nacional d’Acreditació, ENAC, que 

declari que l’organisme de control compleix els requisits que estableix l’article 18 d’aquest 
Reial decret.

3. Els òrgans competents de les comunitats autònomes han de remetre al Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç una còpia de la sol·licitud dels organismes de control que 
hagin sol·licitat ser notificats, que indiqui expressament les tasques per a les quals hagin 
estat acreditats, als efectes de la seva difusió i eventual comunicació a les restants 
administracions competents, així com a la Comissió Europea i als altres estats membres, 
amb l’assignació prèvia dels números d’identificació corresponents per part de la Comissió 
Europea.
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Article 20. Procediment de notificació.

1. El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç només pot fer la notificació a aquells 
organismes que satisfacin els requisits que estableix l’article 18.

2. Aquest departament n’ha de fer la notificació a la Comissió i als altres estats 
membres, mitjançant el sistema electrònic desenvolupat i gestionat per la Comissió.

3. La notificació inclou la informació que exigeix l’article 19, apartat 2.
4. L’organisme en qüestió pot fer les activitats d’un organisme notificat només si la 

Comissió o els altres estats membres no formulen cap objecció en el termini de dues 
setmanes després de la notificació.

Només un organisme així notificat és considerat organisme notificat als efectes 
d’aquest Reial decret.

5. El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha d’informar la Comissió i els altres 
estats membres de qualsevol canvi pertinent posterior a la notificació.

6. Els serveis interns de control del sol·licitant, definits en el RID i l’ADR, no han de 
rebre notificació.

Article 21. Canvis en la notificació.

1. Si l’Entitat Nacional d’Acreditació, ENAC, comprova o és informada que un 
organisme notificat ha deixat de complir els requisits que estableix l’article 18 o no està 
complint les seves obligacions, ha de restringir, suspendre o retirar el certificat 
d’acreditació al qual es refereix l’article 19.2.d), segons el cas, segons la gravetat de 
l’incompliment d’aquests requisits o obligacions. Ha d’informar-ne immediatament l’òrgan 
competent en matèria de seguretat industrial de la comunitat autònoma en la qual 
l’organisme tingui el seu domicili social i el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, el qual 
ha de facilitar la informació a la Comissió i als altres estats membres.

2. En cas de retirada, restricció o suspensió de la notificació o si l’organisme notificat 
ha cessat la seva activitat, l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial de la 
comunitat autònoma en què l’organisme tingui el seu domicili social ha d’adoptar les 
mesures oportunes perquè els expedients de l’organisme esmentat siguin tractats per un 
altre organisme notificat o es posin a disposició de les autoritats vigilància del mercat 
responsables quan aquestes ho sol·licitin.

3. El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha de ser informat de les mesures 
adoptades en un termini no superior a sis mesos des que es produeixi la retirada, restricció 
o suspensió de la notificació o cessament de l’organisme.

Article 22. Qüestionament de la competència d’organismes notificats.

1. La Comissió ha d’investigar tots els casos en què dubti o li plantegin dubtes que 
un organisme notificat sigui competent o continuï complint els requisits i les responsabilitats 
que se li exigeixen.

2. La comunitat autònoma en la qual l’organisme en qüestió va sol·licitar la seva 
notificació ha de facilitar al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, a petició d’aquest, tota 
la informació en què es fonamenta la notificació o el manteniment de la competència de 
l’organisme en qüestió. El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha de remetre la 
informació rebuda a la Comissió.

3. Les comunitats autònomes, el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, l’Entitat 
Nacional d’Acreditació i la Comissió han de garantir el tracte confidencial de tota la 
informació sensible obtinguda en el transcurs de les seves investigacions.

4. Quan la Comissió comprovi que un organisme notificat no compleix o ha deixat de 
complir els requisits de la seva notificació, n’ha d’informar el Ministeri d’Indústria, Turisme 
i Comerç i li ha de demanar que adopti les mesures correctores necessàries, que poden 
consistir, si és necessari, en l’anul·lació de la notificació.
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Article 23. Obligacions operatives dels organismes notificats.

1. Els organismes notificats han de fer avaluacions de la conformitat i controls 
periòdics, intermedis i extraordinaris d’acord amb els termes de la seva notificació i els 
procediments que estableixen el RID i l’ADR.

2. Els organismes notificats han de portar a terme revaluacions de la conformitat 
d’acord amb el que disposa l’annex II d’aquest Reial decret.

3. Els organismes notificats per un Estat membre estan autoritzats a treballar en tots 
els estats membres. L’autoritat notificadora que hagi efectuat l’avaluació i notificació 
inicials continua sent responsable de supervisar les activitats en curs de l’organisme 
notificat.

Article 24. Obligació d’informació dels organismes notificats.

1. Els organismes notificats han d’informar l’òrgan competent en seguretat industrial 
de la comunitat autònoma:

a) De qualsevol denegació, restricció, suspensió o retirada d’un certificat;
b) de qualsevol circumstància que afecti l’àmbit i les condicions de notificació;
c) de qualsevol sol·licitud d’informació que hagin rebut de les autoritats de vigilància 

del mercat en relació amb les activitats realitzades, llevat que la sol·licitud provingui del 
mateix òrgan competent en seguretat industrial de la comunitat autònoma;

d) prèvia sol·licitud, de les activitats realitzades dins de l’àmbit de la seva notificació 
i de qualsevol altra activitat realitzada, amb inclusió de les activitats i la subcontractació 
transfrontereres.

2. Els òrgans competents de les comunitats autònomes han de remetre al Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç còpia de la informació de l’apartat anterior.

3. Cada organisme notificat ha de proporcionar informació pertinent sobre qüestions 
relacionades amb resultats negatius i, prèvia sol·licitud, amb resultats positius de 
l’avaluació de la conformitat, als altres organismes notificats d’acord amb aquest Reial 
decret que facin activitats d’avaluació de la conformitat i controls periòdics, intermedis i 
extraordinaris similars en relació amb els mateixos equips a pressió transportables.

Article 25. Intercanvi d’experiències.

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç és el departament responsable de coordinar 
la representació del Regne d’Espanya davant la Comissió, per a l’intercanvi d’experiències 
entre les autoritats nacionals dels estats membres responsables, d’acord amb aquest 
Reial decret, de:

a) La política de notificació;
b) la vigilància del mercat.

Article 26. Coordinació dels organismes notificats.

1. El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha de designar cada dos anys, segons 
el procediment que recull aquest Reial decret, un organisme notificat perquè aquest 
representi el col·lectiu d’organismes notificats nacionals davant el grup de treball que la 
Comissió pugui constituir, a fi d’instaurar i gestionar una adequada coordinació i 
cooperació entre els organismes notificats.

2. Les comunitats autònomes, juntament amb el col·lectiu d’organismes notificats 
han de presentar una terna, de la qual el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha de 
seleccionar l’organisme notificat esmentat en el paràgraf anterior.

3. L’organisme notificat així seleccionat ha de transmetre a la resta d’organismes 
notificats l’ordre del dia de les futures reunions i les actes de les reunions mantingudes, 
així com qualsevol altre acord o informació rellevant que es produeixi durant les reunions.

4. No obstant l’anterior, qualsevol organisme notificat, a títol individual, pot formar 
part d’aquest grup de treball.
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CAPÍTOL V

Procediments de salvaguarda

Article 27. Procediment en el cas d’equips a pressió transportables que plantegen un 
risc a escala nacional.

1. Quan les comunitats autònomes adoptin mesures d’acord amb l’article 20 del 
Reglament (CE) núm. 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol, o 
tinguin motius suficients per pensar que un equip a pressió transportable subjecte a 
aquest Reial decret comporta algun risc per a la salut o la seguretat de les persones o en 
altres aspectes de protecció de l’interès públic que preveu aquest Reial decret, han de 
portar a terme una avaluació relacionada amb l’equip en qüestió atenent a tots els 
requisits que estableix aquest Reial decret. Els agents econòmics pertinents han de 
cooperar en allò que sigui necessari amb els òrgans competents de la comunitat 
autònoma en matèria d’indústria, entre d’altres coses, permetent l’accés als seus locals i 
proporcionant mostres, segons el cas.

Si en el transcurs de l’avaluació, els òrgans competents de la comunitat autònoma en 
matèria d’indústria constaten que l’equip a pressió transportable no compleix els requisits 
que estableixen el RID i l’ADR o aquest Reial decret, han de demanar sense demora a 
l’agent econòmic corresponent que adopti les mesures correctores adequades per 
posar-lo en conformitat amb els requisits esmentats, retirar-lo del mercat o recuperar-lo 
en un termini de temps raonable que elles mateixes assenyalin, proporcional a la 
naturalesa del risc.

Els òrgans competents de la comunitat autònoma en matèria d’indústria han 
d’informar-ne l’organisme notificat corresponent.

L’article 21 del Reglament (CE) núm. 765/2008, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 9 de juliol, és aplicable a les mesures correctores a què es refereix el paràgraf segon 
d’aquest apartat.

2. Quan els òrgans competents de la comunitat autònoma en matèria d’indústria 
considerin que l’incompliment no es limita al territori nacional, han d’informar el Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç, el qual ha de transmetre a la Comissió i als altres estats 
membres els resultats de l’avaluació i les mesures que han demanat que adopti l’agent 
econòmic.

3. L’agent econòmic s’ha d’assegurar que s’adopten totes les mesures correctores 
pertinents en relació amb els equips a pressió transportables que hagi comercialitzat en el 
territori nacional i en el mercat de la Unió Europea.

4. Si l’agent econòmic en qüestió no adopta les mesures correctores adequades en 
el termini de temps que indica l’apartat 1, paràgraf segon, els òrgans competents de la 
comunitat autònoma en matèria d’indústria han d’adoptar totes les mesures provisionals 
adequades per prohibir o restringir la comercialització de l’equip a pressió transportable al 
mercat nacional, retirar-lo del mercat o recuperar-lo.

Els òrgans competents de la comunitat autònoma en matèria d’indústria han d’informar 
el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, el qual ha de transmetre sense demora a la 
Comissió i als altres estats membres aquestes mesures.

5. La informació esmentada en l’apartat 4 ha d’incloure tots els detalls disponibles, 
en particular les dades necessàries per a la identificació de l’equip a pressió transportable 
no conforme, l’origen de l’equip, la naturalesa de la suposada no-conformitat i del risc 
plantejat, i la naturalesa i durada de les mesures adoptades, així com les raons 
expressades per l’agent econòmic en qüestió. En particular, els òrgans competents de la 
comunitat autònoma en matèria d’indústria han d’indicar si la no-conformitat es deu a un 
dels motius següents:

a) L’equip a pressió transportable no compleix els requisits relacionats amb la salut 
o la seguretat de les persones o planteja altres aspectes de protecció de l’interès públic 
que estableixen el RID i l’ADR i aquest Reial decret, o
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b) carències en les normes o els codis tècnics a què es refereixen el RID i l’ADR o 
altres disposicions dels acords esmentats.

6. Quan un procediment s’hagi iniciat en un altre Estat membre, les comunitats 
autònomes han d’informar sense demora el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç de tota 
mesura que adoptin i de qualsevol dada addicional que tinguin a la seva disposició sobre 
la no-conformitat de l’equip a pressió transportable en qüestió. Aquest Ministeri ha 
d’informar, immediatament, la Comissió i els altres estats membres d’aquestes mesures.

7. Si en el termini de dos mesos després de la recepció de la informació indicada en 
l’apartat 4 cap Estat membre ni la Comissió formulen cap objecció sobre una mesura 
provisional adoptada, la mesura es considera justificada.

8. El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha de vetllar perquè s’adoptin sense 
demora les mesures restrictives adequades respecte de l’equip a pressió transportable de 
què es tracti, com ara la retirada de l’equip del mercat.

9. El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç és l’òrgan competent per rebre i 
transmetre a les comunitats autònomes tota aquella informació a la qual es refereix aquest 
capítol procedent d’altres comunitats autònomes, la Comissió o altres estats membres.

Article 28. Procediment de salvaguarda de la Unió Europea.

En cas que el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç rebi per part de la Comissió, o 
d’algun altre Estat membre, una comunicació que requereixi la retirada del mercat d’un 
equip a pressió transportable, fruit d’una mesura justificada, el departament ministerial 
esmentat ha de donar trasllat a les comunitats autònomes perquè aquestes el retirin del 
mercat, i donar-ne compte a la Comissió.

Article 29. Equip a pressió transportable conforme que comporta algun risc per a la salut 
i la seguretat.

1. Si després d’efectuar una avaluació d’acord amb l’article 27, apartat 1, una 
comunitat autònoma comprova que un equip a pressió transportable, encara que 
conforme als requisits del RID i l’ADR i d’aquest Reial decret, comporta algun risc per a la 
salut o la seguretat de les persones o en altres aspectes de protecció de l’interès públic, 
ha de demanar a l’agent econòmic en qüestió que adopti totes les mesures adequades 
per assegurar-se que l’equip de què es tracti ja no comporti cap risc quan s’introdueixi al 
mercat, o bé per retirar-lo del mercat o recuperar-lo en un termini de temps raonable que 
ell mateix assenyali, proporcional a la naturalesa del risc.

2. L’agent econòmic s’ha d’assegurar que s’adoptin les mesures correctores 
necessàries en relació amb tots els equips a pressió transportables afectats que hagi 
comercialitzat o que utilitzi en tot el territori nacional, i en tota la Unió Europea.

3. La comunitat autònoma ha d’informar sobre això immediatament el Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç, el qual ha de remetre la informació a la Comissió i als altres 
estats membres. La informació facilitada ha d’incloure tots els detalls disponibles, en 
particular les dades necessàries per identificar l’equip a pressió transportable en qüestió i 
determinar-ne l’origen i la cadena de subministrament, la naturalesa del risc plantejat i la 
naturalesa i durada de les mesures nacionals adoptades.

Article 30. Incompliment formal.

1. Sens perjudici del que disposa l’article 27, si una comunitat autònoma constata 
una de les situacions indicades a continuació, ha de demanar a l’agent econòmic 
corresponent que solucioni l’incompliment en qüestió:

a)  Que la col·locació del marcatge Π vulnera els articles 12, 13, 14 o la disposició 
transitòria única;

b)  que no s’ha col·locat el marcatge Π;
c) que la documentació tècnica no està disponible o està incompleta;
d) que no s’han complert els requisits del RID i l’ADR i d’aquest Reial decret.
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2. Si la falta de conformitat indicada en l’apartat 1 persisteix, la comunitat autònoma 
en qüestió ha d’adoptar totes les mesures adequades per restringir o prohibir la 
comercialització de l’equip a pressió transportable, o bé s’ha d’assegurar que es recupera 
o es retira del mercat.

Disposició addicional primera. Reconeixement de l’equivalència.

1. Els certificats d’aprovació CEE de model aplicables als equips a pressió 
transportables, expedits de conformitat amb l’Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia de 3 
de juliol de 1987, per la qual es modifica la instrucció tècnica complementària MIE-AP7 
del Reglament d’aparells a pressió, referent a ampolles i bombones per a gasos 
comprimits, liquats i dissolts a pressió, i els certificats d’examen CE de disseny, expedits 
de conformitat amb el Reial decret 222/2001, de 2 de març, pel qual es dicten les 
disposicions d’aplicació de la Directiva 1999/36/CE del Consell, de 29 d’abril, relativa a 
equips a pressió transportables, es reconeixen com a equivalents als certificats 
d’aprovació esmentats en el RID i l’ADR i es regeixen per les disposicions relatives als 
terminis de validesa del reconeixement dels certificats d’aprovació que estableixen 
aquests acords internacionals.

2. Es poden seguir utilitzant les vàlvules i els accessoris a què es refereix l’article 3, 
apartat 3, del Reial decret 222/2001, de 2 de març, i que portin el marcatge que estableix 
el 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, que va aprovar el Reglament d’aparells 
a pressió, d’acord amb l’article 3, apartat 4, del referit Reial decret 222/2001, de 2 de 
març.

Disposició addicional segona. Inspeccions periòdiques.

1. Els controls periòdics, intermedis i extraordinaris dels equips a pressió 
transportables recollits en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret s’han de fer en els 
terminis i condicions que estableixen el RID i l’ADR.

2. El propietari, el seu representant establert en la Unió Europea o l’usuari, han de 
guardar el certificat corresponent i la documentació que es generi, com a mínim, fins al 
control periòdic següent. Tant el certificat com la documentació generada han d’estar a 
disposició de les autoritats de vigilància del mercat.

Disposició addicional tercera. Comunicació d’actuacions.

Els organismes notificats, com a organismes de control, estan obligats a comunicar 
les seves actuacions anualment, en aplicació de l’article 48.2 a) del Reial decret 
2200/1995, de 28 de desembre, a l’òrgan competent en matèria d’indústria de la comunitat 
autònoma on les van dur a terme.

Disposició addicional quarta. Competències del Ministeri de Defensa.

Les competències administratives en relació amb els equips a pressió transportables 
afectes als serveis de la Defensa Nacional corresponen a les autoritats del Ministeri de 
Defensa, sense perjudici de l’assistència que aquestes puguin sol·licitar de les diferents 
administracions públiques.

Disposició transitòria única. Revaluació de la conformitat.

La conformitat dels equips a pressió transportables a què es refereix l’article 1, apartat 
2, paràgraf c), fabricats i posats en funcionament abans de la data d’aplicació del Reial 
decret 769/1999, de 7 de maig, s’ha d’acreditar d’acord amb el procediment de revaluació 
de la conformitat que figura en l’annex II d’aquest Reial decret.
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Disposició derogatòria única. Derogació.

Queda derogat el Reial decret 222/2001, de 2 de març, pel qual es dicten les 
disposicions d’aplicació de la Directiva 1999/36/CE del Consell, de 29 d’abril, relativa a 
equips a pressió transportables, sense perjudici del que estableix la disposició addicional 
primera respecte als certificats d’aprovació CEE de model aplicables als equips a pressió 
transportables, expedits de conformitat amb l’Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia de 3 
de juliol de 1987, als certificats d’examen CE de disseny, expedits de conformitat amb el 
Reial decret 222/2001, de 2 de març, i respecte a la utilització de les vàlvules i els 
accessoris a què es refereix l’article 3, apartat 3, del Reial decret 222/2001, de 2 de març, 
i que portin el marcatge d’acord amb el que disposa l’article 3, apartat 4, del mateix Reial 
decret.

Disposició final primera. Modificació 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.

S’afegeix una nova disposició addicional sisena al Reial decret 2060/2008, de 12 de 
desembre, amb la redacció següent:

«Disposició addicional sisena. Competències del Ministeri de Defensa.

Les competències administratives en relació amb els equips a pressió afectes 
als serveis de la Defensa Nacional corresponen a les autoritats del Ministeri de 
Defensa, sense perjudici de l’assistència que aquestes puguin sol·licitar de les 
diferents administracions públiques.»

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la competència estatal sobre bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, que preveu 
l’article 149.1.13a de la Constitució.

Disposició final tercera. Habilitació normativa.

S’autoritza el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, dins l’àmbit de les seves 
competències, a dictar les normes de desplegament d’aquest Reial decret, així com 
l’adaptació del contingut dels seus annexos al progrés científic i tecnològic.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

1. Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

2. No obstant això, l’entrada en vigor d’allò establert per a recipients a pressió, les 
seves vàlvules i altres accessoris utilitzats per al transport d’ONU núm. 1745, ONU núm. 
1746 i ONU núm. 2495, es produirà l’1 de juliol de 2013.

3. Així mateix, el que disposa l’article 19.2.d) entrarà en vigor l’1 de gener de 2012.

Madrid, 14 d’octubre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN
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ANNEX I

Llista de mercaderies perilloses diferents de les de la classe 2

Número ONU Classe Substància perillosa

1051 6.1 Cianur d’hidrogen estabilitzat amb menys del 3% d’aigua.
1052 8 Fluorur d’hidrogen anhidre.
1745 5.1 Pentafluorur de brom, exclòs el transport en cisternes.
1746 5.1 Trifluorur de brom, exclòs el transport en cisternes.
1790 8 Àcid fluorhídric, amb més del 85% de fluorur d’hidrogen.
2495 5.1 Pentafluorur de iode, exclòs el transport en cisternes.

ANNEX II

Procediment aplicable a la revaluació de la conformitat

1. Per garantir que els equips a pressió transportables a què es refereix l’article 1, 
apartat 2, paràgraf c), fabricats i posats en servei abans de la data d’aplicació del Reial 
decret 222/2001, de 2 de març, compleixen les disposicions pertinents del RID i l’ADR i 
d’aquest Reial decret que siguin aplicables en el moment de la revaluació, s’ha d’aplicar 
el mètode que estableix aquest annex.

2. El propietari o l’usuari ha de posar a disposició d’un organisme notificat que 
s’ajusti a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2004 tipus A, notificat per a la revaluació de la 
conformitat, les dades relatives als equips a pressió transportables que permetin a aquest 
organisme identificar-los amb exactitud (origen, normes aplicades en matèria de disseny 
i, pel que fa a les bombones d’acetilè, també les indicacions referents al material porós). 
La informació ha d’incloure, si s’escau, les limitacions d’utilització prescrites i les notes 
relatives als possibles danys o a les reparacions que s’hagin efectuat.

3. L’organisme notificat de tipus A, notificat per a la revaluació de la conformitat, ha 
d’avaluar si els equips a pressió transportables presenten almenys la mateixa seguretat 
que els equips a pressió transportables que preveuen el RID i l’ADR. L’avaluació s’ha 
d’efectuar sobre la base de les dades presentades d’acord amb el que disposa l’apartat 2 
i, si s’escau, dels controls addicionals.

4. Si els resultats de les avaluacions a què es refereix l’apartat 3 són satisfactoris, 
l’equip a pressió transportable s’ha de sotmetre als controls periòdics que preveu el RID i 
l’ADR. Quan es compleixin els requisits d’aquests controls periòdics, l’organisme notificat 
responsable dels controls periòdics ha de col·locar el marcatge Π, de conformitat amb 
l’article 13, apartats 1 a 5, o supervisar-ne la col·locació. El marcatge Π ha d’anar seguit 
del número d’identificació de l’organisme notificat responsable dels controls periòdics. 
L’organisme notificat responsable dels controls periòdics ha d’expedir un certificat de 
revaluació d’acord amb l’apartat 6.

5. Quan els recipients a pressió s’hagin fabricat en sèrie, s’autoritza que la revaluació 
de la conformitat relativa a cada un dels recipients, inclosos les seves vàlvules i altres 
accessoris utilitzats per al transport, sigui efectuada per un organisme notificat per als 
controls periòdics dels recipients a pressió transportables pertinents, sempre que la 
conformitat de tipus hagi estat avaluada, d’acord amb l’apartat 3, per un organisme 
notificat de tipus A, responsable de la revaluació de la conformitat, i s’expedeixi un 
certificat de revaluació de tipus. El marcatge Π ha d’anar seguit del número d’identificació 
de l’organisme notificat responsable dels controls periòdics.

6. En tots els casos, l’organisme notificat responsable dels controls periòdics ha 
d’expedir el certificat de revaluació, que ha de contenir com a mínim:

a) El número d’identificació de l’organisme notificat que expedeix el certificat i, quan 
sigui diferent, el número d’identificació de l’organisme notificat de tipus A responsable de 
la revaluació de la conformitat d’acord amb l’apartat 3;
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b) el nom i la direcció del propietari o usuari esmentats a l’apartat 2;
c) en cas d’aplicació del procediment que preveu l’apartat 5, les dades que 

identifiquin el certificat de revaluació de tipus;
d) les dades d’identificació de l’equip a pressió transportable en què s’ha col·locat el 

marcatge Π, inclosos almenys el número o números de sèrie, i
e) la data d’expedició.

7. S’ha d’expedir un certificat de revaluació de tipus.
Quan s’apliqui el procediment que preveu l’apartat 5, l’organisme de tipus A, 

responsable de la revaluació de la conformitat, ha d’expedir el certificat de revaluació de 
tipus, que ha de contenir com a mínim:

a) El número d’identificació de l’organisme notificat que expedeixi el certificat;
b) el nom i la direcció del fabricant i del titular de l’homologació original de l’equip a 

pressió transportable quan el titular no sigui el fabricant;
c) les dades d’identificació de l’equip a pressió transportable pertanyent a la sèrie;
d) la data d’expedició, i
e) la indicació següent: Aquest certificat no autoritza la fabricació d’equips a pressió 

transportables o parts d’aquests.

8.  Amb la col·locació del marcatge Π, el propietari o usuari  indica que assumeix la 
responsabilitat de la conformitat de l’equip a pressió transportable amb tots els requisits 
aplicables que estableixen el RID i l’ADR i aquest Reial decret tal com s’apliquin en el 
moment de la revaluació.
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