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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
8190 Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes 

reglamentàries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 
17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i 
el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de 
diverses lleis per adaptar-les a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici.

Recentment s’ha aprovat la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a 
les activitats de serveis i el seu exercici, que transposa a l’ordenament jurídic espanyol la 
Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, 
relativa als serveis en el mercat interior (denominada Directiva de serveis), així com la 
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar-les a la Llei 
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

La Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el 
seu exercici, consolida els principis reguladors compatibles amb les llibertats bàsiques 
d’establiment i de lliure prestació de serveis, i alhora permet suprimir les barreres i reduir 
les traves a l’accés de les activitats de serveis i el seu exercici.

Per la seva banda, la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis 
per adaptar-les a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, 
modifica expressament les lleis vigents afectades per la Directiva esmentada, entre 
aquestes, la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria.

En conseqüència es fa necessari modificar diversos reials decrets en matèria de 
seguretat industrial per adequar-los al que estableixen les lleis 17/2009, de 23 de novembre, 
i 25/2009, de 22 de desembre, esmentades, en concret a les modificacions dutes a terme 
a la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria.

Així, s’ajusta aquesta normativa que va iniciar la seva liberalització amb l’esmentada 
Llei d’indústria i fins i tot abans amb el Reial decret 2135/1980, de 26 de setembre, sobre 
liberalització industrial, que ara queda definitivament superat.

Quant a la forma en què es porta a terme l’adaptació concreta de la Directiva 2006/123/
CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre, i de la Llei 17/2009, de 23 
de novembre, a l’àmbit de la seguretat industrial, en algun dels reials decrets que es 
modifiquen s’exigeix, respecte a la realització de l’activitat en lliure prestació, que es 
presenti una declaració responsable i es compleixin determinats requisits, com l’ús de 
mitjans tècnics específics regulats a la normativa espanyola, la disponibilitat d’una 
assegurança professional o un nombre de personal mínim a fi i efecte d’assegurar la 
seguretat pública i prevenir riscos per a la salut i la seguretat, per la qual cosa, d’acord 
amb el que disposa l’article 12.3 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, es fa necessària 
l’exigència d’aquests requisits.

El present Reial decret consta de 16 articles, pels quals es modifiquen diverses normes 
reglamentàries sobre seguretat industrial, una disposició addicional única, dues disposicions 
transitòries, una disposició derogatòria única i dues disposicions finals

Per a l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes, així 
com, d’acord amb el que estableix l’article 24.1.c) de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, 
del Govern, les entitats relacionades amb el sector, conegudes i considerades més 
representatives. Així mateix aquest Reial decret ha estat objecte d’informe del Consell de 
Coordinació de la Seguretat Industrial, d’acord amb el que preveuen l’article 18.4.c) de la 
Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, i l’article 2.d) del Reial decret 251/1997, de 21 de 
febrer, que n’aprova el Reglament.
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En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, amb l’aprovació 
prèvia de la ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 7 de maig de 2010,

DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reial decret 3099/1977, de 8 de setembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques.

Es modifica el Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques, 
aprovat pel Reial decret 3099/1977, de 8 de setembre, en els termes que figuren a 
continuació:

U. Se substitueixen en tot el text les expressions:

a) «instal·lador frigorista autoritzat» per «empresa instal·ladora frigorista».
b) «conservador reparador autoritzat» per «empresa conservadora reparadora 

frigorista».

Dos. L’article 26 queda redactat de la manera següent:

«Article 26. Empreses instal·ladores frigoristes i conservadores reparadores 
frigoristes.

1. Les instal·lacions frigorífiques les han de portar a terme persones físiques o 
jurídiques habilitades com a empreses instal·ladores frigoristes i les han de conservar 
i reparar persones físiques o jurídiques habilitades com a empreses conservadores 
reparadores frigoristes.

2. Abans de començar les seves activitats com a empreses instal·ladores 
frigoristes o empreses conservadores reparadores frigoristes, les persones físiques 
o jurídiques que es vulguin establir a Espanya han de presentar davant l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma on s’estableixin una declaració responsable 
en què el titular de l’empresa o el representant legal d’aquesta declari que compleix 
els requisits que s’exigeixen a les instruccions tècniques complementàries 
corresponents a aquest Reglament, que disposa de la documentació que ho acredita, 
que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l’activitat i que es 
responsabilitza que l’execució de la seva activitat s’efectua d’acord amb les normes 
i els requisits que s’estableixin en aquest Reglament i les seves instruccions 
tècniques complementàries.

3. Les empreses instal·ladores frigoristes o empreses conservadores 
reparadores frigoristes legalment establertes per a l’exercici d’aquesta activitat en 
qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin realitzar l’activitat en 
règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, prèviament a l’inici 
de l’activitat, davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma on vulguin 
començar la seva activitat, una declaració responsable en què el titular de l’empresa 
o el representant legal d’aquesta declari que compleix els requisits que s’exigeixen 
a les instruccions tècniques complementàries corresponents a aquest Reglament, 
que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los 
durant la vigència de l’activitat i que es responsabilitza que l’execució de la seva 
activitat s’efectua d’acord amb les normes i requisits que s’estableixin en aquest 
Reglament i les seves instruccions tècniques complementàries.

Per acreditar el compliment del requisit de personal qualificat, la declaració ha 
de fer constar que l’empresa disposa de la documentació que acredita la capacitació 
del personal afectat, d’acord amb la normativa del país d’establiment i de conformitat 
amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de 
qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 
1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol 
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la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre 
de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, 
relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats 
aspectes de l’exercici de la professió d’advocat.

4. Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable 
sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment 
dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta 
documentació ha d’estar disponible per a la seva presentació immediata davant 
l’Administració competent quan aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves 
facultats d’inspecció, comprovació i control.

5. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha d’assignar, d’ofici, un 
número d’identificació a l’empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les 
en el Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de 
juliol, d’indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.

6. D’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, la declaració 
responsable habilita per temps indefinit l’empresa instal·ladora frigorista o empresa 
conservadora reparadora frigorista, des del moment de la seva presentació davant 
l’Administració competent, per a l’exercici de l’activitat en tot el territori espanyol, 
sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.

7. A l’empara del que preveu l’apartat 3 de l’article 71 bis de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, l’Administració competent pot regular un 
procediment per comprovar a posteriori el que hagi declarat l’interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o 
omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la 
declaració habilita l’Administració competent per dictar resolució, que ha de ser 
motivada i prèvia audiència de l’interessat, per la qual es declari la impossibilitat de 
seguir exercint l’activitat i, si és procedent, s’inhabiliti temporalment per a l’exercici 
de l’activitat, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de les 
actuacions dutes a terme.

8. Qualsevol fet que suposi modificació d’alguna de les dades incloses a la 
declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat 
per l’interessat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la 
declaració responsable en el termini d’un mes.

9. Les empreses instal·ladores o conservadores reparadores han de complir el 
següent:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa, que en el cas de 
persona jurídica ha d’estar constituïda legalment.

b) Posseir els mitjans tècnics i humans mínims necessaris per exercir les seves 
activitats en condicions de seguretat, que s’especifiquin a la instrucció tècnica 
complementària corresponent.

c) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una 
altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació 
del servei per la quantia que s’indiqui a la instrucció tècnica complementària 
corresponent.

10. L’empresa instal·ladora frigorista o empresa conservadora reparadora 
frigorista habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats d’actuacions no 
realitzades per ella mateixa.

11. L’incompliment dels requisits exigits, verificat per l’autoritat competent i 
declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l’activitat, llevat 
que es pugui incoar un expedient d’esmena d’errors, sense perjudici de les sancions 
que es puguin derivar de la gravetat de les actuacions dutes a terme.
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L’autoritat competent, en aquest cas, ha d’obrir un expedient informatiu al titular 
de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar 
les evidències o descàrrecs corresponents.

12. En tot cas, el títol V de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, és 
aplicable amb els efectes i les sancions que siguin procedents una vegada incoat 
l’expedient sancionador corresponent.

13. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament 
al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions 
i el cessament de l’activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal 
d’actualitzar les dades al Registre integrat industrial que regula el títol IV de la 
Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, tal com estableix la seva normativa 
reglamentària de desplegament.»

Tres. L’article 27 queda redactat en els termes següents:

«Article 27. Titulars.

1. Els usuaris de qualsevol instal·lació frigorífica han de vetllar perquè es 
mantingui en perfecte estat de funcionament, com també impedir que s’utilitzi quan 
no ofereixi les degudes garanties de seguretat per a persones o coses. Els usuaris 
han de contractar, si s’escau, el manteniment de la instal·lació amb una empresa 
conservadora reparadora habilitada.

2. Els usuaris han de portar un llibre registre, manual o per mitjans electrònics, 
en què han de constar els aparells instal·lats, procedència, subministrador, 
instal·lador, data de totes les reparacions efectuades amb el detall d’aquestes, 
empresa conservadora reparadora que les va efectuar i data de totes les 
inspeccions.»

Quatre. S’afegeix una disposició addicional sisena amb el tenor següent:

«Disposició addicional sisena. Cobertura d’assegurança o una altra garantia 
equivalent subscrita en un altre Estat.

Si l’empresa instal·ladora o conservadora reparadora frigorista que s’estableix o 
exerceix l’activitat a Espanya ja està coberta per una assegurança de responsabilitat 
civil professional o una altra garantia equivalent o comparable en l’essencial quant 
a la seva finalitat i a la cobertura que ofereix en termes de risc assegurat, suma 
assegurada o límit de la garantia en un altre Estat membre en què ja està establerta, 
es considera complerta l’exigència que estableix l’apartat c) de l’article 26.9 del 
Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques aprovat per aquest 
Reial decret. Si l’equivalència amb els requisits només és parcial, l’empresa 
instal·ladora o conservadora reparadora frigorista ha d’ampliar l’assegurança o 
garantia equivalent fins a completar les condicions exigides. En el cas d’assegurances 
o altres garanties subscrites amb entitats asseguradores i entitats de crèdit 
autoritzades en un altre Estat membre, s’accepten als efectes d’acreditació els 
certificats emesos per aquestes.»

Cinc. S’afegeix una disposició addicional setena amb el contingut següent:

«Disposició addicional setena. Acceptació de documents d’altres estats membres 
als efectes d’acreditació del compliment de requisits.

A l’efecte d’acreditar el compliment dels requisits exigits a les empreses 
instal·ladores frigoristes o conservadores reparadores frigoristes, s’accepten els 
documents procedents d’un altre Estat membre dels quals es desprengui que es 
compleixen aquests requisits, en els termes que preveu l’article 17 de la Llei 17/2009, 
de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici.»
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Sis. S’afegeix una disposició addicional vuitena amb el contingut següent:

«Disposició addicional vuitena. Model de declaració responsable.

Correspon a les comunitats autònomes elaborar i mantenir disponibles els 
models de declaració responsable. A l’efecte de facilitar la introducció de dades al 
Registre integrat industrial que regula el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, 
d’indústria, l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç ha d’elaborar i mantenir actualitzada una proposta de 
models de declaració responsable, que ha d’incloure les dades que se subministrin 
al dit Registre i que ha d’estar disponible a la seu electrònica del mateix Ministeri.»

Set. S’afegeix una disposició addicional novena, amb la redacció següent:

«Disposició addicional novena. Obligacions en matèria d’informació i reclamacions.

Les empreses instal·ladores frigoristes o conservadores reparadores frigoristes 
han de complir les obligacions d’informació dels prestadors i les obligacions en 
matèria de reclamacions establertes, respectivament, en els articles 22 i 23 de la 
Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el 
seu exercici.»

Article segon. Modificació del Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’aparells d’elevació i manutenció d’aquests aparells.

Es modifica el Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció d’aquests aparells en els termes que figuren 
a continuació:

U. S’afegeix una disposició addicional primera al Reial decret 2291/1985, de 8 de 
novembre, que té la redacció següent:

«Disposició addicional primera. Cobertura d’assegurança o una altra garantia 
equivalent subscrita en un altre Estat.

Si l’empresa instal·ladora o conservadora que s’estableix o exerceix l’activitat a 
Espanya ja està coberta per una assegurança de responsabilitat civil professional o 
una altra garantia equivalent o comparable en l’essencial quant a la seva finalitat i a 
la cobertura que ofereix en termes de risc assegurat, suma assegurada o límit de la 
garantia en un altre Estat membre en què ja estigui establerta, es considera complerta 
l’exigència que estableixen l’apartat c) de l’article 8.9 i l’apartat c) de l’article 10.9 del 
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, 
de 8 de novembre. Si l’equivalència amb els requisits només és parcial, l’empresa 
instal·ladora o conservadora ha d’ampliar l’assegurança o garantia equivalent fins a 
completar les condicions exigides. En el cas d’assegurances o altres garanties 
subscrites amb entitats asseguradores i entitats de crèdit autoritzades en un altre 
Estat membre, s’accepten als efectes d’acreditació els certificats emesos per 
aquestes.»

Dos. S’afegeix una disposició addicional segona al Reial decret 2291/1985, de 8 de 
novembre amb el tenor següent:

«Disposició addicional segona. Acceptació de documents d’altres estats membres 
als efectes d’acreditació del compliment de requisits.

A l’efecte d’acreditar el compliment dels requisits exigits a les empreses 
instal·ladores o conservadores, s’accepten els documents procedents d’un altre 
Estat membre dels quals es desprengui que es compleixen aquests requisits, en els 
termes que preveu l’article 17 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»
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Tres. S’afegeix una disposició addicional tercera al Reial decret 2291/1985, de 8 de 
novembre, amb la redacció següent:

«Disposició addicional tercera. Model de declaració responsable.

Correspon a les comunitats autònomes elaborar i mantenir disponibles els 
models de declaració responsable. A l’efecte de facilitar la introducció de dades al 
Registre integrat industrial que regula el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, 
d’indústria, l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç ha d’elaborar i mantenir actualitzada una proposta de 
models de declaració responsable, que ha d’incloure les dades que se subministrin 
al dit Registre i que ha d’estar disponible a la seu electrònica del mateix Ministeri.»

Quatre. S’afegeix una disposició addicional quarta al Reial decret 2291/1985, de 8 de 
novembre, amb el contingut següent:

«Disposició addicional quarta. Obligacions en matèria d’informació i reclamacions.

Les empreses instal·ladores i les conservadores han de complir les obligacions 
d’informació dels prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establertes, 
respectivament, en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre 
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Cinc. L’article 8 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 8. Empreses instal·ladores.

1. Als efectes del present Reglament, es considera empresa instal·ladora la 
persona física o jurídica que exerceix les activitats d’instal·lació, muntatge i 
desmuntatge dels aparells d’elevació i manutenció a què es refereix l’article 2n.

2. Abans de començar les seves activitats com a empreses instal·ladores, les 
persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a Espanya han de presentar 
davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma en què s’estableixin una 
declaració responsable en la qual el titular de l’empresa o el representant legal 
d’aquesta declari que compleix els requisits que s’exigeixen en aquest Reglament i, 
si s’escau, a la instrucció tècnica complementària corresponent, que disposa de la 
documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència 
de l’activitat i que es responsabilitza que l’execució de les instal·lacions s’efectua 
d’acord amb les normes i requisits que s’estableixin en aquest Reglament i les 
instruccions tècniques complementàries respectives.

3. Les empreses instal·ladores legalment establertes per a l’exercici d’aquesta 
activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin realitzar 
l’activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, 
prèviament a l’inici de l’activitat, davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
on vulguin començar la seva activitat, una declaració responsable en la qual el titular 
de l’empresa o el representant legal d’aquesta declari que compleix els requisits que 
s’exigeixen en aquest Reglament i, si s’escau, a la instrucció tècnica complementària 
corresponent, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet 
a mantenir-los durant la vigència de l’activitat i que es responsabilitza que l’execució 
de les instal·lacions s’efectua d’acord amb les normes i requisits que s’estableixin en 
aquest Reglament i les instruccions tècniques complementàries respectives.

Per acreditar el compliment del requisit de personal qualificat, la declaració ha 
de fer constar que l’empresa disposa de la documentació que acredita la capacitació 
del personal afectat, d’acord amb la normativa del país d’establiment i de conformitat 
amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de 
qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 
1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol 
la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre 
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de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, 
relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats 
aspectes de l’exercici de la professió d’advocat.

4. Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable 
sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment 
dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta 
documentació ha d’estar disponible per a la seva presentació immediata davant 
l’Administració competent quan aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves 
facultats d’inspecció, comprovació i control.

5. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha d’assignar, d’ofici, un 
número d’identificació a l’empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les 
en el Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de 
juliol, d’indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.

6. D’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, la declaració 
responsable habilita per temps indefinit l’empresa instal·ladora, des del moment de 
la seva presentació davant l’Administració competent, per a l’exercici de l’activitat en 
tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions 
addicionals.

7. A l’empara del que preveu l’apartat 3 de l’article 71 bis de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, l’Administració competent pot regular un 
procediment per comprovar a posteriori el que hagi declarat l’interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o 
omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la 
declaració habilita l’Administració competent per dictar resolució, que ha de ser 
motivada i prèvia audiència de l’interessat, per la qual es declari la impossibilitat de 
seguir exercint l’activitat i, si és procedent, s’inhabiliti temporalment per a l’exercici 
de l’activitat, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de les 
actuacions dutes a terme.

8. Qualsevol fet que suposi modificació d’alguna de les dades incloses a la 
declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat 
per l’interessat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la 
declaració responsable en el termini d’un mes.

9. Les empreses instal·ladores han de complir el següent:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa instal·ladora, que en 
el cas de persona jurídica ha d’estar constituïda legalment.

b) Posseir els mitjans tècnics i humans mínims necessaris per exercir les seves 
activitats en condicions de seguretat, que s’especifiquin en cada instrucció tècnica 
complementària.

c) Tenir coberta la responsabilitat civil mitjançant la subscripció d’una 
assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que 
cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei per la quantia que 
s’indiqui en la instrucció tècnica complementària corresponent.

10. L’empresa instal·ladora habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats 
d’instal·lacions no realitzades per ella mateixa.

11. L’incompliment dels requisits exigits, verificat per l’autoritat competent i 
declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l’activitat, llevat 
que es pugui incoar un expedient d’esmena d’errors, sense perjudici de les sancions 
que es puguin derivar de la gravetat de les actuacions dutes a terme.

L’autoritat competent, en aquest cas, ha d’obrir un expedient informatiu al titular 
de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar 
les evidències o descàrrecs corresponents.
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12. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament 
al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions 
i el cessament de l’activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal 
d’actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la 
Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, tal com estableix la seva normativa 
reglamentària de desplegament.»

Sis. L’article 10 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 10. Empreses conservadores.

1. Als efectes del present Reglament, es considera empresa conservadora la 
persona física o jurídica que exerceix les activitats de manteniment i reparació dels 
aparells d’elevació i manutenció a què es refereix l’article 2n.

2. Abans de començar les seves activitats com a empreses conservadores, les 
persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a Espanya han de presentar 
davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma en què s’estableixin una 
declaració responsable en la qual el titular de l’empresa o el representant legal 
d’aquesta declari que compleix els requisits que s’exigeixen en aquest Reglament i, 
si s’escau, a la instrucció tècnica complementària corresponent, que disposa de la 
documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència 
de l’activitat i que es responsabilitza que les activitats de manteniment i reparació 
s’efectuen d’acord amb les normes i requisits que s’estableixin en aquest Reglament 
i les instruccions tècniques complementàries respectives.

3. Les empreses conservadores legalment establertes per a l’exercici d’aquesta 
activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin realitzar 
l’activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, prèviament 
a l’inici de l’activitat, davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma on vulguin 
començar la seva activitat, una declaració responsable en la qual el titular de l’empresa 
o el representant legal d’aquesta declari que compleix els requisits que s’exigeixen 
en aquest Reglament i, si s’escau, a la instrucció tècnica complementària corresponent, 
que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los 
durant la vigència de l’activitat i que es responsabilitza que les activitats de 
manteniment i reparació s’efectuen d’acord amb les normes i requisits que s’estableixin 
en aquest Reglament i les instruccions tècniques complementàries respectives.

Per acreditar el compliment del requisit de personal qualificat, la declaració ha 
de fer constar que l’empresa disposa de la documentació que acredita la capacitació 
del personal afectat, d’acord amb la normativa del país d’establiment i de conformitat 
amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de 
qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 
1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol 
la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre 
de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, 
relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats 
aspectes de l’exercici de la professió d’advocat.

4. Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable 
sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment 
dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta 
documentació ha d’estar disponible per a la seva presentació immediata davant 
l’Administració competent quan aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves 
facultats d’inspecció, comprovació i control.

5. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha d’assignar, d’ofici, un 
número d’identificació a l’empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les 
en el Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de 
juliol, d’indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.
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6. D’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, la declaració 
responsable habilita per temps indefinit l’empresa conservadora, des del moment de 
la seva presentació davant l’Administració competent, per a l’exercici de l’activitat en 
tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions 
addicionals.

7. A l’empara del que preveu l’apartat 3 de l’article 71 bis de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, l’Administració competent pot regular un 
procediment per comprovar a posteriori el que hagi declarat l’interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o 
omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la 
declaració habilita l’Administració competent per dictar resolució, que ha de ser 
motivada i prèvia audiència de l’interessat, per la qual es declari la impossibilitat de 
seguir exercint l’activitat i, si és procedent, s’inhabiliti temporalment per a l’exercici 
de l’activitat, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de les 
actuacions dutes a terme.

8. Qualsevol fet que suposi modificació d’alguna de les dades incloses a la 
declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat 
per l’interessat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la 
declaració responsable en el termini d’un mes.

9. Les empreses conservadores han de complir el següent:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa conservadora, que 
en el cas de persona jurídica ha d’estar constituïda legalment.

b) Posseir els mitjans tècnics i humans mínims necessaris per exercir les seves 
activitats en condicions de seguretat, que s’especifiquin en cada instrucció tècnica 
complementària.

c) Tenir coberta la responsabilitat civil, mitjançant la subscripció d’una 
assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que 
cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del servei per la quantia que 
s’indiqui en la instrucció tècnica complementària corresponent.

d) Responsabilitzar-se que els aparells que els siguin encomanats es mantenen 
en condicions de funcionament correctes.

10. L’empresa conservadora habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats 
d’actuacions no realitzades per ella mateixa.

11. L’incompliment dels requisits exigits, verificat per l’autoritat competent i 
declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l’activitat, llevat 
que es pugui incoar un expedient d’esmena d’errors, sense perjudici de les sancions 
que es puguin derivar de la gravetat de les actuacions dutes a terme.

L’autoritat competent, en aquest cas, ha d’obrir un expedient informatiu al titular 
de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar 
les evidències o descàrrecs corresponents.

12. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament 
al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions 
i el cessament de l’activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal 
d’actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la 
Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, tal com estableix la seva normativa 
reglamentària de desplegament.»

Set. L’article 12 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 12.

Tota entitat que ho vulgui pot actuar com a conservadora de les seves pròpies 
instal·lacions i aparells seguint les prescripcions que estableix l’article 10.»
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Vuit. L’article 13.1 a) del Reglament queda redactat de la manera següent:

«a) Contractar el manteniment i les revisions de la instal·lació amb una empresa 
conservadora que compleixi els requisits exigits per aquest Reglament, si s’indica 
així a les instruccions tècniques complementàries d’aquest Reglament.»

Nou. L’article 16.2 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«2. El projecte esmentat l’ha de redactar i signar un tècnic titulat competent.»

Deu. Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 16 del Reglament.
Onze. L’article 17 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 17. Posada en servei.

La posada en funcionament d’un aparell d’elevació i manutenció, llevat que la 
instrucció tècnica complementària disposi una altra cosa, no necessita cap altre 
requisit que la presentació davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma d’un 
certificat de l’empresa instal·ladora, examinat i amb el vistiplau d’un tècnic titulat 
competent designat per la mateixa empresa.»

Dotze. L’article 20 del Reglament passa a tenir la següent nova redacció:

«Article 20. Infraccions i sancions.

Les infraccions al que disposa el present Reglament es classifiquen i se 
sancionen d’acord amb el que disposa el títol V de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, 
d’indústria.»

Tretze. Se suprimeix l’article 21 del Reglament.
Catorze. L’article 22 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 22. Tramitació de les sancions i recursos.

1. Les sancions a què es refereix el present capítol s’imposen prèvia instrucció 
de l’expedient oportú, tramitat de conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de desembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

2. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de comunicar, de forma 
immediata, al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, les sancions imposades a 
fabricants, instal·ladors o conservadors.

Així mateix s’ha de comunicar si el sancionat ha interposat recurs contra la 
sanció que li hagi estat imposada.»

Article tercer. Modificació del Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Es modifica el Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, en els termes que s’expressen a 
continuació:

U. La disposició addicional única del Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, 
passa a ser disposició addicional primera.

Dos. S’afegeix una disposició addicional segona al Reial decret 1942/1993, de 5 de 
novembre, amb el tenor següent:

«Disposició addicional segona. Cobertura d’assegurança o una altra garantia 
equivalent subscrita en un altre Estat.

Si l’empresa instal·ladora o mantenidora que s’estableix o exerceix l’activitat a 
Espanya ja està coberta per una assegurança de responsabilitat civil professional 
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o una altra garantia equivalent o comparable en l’essencial quant a la seva finalitat 
i a la cobertura que ofereix en termes de risc assegurat, suma assegurada o límit 
de la garantia en un altre Estat membre en què ja està establerta, es considera 
complerta l’exigència que estableixen l’apartat d) de l’article 11.8 i l’apartat d) de 
l’article 14.8 del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat 
pel Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre. Si l’equivalència amb els requisits 
només és parcial, l’empresa instal·ladora o mantenidora ha d’ampliar l’assegurança 
o garantia equivalent fins a completar les condicions exigides. En el cas 
d’assegurances o altres garanties subscrites amb entitats asseguradores i entitats 
de crèdit autoritzades en un altre Estat membre, s’accepten als efectes d’acreditació 
els certificats emesos per aquestes.»

Tres. S’afegeix una disposició addicional tercera al Reial decret 1942/1993, de 5 de 
novembre, amb el contingut següent:

«Disposició addicional tercera. Acceptació de documents d’altres estats membres 
als efectes d’acreditació del compliment de requisits.

A l’efecte d’acreditar el compliment dels requisits exigits a les empreses 
instal·ladores o mantenidores, s’accepten els documents procedents d’un altre Estat 
membre dels quals es desprengui que es compleixen aquests requisits, en els 
termes que preveu l’article 17 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Quatre. S’afegeix una disposició addicional quarta al Reial decret 1942/1993, de 5 de 
novembre, amb la redacció següent:

«Disposició addicional quarta. Model de declaració responsable.

Correspon a les comunitats autònomes elaborar i mantenir disponibles els 
models de declaració responsable. A l’efecte de facilitar la introducció de dades al 
Registre integrat industrial que regula el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, 
d’indústria, l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç ha d’elaborar i mantenir actualitzada una proposta de 
models de declaració responsable, que ha d’incloure les dades que se subministrin 
al dit Registre i que ha d’estar disponible a la seu electrònica del mateix Ministeri.»

Cinc. S’afegeix una disposició addicional cinquena al Reial decret 1942/1993, de 5 
de novembre, que té la redacció següent:

«Disposició addicional cinquena. Obligacions en matèria d’informació i 
reclamacions.

Les empreses instal·ladores i les mantenidores han de complir les obligacions 
d’informació dels prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establertes, 
respectivament, en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre 
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Sis. Se substitueixen en tot el text les expressions:

a) «instal·lador autoritzat» per «empresa instal·ladora.»
b) «mantenidor autoritzat» per «empresa mantenidora.»

Set. L’article 10 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 10. Empreses instal·ladores.

La instal·lació d’aparells, equips, sistemes i els seus components, a què es 
refereix aquest Reglament, amb excepció dels extintors portàtils, l’han de dur a 
terme empreses instal·ladores degudament habilitades.»
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Vuit. Es modifica l’article 11 del Reglament, que queda redactat de la manera 
següent:

«Article 11. Habilitació d’empreses instal·ladores.

1. Abans de començar les seves activitats com a empreses instal·ladores, les 
persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a Espanya han de presentar 
davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma en què s’estableixin una 
declaració responsable en la qual el titular de l’empresa o el representant legal 
d’aquesta declari la relació d’aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis 
per a la instal·lació dels quals està habilitada, que compleix els requisits que exigeix 
aquest Reglament, que disposa de la documentació que ho acredita, que es 
compromet a mantenir-los durant la vigència de l’activitat i que es responsabilitza 
que l’execució de les instal·lacions s’efectua d’acord amb les normes i requisits que 
s’estableixin en aquest Reglament, els seus apèndixs i les seves ordres de 
desplegament.

2. Les empreses instal·ladores legalment establertes per a l’exercici d’aquesta 
activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin realitzar 
l’activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, 
prèviament a l’inici de l’activitat, davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
on vulguin començar la seva activitat, una declaració responsable en la qual el titular 
de l’empresa o el representant legal d’aquesta declari la relació d’aparells, equips i 
sistemes de protecció contra incendis per a la instal·lació dels quals està habilitada, 
que compleix els requisits que exigeix aquest Reglament, que disposa de la 
documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència 
de l’activitat i que es responsabilitza que l’execució de les instal·lacions s’efectua 
d’acord amb les normes i requisits que s’estableixin en aquest Reglament, els seus 
apèndixs i les seves ordres de desplegament.

Per acreditar el compliment del requisit de personal qualificat, la declaració ha 
de fer constar que l’empresa disposa de la documentació que acredita la capacitació 
del personal afectat, d’acord amb la normativa del país d’establiment i de conformitat 
amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de 
qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 
1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol 
la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre 
de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, 
relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats 
aspectes de l’exercici de la professió d’advocat.

3. Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable 
sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment 
dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta 
documentació ha d’estar disponible per a la seva presentació immediata davant 
l’Administració competent quan aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves 
facultats d’inspecció, comprovació i control.

4. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha d’assignar, d’ofici, un 
número d’identificació a l’empresa i remetre les dades necessàries per incluore-les 
en el Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de 
juliol, d’indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.

5. D’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, la declaració 
responsable habilita per temps indefinit l’empresa instal·ladora, des del moment de 
la seva presentació davant l’Administració competent, per a l’exercici de l’activitat en 
tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions 
addicionals.

6. A l’empara del que preveu l’apartat 3 de l’article 71 bis de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
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procediment administratiu comú, l’Administració competent pot regular un 
procediment per comprovar a posteriori el que hagi declarat l’interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o 
omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la 
declaració habilita l’Administració competent per dictar resolució, que ha de ser 
motivada i prèvia audiència de l’interessat, per la qual es declari la impossibilitat de 
seguir exercint l’activitat i, si és procedent, s’inhabiliti temporalment per a l’exercici 
de l’activitat, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de les 
actuacions dutes a terme.

7. Qualsevol fet que suposi modificació d’alguna de les dades incloses a la 
declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat 
per l’interessat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la 
declaració responsable en el termini d’un mes.

8. Les empreses instal·ladores han de complir el següent:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa instal·ladora, que en 
el cas de persona jurídica ha d’estar constituïda legalment.

b) Disposar de personal contractat que exerceixi l’activitat en condicions de 
seguretat, amb un mínim d’un tècnic titulat competent, que ha de ser el responsable 
tècnic.

c) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per exercir la seva activitat en 
condicions de seguretat.

d) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una 
altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació 
del servei d’acord amb el que estableix l’Ordre de 16 d’abril de 1998 sobre normes 
de procediment i desplegament del Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis i es revisa 
l’annex I i els seus apèndixs.

9. L’empresa instal·ladora habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats 
d’instal·lacions no realitzades per ella mateixa.

10. L’incompliment dels requisits exigits, verificat per l’autoritat competent i 
declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l’activitat, llevat 
que es pugui incoar un expedient d’esmena d’errors, sense perjudici de les sancions 
que es puguin derivar de la gravetat de les actuacions dutes a terme.

L’autoritat competent, en aquest cas, ha d’obrir un expedient informatiu al titular 
de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar 
les evidències o descàrrecs corresponents.

11. En tot cas, el títol V de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, és 
aplicable amb els efectes i les sancions que siguin procedents una vegada incoat 
l’expedient sancionador corresponent.

12. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament 
al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions 
i el cessament de l’activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal 
d’actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la 
Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, tal com estableix la seva normativa 
reglamentària de desplegament.»

Nou. L’article 13 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 13. Empreses mantenidores.

El manteniment i reparació d’aparells, equips i sistemes i els seus components, 
emprats en la protecció contra incendis, han de ser realitzats per empreses 
mantenidores degudament habilitades.»
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Deu. L’article 14 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 14. Habilitació d’empreses mantenidores.

1. Abans de començar les seves activitats com a empreses mantenidores, les 
persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a Espanya han de presentar 
davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma en què s’estableixin una 
declaració responsable en la qual el titular de l’empresa o el representant legal 
d’aquesta declari la relació d’aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis 
per al manteniment dels quals està habilitada, que compleix els requisits que exigeix 
aquest Reglament, que disposa de la documentació que ho acredita, que es 
compromet a mantenir-los durant la vigència de l’activitat i que es responsabilitza 
que l’activitat de manteniment s’efectua d’acord amb les normes i requisits que 
s’estableixin en aquest Reglament, els seus apèndixs i les seves ordres de 
desplegament.

2. Les empreses mantenidores legalment establertes per a l’exercici d’aquesta 
activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin exercir 
l’activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, 
prèviament a l’inici de l’activitat, davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
on vulguin començar la seva activitat, una declaració responsable en la qual el titular 
de l’empresa o el representant legal d’aquesta declari la relació d’aparells, equips i 
sistemes de protecció contra incendis per al manteniment dels quals està habilitada, 
que compleix els requisits que exigeix aquest Reglament, que disposa de la 
documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència 
de l’activitat i que es responsabilitza que l’activitat de manteniment s’efectua d’acord 
amb les normes i requisits que s’estableixin en aquest Reglament, els seus apèndixs 
i les seves ordres de desplegament.

Per acreditar el compliment del requisit de personal qualificat, la declaració ha 
de fer constar que l’empresa disposa de la documentació que acredita la capacitació 
del personal afectat, d’acord amb la normativa del país d’establiment i de conformitat 
amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de 
qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 
1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol 
la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre 
de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, 
relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats 
aspectes de l’exercici de la professió d’advocat.

3. Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable 
sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment 
dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta 
documentació ha d’estar disponible per a la seva presentació immediata davant 
l’Administració competent quan aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves 
facultats d’inspecció, comprovació i control.

4. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha d’assignar, d’ofici, un 
número d’identificació a l’empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les 
en el Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de 
juliol, d’indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.

5. D’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, la declaració 
responsable habilita per temps indefinit l’empresa mantenidora, des del moment de 
la seva presentació davant l’Administració competent, per a l’exercici de l’activitat en 
tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions 
addicionals.

6. A l’empara del que preveu l’apartat 3 de l’article 71 bis de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
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procediment administratiu comú, l’Administració competent pot regular un 
procediment per comprovar a posteriori el que hagi declarat l’interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o 
omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la 
declaració habilita l’Administració competent per dictar resolució, que ha de ser 
motivada i prèvia audiència de l’interessat, per la qual es declari la impossibilitat de 
seguir exercint l’activitat i, si és procedent, s’inhabiliti temporalment per a l’exercici 
de l’activitat, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de les 
actuacions dutes a terme.

7. Qualsevol fet que suposi modificació d’alguna de les dades incloses a la 
declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat 
per l’interessat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la 
declaració responsable en el termini d’un mes.

8. Les empreses mantenidores han de complir el següent:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa mantenidora, que en 
el cas de persona jurídica ha d’estar constituïda legalment.

b) Disposar de personal contractat que exerceixi l’activitat en condicions de 
seguretat, amb un mínim de tècnic titulat competent, que ha de ser el responsable 
tècnic.

c) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per exercir la seva activitat en 
condicions de seguretat.

d) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una 
altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació 
del servei d’acord amb el que estableix l’Ordre de 16 d’abril de 1998 sobre normes 
de procediment i desplegament del Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis i es revisa 
l’annex I i els seus apèndixs.

9. L’empresa mantenidora habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats 
d’actuacions no realitzades per ella mateixa.

10. L’incompliment dels requisits exigits, verificat per l’autoritat competent i 
declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l’activitat, llevat 
que es pugui incoar un expedient d’esmena d’errors, sense perjudici de les sancions 
que es puguin derivar de la gravetat de les actuacions dutes a terme.

L’autoritat competent, en aquest cas, ha d’obrir un expedient informatiu al titular 
de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar 
les evidències o descàrrecs corresponents.

11. En tot cas, el títol V de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, és 
aplicable amb els efectes i les sancions que siguin procedents una vegada incoat 
l’expedient sancionador corresponent.

12. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament 
al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions 
i el cessament de l’activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal 
d’actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la 
Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, tal com estableix la seva normativa 
reglamentària de desplegament.»

Onze. L’article 16 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 16. Habilitació d’usuaris com a empreses mantenidores.

L’usuari d’aparells, equips o sistemes que disposi de mitjans tècnics i humans 
suficients per efectuar el manteniment correcte de les seves instal·lacions de 
protecció contra incendis pot adquirir la condició de mantenidor d’aquestes presentant 
la declaració responsable, indicada a l’article 14 d’aquest Reglament, davant l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma.»
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Dotze. L’article 17 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 17. Instal·lació.

1. La instal·lació en els establiments i zones d’ús industrial dels aparells, equips 
i sistemes inclosos en aquest Reglament requereix, quan s’especifiqui així, la 
presentació d’un projecte o documentació, davant els serveis competents en matèria 
d’indústria de la comunitat autònoma.

El projecte o documentació l’ha de redactar i signar un tècnic titulat competent i 
ha d’indicar els aparells, equips, sistemes o els seus components subjectes a marca 
de conformitat.

2. En els edificis als quals sigui aplicable el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel 
qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació, les instal·lacions de protecció contra incendis, en 
els aspectes que preveu l’apartat 1 d’aquest article, s’han d’atenir al que s’hi disposa.»

Tretze. L’article 18 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 18. Posada en servei.

Abans de la posada en funcionament de les instal·lacions a què es refereix 
l’article anterior, el titular de la instal·lació ha de presentar, davant l’òrgan competent 
en matèria d’indústria de la comunitat autònoma, un certificat de l’empresa 
instal·ladora, signat pel seu responsable tècnic.»

Article quart. Modificació del Reial decret 2085/1994, de 20 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’instal·lacions petrolíferes.

Es modifica el Reglament d’instal·lacions petrolíferes, aprovat pel Reial decret 
2085/1994, de 20 d’octubre, en els termes següents:

U. L’article 4 queda redactat de la manera següent:

«Article 4. Empreses instal·ladores.

1. Als efectes del present Reglament, es considera empresa instal·ladora la 
persona física o jurídica dedicada al muntatge i desmuntatge de les instal·lacions 
incloses en aquest Reglament, que compleixin els requisits exigits a la Instrucció 
tècnica complementària MI-IP05 “Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores 
o reparadores de productes petrolífers líquids”, aprovada pel Reial decret 365/2005, 
de 8 d’abril, i hagin presentat la declaració responsable d’inici d’activitat segons 
s’estableix a la mateixa Instrucció tècnica complementària.

2. D’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, la declaració 
responsable habilita per temps indefinit l’empresa instal·ladora, des del moment de la 
seva presentació davant l’Administració competent, per a l’exercici de l’activitat en tot 
el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.

3. Les empreses propietàries o arrendatàries de les instal·lacions incloses en 
aquest Reglament poden fer el muntatge de les seves instal·lacions si presenten la 
declaració responsable d’inici d’activitat que s’estableix a la Instrucció tècnica 
complementària MI-IP05.»

Dos. L’article 6 queda redactat de la manera següent:

«Article 6. Autorització i comunicació d’instal·lacions, modificacions i posada en 
servei.

Les instal·lacions compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament 
relacionades amb els articles 39 i 40 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector 
d’hidrocarburs, requereixen autorització administrativa, sense perjudici, si s’escau, 
de les concessions administratives previstes a la legislació específica.
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La resta de les instal·lacions, segons correspongui, s’han d’inscriure al Registre 
d’instal·lacions de distribució al detall que exigeix l’article 44 de la Llei 34/1998, de 7 
d’octubre, del sector d’hidrocarburs, o al Registre integrat industrial regulat en el 
títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, i la seva normativa reglamentària 
de desplegament.

A aquest efecte, s’ha de presentar a l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
corresponent un projecte de la instal·lació, signat per un tècnic titulat competent, en 
què es posi de manifest el compliment de les especificacions exigides per les 
instruccions tècniques complementàries d’aquest Reglament, així com de les 
prescrites per les altres disposicions legals que l’afectin.

No obstant el que indica el paràgraf anterior, les instruccions tècniques 
complementàries poden establir la substitució del projecte per un altre document 
més senzill en els casos en què la menor perillositat i condicions de les instal·lacions 
ho aconsellin.

Les modificacions de les instal·lacions que no les afectin substancialment s’han 
de comunicar a l’òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent i es 
poden efectuar sense necessitat de presentar documentació addicional si, en el 
termini de 15 dies, l’òrgan competent no determina el contrari. Si passa altrament, 
quan l’òrgan competent ho determini així, o bé quan la modificació de les instal·lacions 
les afecti substancialment, serà necessària la presentació d’un projecte o 
documentació detallada de les modificacions a realitzar.»

Tres. El primer paràgraf de l’article 8 queda redactat de la manera següent:

«L’execució de les instal·lacions a què es refereix aquest Reglament s’ha de fer 
sota la direcció d’un tècnic titulat competent o a través d’una empresa instal·ladora 
que hagi presentat la corresponent declaració responsable d’inici d’activitat que 
s’estableix a la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 “Instal·ladors o reparadors 
i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids”, segons 
s’indiqui a la instrucció tècnica complementària corresponent.»

Article cinquè. Modificació del Reial decret 2201/1995, de 28 de desembre, pel qual 
s’aprova la Instrucció tècnica complementària MI-IP04 «Instal·lacions fixes per a 
distribució al detall de carburants i combustibles petrolífers en instal·lacions de venda 
al públic».

Es modifica la Instrucció tècnica complementària MI-IP04 «Instal·lacions fixes per a 
distribució al detall de carburants i combustibles petrolífers en instal·lacions de venda al 
públic», aprovada pel Reial decret 2201/1995, de 28 de desembre, en els termes que 
s’indiquen a continuació:

U. El títol del capítol X, així com la seva referència a l’índex, passa a ser el següent:

«Comunicació d’instal·lacions.»

Dos. El primer paràgraf del capítol X queda redactat de la manera següent:

«Els titulars dels emmagatzematges de carburants i combustibles líquids han de 
presentar davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma la documentació que 
s’estableix en els següents punts d’aquest capítol. Les instal·lacions, segons 
correspongui, s’han d’inscriure al Registre d’instal·lacions de distribució al detall que 
exigeix l’article 44 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, o al 
Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, 
d’Indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.»

Tres. El tercer paràgraf del capítol X queda redactat de la manera següent:

«Les instal·lacions objecte d’aquesta Instrucció tècnica complementària les han 
de dur a terme empreses instal·ladores habilitades segons el que estableix la 
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Instrucció tècnica complementària MI-IP05 “Instal·ladors o reparadors i empreses 
instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids”, aprovada pel Reial 
decret 365/2005, de 8 d’abril.»

Quatre. El primer paràgraf de l’apartat 34 queda redactat de la manera següent:

«És necessari presentar, davant l’òrgan territorial competent, el corresponent 
projecte tècnic i certificat final d’obra de la direcció facultativa, signat per un tècnic 
titulat competent, segons el que disposa el capítol III del Reglament d’instal·lacions 
petrolíferes, aprovat pel Reial decret 2085/1994, de 20 d’octubre, per a les capacitats 
totals d’emmagatzematge i productes següents:»

Cinc. L’últim paràgraf de l’apartat 35 queda redactat de la manera següent:

«En aquests casos és suficient la presentació davant l’òrgan territorial competent 
d’un document (memòria resumida i croquis) en què es descrigui i es detalli aquesta 
i el certificat final acreditatiu de l’adaptació de les instal·lacions a la Instrucció tècnica 
complementària, responsabilitzant-se de la instal·lació, signats tots dos per un 
instal·lador de PPL de l’empresa instal·ladora de l’obra.»

Sis. L’últim paràgraf de l’apartat 36 queda redactat de la manera següent:

«Els documents memòria, plec i pressupost, així com cada un dels plànols, han 
de ser signats pel tècnic titulat competent.»

Set. S’afegeix el següent segon paràgraf a l’apartat 37:

«El canvi de titularitat de les instal·lacions ha de ser comunicat pel nou titular en 
el termini que estableixi la comunitat autònoma corresponent i, si no, abans d’un 
mes a partir de la data en què es produeixi.»

Vuit. El primer paràgraf de l’apartat 38 queda redactat de la manera següent:

«El muntatge, manteniment, conservació i, si s’escau, la reparació de les 
instal·lacions s’ha d’efectuar amb equips propis o a través d’empreses instal·ladores, 
degudament habilitades segons el que estableix la Instrucció tècnica complementària 
MI-IP05 “Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de 
productes petrolífers líquids”, aprovada pel Reial decret 365/2005, de 8 d’abril, amb 
personal especialitzat que ha de tenir com a obligacions, a més del que estableix el 
Reglament d’instal·lacions petrolíferes, aprovat pel Reial decret 2085/1994, de 20 
d’octubre, les següents:»

Nou. Els apartats 40.1, 2 i 3 queden redactats de la manera següent:

«1. Identificació de l’establiment o instal·lació respecte a les dades del seu 
titular, emplaçament i registres.

2. Comprovació que no s’han fet ampliacions o modificacions que alterin les 
condicions de seguretat per les quals es va aprovar la instal·lació inicial, o que en 
cas que s’hagin produït, s’hagi presentat davant l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma la documentació corresponent segons el que estableix el Reglament 
d’instal·lacions petrolíferes, aprovat pel Reial decret 2085/1994, de 20 d’octubre.

3. Comprovació que la forma i capacitat de l’emmagatzematge, així com la 
classe dels productes emmagatzemats, segueixen sent els mateixos que els 
declarats inicialment, o com a conseqüència d’ampliacions o modificacions 
posteriors.»
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Deu. El segon i tercer paràgrafs de l’apartat 41 queden redactats de la manera 
següent:

«Els procediments o sistemes per fer la reparació han d’estar emparats per un 
estudi projecte genèric que ha d’estar subscrit per un tècnic titulat competent, el qual 
s’ha de presentar davant l’òrgan competent en matèria d’indústria de la comunitat 
autònoma. Ha de comprendre totes les fases d’actuació, assajos, proves obligatòries, 
segons descriu l’informe UNE 53.991 esmentat.

Les reparacions i intervencions, segons el procediment o sistema, només les 
poden dur a terme les empreses habilitades per a aquest fi d’acord amb el que 
estableix la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 “Instal·ladors o reparadors i 
empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids”, aprovada 
pel Reial decret 365/2005, de 8 d’abril, sempre sota la supervisió d’un reparador de 
PPL de l’empresa.»

Article sisè. Modificació del Reial decret 1427/1997, de 15 de setembre, pel qual s’aprova 
una nova Instrucció tècnica complementària MI-IP03 «Instal·lacions petrolíferes per a 
ús propi».

Es modifica la Instrucció tècnica complementària MI-IP03 «Instal·lacions petrolíferes 
per a ús propi», aprovada pel Reial decret 1427/1997, de 15 de setembre, en els termes 
que s’indiquen a continuació:

U. L’apartat 3.14 queda redactat de la manera següent:

«3.14 Revisió periòdica: tota revisió o prova posterior a la posada en servei 
dels aparells o equips, realitzada per una empresa instal·ladora habilitada segons el 
que estableix la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 “Instal·ladors o reparadors 
i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids”, aprovada 
pel Reial decret 365/2005, de 8 d’abril, o organisme de control.»

Dos. El segon i tercer paràgrafs de l’apartat 11 queden redactats de la manera 
següent:

«Els procediments o sistemes per realitzar-la han d’estar emparats per un estudi 
projecte genèric que ha d’estar subscrit per un tècnic titulat competent, el qual s’ha 
de presentar davant l’òrgan competent en matèria d’indústria de la comunitat 
autònoma. Ha de comprendre totes les fases d’actuació, assajos, proves obligatòries, 
segons descriu l’informe UNE 53.991 esmentat.

Les reparacions i intervencions, segons el procediment o sistema, només les 
poden dur a terme les empreses habilitades per a aquest fi d’acord amb el que 
estableix la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 “Instal·ladors o reparadors i 
empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids”, aprovada 
pel Reial decret 365/2005, de 8 d’abril, sempre sota la supervisió d’un reparador de 
PPL de l’empresa.»

Tres. El títol del capítol VIII així com la seva referència a l’índex passa a ser el 
següent:

«Comunicació d’instal·lacions.»

Quatre. Els dos primers paràgrafs del capítol VIII queden redactats de la manera 
següent:

«Els titulars dels emmagatzematges de carburants i combustibles líquids han de 
presentar davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma la documentació que 
s’estableix en els següents punts d’aquest capítol. La comunitat autònoma ha de 
remetre al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç les dades necessàries per incloure 
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la instal·lació al Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, 
de 16 de juliol, d’indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.

Les instal·lacions objecte d’aquesta Instrucció tècnica complementària les han 
de dur a terme empreses instal·ladores habilitades segons el que estableix la 
Instrucció tècnica complementària MI-IP05 “Instal·ladors o reparadors i empreses 
instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids”, aprovada pel Reial 
decret 365/2005, de 8 d’abril.»

Cinc. El primer paràgraf de l’apartat 32 queda redactat de la manera següent:

«És necessari presentar davant l’òrgan territorial competent el corresponent 
projecte tècnic i certificat final d’obra de la direcció facultativa, signat per un tècnic 
titulat competent, segons el que disposa el capítol III del Reglament d’instal·lacions 
petrolíferes, aprovat pel Reial decret 2085/1994, de 20 d’octubre, per a les capacitats 
totals d’emmagatzematge i productes següents:»

Sis. L’últim paràgraf de l’apartat 33 queda redactat de la manera següent:

«En aquests casos és suficient la presentació davant l’òrgan territorial competent 
d’un document (memòria resumida i croquis) en què es descrigui i es detalli aquesta 
i el certificat final acreditatiu de l’adaptació de les instal·lacions a la Instrucció tècnica 
complementària, responsabilitzant-se de la instal·lació, signats tots dos per un 
instal·lador de PPL de l’empresa instal·ladora de l’obra.»

Set. L’apartat 34 queda redactat de la manera següent:

«La resta de les instal·lacions d’emmagatzematge de capacitats inferiors a les 
anteriorment establertes queden excloses del tràmit de presentació de documentació 
però han de complir, en tot cas, les normes de seguretat establertes en aquesta 
Instrucció tècnica complementària.»

Vuit. L’últim paràgraf de l’apartat 35 queda redactat de la manera següent:

«Els documents memòria, plec i pressupost, així com cadascun dels plànols, 
han de ser signats pel tècnic titulat competent.»

Nou. El primer paràgraf de l’apartat 37 queda redactat de la manera següent:

«El muntatge, manteniment, conservació i, si s’escau, la reparació de les 
instal·lacions s’ha de fer amb equips propis o a través d’empreses instal·ladores o 
reparadores, segons correspongui, degudament habilitades d’acord amb el que 
estableix la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 “Instal·ladors o reparadors i 
empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids”, aprovada 
pel Reial decret 365/2005, de 8 d’abril, amb personal especialitzat que ha de tenir 
com a obligacions, a més del que estableix el Reglament d’instal·lacions petrolíferes, 
aprovat pel Reial decret 2085/1994, de 20 d’octubre, les següents:»

Deu. Els apartats 39.1, 2 i 3 queden redactats de la manera següent:

«1. Identificació de l’establiment o instal·lació respecte a les dades del seu 
titular, emplaçament i registres.

2. Comprovació que no s’han fet ampliacions o modificacions que alterin les 
condicions de seguretat per les quals es va aprovar la instal·lació inicial, o que en 
cas que s’hagin produït, s’hagi presentat davant l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma la documentació corresponent segons el que estableix el Reglament 
d’instal·lacions petrolíferes, aprovat pel Reial decret 2085/1994, de 20 d’octubre.

3. Comprovació que la forma i capacitat de l’emmagatzematge, així com la 
classe dels productes emmagatzemats, segueixen sent els mateixos que els declarats 
inicialment, o com a conseqüència d’ampliacions o modificacions posteriors.»



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 125  Dissabte 22 de maig de 2010  Secc. I. Pàg. 21

Article setè. Modificació del Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

Es modifica el Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió, en els termes que es detallen a continuació:

U. Se substitueix en tot el text l’expressió:

«Instal·lador/s autoritzat/s» per «empresa/es instal·ladora/es.»

Dos. S’afegeix una disposició addicional primera al Reial decret 842/2002, de 2 
d’agost, amb el tenor següent:

«Disposició addicional primera. Cobertura d’assegurança o una altra garantia 
equivalent subscrita en un altre Estat.

Si l’empresa instal·ladora en baixa tensió que s’estableix o exerceix l’activitat a 
Espanya ja està coberta per una assegurança de responsabilitat civil professional 
o una altra garantia equivalent o comparable en l’essencial quant a la seva finalitat 
i a la cobertura que ofereix en termes de risc assegurat, suma assegurada o límit 
de la garantia en un altre Estat membre en què ja està establerta, es considera 
complerta l’exigència que estableix l’apartat 5.8. c) de la ITC-BT-03 aprovada pel 
Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic 
per a baixa tensió. Si l’equivalència amb els requisits només és parcial, l’empresa 
instal·ladora en baixa tensió ha d’ampliar l’assegurança o garantia equivalent fins a 
completar les condicions exigides. En el cas d’assegurances o altres garanties 
subscrites amb entitats asseguradores i entitats de crèdit autoritzades en un altre 
Estat membre, s’accepten als efectes d’acreditació els certificats emesos per 
aquestes.»

Tres. S’afegeix una disposició addicional segona al Reial decret 842/2002, de 2 
d’agost, amb el contingut següent:

«Disposició addicional segona. Acceptació de documents d’altres estats membres 
als efectes d’acreditació del compliment de requisits.

A l’efecte d’acreditar el compliment dels requisits exigits a les empreses 
instal·ladores, s’accepten els documents procedents d’un altre Estat membre dels 
quals es desprengui que es compleixen aquests requisits, en els termes que preveu 
l’article 17 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats 
de serveis i el seu exercici.»

Quatre. S’afegeix una disposició addicional tercera al Reial decret 842/2002, de 2 
d’agost, amb la redacció següent:

«Disposició addicional tercera. Model de declaració responsable.

Correspon a les comunitats autònomes elaborar i mantenir disponibles els 
models de declaració responsable. A l’efecte de facilitar la introducció de dades al 
Registre integrat industrial que regula el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, 
d’indústria, l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç ha d’elaborar i mantenir actualitzada una proposta 
de models de declaració responsable, que ha d’incloure les dades que se 
subministrin al dit Registre i que ha d’estar disponible a la seu electrònica del 
mateix Ministeri.»
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Cinc. S’afegeix una disposició addicional quarta al Reial decret 842/2002, de 2 
d’agost, que té la redacció següent:

«Disposició addicional quarta. Obligacions en matèria d’informació i reclamacions.

Les empreses instal·ladores en baixa tensió han de complir les obligacions 
d’informació dels prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establertes, 
respectivament, en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre 
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Sis. L’article 22 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 22. Empreses instal·ladores.

1. Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió les han d’executar empreses 
instal·ladores en baixa tensió, que són les persones físiques o jurídiques que hagin 
presentat la declaració responsable d’inici d’activitat segons s’estableix a la instrucció 
tècnica complementària corresponent. Això s’entén sense perjudici del possible 
projecte i direcció d’obra per tècnics titulats competents que, si s’escau, requereixin 
les instal·lacions esmentades.

2. D’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, la declaració responsable 
habilita per temps indefinit l’empresa instal·ladora, des del moment de la seva 
presentació davant l’Administració competent, per a l’exercici de l’activitat en tot el 
territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.»

Set. L’apartat 1 de la Instrucció tècnica complementària BT-03 queda redactat de la 
manera següent:

«1. Objecte.

La present Instrucció tècnica complementària té per objecte desenvolupar les 
previsions de l’article 22 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel 
Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, establint les condicions i requisits que s’han 
d’observar per a la certificació de la competència i per a l’habilitació com a empresa 
instal·ladora en l’àmbit d’aplicació del dit Reglament.»

Vuit. L’apartat 2 de la Instrucció tècnica complementària BT-03 queda redactat de la 
manera següent:

«2. Empresa instal·ladora i instal·lador en baixa tensió.

2.1 Empresa instal·ladora en baixa tensió és la persona física o jurídica que 
realitza, manté o repara les instal·lacions elèctriques en l’àmbit del Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, i 
les seves instruccions tècniques complementàries, havent presentat la corresponent 
declaració responsable d’inici d’activitat segons el que prescriu aquesta Instrucció 
tècnica complementària.

2.2 Instal·lador en baixa tensió és la persona física que té coneixements per 
exercir alguna de les activitats corresponents a les categories indicades a l’apartat 3 
d’aquesta Instrucció tècnica complementària i compleix el que estableix l’apartat 4 
d’aquesta Instrucció tècnica complementària BT-03.»

Nou. Se suprimeix l’últim paràgraf de l’apartat 3 de la Instrucció tècnica complementària 
BT-03.

Deu. L’apartat 4 de la Instrucció tècnica complementària BT-03 queda redactat de la 
manera següent:

«4. Instal·lador en baixa tensió.

L’instal·lador en baixa tensió ha d’exercir la seva activitat en el si d’una empresa 
instal·ladora de gas habilitada i ha de complir i poder acreditar davant l’Administració 
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competent quan aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves facultats d’inspecció, 
comprovació i control, una de les situacions següents:

a) Disposar d’un títol universitari el pla d’estudis del qual cobreixi les 
matèries objecte del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel 
Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, i de les seves instruccions tècniques 
complementàries.

b) Disposar d’un títol de formació professional o d’un certificat de professionalitat 
inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l’àmbit competencial 
del qual coincideixi amb les matèries objecte del Reglament electrotècnic per a baixa 
tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, i de les seves ITC.

c) Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència 
laboral, d’acord amb el que estipula el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de 
reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència 
laboral, en les matèries objecte del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, 
aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, i de les seves instruccions tècniques 
complementàries.

Onze. L’apartat 5 de la Instrucció tècnica complementària BT-03 queda redactat de 
la manera següent:

«5. Habilitació d’empreses instal·ladores de baixa tensió.

5.1 Abans de començar les seves activitats com a empreses instal·ladores en 
baixa tensió, les persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a Espanya 
han de presentar davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma en què 
s’estableixin una declaració responsable en la qual el titular de l’empresa o el 
representant legal d’aquesta declari per a quina categoria, i si s’escau, modalitat, 
exercirà l’activitat, que compleix els requisits que exigeix aquesta Instrucció tècnica 
complementària, que disposa de la documentació que ho acredita, que es 
compromet a mantenir-los durant la vigència de l’activitat i que es responsabilitza 
que l’execució de les instal·lacions s’efectua d’acord amb les normes i requisits que 
s’estableixen en el Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial 
decret 842/2002, de 2 d’agost, i les seves respectives instruccions tècniques 
complementàries.

5.2 Les empreses instal·ladores en baixa tensió legalment establertes per a 
l’exercici d’aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea 
que vulguin realitzar l’activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han 
de presentar, prèviament a l’inici de l’activitat, davant l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma on vulguin començar la seva activitat, una declaració 
responsable en la qual el titular de l’empresa o el representant legal d’aquesta 
declari per a quina categoria, i si s’escau, modalitat, exercirà l’activitat, que compleix 
els requisits que exigeix aquesta Instrucció tècnica complementària, que disposa de 
la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la 
vigència de l’activitat i que es responsabilitza que l’execució de les instal·lacions 
s’efectua d’acord amb les normes i requisits que s’estableixen en el Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, i 
les seves respectives instruccions tècniques complementàries.

Per acreditar el compliment del requisit de personal qualificat, la declaració ha 
de fer constar que l’empresa disposa de la documentació que acredita la capacitació 
del personal afectat, d’acord amb la normativa del país d’establiment i de conformitat 
amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de 
qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 
1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol 
la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre 
de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, 
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relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats 
aspectes de l’exercici de la professió d’advocat.

5.3 Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable 
sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment 
dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta 
documentació ha d’estar disponible per a la seva presentació immediata davant 
l’Administració competent quan aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves 
facultats d’inspecció, comprovació i control.

5.4 L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha d’assignar, d’ofici, un 
número d’identificació a l’empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les 
en el Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de 
juliol, d’indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.

5.5 D’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, la declaració 
responsable habilita per temps indefinit l’empresa instal·ladora, des del moment de la 
seva presentació davant l’Administració competent, per a l’exercici de l’activitat en tot 
el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.

5.6 A l’empara del que preveu l’apartat 3 de l’article 71 bis de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, l’Administració competent pot regular un 
procediment per comprovar a posteriori el que hagi declarat l’interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o 
omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la 
declaració habilita l’Administració competent per dictar resolució, que ha de ser 
motivada i prèvia audiència de l’interessat, per la qual es declari la impossibilitat de 
seguir exercint l’activitat i, si és procedent, s’inhabiliti temporalment per a l’exercici 
de l’activitat, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de les 
actuacions dutes a terme.

5.7 Qualsevol fet que suposi modificació d’alguna de les dades incloses a la 
declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat 
per l’interessat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la 
declaració responsable en el termini d’un mes.

5.8 Les empreses instal·ladores han de complir el següent:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa instal·ladora, que en 
el cas de persona jurídica ha d’estar constituïda legalment.

b) Disposar dels mitjans tècnics i humans mínims necessaris per exercir les 
seves activitats en condicions de seguretat, que es determinen a l’apèndix d’aquesta 
Instrucció tècnica complementària, per a les respectives categories.

c) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una 
altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació 
del servei per una quantia mínima de 600.000 euros per a la categoria bàsica i 
de 900.000 euros per a la categoria especialista. Aquestes quanties mínimes s’han 
d’actualitzar per ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, sempre que sigui 
necessari per mantenir l’equivalència econòmica de la garantia i amb l’informe previ 
de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

5.9 L’empresa instal·ladora habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats 
d’instal·lacions no realitzades per ella mateixa.

5.10 L’incompliment dels requisits exigits, verificat per l’autoritat competent i 
declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l’activitat, llevat 
que es pugui incoar un expedient d’esmena d’errors, sense perjudici de les sancions 
que es puguin derivar de la gravetat de les actuacions dutes a terme.

L’autoritat competent, en aquest cas, ha d’obrir un expedient informatiu al titular 
de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar 
les evidències o descàrrecs corresponents.
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5.11 L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar 
immediatament al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, 
les modificacions i el cessament de l’activitat a què es refereixen els apartats 
precedents per tal d’actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en 
el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, tal com estableix la seva 
normativa reglamentària de desplegament.»

Dotze. Se suprimeix l’apartat 6 de la Instrucció tècnica complementària BT-03.
Tretze. Es modifica l’apartat 1 de l’apèndix de la ITC-BT-03, que queda redactat de la 

manera següent:

«1. Mitjans humans.

Personal contractat que exerceixi l’activitat en condicions de seguretat, amb un 
mínim d’un instal·lador per a les instal·lacions de cadascuna de les respectives 
categories, o una mateixa persona si aquesta compleix els requisits respectius.»

Catorze. Se suprimeix l’apartat 2.1.1 de l’apèndix de la Instrucció tècnica 
complementària BT-03.

Quinze. Es modifica l’apartat 5.4 de la Instrucció tècnica complementària BT-04, que 
queda redactat de la manera següent:

«5.4 Finalitzades les obres i realitzades les verificacions i la inspecció inicial a 
què es refereixen els punts anteriors, l’empresa instal·ladora ha d’emetre un certificat 
d’instal·lació, subscrit per un instal·lador en baixa tensió que pertanyi a l’empresa, 
segons el model establert per l’Administració, que ha de comprendre, almenys, el 
següent:

a) les dades referents a les principals característiques de la instal·lació;
b) la potència prevista de la instal·lació;
c) si s’escau, la referència del certificat de l’organisme de control que hagi 

efectuat, amb qualificació de resultat favorable, la inspecció inicial;
d) identificació de l’empresa instal·ladora responsable de la instal·lació i de 

l’instal·lador en baixa tensió que subscriu el certificat d’instal·lació;
e) declaració expressa que la instal·lació ha estat executada d’acord amb les 

prescripcions del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial 
decret 842/2002, de 2 d’agost, i, si s’escau, amb les especificacions particulars 
aprovades a la companyia elèctrica, així com, segons correspongui, amb el projecte 
o la memòria tècnica de disseny.»

Article vuitè. Modificació del Reial decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova una 
nova Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d’aparells 
d’elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.

Es modifica el Reial decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova una nova 
Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d’aparells d’elevació i 
manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions, en els termes que 
s’indiquen a continuació:

U. S’afegeix una disposició addicional tercera al Reial decret 836/2003, de 27 de 
juny, amb el tenor següent:

«Disposició addicional tercera. Cobertura d’assegurança o una altra garantia 
equivalent subscrita en un altre Estat.

Si l’empresa instal·ladora o conservadora que s’estableix o exerceix l’activitat a 
Espanya ja està coberta per una assegurança de responsabilitat civil professional o 
una altra garantia equivalent o comparable en l’essencial quant a la seva finalitat i a 
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la cobertura que ofereix en termes de risc assegurat, suma assegurada o límit de la 
garantia en un altre Estat membre en què ja està establerta, es considera complerta 
l’exigència que estableixen l’apartat d) de l’article 6.8 i l’apartat d) de l’article 9.9 de 
la Instrucció tècnica complementària aprovada per aquest Reial decret 836/2003, 
de 27 de juny. Si l’equivalència amb els requisits només és parcial, l’empresa 
instal·ladora o conservadora ha d’ampliar l’assegurança o garantia equivalent fins a 
completar les condicions exigides. En el cas d’assegurances o altres garanties 
subscrites amb entitats asseguradores i entitats de crèdit autoritzades en un altre 
Estat membre, s’accepten als efectes d’acreditació els certificats emesos per 
aquestes.»

Dos. S’afegeix una disposició addicional quarta al Reial decret 836/2003, de 27 de 
juny, amb el contingut següent:

«Disposició addicional quarta. Acceptació de documents d’altres estats membres 
als efectes d’acreditació del compliment de requisits.

A l’efecte d’acreditar el compliment dels requisits exigits a les empreses 
instal·ladores o conservadores, s’accepten els documents procedents d’un altre 
Estat membre dels quals es desprengui que es compleixen aquests requisits, en els 
termes que preveu l’article 17 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Tres. S’afegeix una disposició addicional cinquena al Reial decret 836/2003, de 27 
de juny, amb la redacció següent.

«Disposició addicional cinquena. Model de declaració responsable.

Correspon a les comunitats autònomes elaborar i mantenir disponibles els 
models de declaració responsable. A l’efecte de facilitar la introducció de dades al 
Registre integrat industrial que regula el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, 
d’indústria, l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç ha d’elaborar i mantenir actualitzada una proposta 
de models de declaració responsable, que ha d’incloure les dades que se 
subministrin al dit Registre i que ha d’estar disponible a la seu electrònica del 
mateix Ministeri.»

Quatre. S’afegeix una disposició addicional sisena al Reial decret 836/2003, de 27 de 
juny, amb el contingut següent:

«Disposició addicional sisena. Obligacions en matèria d’informació i reclamacions.

Les empreses instal·ladores i les conservadores han de complir les obligacions 
d’informació dels prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establertes, 
respectivament, en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre 
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Cinc. Els apartats 2.20 i 2.21 de l’article 2 de la Instrucció tècnica complementària 
MIE-AEM-2 queden redactats de la manera següent:

«2.20 Empresa instal·ladora. És la persona física o jurídica que realitza el 
muntatge i desmuntatge de les grues torre i que compleix els requisits exigits en 
aquesta Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2.

2.21 Empresa conservadora. És la persona física o jurídica que realitza 
operacions de manteniment periòdic i reparacions a la grua, diferents de les que 
poden correspondre al gruista, i que compleix els requisits exigits en aquesta 
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2.»
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Sis. El primer paràgraf de l’article 5.1 de la Instrucció tècnica complementària MIE-
AEM-2 queda redactat de la manera següent:

«5.1 Projecte d’instal·lació. La instal·lació dels aparells inclosos en aquesta 
Instrucció tècnica complementària requereix la presentació d’un projecte davant 
l’òrgan competent de la comunitat autònoma, subscrit per un tècnic titulat 
competent.»

Set. L’últim paràgraf de l’article 5.1 de la Instrucció tècnica complementària MIE-
AEM-2 queda redactat de la manera següent:

«En el cas de grues autodesplegables de tipus monobloc el moment nominal de 
les quals estigui comprès entre 15 kN.m i 170 kN.m, el projecte d’instal·lació esmentat 
anteriorment es pot substituir per un certificat d’instal·lació emès i signat pel tècnic 
titulat competent de l’empresa instal·ladora (a l’annex V s’inclou el model de certificat 
d’instal·lació de grua autodesplegable monobloc).»

Vuit. El segon paràgraf de l’article 5.2 de la Instrucció tècnica complementària MIE-
AEM-2 queda redactat de la manera següent:

«Abans de començar les seves activitats, les empreses que vulguin fabricar els 
peus d’encastament o qualsevol altre element estructural de la grua han de presentar 
davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma on s’estableixin una declaració 
responsable en la qual el titular de l’empresa o el representant legal d’aquesta 
declari que compleix els requisits que exigeix aquest Reglament, que disposa de la 
documentació que ho acredita i que es compromet a mantenir-ne el compliment 
durant la vigència de l’activitat.

Les empreses fabricants dels peus d’encastament o qualsevol altre element 
estructural de la grua han de complir els requisits següents:

a) Disposar en plantilla d’un tècnic titulat competent.
b) Disposar de soldadors i processos de soldadura homologats per un 

organisme de control autoritzat.
c) Assegurança de responsabilitat civil, o una altra garantia equivalent, amb 

cobertura mínima per accident d’1.000.000 d’euros.»

Nou. L’article 5.3 de la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 queda redactat 
de la manera següent:

«5.3 Muntatge. Les grues incloses en aquesta Instrucció tècnica complementària 
s’han de muntar d’acord amb el que sobre això s’indica a la Norma UNE 58-101-92, 
part 2 “Aparells pesants d’elevació. Condicions de resistència i seguretat en les 
grues torre desmuntables per a obres. Condició d’instal·lació i utilització”.

En relació amb l’apartat 6.1 de l’esmentada Norma s’ha de tenir en compte:

a) El muntatge l’ha d’efectuar una empresa instal·ladora habilitada o el mateix 
fabricant de la grua.

b) Els muntadors que realitzin aquestes operacions han de dependre del tècnic 
competent de l’empresa habilitada responsable del muntatge, el qual ha de planificar 
i responsabilitzar-se del treball que s’executi, i a aquest efecte ha d’estendre els 
certificats d’instal·lació corresponents, segons el model que figura a l’annex V.»

Deu. L’article 6 de la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 queda redactat 
de la manera següent:

«Article 6. Empreses instal·ladores.

6.1 Abans de començar les seves activitats com a empreses instal·ladores, 
les persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a Espanya han de 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 125  Dissabte 22 de maig de 2010  Secc. I. Pàg. 28

presentar davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma on s’estableixin una 
declaració responsable en la qual el titular de l’empresa o el representant legal 
d’aquesta declari que compleix els requisits que exigeixen aquesta Instrucció 
tècnica complementària i el seu Reglament corresponent, que disposa de la 
documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència 
de l’activitat i que es responsabilitza que el muntatge i desmuntatge de les grues 
s’efectua d’acord amb les normes i requisits que s’estableixen en aquesta Instrucció 
tècnica complementària.

6.2 Les empreses instal·ladores legalment establertes per a l’exercici d’aquesta 
activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin exercir 
l’activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, 
prèviament a l’inici de l’activitat, davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
on vulguin començar la seva activitat, una declaració responsable en la qual el titular 
de l’empresa o el representant legal d’aquesta declari que compleix els requisits que 
exigeixen aquesta Instrucció tècnica complementària i el seu Reglament 
corresponent, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet 
a mantenir-los durant la vigència de l’activitat i que es responsabilitza que el muntatge 
i desmuntatge de les grues s’efectua d’acord amb les normes i requisits que 
s’estableixen en aquesta Instrucció tècnica complementària.

Per acreditar el compliment del requisit de personal qualificat, la declaració ha 
de fer constar que l’empresa disposa de la documentació que acredita la capacitació 
del personal afectat, d’acord amb la normativa del país d’establiment i de conformitat 
amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de 
qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 
1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol 
la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre 
de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, 
relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats 
aspectes de l’exercici de la professió d’advocat.

6.3 Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable 
sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment 
dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta 
documentació ha d’estar disponible per a la seva presentació immediata davant 
l’Administració competent quan aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves 
facultats d’inspecció, comprovació i control.

6.4 L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha d’assignar, d’ofici, un 
número d’identificació a l’empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les 
en el Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de 
juliol, d’indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.

6.5 D’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, la declaració 
responsable habilita per temps indefinit l’empresa instal·ladora, des del moment de la 
seva presentació davant l’Administració competent, per a l’exercici de l’activitat en tot 
el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.

6.6 A l’empara del que preveu l’apartat 3 de l’article 71 bis de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, l’Administració competent pot regular un 
procediment per comprovar a posteriori el que hagi declarat l’interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o 
omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la 
declaració habilita l’Administració competent per dictar resolució, que ha de ser 
motivada i prèvia audiència de l’interessat, per la qual es declari la impossibilitat de 
seguir exercint l’activitat i, si és procedent, s’inhabiliti temporalment per a l’exercici 
de l’activitat, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de les 
actuacions dutes a terme.
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6.7 Qualsevol fet que suposi modificació d’alguna de les dades incloses a la 
declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat 
per l’interessat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la 
declaració responsable en el termini d’un mes.

6.8 Les empreses instal·ladores han de complir els requisits següents:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa instal·ladora, que en 
el cas de persona jurídica ha d’estar constituïda legalment.

b) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per exercir la seva activitat en 
condicions de seguretat.

c) Disposar de personal contractat que exerceixi l’activitat en condicions de 
seguretat, amb un mínim d’un tècnic titulat competent, que ha de ser el responsable 
tècnic.

d) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una 
altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació 
del servei per una quantia mínima de 600.000 euros. Aquesta quantia mínima s’ha 
d’actualitzar per ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, sempre que sigui 
necessari per mantenir l’equivalència econòmica de la garantia i amb l’informe previ 
de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

6.9 L’empresa instal·ladora habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats 
d’instal·lacions no realitzades per ella mateixa.

6.10 L’incompliment dels requisits exigits, verificat per l’autoritat competent i 
declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l’activitat, llevat 
que es pugui incoar un expedient d’esmena d’errors, sense perjudici de les sancions 
que es puguin derivar de la gravetat de les actuacions dutes a terme.

L’autoritat competent, en aquest cas, ha d’obrir un expedient informatiu al titular 
de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar 
les evidències o descàrrecs corresponents.

6.11 L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar 
immediatament al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, 
les modificacions i el cessament de l’activitat a què es refereixen els apartats 
precedents per tal d’actualitzar les dades en el Registre integrat industrial, regulat 
en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, tal com estableix la seva 
normativa reglamentària de desplegament.»

Onze. El segon paràgraf de l’article 8 de la Instrucció tècnica complementària MIE-
AEM-2 queda redactat de la manera següent:

«L’usuari ha de subscriure un contracte de manteniment amb una empresa 
conservadora habilitada mentre la grua estigui instal·lada.»

Dotze. L’article 9 de la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 queda redactat 
de la manera següent:

«Article 9. Empreses conservadores.

9.1 Les empreses conservadores han de complir el que estableixen els 
articles 10 i 11 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció d’aquests aparells, 
aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre.

9.2 Abans de començar les seves activitats com a empreses conservadores, 
les persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a Espanya han de presentar 
davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma on s’estableixin una declaració 
responsable en la qual el titular de l’empresa o el representant legal d’aquesta 
declari que compleix els requisits que exigeixen aquesta Instrucció tècnica 
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complementària i el seu Reglament corresponent, que disposa de la documentació 
que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l’activitat i 
que es responsabilitza que les operacions de manteniment i reparació en les grues 
s’efectua d’acord amb les normes i requisits que s’estableixen en aquesta Instrucció 
tècnica complementària.

9.3 Les empreses conservadores legalment establertes per a l’exercici 
d’aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin 
realitzar l’activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, 
prèviament a l’inici de l’activitat, davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
on vulguin començar la seva activitat, una declaració responsable en la qual el titular 
de l’empresa o el representant legal d’aquesta declari que compleix els requisits que 
exigeixen aquesta Instrucció tècnica complementària i el seu Reglament 
corresponent, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet 
a mantenir-los durant la vigència de l’activitat i que es responsabilitza que el muntatge 
i desmuntatge de les grues s’efectua d’acord amb les normes i requisits que 
s’estableixen en aquesta Instrucció tècnica complementària.

Per acreditar el compliment del requisit de personal qualificat, la declaració ha 
de fer constar que l’empresa disposa de la documentació que acredita la capacitació 
del personal afectat, d’acord amb la normativa del país d’establiment i de conformitat 
amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de 
qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 
1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol 
la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre 
de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, 
relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats 
aspectes de l’exercici de la professió d’advocat.

9.4 Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable 
sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment 
dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta 
documentació ha d’estar disponible per a la seva presentació immediata davant 
l’Administració competent quan aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves 
facultats d’inspecció, comprovació i control.

9.5 L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha d’assignar, d’ofici, un 
número d’identificació a l’empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les 
en el Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de 
juliol, d’indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.

9.6 D’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, la declaració 
responsable habilita per temps indefinit l’empresa conservadora, des del moment de 
la seva presentació davant l’Administració competent, per a l’exercici de l’activitat en 
tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions 
addicionals.

9.7 A l’empara del que preveu l’apartat 3 de l’article 71 bis de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, l’Administració competent pot regular un 
procediment per comprovar a posteriori el que hagi declarat l’interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o 
omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la 
declaració habilita l’Administració competent per dictar resolució, que ha de ser 
motivada i prèvia audiència de l’interessat, per la qual es declari la impossibilitat de 
seguir exercint l’activitat i, si és procedent, s’inhabiliti temporalment per a l’exercici 
de l’activitat, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de les 
actuacions dutes a terme.

9.8 Qualsevol fet que suposi modificació d’alguna de les dades incloses a la 
declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat 
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per l’interessat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la 
declaració responsable en el termini d’un mes.

9.9 Les empreses conservadores han de complir els requisits següents:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa conservadora, que 
en el cas de persona jurídica ha d’estar constituïda legalment.

b) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per realitzar les seves activitats en 
condicions de seguretat.

c) Disposar de personal contractat que exerceixi l’activitat en condicions de 
seguretat i en nombre suficient per atendre les instal·lacions que tinguin 
contractades.

d) Tenir coberta la seva responsabilitat civil d’acord amb el que indica l’article 6 
per a empresa instal·ladora.

9.10 L’empresa conservadora habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats 
d’actuacions no realitzades per ella mateixa.

9.11 L’incompliment dels requisits exigits, verificat per l’autoritat competent i 
declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l’activitat, llevat 
que es pugui incoar un expedient d’esmena d’errors, sense perjudici de les sancions 
que es puguin derivar de la gravetat de les actuacions dutes a terme.

L’autoritat competent, en aquest cas, ha d’obrir un expedient informatiu al titular 
de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar 
les evidències o descàrrecs corresponents.

9.12 L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar 
immediatament al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, 
les modificacions i el cessament de l’activitat a què es refereixen els apartats 
precedents per tal d’actualitzar les dades en el Registre integrat industrial, regulat 
en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, tal com estableix la seva 
normativa reglamentària de desplegament.»

Tretze. L’article 10 de la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2 queda 
redactat de la manera següent:

«Article 10. Empresa instal·ladora conservadora.

Per a l’habilitació d’una empresa com a instal·ladora i conservadora ha de 
complir el que estableixen els articles 6 i 9 d’aquesta Instrucció tècnica complementària 
MIE-AEM-2. No obstant això, només és necessari subscriure una sola pòlissa per la 
quantia indicada, i el personal pot simultaniejar les dues funcions.»

Catorze. L’apartat 7.b) de l’annex II del Reial decret 836/2003, de 27 de juny, queda 
redactat de la manera següent:

«b) Documentació acreditativa de les característiques del terreny (informe 
facilitat per la direcció facultativa de l’obra) o estudi geotècnic.»

Quinze. L’annex V del Reial decret 836/2003, de 27 de juny, queda substituït pel 
següent:
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ANNEX V 

 
Certificat d'instal·lació de grua torre desmuntable per a obres o altres aplicacions 

 
 

EXPEDIENT : 
 
Sr./Sra. ................................................................................................................................................. ,  
 
CERTIFICA: 
1. Que la instal·lació les característiques de la qual s'indiquen a continuació: 

 
TITULAR 
Empresa constructora: 
 Núm. RI: 

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 
Localitat: 
Tipus d'aparell: 

Carrer, núm.: 
Destí de l'obra: 

Moment màx.:                             kN.m 
Fabricant: 
Model: 
Número: 

Càrrega màx. en punta:                       kg 
Altura màx. sota ganxo:                       m 
Altura autoestable:                               m 
Velocitat d'elevació:                             m/min. 
Potència:                                              kW 

PROJECTE 
Autor del projecte: Data: 
INSTAL·LADOR HABILITAT 
Nom de l'empresa: 
 

Núm. identificació de l'empresa: 

 
ha estat executada d'acord amb el projecte presentat i sota la direcció tècnica de qui subscriu, i que s’ha finalitzat el 
dia ........................................................... 

2. Que la instal·lació compleix la reglamentació i normativa següent: 

- Reglament d'aparells d'elevació (RD 2291/1985, de 8 de novembre). 
- Instrucció tècnica complementària ITC MIE AEM-2. 
- Norma UNE 58-101-92 part 2. 

3. Que s'han realitzat amb resultat acceptable les comprovacions i proves necessàries i/o establertes per 
reglament. 

4. Que es disposa a la instal·lació de les càrregues de comprovació (Pmax., 0,1 Pmax., Ppunta i 0,1 Ppunta o 
en la posició més allunyada) i que s'ha lliurat el Manual d'instruccions d'utilització al/a la responsable de 
l'obra Sr./ Sra. ............………………………….......................... 

5. Que s'hi adjunten els documents següents: 

- Document de lliurament de la grua signat per l'empresa instal·ladora i l'usuari. 
- Informe d'inspecció de l'organisme de control autoritzat. 
- Contracte de conservació amb l’empresa habilitada per a tot el temps de permanència de la grua a 

l'emplaçament. 
- Declaració CE de conformitat o certificat de fabricació. 
- Original del certificat de fabricació del tram d’encastament, si s'escau. 
- Altres: 

 

OBSERVACIONS: 

 

...................................................,  ......... de/d’ ....................... de .............. 

 
(signatura del tècnic titulat competent de l'empresa instal·ladora) 
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CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ DE GRUA TORRE AUTODESPLEGABLE 
(Per a grues tipus monobloc el moment nominal de les quals sigui superior a 15 kN.m i no superi els 170 kN.m) 

EMPRESA USUÀRIA: .....………………............................................................................................ 
ADREÇA DE LA INSTAL·LACIÓ: ...................................................................................................... 
EMPRESA INSTAL·LADORA: ......................................................................................................…. 
CARACTERÍSTIQUES DE LA GRUA: 
 
MARCA MODEL NÚMERO ANY FABRICACIÓ D. ÚLT. INSPECC. 
 
 

    

DADES DE LA GRUA 
Càrrega màxima:                       kg 
Càrrega en punta:                      kg 
Abast:                                         m 
Moment nominal:                       kN.m 

Altura autoestable:          m 
Cables: -elevació:           mm de ∅ 
             -carro:                mm de ∅ 

Velocitats d'elevació: 
                                          m/min. 
Llast  :   -tipus: 
              -pes:                    kg 

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES 
Potència màx:                           kW 
Tensió:                                      V 
Secció:                                      mm2  

Pica:              m longitud               ∅mm 
Cable terra:                      mm2 

Diferencial:                       mA 
CARACTERÍSTIQUES TERRENY I FUNDACIÓ DISPOSITIUS DE SEGURETAT 
 
Terreny:                          kg/cm2 

 
Solera de la fundació: 
          x                          x                       m 

• Limitador de parell d'elevació i distribució 
• Limitador de recorregut d'elevació  
• Limitador de càrrega màxima 
• Limitador d’abast  
• Limitador de gir  
•  Dispositiu de posada en penell  

 
Sr./Sra. .........................................................................................................................,  

 
CERTIFICA: 

1. Que la instal·lació compleix la Instrucció tècnica complementària ITC MIE AEM-2 del Reglament 
d'aparells d'elevació i manutenció. 

2. Que a l'àrea d'escombratge de la ploma i la càrrega suspesa té un espai de seguretat horitzontal i 
vertical, segons el que estableix la Norma UNE 58-101-92 part 2, en especial a línies elèctriques. 

3. Que s'ha realitzat la inspecció reglamentària de la grua a través d’un organisme de control autoritzat. 
4. Que es disposa de les càrregues de comprovació (Pmax., 0,1 Pmax., Ppunta i 0,1 Ppunta o en  

la posició més allunyada) i que s'ha lliurat el Manual d'instruccions d'utilització al responsable de  
l'obra Sr./Sra.  ....................……………………………………………………………………………………....................................... 

 
 
 

.......................................................,  ....................... de/d’ ..................................... de .......................... 
 

(signatura del tècnic titulat competent de l'empresa instal·ladora) 
 
ANNEXOS: 

◊ Fitxa tècnica de la grua 
◊ Declaració CE de conformitat  o certificat de fabricació  
◊ Plànols de situació i d'emplaçament  
◊ Informe d'inspecció d'un OCA (última en vigor)  
◊ Document de lliurament de la grua signat per l'empresa instal·ladora i l'usuari. 
◊ Contracte de conservació amb l’empresa autoritzada, per a tot el temps de permanència de la grua a 

l'emplaçament. 
◊ Altres:  
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Setze. L’apartat 3 de l’annex VI del Reial decret 836/2003, de 27 de juny, queda 
substituït pel següent:

«3. Requisits per a l’obtenció del carnet.

L’obtenció del carnet es pot fer per dues vies. D’una banda requereix la 
concurrència dels requisits següents:

a) Ser major d’edat.
b) Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
c) La superació d’un curs teoricopràctic impartit per una entitat acreditada per 

l’òrgan competent de la comunitat autònoma on es realitzi el curs.
d) La superació d’un examen efectuat per l’òrgan competent de la comunitat 

autònoma on s’ha realitzat el curs indicat en el paràgraf anterior.

D’altra banda, s’obté directament el carnet de gruista o operador de grua torre si 
es disposa d’un títol de formació professional o d’un certificat de professionalitat 
inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l’àmbit competencial 
del qual coincideixi amb les matèries objecte del Reglament d’aparells d’elevació i 
manutenció d’aquests aparells, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de 
novembre, i d’aquesta Instrucció tècnica complementària.

En els dos casos, superar un examen mèdic sobre agudesa visual, sentit de 
l’orientació, equilibri i agudesa auditiva i aptituds psicològiques.

Article novè. Modificació del Reial decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el 
nou text modificat i refós de la Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» del 
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils 
autopropulsades.

Es modifica el Reial decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text 
modificat i refós de la Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» del Reglament 
d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades, en els termes 
que s’assenyalen:

U. S’afegeix una disposició addicional primera al Reial decret 837/2003, de 27 de 
juny, amb el tenor següent:

«Disposició addicional primera. Cobertura d’assegurança o una altra garantia 
equivalent subscrita en un altre Estat.

Si l’empresa conservadora que s’estableix o exerceix l’activitat a Espanya ja 
està coberta per una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra 
garantia equivalent o comparable en l’essencial quant a la seva finalitat i a la 
cobertura que ofereix en termes de risc assegurat, suma assegurada o límit de la 
garantia en un altre Estat membre en què ja està establerta, es considera complerta 
l’exigència que estableix l’apartat c) de l’article 5.10 de la Instrucció tècnica 
complementària aprovada per aquest Reial decret 837/2003, de 27 de juny. Si 
l’equivalència amb els requisits només és parcial, l’empresa conservadora ha 
d’ampliar l’assegurança o garantia equivalent fins a completar les condicions 
exigides. En el cas d’assegurances o altres garanties subscrites amb entitats 
asseguradores i entitats de crèdit autoritzades en un altre Estat membre, s’accepten 
als efectes d’acreditació els certificats emesos per aquestes.»

Dos. S’afegeix una disposició addicional segona al Reial decret 837/2003, de 27 de 
juny, amb el contingut següent:
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«Disposició addicional segona. Acceptació de documents d’altres estats membres 
als efectes d’acreditació del compliment de requisits.

A l’efecte d’acreditar el compliment dels requisits exigits a les empreses 
conservadores, s’accepten els documents procedents d’un altre Estat membre dels 
quals es desprengui que es compleixen aquests requisits, en els termes que preveu 
l’article 17 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats 
de serveis i el seu exercici.»

Tres. S’afegeix una disposició addicional tercera al Reial decret 837/2003, de 27 de 
juny, amb la redacció següent:

«Disposició addicional tercera. Model de declaració responsable.

Correspon a les comunitats autònomes elaborar i mantenir disponibles els 
models de declaració responsable. A l’efecte de facilitar la introducció de dades al 
Registre integrat industrial que regula el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, 
d’indústria, l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç ha d’elaborar i mantenir actualitzada una proposta de 
models de declaració responsable, que ha d’incloure les dades que se subministrin 
al dit Registre i que ha d’estar disponible a la seu electrònica del mateix Ministeri.

Quatre. S’afegeix una disposició addicional quarta al Reial decret 837/2003, de 27 de 
juny, que té la redacció següent:

«Disposició addicional quarta. Obligacions en matèria d’informació i reclamacions.

Les empreses conservadores han de complir les obligacions d’informació dels 
prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establertes, respectivament, 
en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a 
les activitats de serveis i el seu exercici.»

Cinc. Els apartats 4.1 i 4.2 de la Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» 
queden redactats de la manera següent:

«1. Abans que s’utilitzi per primera vegada la grua mòbil autopropulsada, el 
seu titular ha de presentar davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma en 
què radiqui el seu domicili social, o si s’escau on vulgui utilitzar per primera vegada 
la grua mòbil autopropulsada en territori espanyol, una declaració d’adequació 
individualitzada del parc de grues mòbils autopropulsades que integrin l’empresa o 
s’hagin d’utilitzar.

Aquestes declaracions d’adequació, en el cas de grues que no tenen el marcatge 
“CE”, han de contenir com a mínim la informació indicada a l’annex II, i per a la resta 
de les grues únicament han d’incloure els paràgrafs a) i b) del dit annex II i la 
declaració “CE” de conformitat.

Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable 
sigui realitzada per mitjans electrònics.

La presentació de la declaració d’adequació realitzada davant l’òrgan competent 
de la comunitat autònoma habilita, des del moment de la seva presentació, per a la 
utilització de la grua mòbil autopropulsada en tot l’àmbit estatal.

2. L’òrgan competent de l’esmentada comunitat autònoma ha de registrar la 
declaració “CE” de conformitat o la declaració d’adequació de la grua assignant-li un 
número d’identificació, el qual s’ha de conservar per a posteriors inspeccions 
periòdiques i altres comprovacions que siguin pertinents.

La comunitat autònoma ha de remetre al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç 
les dades necessàries per a la inclusió de la grua mòbil autopropulsada al Registre 
integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, 
i la seva normativa reglamentària de desplegament.»
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Sis. L’apartat 5 de la Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» queda redactat 
de la manera següent:

«5. Manteniment i revisions.

1. Les grues mòbils autopropulsades objecte d’aquesta Instrucció tècnica 
complementària s’han de revisar d’acord amb el que hagi establert el fabricant de 
la grua mòbil o dels conjunts incorporats a aquesta, en els manuals específics per 
a revisió i manteniment, complint el que estableix el capítol 5 de la Norma UNE 
58-508-78.

El manteniment i les revisions de les grues són responsabilitat del propietari.
2. Les revisions les han de fer les empreses conservadores que compleixin el 

que estableixen els articles 10 i 12 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció 
aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre.

3. Abans de començar les seves activitats com a empreses conservadores, les 
persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a Espanya han de presentar 
davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma en què s’estableixin una 
declaració responsable en la qual el titular de l’empresa o el representant legal 
d’aquesta declari que compleix els requisits que exigeixen aquesta Instrucció tècnica 
complementària i el seu Reglament corresponent, que disposa de la documentació 
que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l’activitat i 
que es responsabilitza que les operacions de revisió de les grues s’efectuen d’acord 
amb les normes i requisits que s’estableixen en aquesta Instrucció tècnica 
complementària.

4. Les empreses conservadores legalment establertes per a l’exercici d’aquesta 
activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin realitzar 
l’activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, 
prèviament a l’inici de l’activitat, davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
on vulguin començar la seva activitat, una declaració responsable en la qual el titular 
de l’empresa o el representant legal d’aquesta declari que compleix els requisits que 
exigeixen aquesta Instrucció tècnica complementària i el seu Reglament 
corresponent, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet 
a mantenir-los durant la vigència de l’activitat i que es responsabilitza que les 
operacions de revisió de les grues s’efectuen d’acord amb les normes i requisits que 
s’estableixen en aquesta Instrucció tècnica complementària.

Per acreditar el compliment del requisit de personal qualificat, la declaració ha 
de fer constar que l’empresa disposa de la documentació que acredita la capacitació 
del personal afectat, d’acord amb la normativa del país d’establiment i de conformitat 
amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre reconeixement de 
qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el Reial decret 
1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol 
la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre 
de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, 
relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a determinats 
aspectes de l’exercici de la professió d’advocat.

5. Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable 
sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment 
dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta 
documentació ha d’estar disponible per a la seva presentació immediata davant 
l’Administració competent quan aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves 
facultats d’inspecció, comprovació i control.

6. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha d’assignar, d’ofici, un 
número d’identificació a l’empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les 
en el Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de 
juliol, d’indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.
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7. D’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, la declaració 
responsable habilita per temps indefinit l’empresa conservadora, des del moment de 
la seva presentació davant l’Administració competent, per a l’exercici de l’activitat en 
tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions 
addicionals.

8. A l’empara del que preveu l’apartat 3 de l’article 71 bis de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, l’Administració competent pot regular un 
procediment per comprovar a posteriori el que hagi declarat l’interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o 
omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la 
declaració habilita l’Administració competent per dictar resolució, que ha de ser 
motivada i prèvia audiència de l’interessat, per la qual es declari la impossibilitat de 
seguir exercint l’activitat i, si és procedent, s’inhabiliti temporalment per a l’exercici 
de l’activitat, sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de les 
actuacions dutes a terme.

9. Qualsevol fet que suposi modificació d’alguna de les dades incloses a la 
declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat 
per l’interessat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la 
declaració responsable en el termini d’un mes.

10. Les empreses conservadores han de complir els requisits següents:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa conservadora, que 
en el cas de persona jurídica ha d’estar constituïda legalment.

b) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per exercir la seva activitat en 
condicions de seguretat.

c) Disposar de personal contractat que exerceixi l’activitat en condicions de 
seguretat i en nombre suficient per atendre totes les grues que hagin de conservar.

d) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una 
altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació 
del servei amb una cobertura mínima, per sinistre, d’1.000.000 d’euros. Aquesta 
quantia mínima s’ha d’actualitzar per ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, 
sempre que sigui necessari per mantenir l’equivalència econòmica de la garantia i 
amb l’informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

11. L’empresa conservadora habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats 
d’actuacions no realitzades per ella mateixa.

12. L’incompliment dels requisits exigits, verificat per l’autoritat competent i 
declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l’activitat, llevat 
que es pugui incoar un expedient d’esmena d’errors, sense perjudici de les sancions 
que es puguin derivar de la gravetat de les actuacions dutes a terme.

L’autoritat competent, en aquest cas, ha d’obrir un expedient informatiu al titular 
de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar 
les evidències o descàrrecs corresponents.

13. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament 
al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions 
i el cessament de l’activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal 
d’actualitzar les dades en el Registre integrat industrial, regulat en el títol IV de la 
Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, tal com estableix la seva normativa 
reglamentària de desplegament.

14. Les revisions que hagi d’efectuar l’empresa conservadora s’han de fer, 
com a mínim, cada sis mesos, de conformitat amb les prescripcions de la Norma 
UNE 58-508-78, i el resultat d’aquesta revisió ha de quedar reflectit en el llibre 
historial de la grua mòbil autopropulsada.»
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Set. L’apartat 3 de l’annex VII del Reial decret 837/2003, de 27 de juny, queda redactat 
de la manera següent:

«3. Requisits per a l’obtenció del carnet.

L’obtenció del carnet es pot fer per dues vies. D’una banda requereix la 
concurrència dels requisits següents:

a) Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
b) Tenir complerts 18 anys en el moment de fer la sol·licitud del curs que 

s’esmenta al paràgraf c).
c) La superació d’un curs teoricopràctic impartit per una entitat acreditada per 

l’òrgan competent de la comunitat autònoma.
d) La superació d’un examen teoricopràctic efectuat per l’òrgan competent de 

la comunitat autònoma en què radiqui l’entitat que va impartir el curs.

D’altra banda, s’obté directament el carnet d’operador de grua mòbil 
autopropulsada quan es disposa d’un títol de formació professional o d’un certificat 
de professionalitat inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, 
l’àmbit competencial del qual coincideixi amb les matèries objecte del Reglament 
d’aparells d’elevació i manutenció d’aquests aparells, aprovat pel Reial decret 
2291/1985, de 8 de novembre, i d’aquesta Instrucció tècnica complementària.

En els dos casos, superar un examen mèdic, psicotècnic i físic, específic per a 
aquest tipus d’activitats, que inclou examen sobre agudesa visual, sentit de 
l’orientació, equilibri i agudesa auditiva.»

Article desè. Modificació del Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials.

Es modifica el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, 
aprovat pel Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, en els termes següents:

U. Es modifica l’apartat 2 de l’article 4, que queda redactat de la manera següent:

«2. El dit projecte, que ha de ser redactat i signat per un tècnic titulat competent, 
ha d’indicar, d’acord amb el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, 
aprovat pel Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, i amb l’Ordre de 16 d’abril 
de 1998, els materials, aparells, equips, sistemes o els seus components subjectes 
a marca de conformitat amb normes inclosos al projecte.

També s’ha d’indicar la classe o nivell de comportament davant el foc dels 
productes de la construcció que ho requereixin.»

Dos. Es modifica l’article 5, que queda redactat de la manera següent:

«Article 5. Posada en marxa de l’establiment industrial.

Per a la posada en marxa dels establiments industrials a què es refereix l’article 
anterior es requereix la presentació, davant l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma, d’un certificat, emès per un tècnic titulat competent, en què es posi de 
manifest l’adequació de les instal·lacions al projecte i el compliment de les condicions 
tècniques i prescripcions reglamentàries que corresponguin, per registrar la dita 
instal·lació.

En aquest certificat hi ha de figurar, a més, el nivell de risc intrínsec de l’establiment 
industrial, el nombre de sectors i el risc intrínsec de cadascun d’aquests, així com 
les característiques constructives que justifiquin el compliment del que disposa 
l’annex II; ha d’incloure, a més, un certificat de la/les empresa/es instal·ladora/es 
habilitada/es, signat pel tècnic titulat competent respectiu, de les instal·lacions que 
d’acord amb el Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, cal que siguin realitzades 
per una empresa instal·ladora habilitada».
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Article onzè. Modificació del Reial decret 365/2005, de 8 d’abril, pel qual s’aprova la 
Instrucció tècnica complementària MI-IP05 «Instal·ladors o reparadors i empreses 
instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids».

Es modifica el Reial decret 365/2005, de 8 d’abril, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica 
complementària MI-IP05 «Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores 
de productes petrolífers líquids», en els termes següents:

U. Se substitueixen en tot el text les expressions:

a) «empresa instal·ladora autoritzada de PPL» per «empresa instal·ladora de PPL»,
b) «empresa reparadora autoritzada de PPL» per «empresa reparadora de PPL»,
c) «empresa autoritzada» per «empresa»,
d) «instal·lador autoritzat» per «instal·lador» i
e) «reparador autoritzat» per «reparador».

Dos. S’afegeix una disposició addicional primera al Reial decret 365/2005, de 8 
d’abril, amb el tenor següent:

«Disposició addicional primera. Cobertura d’assegurança o una altra garantia 
equivalent subscrita en un altre Estat.

Si l’empresa instal·ladora o reparadora de PPL que s’estableix o exerceix 
l’activitat a Espanya ja està coberta per una assegurança de responsabilitat civil 
professional o una altra garantia equivalent o comparable en l’essencial quant a la 
seva finalitat i a la cobertura que ofereix en termes de risc assegurat, suma 
assegurada o límit de la garantia en un altre Estat membre en què ja estigui 
establerta, es considera complerta l’exigència que estableix el paràgraf c) de 
l’apartat 5.8 de la ITC aprovada per aquest Reial decret. Si l’equivalència amb els 
requisits només és parcial, l’empresa instal·ladora o reparadora de PPL ha d’ampliar 
l’assegurança o garantia equivalent fins a completar les condicions exigides. En el 
cas d’assegurances o altres garanties subscrites amb entitats asseguradores i 
entitats de crèdit autoritzades en un altre Estat membre, s’accepten als efectes 
d’acreditació els certificats emesos per aquestes.»

Tres. S’afegeix una disposició addicional segona al Reial decret 365/2005, de 8 
d’abril, amb el contingut següent:

«Disposició addicional segona. Acceptació de documents d’altres estats membres 
als efectes d’acreditació del compliment de requisits.

A l’efecte d’acreditar el compliment dels requisits exigits a les empreses 
instal·ladores o reparadores de PPL, s’accepten els documents procedents d’un 
altre Estat membre dels quals es desprengui que es compleixen aquests requisits, 
en els termes que preveu l’article 17 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre 
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Quatre. S’afegeix una disposició addicional tercera al Reial decret 365/2005, de 8 
d’abril, amb la redacció següent:

«Disposició addicional tercera. Model de declaració responsable.

Correspon a les comunitats autònomes elaborar i mantenir disponibles els 
models de declaració responsable. A l’efecte de facilitar la introducció de dades al 
Registre integrat industrial que regula el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, 
d’indústria, l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç ha d’elaborar i mantenir actualitzada una proposta de 
models de declaració responsable, que ha d’incloure les dades que se subministrin 
al dit Registre i que ha d’estar disponible a la seu electrònica del mateix Ministeri.
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Cinc. S’afegeix una disposició addicional quarta al Reial decret 365/2005, de 8 d’abril, 
que té la redacció següent:

«Disposició addicional quarta. Obligacions en matèria d’informació i reclamacions.

Les empreses instal·ladores i les reparadores de PPL han de complir les 
obligacions d’informació dels prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions 
establertes, respectivament, en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de 
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Sis. L’apartat 1 de la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 queda redactat de la 
manera següent:

«1. Objecte.–Aquesta instrucció tècnica complementària (ITC) té per objecte 
establir les condicions i els requisits que han de complir els instal·ladors o reparadors 
i les empreses instal·ladores o reparadores en l’àmbit del Reglament d’instal·lacions 
petrolíferes, aprovat pel Reial decret 2085/1994, de 20 d’octubre.»

Set. Se suprimeixen els apartats 2.2 i 2.3 de la Instrucció tècnica complementària 
MI-IP05.

Vuit. L’apartat 4 de la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 queda redactat de 
la manera següent:

«4. Instal·lador o reparador de PPL

L’instal·lador de PPL en les seves diferents categories o el reparador de PPL ha 
de portar a terme la seva activitat en el si d’una empresa instal·ladora o reparadora 
de PPL, segons correspongui, habilitada i ha de complir i poder acreditar davant 
l’Administració competent, quan aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves 
facultats d’inspecció, comprovació i control, i per a la categoria que correspongui de 
les que estableix l’apartat 3 anterior, una de les situacions següents:

a) Disposar d’un títol universitari el pla d’estudis del qual cobreixi les matèries 
objecte del Reglament d’instal·lacions petrolíferes, aprovat pel Reial decret 
2085/1994, de 20 d’octubre, i d’aquesta Instrucció tècnica complementària.

b) Disposar d’un títol de formació professional o d’un certificat de professionalitat 
inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l’àmbit competencial 
del qual coincideixi amb les matèries objecte del Reglament d’instal·lacions 
petrolíferes, aprovat pel Reial decret 2085/1994, de 20 d’octubre, i d’aquesta 
Instrucció tècnica complementària.

c) Haver superat un examen teoricopràctic davant la comunitat autònoma 
sobre els continguts mínims que s’indiquen en els apèndixs II, III o IV, segons 
correspongui, d’aquesta Instrucció tècnica complementària.

d) Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència 
laboral, d’acord amb el que estipula el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de 
reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, 
en les matèries objecte del Reglament d’instal·lacions petrolíferes, aprovat pel Reial 
decret 2085/1994, de 20 d’octubre, i aquesta Instrucció tècnica complementària.

e) Tenir una certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació 
de persones, segons el que estableix el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, 
que inclogui com a mínim els continguts que indiquen els apèndixs II, III o IV, segons 
correspongui, d’aquesta Instrucció tècnica complementària.»

Nou. L’apartat 5 la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 queda redactat de la 
manera següent:

«5. Empreses instal·ladores o reparadores.

5.1 Abans de començar les seves activitats com a empreses instal·ladores o 
reparadores de PPL, les persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a 
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Espanya han de presentar davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma on 
s’estableixin una declaració responsable en què el titular de l’empresa o el seu 
representant legal declari per a quina categoria ha d’exercir l’activitat, que compleix 
els requisits que exigeixen aquesta Instrucció tècnica complementària, que disposa 
de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la 
vigència de l’activitat i que es responsabilitza que l’execució o reparació de les 
instal·lacions s’efectua d’acord amb les normes i requisits que estableix el 
Reglament d’instal·lacions petrolíferes i les seves respectives instruccions 
tècniques complementàries.

5.2 Les empreses instal·ladores o reparadores de PPL legalment establertes 
per a l’exercici d’aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió 
Europea que vulguin realitzar l’activitat en règim de lliure prestació en territori 
espanyol han de presentar, abans d’iniciar-la, davant l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma on vulguin començar la seva activitat una declaració responsable 
en què el titular de l’empresa o el seu representant legal declari per a quina categoria 
ha d’exercir l’activitat, que compleix els requisits que exigeix aquesta ITC, que 
disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los 
durant la vigència de l’activitat i que es responsabilitza que l’execució o reparació de 
les instal·lacions s’efectua d’acord amb les normes i requisits que estableix el 
Reglament d’instal·lacions petrolíferes i les seves respectives instruccions tècniques 
complementàries.

Per a l’acreditació del compliment del requisit de personal qualificat la 
declaració ha de fer constar que l’empresa disposa de la documentació que 
acredita la capacitació del personal afectat, d’acord amb la normativa del país 
d’establiment i de conformitat amb el que preveu la normativa de la Unió Europea 
sobre reconeixement de qualificacions professionals, aplicada a Espanya 
mitjançant el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s’incorporen a 
l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i 
del Consell de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 
20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions 
professionals així com a determinats aspectes de l’exercici de la professió 
d’advocat.

5.3 Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable 
sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment 
dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta 
documentació ha d’estar disponible per ser presentada immediatament davant 
l’Administració competent quan aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves 
facultats d’inspecció, comprovació i control.

5.4 L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha d’assignar, d’ofici, un 
número d’identificació a l’empresa i ha de remetre les dades necessàries per 
incloure-les en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 
21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, i a la seva normativa reglamentària de 
desplegament.

5.5 D’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, la declaració 
responsable habilita per temps indefinit l’empresa instal·ladora o reparadora de PPL, 
des del moment de la seva presentació davant l’Administració competent, per a 
l’exercici de l’activitat en tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar 
requisits o condicions addicionals.

5.6 A l’empara del que preveu l’apartat 3 de l’article 71 bis de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, l’Administració competent pot regular un 
procediment per comprovar a posteriori el que ha declarat l’interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o 
omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la 
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declaració esmentada habilita l’Administració competent per dictar resolució, que ha 
de ser motivada i amb l’audiència prèvia de l’interessat, per la qual es declari la 
impossibilitat de seguir exercint l’activitat i, si escau, s’inhabiliti temporalment per a 
l’exercici de l’activitat sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar de 
les actuacions realitzades.

5.7 Qualsevol fet que suposi modificació d’alguna de les dades incloses a la 
declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat 
per l’interessat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la 
declaració responsable en el termini d’un mes.

5.8 Les empreses instal·ladores o reparadores de PPL han de complir el 
següent:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa instal·ladora o 
reparadora de PPL, que, en el cas de persona jurídica, ha d’estar constituïda 
legalment.

b) Disposar dels mitjans tècnics i humans mínims necessaris per realitzar les 
seves activitats en condicions de seguretat, que es determinen a l’apèndix I d’aquesta 
instrucció per a les categories respectives.

c) Subscriure una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra 
garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del 
servei per una quantia mínima de 300.000 euros per a la categoria I i de 600.000 
euros per a les categories II i III. Aquestes quanties mínimes s’han d’actualitzar per 
ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, sempre que sigui necessari per 
mantenir l’equivalència econòmica de la garantia i amb l’informe previ de la Comissió 
Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

5.9 L’empresa instal·ladora o reparadora de PPL habilitada no pot facilitar, 
cedir o alienar certificats d’actuacions no realitzades per ella mateixa.

5.10 L’incompliment dels requisits exigits, verificat per l’autoritat competent i 
declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l’activitat, llevat 
que es pugui incoar un expedient d’esmena d’errors, sense perjudici de les sancions 
que puguin derivar de la gravetat de les actuacions realitzades.

L’autoritat competent, en aquest cas, ha d’obrir un expedient informatiu al titular 
de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar 
les evidències o descàrrecs corresponents.

5.11 L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar 
immediatament al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, 
les modificacions i el cessament de l’activitat a què es refereixen els apartats 
precedents per tal d’actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en 
el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, tal com estableix la seva 
normativa reglamentària de desplegament.»

Deu. Se suprimeixen els apartats 6, 8.1 i 8.2 de la Instrucció tècnica complementària 
MI-IP05.

Onze. L’apartat 8.5 de la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 queda redactat 
de la manera següent:

«8.5 Emetre els preceptius certificats d’instal·lació o reparació de PPL, així 
com de revisió que fixin les reglamentacions vigents. Els documents esmentats han 
de ser subscrits per un instal·lador o reparador de PPL de la categoria que 
correspongui en funció de l’activitat realitzada, que pertanyi a l’empresa instal·ladora 
o reparadora.

L’empresa no pot facilitar, cedir o alienar certificats d’actuacions no realitzades 
per ella mateixa.»

Dotze. Se suprimeix l’apartat 8.8 de la Instrucció tècnica complementària MI-IP05.
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Tretze. L’apèndix I queda redactat de la manera següent:

«APÈNDIX I

Mitjans mínims, tècnics i humans, requerits per a les empreses instal·ladores 
o reparadores de PPL

1. Mitjans humans:

Personal contractat que realitzi l’activitat en condicions de seguretat, amb un mínim 
d’un instal·lador o reparador de PPL de categoria igual o superior a cada una de les 
categories de l’empresa instal·ladora o reparadora de PPL. En cas que una mateixa 
persona tingui les categories esmentades, és suficient per cobrir aquest requisit.

2. Mitjans tècnics:

2.1 Categoria I: disposar dels mitjans tècnics adequats per a l’exercici de les seves 
activitats en condicions de seguretat.

2.2 Categoria II: disposar dels mitjans tècnics adequats per a l’exercici de les seves 
activitats en condicions de seguretat.

2.3 Categoria III:

a) Disposar dels mitjans tècnics adequats per a l’exercici de les seves activitats en 
condicions de seguretat, amb especial menció dels condicionants de l’informe UNE 53 991.

b) Haver presentat davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma el procediment 
de reparació o sistemes per realitzar la reparació, d’acord amb el que estableixen les 
instruccions tècniques complementàries del Reglament d’instal·lacions petrolíferes.»

Catorze. El títol de l’apèndix II queda redactat de la manera següent:

«Coneixements teoricopràctics - Categoria I»

Quinze. L’apartat B.3 de l’apèndix II queda redactat de la manera següent:

«B.3 Realització pràctica d’una instal·lació amb tanc, equip de tràfec i equip de 
mesura.»

Setze. El títol de l’apèndix III queda redactat de la manera següent:

«Coneixements teoricopràctics- Categoria II»

Disset. L’apartat B.3 de l’apèndix III queda redactat de la manera següent.

«B.3 Realització pràctica d’una instal·lació amb tanc, equip de tràfec i equip de 
mesura.»

Divuit. El títol de l’apèndix IV queda redactat de la manera següent:

«Coneixements teoricopràctics - Categoria III»

Article dotzè. Modificació del Reial decret 888/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat amònic amb un 
contingut de nitrogen igual o inferior al 28 per cent en massa.

Es modifica el Reglament sobre emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat 
amònic amb un contingut de nitrogen igual o inferior al 28 per cent en massa, aprovat per 
Reial decret 888/2006, de 21 de juliol, en els termes que s’indiquen a continuació:
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U. L’article 3 queda modificat de la manera següent:

«Article 3. Comunicació d’instal·lacions.

1. Per a la instal·lació, ampliació, modificació o trasllat de les instal·lacions 
esmentades a l’article 1, destinades a contenir fertilitzants a base de nitrat amònic 
amb un contingut en nitrogen igual o inferior al 28 per cent, el titular ha de presentar 
davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma, corresponent a l’emplaçament 
de la instal·lació, un projecte signat per un tècnic titulat competent. El projecte s’ha 
de redactar de conformitat amb el que preveu la instrucció tècnica complementària 
(ITC).

En els casos d’ampliació, modificació o trasllat el projecte s’ha de referir al que 
s’ha ampliat, modificat o traslladat i al que, com a conseqüència, resulti afectat. Els 
documents mínims del projecte es poden simplificar proporcionalment a l’objecte del 
projecte, sense detriment de la seguretat i sense perjudici que l’òrgan competent de 
la comunitat autònoma li requereixi documentació complementària.

També s’ha de posar de manifest el compliment de les especificacions exigides 
per altres disposicions legals que els afectin.

2. Finalitzades les obres d’execució de les instal·lacions, el titular ha de 
comunicar la posada en servei a l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
presentant a més la documentació següent:

a) Certificació subscrita pel tècnic titulat director d’obra, en la qual faci constar, 
sota la seva responsabilitat, que les instal·lacions s’han executat i provat, d’acord 
amb el projecte presentat, així com que compleixen les prescripcions que contenen 
aquest Reglament i la seva instrucció tècnica complementària.

b) S’hi han d’adjuntar igualment els documents que posin de manifest el 
compliment de les exigències formulades per les altres disposicions legals que 
afectin la instal·lació.

3. La comunitat autònoma ha de remetre al Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç les dades necessàries per a la inclusió de la instal·lació en el Registre 
integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, 
i la seva normativa reglamentària de desplegament.»

Article tretzè. Modificació del Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 
instruccions tècniques complementàries ICG 01 A 11.

Es modifica el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 
complementàries ICG 01 A 11, en els termes que figuren a continuació:

U. Se substitueixen en tot el text les expressions:

a) «empresa instal·ladora autoritzada» per «empresa instal·ladora»,
b) «instal·lador autoritzat» per «instal·lador».

Dos. Es modifica el títol de la disposició addicional única, que passa a titular-se 
disposició addicional primera.

Tres. S’afegeix una disposició addicional segona amb el tenor següent:

«Disposició addicional segona. Cobertura d’assegurança o una altra garantia 
equivalent subscrita en un altre Estat.

Si l’empresa instal·ladora de gas que s’estableix o exerceix l’activitat a Espanya, 
ja està coberta per una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra 
garantia equivalent o comparable en l’essencial quant a la seva finalitat i a la 
cobertura que ofereixi en termes de risc assegurat, suma assegurada o límit de la 
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garantia en un altre Estat membre en què ja estigui establerta, es considera complerta 
l’exigència que estableix l’apartat 3.8.1.c), 3.8.2.c) i 3.8.3.c) de la ITC-ICG 09 
aprovada per aquest Reial decret. Si l’equivalència amb els requisits és només 
parcial, l’empresa instal·ladora de gas ha d’ampliar l’assegurança o garantia 
equivalent fins a completar les condicions exigides. En el cas d’assegurances o 
altres garanties subscrites amb entitats asseguradores i entitats de crèdit autoritzades 
en un altre Estat membre, s’accepten als efectes d’acreditació els certificats emesos 
per aquestes.»

Quatre. S’afegeix una disposició addicional tercera, amb el contingut següent:

«Disposició addicional tercera. Acceptació de documents d’altres estats membres 
als efectes d’acreditació del compliment de requisits.

Als efectes d’acreditar el compliment dels requisits exigits a les empreses 
instal·ladores de gas, s’accepten els documents procedents d’un altre Estat membre 
dels quals es desprengui que es compleixen aquests requisits, en els termes que 
preveu l’article 17 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici.»

Cinc. S’afegeix una disposició addicional quarta, amb la redacció següent:

«Disposició addicional quarta. Model de declaració responsable.

Correspon a les comunitats autònomes elaborar i mantenir disponibles els 
models de declaració responsable. Als efectes de facilitar la introducció de dades en 
el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, 
d’indústria, l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç ha d’elaborar i mantenir actualitzada una proposta de 
models de declaració responsable, que ha d’incloure les dades que s’han de 
subministrar al registre indicat, i que ha d’estar disponible a la seu electrònica de 
l’esmentat Ministeri.»

Sis. S’afegeix una disposició addicional cinquena, amb el tenor següent:

«Disposició addicional cinquena. Obligacions en matèria d’informació i de 
reclamacions.

Les empreses instal·ladores de gas han de complir les obligacions d’informació 
dels prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions establertes, 
respectivament, en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre 
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Set. Els paràgrafs j), k) i q) de l’article 3 del Reglament queden redactats de la manera 
següent:

«j) Empresa instal·ladora de gas: persona física o jurídica que exerceix les 
activitats de muntatge, reparació, manteniment i control periòdic d’instal·lacions de 
gas, que compleix els requisits establerts a la ITC-ICG 09 i ha presentat la 
corresponent declaració responsable d’inici d’activitat segons el que prescriu la 
Instrucció tècnica complementària esmentada.»

«k) Entitat de certificació: la que compleix la definició d’«entitat de certificació» 
que figura a l’article 20 del Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la 
seguretat industrial, aprovat per Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre.»

«q) Instal·lador de gas: persona física que, en virtut de tenir els coneixements 
teoricopràctics de la tecnologia de la indústria del gas i de la seva normativa i que, 
complint els requisits que estableix la ITC-ICG 09, està capacitat per realitzar i 
supervisar les operacions corresponents a la seva categoria.»
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Vuit. Es modifica l’article 8 així com la seva referència a l’índex del Reglament, que 
queda redactat de la manera següent:

«8. Habilitació per operar en instal·lacions i aparells de gas.

8.1 Empreses instal·ladores de gas.–Quan ho exigeixi la instrucció tècnica 
complementària corresponent, les instal·lacions han de ser executades per empreses 
instal·ladores de gas, habilitades per a l’exercici de l’activitat segons el que estableix 
la ITC-ICG 09, sense perjudici del seu possible projecte i direcció d’obra per tècnics 
titulats competents.

8.2 Instal·ladors de gas.–Els professionals gasistes que realitzin activitats com 
a instal·ladors de gas han de complir els requisits que estableix l’apartat 2 de la ITC-
ICG 09 d’aquest Reglament.

8.3 Agents de posada en marxa i adequació d’aparells de gas.–Els professionals 
gasistes que realitzin activitats de posada en marxa i/o adequació d’aparells de gas 
han de complir el que disposa el punt 5.3 de la ITC-ICG 08.»

Nou. L’apartat 5.3.2 de la ITC-ICG 08 queda redactat de la manera següent:

«5.3.2 L’adequació d’aparells per canvi de família de gas pot ser realitzada pel 
servei tècnic del fabricant sempre que tingui un sistema de qualitat certificat o per 
instal·ladors de gas de categoria A o B que compleixin els requisits indicats en el 
capítol 4 de la ITC-ICG 09. Per a aquest fi, sempre s’han d’utilitzar components de 
característiques tècniques iguals a les aprovades en la certificació de tipus.»

Deu. El títol i el primer paràgraf de l’apartat 2 de la ITC-ICG 09 així com la seva 
referència a l’índex queden redactats de la manera següent:

«2. Instal·lador de gas.

Instal·lador de gas és la persona física que, en virtut de tenir coneixements 
teoricopràctics de la tecnologia de la indústria del gas i de la seva normativa, està 
capacitat per realitzar i supervisar les operacions corresponents a la seva 
categoria.

L’instal·lador de gas ha d’exercir l’activitat en el si d’una empresa instal·ladora de 
gas habilitada i ha de complir i poder acreditar davant l’Administració competent, 
quan aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves facultats d’inspecció, 
comprovació i control i per a la categoria que correspongui de les que estableix 
l’apartat 2.2 següent, una de les situacions següents:

a) Disposar d’un títol universitari el pla d’estudis del qual cobreixi els continguts 
mínims que indica l’annex 1 d’aquesta Instrucció tècnica complementària.

b) Disposar d’un títol de formació professional o d’un certificat de professionalitat 
inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l’àmbit competencial 
del qual inclogui els continguts mínims que indica l’annex 1 d’aquesta Instrucció 
tècnica complementària.

c) Haver superat un examen teoricopràctic davant la comunitat autònoma 
sobre els continguts mínims que s’indiquen a l’annex 1 d’aquesta Instrucció tècnica 
complementària.

d) Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència 
laboral, d’acord amb el que estipula el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de 
reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència 
laboral, en les matèries que indica l’annex 1 d’aquesta Instrucció tècnica 
complementària.

e) Tenir una certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació 
de persones, segons el que estableix el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, 
que inclogui com a mínim els continguts que indica l’annex 1 d’aquesta Instrucció 
tècnica complementària.»
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Onze. L’apartat 2.1.2 de la ITC-ICG 09 queda redactat de la manera següent:

«2.1.2 En aparells de gas.–Connexió a la instal·lació de gas i muntatge, d’acord 
amb la normativa vigent.

Posada en marxa d’aparells de gas, manteniment i reparació, d’acord amb 
l’apartat 5.3 de la ITC-ICG 08, excepte quan es tracti d’aparells conduïts (aparells de 
tipus B i C) de potència útil superior a 24,4 kW, de vitroceràmiques de gas de focs 
coberts o d’adequació d’aparells per canvi de família de gas, per a la qual cosa els 
instal·ladors de gas han de complir addicionalment els requisits que estableix 
apartat 4 de la present Instrucció tècnica complementària.»

Dotze. El vuitè paràgraf de l’apartat 2.2 de la ITC-ICG 09 queda redactat de la manera 
següent:

«Posada en marxa, manteniment i reparació d’aparells de gas conduïts (aparells 
de tipus B i C) de potència útil superior a 24,4 kW i vitroceràmiques de gas de focs 
coberts, que estiguin adaptats al tipus de gas subministrat, complint requisits 
específics, segons indica l’apartat 2.1.2.»

Tretze. El paràgraf tretzè de l’apartat 2.2 de la ITC-ICG 09 queda redactat de la 
manera següent:

«Posada en marxa, manteniment i reparació d’aparells de gas conduïts (aparells 
de tipus B i C) de potència útil superior a 24,4 kW i vitroceràmiques de gas de focs 
coberts, que estiguin adaptats al tipus de gas subministrat, complint requisits 
específics, segons indica l’apartat 2.1.2.»

Catorze. Se suprimeix l’apartat 2.3 de la ITC-ICG 09 així com la seva referència a 
l’índex.

Quinze. Se suprimeix l’apartat 2.4 de la ITC-ICG 09 així com la seva referència a 
l’índex.

Setze. L’apartat 3 de la ITC-ICG 09 així com les seves referències a l’índex queda 
redactat en els termes següents:

«3. Empresa instal·ladora de gas.
Empresa instal·ladora de gas és la persona física o jurídica que exerceix les 

activitats de muntatge, reparació, manteniment i control periòdic d’instal·lacions de 
gas, complint els requisits que estableix aquesta Instrucció tècnica complementària.

Les competències d’una empresa instal·ladora de gas han de ser idèntiques a 
les que indica l’apartat 2 d’aquesta Instrucció tècnica complementària per als 
instal·ladors de gas de la mateixa categoria.

3.1 Abans de començar les seves activitats com a empreses instal·ladores de 
gas, les persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a Espanya han de 
presentar davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma on s’estableixin una 
declaració responsable en què el titular de l’empresa o el seu representant legal 
declari per a quina categoria ha de portar a terme l’activitat i, si s’escau, si ha de 
realitzar les activitats de posada en marxa, manteniment, reparació i/o adequació 
d’aparells, que compleix els requisits corresponents que exigeix aquesta Instrucció 
tècnica complementària, que disposa de la documentació que ho acredita, que es 
compromet a mantenir-los durant la vigència de l’activitat i que es responsabilitza 
que l’execució de les instal·lacions s’efectua d’acord amb les normes i requisits que 
estableix el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i 
les seves instruccions tècniques complementàries.

3.2 Les empreses instal·ladores de gas legalment establertes per a l’exercici 
d’aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea que vulguin 
realitzar l’activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han de presentar, 
abans d’iniciar-la, davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma on vulguin 
començar la seva activitat, una declaració responsable en què el titular de l’empresa 
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o el seu representant legal declari per a quina categoria ha de portar a terme l’activitat 
i, si s’escau, si ha de realitzar les activitats de posada en marxa, manteniment, 
reparació i/o adequació d’aparells, que compleix els requisits corresponents que 
exigeix aquesta Instrucció tècnica complementària, que disposa de la documentació 
que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l’activitat i 
que es responsabilitza que l’execució de les instal·lacions s’efectua d’acord amb les 
normes i requisits que estableixen el Reglament tècnic de distribució i utilització de 
combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries.

Per a l’acreditació del compliment del requisit de personal qualificat la declaració 
ha de fer constar que l’empresa disposa de la documentació que acredita la 
capacitació del personal afectat, d’acord amb la normativa del país d’establiment i 
de conformitat amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre 
reconeixement de qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el 
Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s’incorporen a l’ordenament 
jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 
de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre 
de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a 
determinats aspectes de l’exercici de la professió d’advocat.

3.3 Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable 
sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment 
dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta 
documentació ha d’estar disponible per a la seva presentació immediata davant 
l’Administració competent quan aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves 
facultats d’inspecció, comprovació i control.

3.4 L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha d’assignar, d’ofici, un 
número d’identificació a l’empresa i ha de remetre les dades necessàries per 
incloure-les en el Registre integrat industrial que regulen el títol IV de la Llei 21/1992, 
de 16 de juliol, d’indústria, i la seva normativa reglamentària de desplegament.

3.5 D’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, la declaració 
responsable habilita per temps indefinit l’empresa instal·ladora de gas, des del 
moment de la seva presentació davant l’Administració competent, per a l’exercici de 
l’activitat en tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o 
condicions addicionals.

3.6 A l’empara del que preveu l’apartat 3 de l’article 71 bis de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, l’Administració competent pot regular un 
procediment per comprovar a posteriori el que ha declarat l’interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o 
omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la 
declaració esmentada habilitar l’Administració competent per dictar resolució, que 
ha de ser motivada i prèvia audiència de l’interessat, per la qual es declari la 
impossibilitat de seguir exercint l’activitat i, si escau, s’inhabiliti temporalment per a 
l’exercici de l’activitat sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar de 
les actuacions realitzades.

3.7 Qualsevol fet que suposi modificació d’alguna de les dades incloses a la 
declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat 
per l’interessat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la 
declaració responsable en el termini d’un mes.

3.8 Les empreses instal·ladores de gas han de complir el següent:

3.8.1 Requisits per a la categoria A:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa instal·ladora de gas, 
que en el cas de persona jurídica ha d’estar constituïda legalment.
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b) Tenir personal contractat que realitzi l’activitat en condicions de seguretat, 
amb un mínim d’un instal·lador de gas de categoria A.

c) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una 
altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació 
del servei per un import mínim de 900.000 euros per sinistre. Aquesta quantia 
mínima s’ha d’actualitzar per ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç sempre 
que sigui necessari per mantenir l’equivalència econòmica de la garantia.

d) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per realitzar la seva activitat en 
condicions de seguretat.

3.8.2 Requisits per a la categoria B:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa instal·ladora de gas, 
que en el cas de persona jurídica ha d’estar constituïda legalment.

b) Tenir personal contractat que realitzi l’activitat en condicions de seguretat, 
amb un mínim d’un instal·lador de gas de categoria B.

c) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una 
altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació 
del servei per un import mínim de 600.000 euros per sinistre. Aquesta quantia 
mínima s’ha d’actualitzar per ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç sempre 
que sigui necessari per mantenir l’equivalència econòmica de la garantia.

d) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per realitzar la seva activitat en 
condicions de seguretat.

3.8.3 Requisits per a la categoria C:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa instal·ladora de gas, 
que en el cas de persona jurídica ha d’estar constituïda legalment.

b) Tenir personal contractat que realitzi l’activitat en condicions de seguretat, 
amb un mínim d’un instal·lador de gas de categoria C.

c) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una 
altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació 
del servei per un import mínim de 300.000 euros per sinistre. Aquesta quantia 
mínima s’ha d’actualitzar per ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç sempre 
que sigui necessari per mantenir l’equivalència econòmica de la garantia.

d) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per realitzar la seva activitat en 
condicions de seguretat.

3.9 L’empresa instal·ladora de gas habilitada no pot facilitar, cedir o alienar 
certificats d’instal·lacions no realitzades per ella mateixa.

3.10 L’incompliment dels requisits exigits, verificat per l’autoritat competent i 
declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l’activitat, llevat 
que es pugui incoar un expedient d’esmena d’errors, sense perjudici de les sancions 
que puguin derivar de la gravetat de les actuacions realitzades.

L’autoritat competent, en aquest cas, ha d’obrir un expedient informatiu al titular 
de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar 
les evidències o descàrrecs corresponents.

No obstant això, en cas de greu infracció, l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma pot suspendre cautelarment les actuacions d’una empresa instal·ladora 
de gas, mentre es resolgui l’expedient, per un període no superior a tres mesos.

3.11 L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar 
immediatament al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, 
les modificacions i el cessament de l’activitat a què es refereixen els apartats 
precedents per tal d’actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en 
el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, tal com estableix la seva 
normativa reglamentària de desplegament.
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3.12 Obligacions de les empreses instal·ladores de gas.–Són obligacions de 
les empreses instal·ladores de gas:

a) Presentar la declaració responsable que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 
anteriors.

b) Complir les condicions mínimes establertes per a la categoria en què estigui 
inscrita.

c) Tenir vigent, en tot moment, l’assegurança de responsabilitat civil professional 
o una altra garantia equivalent.

d) Utilitzar per a l’execució dels treballs instal·ladors de gas de la categoria 
corresponent al tipus d’operació que s’ha de realitzar, que poden ser auxiliats per 
operaris especialistes capacitats.

e) La correcta execució, muntatge, modificació, manteniment, revisió i reparació 
de les instal·lacions de gas, així com de la inspecció periòdica de les instal·lacions 
receptores de gas alimentades des de xarxes de distribució, d’acord amb les 
prescripcions reglamentàries.

f) Efectuar les proves i assajos reglamentaris sota la seva responsabilitat 
directa o, si s’escau, sota el control i responsabilitat del tècnic director d’obra.

g) Emetre els certificats reglamentaris.
h) Assistir a les inspeccions inicials de les instal·lacions establertes pel 

Reglament, o les realitzades per l’Administració, si és requerit pel procediment.
i) Garantir, durant un període de quatre anys, les deficiències atribuïdes a una 

mala execució de les operacions que els hagin estat encomanades, així com de les 
conseqüències que en derivin.

j) Mantenir un registre dels certificats emesos, a disposició dels òrgans 
competents de les comunitats autònomes.»

Disset. L’apartat 4 de la ITC-ICG 09, així com les seves referències a l’índex, queda 
redactat en els termes següents:

«4. Requisits addicionals dels instal·ladors per a la posada en marxa, 
manteniment, reparació i adequació d’aparells.

4.1 Per poder portar a terme la seva activitat, l’instal·lador que pretengui 
realitzar operacions de posada en marxa, manteniment i reparació d’aparells de gas 
conduïts (aparells de tipus B i C) de més de 24,4 kW de potència útil o de 
vitroceràmiques de gas de focs coberts, d’acord amb el que indica l’apartat 5.3 de la 
ITC-ICG 08, ha de complir i ha de poder acreditar davant l’Administració competent, 
quan aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves facultats d’inspecció, 
comprovació i control, una de les situacions següents:

a) Tenir acreditació del fabricant amb aquesta finalitat.
b) Disposar d’un títol universitari el pla d’estudis del qual cobreixi els continguts 

que indiquen els apartats 1 a 17 de l’annex 2 d’aquesta Instrucció tècnica 
complementària.

c) Disposar d’un títol de formació professional o d’un certificat de professionalitat 
inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l’àmbit competencial 
del qual inclogui els continguts que indiquen els punts 1 a 17 de l’annex 2 d’aquesta 
Instrucció tècnica complementària.

d) Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència 
laboral, d’acord amb el que estipula el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de 
reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència 
laboral, en les matèries que indiquen els apartats 1 a 17 de l’annex 2 d’aquesta 
Instrucció tècnica complementària.

e) Tenir una certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació 
de persones, segons el que estableix el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, 
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que inclogui els continguts que indiquen els apartats 1 a 17 de l’annex 2 d’aquesta 
Instrucció tècnica complementària.

4.2 Per poder realitzar la seva activitat, l’instal·lador de categoria A o B que 
pretengui adequar aparells per canvi de família de gas, d’acord amb el que indica 
l’apartat 5.3 de la ITC-ICG 08, ha de complir i ha de poder acreditar davant 
l’Administració competent, quan aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves 
facultats d’inspecció, comprovació i control, una de les situacions següents:

a) Tenir acreditació del fabricant amb aquesta finalitat, on figuri explícitament 
el reconeixement de la capacitat.

b) Disposar d’un títol universitari el pla d’estudis del qual cobreixi els continguts 
que indica l’annex 2 d’aquesta Instrucció tècnica complementària.

c) Disposar d’un títol de formació professional o d’un certificat de professionalitat 
inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l’àmbit competencial 
del qual inclogui els continguts que indica l’annex 2 d’aquesta Instrucció tècnica 
complementària.

d) Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència 
laboral, d’acord amb el que estipula el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de 
reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència 
laboral, en les matèries que indica l’annex 2 d’aquesta Instrucció tècnica 
complementària.

e) Tenir una certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació 
de persones, segons el que estableix el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, 
que inclogui els continguts que indica l’annex 2 d’aquesta Instrucció tècnica 
complementària.»

Divuit. El títol i l’índex de l’annex 1 de la ITC-ICG 09 queden redactats de la manera 
següent:

«Coneixements mínims necessaris per a instal·ladors de gas

Índex

1. Instal·ladors de categoria A.

Coneixements teoricopràctics.
Coneixements de reglamentació.

2. Instal·ladors de categoria B.

Coneixements teoricopràctics.
Coneixements de reglamentació.

3. Instal·ladors de categoria C.

Coneixements teoricopràctics.
Coneixements de reglamentació.»

Dinou. Els títols dels apartats 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 i 3.2 de l’annex 1 de la ITC-ICG 
09 queden redactats de la manera que segueix:

«1.1 Coneixements teoricopràctics per a l’instal·lador de categoria A.»
«1.2 Coneixements de reglamentació per a l’instal·lador de categoria A.»
«2.1 Coneixements teoricopràctics per a l’instal·lador de categoria B.»
«2.2 Coneixements de reglamentació per a l’instal·lador de categoria B.»
«3.1 Coneixements teoricopràctics per a l’instal·lador de categoria C.»
«3.2 Coneixements de reglamentació per a l’instal·lador de categoria C.»
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Vint. Es modifiquen els apartats 1.1.3, 2.1.3 i 3.1.3 de l’annex 1 de la ITC-ICG 09, que 
queden redactats de la manera següent:

«1.1.3 Realització pràctica d’una instal·lació de GLP mitjançant dipòsit fix i 
xarxa de canonada fins a la instal·lació receptora.»

«2.1.3 Realització pràctica d’una instal·lació amb gas canalitzat i una altra amb 
ampolles de GLP.»

«3.1.3 Realització pràctica d’una instal·lació amb gas canalitzat i una altra amb 
ampolles de GLP.»

Vint-i-un. Es fa una nova redacció del primer paràgraf de l’apartat 2.2 de l’annex 1 de 
la ITC-ICG 09:

«Els coneixements de reglamentació per a instal·lador de categoria B inclouen 
els coneixements de reglamentació per a instal·lador de categoria A amb excepció 
del següent:»

Vint-i-dos. La redacció del primer paràgraf de l’apartat 3.2 de l’annex 1 de la ITC-
ICG 09 passa a ser la següent:

«Els coneixements de reglamentació per a instal·lador de categoria C inclouen 
els coneixements de reglamentació per a instal·lador de categoria B amb excepció 
del següent:»

Article catorzè. Modificació del Reial decret 1416/2006, d’1 de desembre, pel qual 
s’aprova la Instrucció tècnica complementària MI-IP 06 «Procediment per deixar fora 
de servei els tancs d’emmagatzematge de productes petrolífers líquids».

Se substitueixen en tot el text de la Instrucció tècnica complementària MI-IP 06 
«Procediment per deixar fora de servei els tancs d’emmagatzematge de productes 
petrolífers líquids», aprovada per Reial decret 1416/2006, d’1 de desembre, les expressions 
«empresa reparadora autoritzada» per «empresa reparadora« i «reparador autoritzat» per 
«reparador».

Article quinzè. Modificació del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova 
el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques 
d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

Es modifica el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les 
seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, com s’indica a 
continuació:

U. Se substitueixen en tot el text les expressions:

a) «instal·lador autoritzat» per «instal·lador» i
b) «empresa instal·ladora autoritzada» per «empresa instal·ladora».

Dos. S’afegeix una disposició addicional primera al Reial decret amb el tenor 
següent:

«Disposició addicional primera. Cobertura d’assegurança o una altra garantia 
equivalent subscrita en un altre Estat.

Si l’empresa instal·ladora de línies d’alta tensió que s’estableix o exerceix 
l’activitat a Espanya ja està coberta per una assegurança de responsabilitat civil 
professional o una altra garantia equivalent o comparable en l’essencial quant a la 
seva finalitat i a la cobertura que ofereixi en termes de risc assegurat, suma 
assegurada o límit de la garantia en un altre Estat membre en què ja estigui 
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establerta, es considera complerta l’exigència que estableix l’apartat c) de l’article 6.8 
de la ITC-LAT 03 aprovada per aquest Reial decret. Si l’equivalència amb els 
requisits només és parcial, l’empresa instal·ladora ha d’ampliar l’assegurança o 
garantia equivalent fins a completar les condicions exigides. En el cas d’assegurança 
o altres garanties subscrites amb entitats asseguradores i entitats de crèdit 
autoritzades en un altre Estat membre, s’accepten als efectes d’acreditació els 
certificats emesos per aquestes.»

Tres. S’afegeix una disposició addicional segona al Reial decret, amb la redacció 
següent:

«Disposició addicional segona. Acceptació de documents d’altres estats membres 
als efectes d’acreditació del compliment de requisits.

Als efectes d’acreditar el compliment dels requisits exigits a les empreses 
instal·ladores s’accepten els documents procedents d’un altre Estat membre dels 
quals es desprengui que es compleixen aquests requisits, en els termes que preveu 
l’article 17 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats 
de serveis i el seu exercici.»

Quatre. S’afegeix una disposició addicional tercera al Reial decret, amb la redacció 
següent:

«Disposició addicional tercera. Model de declaració responsable.

Correspon a les comunitats autònomes elaborar i mantenir disponibles els 
models de declaració responsable. Als efectes de facilitar la introducció de dades en 
el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, 
d’indústria, l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç ha d’elaborar i mantenir actualitzada una proposta de 
models de declaració responsable, que ha d’incloure les dades que se subministren 
a l’indicat registre, i que ha d’estar disponible a la seu electrònica del Ministeri 
esmentat.»

Cinc. S’afegeix una disposició addicional quarta, que té la redacció següent:

«Disposició addicional quarta. Obligacions en matèria d’informació i de 
reclamacions.

Les empreses instal·ladores han de complir les obligacions d’informació dels 
prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions que estableixen, 
respectivament, els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el 
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Sis. L’apartat 1 de l’article 13 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«1. És obligatòria la presentació d’un projecte subscrit per un tècnic titulat 
competent, per a la realització de tota classe de línies d’alta tensió, a què es refereix 
aquest Reglament.»

Set. El primer paràgraf de l’article 16 del Reglament queda redactat de la manera 
següent:

«Les empreses de transport i distribució d’energia elèctrica que realitzin les 
activitats de construcció o manteniment de línies elèctriques de la seva propietat per 
mitjans propis no cal que presentin la declaració responsable segons el que estableix 
la ITC-LAT 03, ja que s’entén als efectes d’aquest Reglament que les esmentades 
empreses de transport i distribució tenen la capacitat tècnica acreditada suficient 
per a la realització d’aquestes activitats. En qualsevol cas, les empreses de transport 
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i distribució d’energia han de complir en cada moment les condicions reglamentàries 
establertes per a l’execució i manteniment de les seves línies elèctriques, inclosa la 
seva posada en funcionament.»

Vuit. L’article 19 del Reglament queda redactat de la manera següent:

«Article 19. Empreses instal·ladores de línies d’alta tensió.

Les línies elèctriques d’alta tensió que no siguin propietat d’empreses de 
transport i distribució d’energia elèctrica han de ser executades per empreses 
instal·ladores que reuneixin els requisits i condicions establerts a la ITC-LAT 03 i 
hagin presentat la corresponent declaració responsable d’inici d’activitat segons el 
que prescriu l’apartat 6 de la dita ITC.

D’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, la declaració responsable 
habilita per temps indefinit l’empresa instal·ladora, des del moment de la seva 
presentació davant l’Administració competent, per a l’exercici de l’activitat en tot el 
territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions addicionals.»

Nou. Se substitueix el títol i l’índex de la ITC-LAC 03 en els termes següents:

«Instal·ladors i empreses instal·ladores de línies d’alta tensió.

0. Índex.
1. Objecte.
2. Instal·lador i empresa instal·ladora per a línies d’alta tensió.
3. Classificació dels instal·ladors i de les empreses instal·ladores de línies 

d’alta tensió.
4. Instal·lador de línies d’alta tensió.
6. Empresa instal·ladora de línies d’alta tensió.
7. Obligacions de les empreses instal·ladores.

Annex 1. Mitjans mínims, tècnics i humans requerits a les empreses 
instal·ladores de línies d’alta tensió.

Annex 2. Coneixements mínims necessaris per a instal·ladors de línies d’alta 
tensió».

Deu. L’apartat 1 de la ITC-LAT 03 queda redactat de la manera següent:

«1. La present instrucció tècnica complementària té per objecte desplegar les 
previsions del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en 
línies elèctriques d’alta tensió i establir les condicions i requisits que han de complir 
els instal·ladors i les empreses instal·ladores en l’àmbit d’aplicació de l’esmentat 
Reglament.»

Onze. L’apartat 2 de la ITC-LAT 03 queda redactat de la manera següent:

«2. Instal·lador i empresa instal·ladora de línies d’alta tensió.

2.1 Instal·lador de línies d’alta tensió és la persona física que té coneixements 
teoricopràctics de la tecnologia de les línies d’alta tensió i de la seva normativa, en 
particular els coneixements mínims que estableix l’annex 2 d’aquesta ITC, per al 
muntatge, reparació, manteniment, revisió i desmuntatge de les línies d’alta tensió 
corresponents a la seva categoria, i que compleix els requisits establerts a l’apartat 4 
d’aquesta ITC.

2.2 Empresa instal·ladora en línies d’alta tensió és tota persona física o jurídica 
que, exercint les activitats de muntatge, reparació, manteniment, revisió i desmuntatge 
de línies d’alta tensió compleix els requisits d’aquesta instrucció tècnica 
complementària.»
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Dotze. L’apartat 3 de la ITC-LAT 03 queda redactat de la manera següent:

«Els instal·ladors i les empreses instal·ladores es classifiquen en les categories 
següents:

LAT1: Per a línies aèries o subterrànies d’alta tensió de fins a 30 kV.
LAT2: Per a línies aèries o subterrànies d’alta tensió sense límit de tensió.»

Tretze. L’apartat 4 de la ITC-LAT 03 queda redactat de la manera següent:

«4. Instal·lador de línies d’alta tensió.–L’instal·lador de línies d’alta tensió ha 
d’exercir la seva activitat en el si d’una empresa instal·ladora de línies d’alta tensió 
habilitada i ha de complir i poder acreditar davant l’Administració competent, quan 
aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves facultats d’inspecció, comprovació i 
control, i per a la categoria que correspongui de les establertes a l’apartat 3 anterior, 
una de les situacions següents:

a) Disposar d’un títol universitari el pla d’estudis del qual cobreixi les matèries 
objecte del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies 
elèctriques d’alta tensió, aprovat pel Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, i de les 
seves instruccions tècniques complementàries.

b) Disposar d’un títol de formació professional o d’un certificat de professionalitat 
inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l’àmbit competencial 
del qual coincideixi amb les matèries objecte del Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió, aprovat pel 
Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, i de les seves instruccions tècniques 
complementàries.

c) Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència 
laboral, d’acord amb el que estipula el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de 
reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència 
laboral, en les matèries objecte del Reglament sobre condicions tècniques i garanties 
de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió, aprovat pel Reial decret 223/2008, 
de 15 de febrer, i de les seves instruccions tècniques complementàries.»

Catorze. Se suprimeix l’apartat 5 de la ITC-LAT 03.
Quinze. L’apartat 6 de la ITC-LAT 03 queda redactat de la manera següent:

«6. Empresa Instal·ladora DE línies d’alta tensió.

6.1 Abans de començar les seves activitats com a empreses instal·ladores de 
línies d’alta tensió, les persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a 
Espanya han de presentar davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma on 
s’estableixin una declaració responsable en què el titular de l’empresa o el seu 
representant legal declari per a quina categoria ha d’exercir l’activitat, que compleix 
els requisits que exigeixen aquesta ITC, que disposa de la documentació que ho 
acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l’activitat i que es 
responsabilitza que l’execució de les instal·lacions s’efectua d’acord amb les normes 
i requisits que estableixen el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves respectives instruccions 
tècniques complementàries.

6.2 Les empreses instal·ladores de línies d’alta tensió legalment establertes 
per a l’exercici d’aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió 
Europea que vulguin realitzar l’activitat en règim de lliure prestació en territori 
espanyol han de presentar, abans d’iniciar-la, davant l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma on vulguin començar la seva activitat, una declaració 
responsable en què el titular de l’empresa o el seu representant legal declari per a 
quina categoria ha d’exercir l’activitat, que compleix els requisits que exigeix aquesta 
ITC, que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-
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los durant la vigència de l’activitat i que es responsabilitza que l’execució de les 
instal·lacions s’efectua d’acord amb les normes i requisits que estableix el Reglament 
sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió 
i les seves respectives instruccions tècniques complementàries.

Per a l’acreditació del compliment del requisit de personal qualificat la declaració 
ha de fer constar que l’empresa disposa de la documentació que acredita la 
capacitació del personal afectat, d’acord amb la normativa del país d’establiment i 
de conformitat amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre 
reconeixement de qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el 
Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s’incorporen a l’ordenament 
jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 
de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre 
de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a 
determinats aspectes de l’exercici de la professió d’advocat.

6.3 Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable 
sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment 
dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, la 
documentació ha d’estar disponible per a la seva presentació immediata davant 
l’Administració competent quan aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves 
facultats d’inspecció, comprovació i control.

6.4 L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha d’assignar, d’ofici, un 
número d’identificació a l’empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les 
en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de 
juliol, d’indústria, i a la seva normativa reglamentària de desplegament.

6.5 D’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, la declaració 
responsable habilita per temps indefinit l’empresa instal·ladora, des del moment de 
la seva presentació davant l’Administració competent, per a l’exercici de l’activitat en 
tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar requisits o condicions 
addicionals.

6.6 A l’empara del que preveu l’apartat 3 de l’article 71 bis de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, l’Administració competent pot regular un 
procediment per comprovar a posteriori el que ha declarat l’interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o 
omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a la 
declaració habilita l’Administració competent per dictar resolució, que ha de ser 
motivada i prèvia audiència de l’interessat, per la qual es declari la impossibilitat de 
seguir exercint l’activitat i, si escau, s’inhabiliti temporalment per a l’exercici de 
l’activitat sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar de les actuacions 
realitzades.

6.7 Qualsevol fet que suposi modificació d’alguna de les dades incloses a la 
declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat 
per l’interessat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la 
declaració responsable en el termini d’un mes.

6.8 Les empreses instal·ladores han de complir el següent:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa instal·ladora, que en 
el cas de persona jurídica ha d’estar constituïda legalment.

b) Tenir els mitjans tècnics i humans mínims necessaris per realitzar les seves 
activitats en condicions de seguretat que determina l’annex I de la present instrucció 
tècnica complementària, per a les categories respectives, d’acord amb la normativa 
vigent i amb les necessitats de les activitats que s’han de realitzar.

c) Tenir subscrita assegurança de responsabilitat civil professional o una altra 
garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació del 
servei per una quantia mínima d’un milió d’euros. Aquesta quantia mínima s’ha 
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d’actualitzar per ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, sempre que sigui 
necessari per mantenir l’equivalència econòmica de la garantia i amb l’informe previ 
de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

6.9 L’empresa instal·ladora habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats 
d’instal·lacions no realitzades per ella mateixa.

6.10 L’incompliment dels requisits exigits, verificat per l’autoritat competent i 
declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l’activitat, llevat 
que es pugui incoar un expedient d’esmena d’errors, sense perjudici de les sancions 
que puguin derivar de la gravetat de les actuacions realitzades.

L’autoritat competent, en aquest cas, ha d’obrir un expedient informatiu al titular 
de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar 
les evidències o descàrrecs corresponents.

6.11 L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar 
immediatament al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, 
les modificacions i el cessament de l’activitat a què es refereixen els apartats 
precedents per a l’actualització de les dades en el Registre integrat industrial regulat 
en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, tal com estableix la seva 
normativa reglamentària de desplegament.»

Setze. L’apartat 1 de l’annex 1 de la ITC-LAT 03 queda redactat de la manera 
següent:

«1. Mitjans humans.

1.1 Personal contractat que realitzi l’activitat en condicions de seguretat, amb 
un mínim d’un instal·lador de línies d’alta tensió de categoria igual a cada una de les 
categories de l’empresa instal·ladora. En cas que una mateixa persona ostenti les 
esmentades categories, és suficient per cobrir aquest requisit.»

Disset. Se suprimeix l’apartat 2.1 de l’annex 1 de la ITC-LAT 03.
Divuit. El títol de l’annex 2 de la ITC-LAT 03 queda redactat de la manera següent:

«Coneixements mínims necessaris per a instal·ladors de línies d’alta tensió.»

Dinou. Es modifiquen els títols dels apartats 1 i 2 de l’annex 2 de la ITC-LAT 03, que 
queden redactats de la manera següent:

«1. Coneixements teòrics.
2. Coneixements pràctics.»

Article setzè. Modificació del Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’equips de pressió i les seves instruccions tècniques 
complementàries.

Es modifica el Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’equips de pressió i les seves instruccions tècniques complementàries en els 
termes següents:

U. El paràgraf g) de la disposició addicional primera del Reial decret 2068/2008, 
de 12 de desembre, queda redactat de la manera següent:

«g) Per modificar de forma important un equip de pressió de l’epígraf «a» que 
s’assimili a les categories I a IV a què es refereixen l’article 9 i l’annex II del Reial 
decret 769/1999, de 7 de maig, és necessari presentar, davant l’òrgan competent de 
la comunitat autònoma, un projecte tècnic signat per un tècnic competent, en el qual 
es justifiquin els càlculs de resistència mecànica i els accessoris de seguretat 
adoptats, juntament amb els corresponents plànols. Aquest projecte s’ha 
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d’acompanyar d’un certificat de conformitat emès per un organisme de control 
autoritzat.

Després de l’execució de la modificació ha d’emetre un certificat de direcció 
tècnica un tècnic titulat competent.

En cas que la modificació no sigui considerada important d’acord amb els criteris 
de l’article 8 del Reglament d’equips de pressió o de la corresponent Instrucció 
tècnica complementària, s’han de complir els requisits indicats per a les reparacions 
a l’article 7 del mateix Reglament.

No tenen la consideració de modificacions les indicades a l’article 8.3 del 
Reglament d’equips de pressió.

En qualsevol cas, els nous elements que s’incorporin a l’equip de pressió han de 
complir el que estableix el Reial decret 769/1999, de 7 de maig.»

Dos. La disposició addicional segona.1 a) del Reial decret 2068/2008, de 12 de 
desembre, queda redactat de la manera següent:

«a) Projecte de disseny signat per un tècnic titulat competent.»

Tres. S’afegeix una disposició addicional sisena al Reial decret 2068/2008, de 12 de 
desembre, que té la redacció següent:

«Disposició addicional sisena. Cobertura d’assegurança o una altra garantia 
equivalent subscrita en un altre Estat.

Si l’empresa instal·ladora o reparadora d’equips de pressió que s’estableix o 
exerceix l’activitat a Espanya ja està coberta per una assegurança de responsabilitat 
civil professional o una altra garantia equivalent o comparable en l’essencial quant 
a la seva finalitat i a la cobertura que ofereixi en termes de risc assegurat, suma 
assegurada o límit de la garantia en un altre Estat membre en el que ja estigui 
establerta, es considera complerta l’exigència que estableix l’annex I del Reglament 
aprovat per aquest Reial decret. Si l’equivalència amb els requisits només és parcial, 
l’empresa instal·ladora o reparadora d’equips de pressió ha d’ampliar l’assegurança 
o garantia equivalent fins a completar les condicions exigides. En el cas 
d’assegurances o altres garanties subscrites amb entitats asseguradores i entitats 
de crèdit autoritzades en un altre Estat membre, s’accepten als efectes d’acreditació 
els certificats emesos per aquestes.»

Quatre. S’afegeix una disposició addicional setena al Reial decret 2068/2008, de 12 
de desembre, amb el tenor següent:

«Disposició addicional setena. Acceptació de documents d’altres estats membres 
als efectes d’acreditació del compliment de requisits.

Als efectes d’acreditar el compliment dels requisits exigits a les empreses 
instal·ladores o reparadores d’equips de pressió, s’accepten els documents 
procedents d’un altre Estat membre dels quals es desprengui que es compleixen 
aquests requisits, en els termes previstos a l’article 17 de la Llei 17/2009, de 23 de 
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Cinc. S’afegeix una disposició addicional vuitena al Reial decret 2068/2008, de 12 de 
desembre, amb la redacció següent:

«Disposició addicional vuitena. Model de declaració responsable.

Correspon a les comunitats autònomes elaborar i mantenir disponibles els 
models de declaració responsable. Als efectes de facilitar la introducció de dades en 
el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, 
d’indústria, l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç ha d’elaborar i mantenir actualitzada una proposta de 
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models de declaració responsable, que ha d’incloure les dades que s’han de 
subministrar a l’indicat registre, i que ha d’estar disponible a la seu electrònica de 
l’esmentat Ministeri.»

Sis. S’afegeix una disposició addicional novena al Reial decret 2068/2008, de 12 de 
desembre, la redacció de la qual és la següent:

«Disposició addicional novena. Obligacions en matèria d’informació i de 
reclamacions.

Les empreses instal·ladores i les reparadores d’equips de pressió han de complir 
les obligacions d’informació dels prestadors i les obligacions en matèria de reclamacions 
establertes, respectivament, en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de 
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.»

Set. Se suprimeix el paràgraf j) de l’article 2 del Reglament.
Vuit. L’apartat 3 de l’article 3 del reglament queda redactat de la manera següent:

«3. Les empreses instal·ladores d’equips de pressió, per poder realitzar les 
activitats indicades en el present Reglament, han d’estar habilitades per a l’exercici 
de l’activitat segons el que estableix l’annex I.

Així mateix es poden habilitar els fabricants o els usuaris dels equips de pressió, 
si justifiquen el compliment de les condicions establertes per a les empreses 
instal·ladores.»

Nou. El primer paràgraf de l’article 4.1 del reglament queda redactat de la manera 
següent:

«1. Les instal·lacions requerexen la presentació d’un projecte tècnic realitzat 
per tècnic competent, davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
corresponent, d’acord amb els criteris indicats a l’annex II d’aquest Reglament.»

Deu. El primer paràgraf de l’article 4.2 queda redactat de la manera següent:

«2. La instal·lació d’equips de pressió de les categories I a IV a què es refereix 
l’article 9 i annex II, del Reial decret 769/1999, de 7 de maig, o assimilats a les 
esmentades categories segons l’article 3.2, haurà de realitzar-se per empreses 
instal·ladores d’equips de pressió habilitades, d’ acord amb la categoria necessària 
per a cada tipus d’instal·lació.»

Onze. L’apartat 1 de l’article 7 del reglament queda redactat de la manera següent:

«1. Les reparacions que afectin les parts sotmeses a pressió dels equips de 
les categories I a IV a què es refereixen l’article 9 i l’annex II del Reial decret 
769/1999, de 7 de maig, o assimilats a les esmentades categories segons 
l’article 3.2, han de ser realitzades per empreses reparadores d’equips de pressió 
habilitades per a l’exercici de l’activitat segons el que estableix l’annex I d’aquest 
Reglament.

No obstant això, es poden habilitar per a la realització de reparacions les 
empreses que declarin haver construït l’esmentat equip i disposar de la documentació 
que ho acredita, o els usuaris que justifiquin el compliment de les condicions 
establertes per a les empreses reparadores d’equips de pressió.»

Dotze. Es modifica l’apartat 1 de l’annex I del Reglament, que queda redactat de la 
manera següent:

«1. Habilitació d’empreses instal·ladores d’equips de pressió.

1.1 Abans de començar les seves activitats com a empreses instal·ladores 
d’equips de pressió, les persones físiques o jurídiques que es vulguin establir a 
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Espanya han de presentar davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma on 
s’estableixin una declaració responsable en què el titular de l’empresa o el seu 
representant legal declari que compleix els requisits que exigeixen aquest Reglament 
i les corresponents ITC, que disposa de la documentació que ho acredita, que es 
compromet a mantenir-los durant la vigència de l’activitat i que es responsabilitza 
que l’execució de les instal·lacions s’efectua d’acord amb les normes i requisits que 
estableixin les respectives instruccions tècniques complementàries.

1.2 Les empreses instal·ladores d’equips de pressió legalment establertes 
per a l’exercici d’aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió 
Europea que vulguin realitzar l’activitat en règim de lliure prestació en territori 
espanyol han de presentar, abans d’iniciar-la, davant l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma on vulguin començar la seva activitat, una declaració 
responsable en què el titular de l’empresa o el seu representant legal declari que 
compleix els requisits que exigeixen aquest Reglament i les corresponents 
instruccions tècniques complementàries, que disposa de la documentació que ho 
acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l’activitat i que es 
responsabilitza que l’execució de les instal·lacions s’efectua d’acord amb les 
normes i requisits que estableixin les respectives instruccions tècniques 
complementàries.

Per a l’acreditació del compliment del requisit de personal qualificat la declaració 
ha de fer constar que l’empresa disposa de la documentació que acredita la 
capacitació del personal afectat, d’acord amb la normativa del país d’establiment i 
de conformitat amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre 
reconeixement de qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el 
Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s’incorporen a l’ordenament 
jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 
de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre 
de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a 
determinats aspectes de l’exercici de la professió d’advocat.

1.3 Les empreses han d’incloure en la seva declaració responsable les dades 
següents:

a) Indicació, si s’escau, de la disponibilitat d’acreditacions de l’empresa 
(sistema de qualitat, autoritzacions de fabricants, etc.).

b) Indicació de la marca del punxó o estenalles per precintar vàlvules de 
seguretat.

1.4 Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable 
sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment 
dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, la 
documentació ha d’estar disponible per a la seva presentació immediata davant 
l’Administració competent quan aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves 
facultats d’inspecció, comprovació i control.

1.5 L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha d’assignar, d’ofici, un 
número d’identificació a l’empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les 
en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de 
juliol, d’indústria, i a la seva normativa reglamentària de desplegament.

1.6 D’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, la declaració 
responsable habilita per temps indefinit l’empresa instal·ladora d’equips de pressió, 
des del moment de la seva presentació davant l’Administració competent, per a 
l’exercici de l’activitat en tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar 
requisits o condicions addicionals.

1.7 A l’empara del que preveu l’apartat 3 de l’article 71 bis de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
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procediment administratiu comú, l’Administració competent pot regular un 
procediment per comprovar a posteriori el que ha declarat l’interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o 
omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a 
l’esmentada declaració habilita l’Administració competent per dictar resolució, que 
ha de ser motivada i prèvia audiència de l’interessat, per la qual es declari la 
impossibilitat de seguir exercint l’activitat i, si escau, s’inhabiliti temporalment per a 
l’exercici de l’activitat sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar de 
les actuacions realitzades.

1.8 Qualsevol fet que suposi modificació d’alguna de les dades incloses a la 
declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat 
per l’interessat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la 
declaració responsable en el termini d’un mes.

1.9 Les empreses instal·ladores d’equips de pressió es classifiquen en dues 
categories:

Categoria EIP-1: Amb capacitat per realitzar instal·lacions que no requereixin 
projecte.

Les empreses instal·ladores de la categoria EIP-1 han de complir el següent:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa instal·ladora, que en 
el cas de persona jurídica ha d’estar constituïda legalment.

b) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per realitzar la seva activitat en 
condicions de seguretat.

c) Disposar de personal contractat que realitzi la seva activitat en condicions 
de seguretat. Tant els responsables de l’empresa com el personal en plantilla que 
realitza les instal·lacions ha de conèixer aquest Reglament i les seves instruccions 
tècniques complementàries.

d) Disposar de les acreditacions del personal per a la realització d’unions 
permanents i dels procediments d’actuació corresponents. En cas d’utilitzar 
exclusivament sistemes d’unió no permanents, a l’acreditació de l’empresa, hi ha de 
figurar aquesta limitació.

e) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una 
altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació 
del servei d’almenys 300.000 euros per sinistre. Aquesta quantia s’ha d’actualitzar 
per ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç sempre que sigui necessari per 
mantenir l’equivalència econòmica de la garantia i amb l’informe previ de la Comissió 
Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

Categoria EIP-2: Amb capacitat per realitzar instal·lacions amb equips de pressió 
que requereixin projecte, així com les indicades per a la categoria EIP-1.

Les empreses instal·ladores de la categoria EIP-2 han de complir el següent:

a) Disposar de la documentació que identifiqui l’empresa instal·ladora, que en 
el cas de persona jurídica, ha d’estar constituïda legalment.

b) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per realitzar la seva activitat en 
condicions de seguretat.

c) Disposar de personal contractat que realitzi la seva activitat en condicions 
de seguretat, amb un mínim d’un tècnic titulat competent, que n’ha de ser el 
responsable tècnic. Tant els responsables de l’empresa com el personal en plantilla 
que realitza les instal·lacions han de conèixer aquest Reglament i les seves 
instruccions tècniques complementàries.

d) Disposar de les acreditacions del personal per a la realització d’unions 
permanents i dels procediments d’actuació corresponents. En cas d’utilitzar 
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exclusivament sistemes d’unió no permanents, a l’acreditació de l’empresa, hi ha de 
figurar aquesta limitació.

e) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una 
altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació 
del servei d’almenys 600.000 euros per sinistre. Aquesta quantia mínima s’ha 
d’actualitzar per ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, sempre que sigui 
necessari per mantenir l’equivalència econòmica de la garantia i amb l’informe previ 
de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

1.10 L’empresa instal·ladora d’equips de pressió habilitada no pot facilitar, 
cedir o alienar certificats d’instal·lacions no realitzades per ella mateixa.

1.11 L’incompliment dels requisits exigits, verificat per l’autoritat competent i 
declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l’activitat, llevat 
que es pugui incoar un expedient d’esmena d’errors, sense perjudici de les sancions 
que puguin derivar de la gravetat de les actuacions realitzades.

L’autoritat competent, en aquest cas, ha d’obrir un expedient informatiu al titular 
de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar 
les evidències o descàrrecs corresponents.

1.12 L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar 
immediatament al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, 
les modificacions i el cessament de l’activitat a què es refereixen els apartats 
precedents per tal d’actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en 
el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, tal com estableix la seva 
normativa reglamentària de desplegament.»

Tretze. Es modifica l’apartat 2 de l’annex I del Reglament, que queda redactat de la 
manera següent:

«2. Habilitació d’empreses reparadores d’equips de pressió.

2.1 Abans de començar les seves activitats com a empreses reparadores 
d’equips de pressió, les persones físiques o jurídiques que s’hi vulguin establir han 
de presentar davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma on s’estableixin 
una declaració responsable en què el titular de l’empresa o el seu representant 
legal declari que compleix els requisits que exigeixen aquest Reglament i les 
instruccions tècniques complementàries corresponents, que disposa de la 
documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència 
de l’activitat i que es responsabilitza que l’execució dels treballs de reparació 
s’efectua d’acord amb les normes i requisits que estableixin les respectives 
instruccions tècniques complementàries.

2.2 Les empreses reparadores d’equips de pressió legalment establertes per 
a l’exercici d’aquesta activitat en qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea 
que vulguin realitzar l’activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol han 
de presentar, abans d’iniciar-la, davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
on vulguin començar la seva activitat una declaració responsable en què el titular de 
l’empresa o el seu representant legal declari que compleix els requisits que exigeixen 
aquest Reglament i les corresponents instruccions tècniques complementàries, que 
disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los 
durant la vigència de l’activitat i que es responsabilitza que l’execució de les 
instal·lacions s’efectua d’acord amb les normes i requisits que estableixin les 
respectives instruccions tècniques complementàries.

Per a l’acreditació del compliment del requisit de personal qualificat la declaració 
ha de fer constar que l’empresa disposa de la documentació que acredita la 
capacitació del personal afectat, d’acord amb la normativa del país d’establiment i 
de conformitat amb el que preveu la normativa de la Unió Europea sobre 
reconeixement de qualificacions professionals, aplicada a Espanya mitjançant el 
Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s’incorporen a l’ordenament 
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jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 
de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre 
de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals així com a 
determinats aspectes de l’exercici de la professió d’advocat.

2.3 Les empreses han d’incloure en la seva declaració responsable les dades 
següents:

a) Indicació, si s’escau, de la disponibilitat d’acreditacions de l’empresa 
(sistema de qualitat, autoritzacions de fabricants...).

b) Indicació de la marca del punxó o estenalles per precintar vàlvules de 
seguretat.

2.4 Les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable 
sigui realitzada per mitjans electrònics.

No es pot exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment 
dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, la 
documentació ha d’estar disponible per a la seva presentació immediata davant 
l’Administració competent quan aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves 
facultats d’inspecció, comprovació i control.

2.5 L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha d’assignar, d’ofici, un 
número d’identificació a l’empresa i remetre les dades necessàries per incloure-les 
en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de 
juliol, d’indústria, i en la seva normativa reglamentària de desplegament.

2.6 D’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, la declaració 
responsable habilita per temps indefinit l’empresa reparadora d’equips de pressió, 
des del moment de la seva presentació davant l’Administració competent, per a 
l’exercici de l’activitat en tot el territori espanyol, sense que es puguin imposar 
requisits o condicions addicionals.

2.7 A l’empara del que preveu l’apartat 3 de l’article 71 bis de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, l’Administració competent pot regular un 
procediment per comprovar a posteriori el que ha declarat l’interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o 
omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar en 
la declaració esmentada habilita l’Administració competent per dictar resolució, que 
ha de ser motivada i prèvia audiència de l’interessat, per la qual es declari la 
impossibilitat de seguir exercint l’activitat i, si escau, s’inhabiliti temporalment per a 
l’exercici de l’activitat sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar de 
les actuacions realitzades.

2.8 Qualsevol fet que suposi modificació d’alguna de les dades incloses a la 
declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat 
per l’interessat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la 
declaració responsable en el termini d’un mes.

2.9 Les empreses reparadores han de complir els requisits que estableix el 
punt 1.9 d’aquest annex per a la categoria EIP-2 i s’han d’identificar amb la sigla 
ERP-2.

No obstant això, per als equips de pressió de fins a categoria I del Reial decret 
769/1999, de 7 de maig, o assimilats a l’esmentada categoria d’acord amb l’article 3.2 
o la disposició addicional primera, les empreses reparadores han de complir els 
requisits establerts per a les empreses instal·ladores de la categoria EIP-1. Aquestes 
empreses s’identifiquen amb la sigla ERP-1.

2.10 L’empresa reparadora d’equips de pressió habilitada no pot facilitar, cedir 
o alienar certificats d’actuacions no realitzades per ella mateixa.

2.11 L’incompliment dels requisits exigits, verificat per l’autoritat competent i 
declarat mitjançant resolució motivada comporta el cessament de l’activitat, llevat 
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que es pugui incoar un expedient d’esmena d’errors, sense perjudici de les sancions 
que puguin derivar de la gravetat de les actuacions realitzades.

L’autoritat competent, en aquest cas, ha d’obrir un expedient informatiu al titular 
de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar 
les evidències o descàrrecs corresponents.

2.12 L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar 
immediatament al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, 
les modificacions i el cessament de l’activitat a què es refereixen els apartats 
precedents per tal d’actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en 
el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, tal com estableix la seva 
normativa reglamentària de desplegament.»

Catorze. L’apartat 3 de l’annex I del Reglament queda redactat de la manera 
següent:

«3. Obligacions.–Les empreses instal·ladores i reparadores d’equips de 
pressió estan obligades a:

3.1 Presentar la declaració responsable que estableixen els apartats 1 i 2 
d’aquest annex.

3.2 Complir tots els requisits i normes que estableixen els apartats 1 i 2 anteriors, 
i comunicar a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on ha de presentar la 
declaració responsable qualsevol modificació de les dades declarades.

3.3 Realitzar les instal·lacions, reparacions o inspeccions periòdiques d’acord 
amb el present Reglament, i emetre les certificacions corresponents.

3.4 Disposar del llibre o registre corresponent, manual o per mitjans electrònics, 
on s’anotin les actuacions realitzades, indicant almenys:

Data d’actuació.
Usuari.
Tipus d’actuació.
Identificació o característiques d’equip o instal·lació.»

Quinze. Se suprimeix l’apartat 4 de l’annex I. del Reglament.
Setze. L’apartat 4.a) de l’annex II del Reglament queda redactat de la manera 

següent:

«a) Certificat de direcció tècnica emès per tècnic titulat competent, en cas 
d’instal·lacions que requereixin projecte d’instal·lació.»

Disset. Es modifica l’apartat 4.b) de l’annex II del Reglament, el tenor del qual passa 
a ser el següent:

«b) Certificat d’instal·lació subscrit tant per una empresa instal·ladora 
d’equips de pressió habilitada com pel seu responsable tècnic, en el qual es faci 
constar que els equips compleixen el present Reglament, que disposen de les 
instruccions de tots els equips (inclosos els esmentats a l’article 3.3 del Reial 
decret 769/1999, de 7 de maig), que s’han realitzat les proves requerides, inclosa, 
si s’escau, la corresponent prova hidrostàtica de resistència dels elements no 
provats i que el funcionament és correcte.»

Divuit. El quart paràgraf de l’apartat 4 de l’annex II del Reglament queda redactat de 
la manera següent:

«En les instal·lacions que requereixin projecte d’instal·lació, el certificat 
d’instal·lació ha de ser emès i signat pel tècnic titulat competent de l’empresa 
EIP-2. En aquest cas, el certificat d’instal·lació pot substituir el certificat de direcció 
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tècnica indicat a l’anterior apartat «a» si inclou el que indiquen els apartats 1 i 2 
de l’annex IV.»

Dinou. Es modifiquen les dues primeres notes de l’apartat 1 de l’annex III del 
Reglament i la seva redacció passa a ser de la manera següent:

«Els extintors d’incendis, com a excepció, s’han de sotmetre exclusivament a les 
proves de NIVELL C cada cinc anys per empreses mantenidores habilitades pel 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat per Reial decret 
1942/1993, de 5 de novembre, i tenen una vida útil de vint anys a partir de la data 
de fabricació.

Els recipients frigorífics, com a excepció, pel fet de no tenir regulació expressa 
sobre inspeccions periòdiques dels equips de pressió, han de ser inspeccionats per 
empreses instal·ladores frigoristes habilitades d’acord amb el Reglament de 
seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques, aprovat per Reial decret 
3099/1977, de 8 de setembre, i no requereixen la realització d’inspeccions de 
nivell C, a menys que l’equip hagi patit danys, hagi estat fora de servei per un temps 
superior a dos anys, es canviï el fluid per un altre de més risc o hagi patit una 
reparació.»

Vint. L’apartat 1 de l’annex IV del Reglament queda redactat de la manera següent:

«1. Certificat de direcció tècnica.

Identificació del tècnic titulat competent, DNI o NIE (si no en té, número de 
passaport), i, si s’escau, col·legi oficial al qual pertany i núm. de col·legiat.

Localització de la instal·lació (titular, adreça i núm. REI)
Característiques tècniques de la instal·lació:
Identificació de tots els equips de pressió, denominació, PS, V, PT i 

classificació.
Pressió màxima de servei de la instal·lació (Pms) i fluid contingut. Accessoris de 

seguretat i pressió de precinte (Pp).
Si escau, altres característiques específiques segons el tipus d’equip (TS,…)
Que la instal·lació s’ha realitzat d’acord amb el projecte (identificació del 

projecte).
Que la instal·lació compleix els requisits reglamentaris, i s’han observat les 

indicacions del fabricant i realitzat les proves al lloc de l’emplaçament.
Que el funcionament és correcte.
Identificació de la documentació amb què s’acompanya.
Data i signatura.»

Vint-i-un. Es modifica el primer paràgraf de l’article 10 de la ITC EP-1, que queda 
redactat de la manera següent:

«Les reparacions de les parts sotmeses a pressió dels equips o conjunts 
compresos en la present Instrucció tècnica complementària, les han de realitzar 
empreses reparadores habilitades, segons l’article 7 del Reglament d’equips de 
pressió.»

Vint-i-dos. Es modifica el segon paràgraf de l’article 11.2 de la ITC EP-1, que queda 
redactat de la manera següent:

«En qualsevol cas, en les transformacions per canvi de combustible s’ha de 
presentar un projecte d’un tècnic titulat competent, i el certificat de modificació 
corresponent, on s’ha de justificar la idoneïtat del nou cremador, de la cambra de 
combustió i que a la placa tubular dels tubs del primer pas de gasos a les calderes 
pirotubulars, o a la pantalla del darrere de la llar en les aquotubulars, no se 
sobrepassi la temperatura límit del material permesa pel codi de disseny. Així 
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mateix, a les calderes pirotubulars, s’ha d’adequar el mètode d’unió de tub a placa 
tubular, segons s’indiqui en el codi de disseny per a les noves condicions de 
funcionament.»

Vint-i-tres. L’article 13.3 de la ITC-EP-1 queda redactat de la manera següent:

«1. Les calderes de la classe segona, a què es fa referència a l’article 3.2 de 
la present Instrucció tècnica complementària, de vapor o d’aigua sobreescalfada 
han de ser conduïdes per un operador industrial de calderes.

2. Per poder realitzar la seva activitat l’operador industrial de calderes ha de 
complir i ha de poder acreditar davant l’Administració competent, quan aquesta ho 
requereixi en l’exercici de les seves facultats d’inspecció, comprovació i control, una 
de les situacions següents:

a) Disposar d’un títol universitari el pla d’estudis del qual cobreixi els continguts 
mínims que indica l’annex II d’aquesta Instrucció tècnica complementària.

b) Disposar d’un títol de formació professional o d’un certificat de professionalitat 
inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l’àmbit competencial 
del qual inclogui els continguts mínims que indica l’annex II d’aquesta Instrucció 
tècnica complementària.

c) Haver superat un examen teoricopràctic davant la comunitat autònoma 
sobre els continguts mínims que indica l’annex II d’aquesta Instrucció tècnica 
complementària.

d) Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència 
laboral, d’acord amb el que estipula el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de 
reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència 
laboral, en les matèries que indica l’annex II d’aquesta Instrucció tècnica 
complementària.

e) Tenir una certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació 
de persones, segons el que estableix el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, 
que inclogui com a mínim els continguts que s’indiquen a l’annex II d’aquesta 
Instrucció tècnica complementària.»

Vint-i-quatre. Se suprimeix l’apartat 4 de l’article 14 de la ITC EP-1.
Vint-i-cinc. Es modifica la redacció del primer paràgraf de l’apartat 1 de l’annex II de 

la ITC-EP-1, que queda de la manera següent:

«1. Els operadors industrials de calderes han de disposar dels coneixements 
següents:»

Vint-i-sis. Se suprimeixen els apartats 2 i 3 de l’annex II de la ITC-EP-1.
Vint-i-set. El tercer paràgraf de l’apartat 2.11 de l’annex de la ITC EP-2 queda redactat 

de la manera que segueix:

«La inspecció i neteja dels elements de les vàlvules de seguretat, cambres de 
flotació i accessoris pot ser realitzada pel fabricant o per l’empresa reparadora 
habilitada ERP-2, prèvia a la visita de l’inspector responsable de la inspecció i prova 
periòdica. S’han de desmuntar totes les vàlvules de seguretat, ajustar-les 
correctament, provar-les a continuació i precintar-les. En aquest cas, el fabricant o 
l’empresa reparadora han d’estendre un certificat acreditatiu d’haver efectuat les 
operacions indicades.»

Vint-i-vuit. Els apartats 2 i 5 de l’article 2 de la ITC EP-5 queden redactats de la 
manera següent:

«2. “Centre d’inspecció d’ampolles”, establiment amb els elements adequats 
per realitzar les inspeccions periòdiques i/o visuals de les ampolles i que ha realitzat 
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el tràmit de presentació de documentació que estableixen els articles 4 i 5 d’aquesta 
Instrucció tècnica complementària.»

«5. “Centre de recàrrega d’ampolles”, establiment que disposa dels mitjans 
adequats per poder exercir l’activitat de recàrrega de les ampolles i ha realitzat el 
tràmit de presentació de documentació que estableix l’article 3 d’aquesta Instrucció 
tècnica complementària.»

Vint-i-nou. L’article 3 de la ITC EP-5 queda redactat de la manera següent:

«Article 3. Centre de recàrrega d’ampolles.

1. Abans de començar l’activitat, els centres de recàrrega d’ampolles han de 
presentar davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma on radiqui la instal·lació 
la documentació següent:

a) El projecte de la instal·lació signat per un tècnic titulat competent, en què 
es descrigui l’emplaçament i tots els elements constitutius de la instal·lació, 
acreditant el compliment de les condicions específiques de seguretat que s’indiquen 
en el capítol IV d’aquesta Instrucció tècnica complementària. No requereixen 
projecte d’instal·lació les instal·lacions de recàrrega d’ampolles en què la suma 
dels productes de la pressió màxima de servei en bar pel volum en litres de tots els 
equips de pressió fixos que puguin ser connectats de forma simultània a la 
instal·lació sigui ≤ 25.000. En aquest cas, s’ha de presentar una memòria tècnica 
subscrita per l’empresa instal·ladora en què es descriguin les instal·lacions i el 
compliment del capítol IV, i, si s’escau, un projecte específic que acrediti les 
condicions especials de protecció indicades a l’article 12.a d’aquesta Instrucció 
tècnica complementària. En cas que s’utilitzin equips que només requereixin 
connexió elèctrica per al seu funcionament, d’acord amb l’article 4.4 del Reglament 
d’equips de pressió, com que no tenen la consideració d’instal·lació, la memòria pot 
ser subscrita pel titular.

b) Certificat de direcció tècnica signat pel tècnic titulat competent de l’empresa 
instal·ladora.

En cas d’instal·lacions que no requereixin projecte, el certificat d’instal·lació ha 
d’estar subscrit per l’empresa instal·ladora d’equips de pressió que l’ha realitzat.

En els centres en què la memòria, d’acord amb l’anterior paràgraf a), pugui ser 
subscrita pel titular, perquè no es considera instal·lació, no és necessària la 
presentació del certificat d’empresa instal·ladora.

c) Manual de procediment d’actuació per a la recàrrega d’ampolles, indicant, si 
s’escau, les actuacions per a la càrrega d’ampolles amb pressions diferents de les 
de taratge de la rampa de càrrega.

d) Certificat d’inspecció del centre de recàrrega emès per un organisme de 
control, quan hagi estat establert per l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

e) Una declaració responsable en què el titular del centre o el seu representant 
legal declari que compleix els requisits que s’exigeixen per aquesta ITC EP-05, que 
disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los 
durant la vigència de l’activitat i que es responsabilitza que l’execució dels treballs 
s’efectua d’acord amb les normes i requisits que s’estableixin en aquesta ITC 
EP-05.

2. En relació amb la declaració responsable exigida en el paràgraf e) de 
l’apartat anterior, les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració 
responsable sigui realitzada per mitjans electrònics i no es pot exigir la presentació 
de documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb la 
declaració responsable. No obstant això, la documentació ha d’estar disponible 
per a la seva presentació immediata davant l’Administració competent quan 
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aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves facultats d’inspecció, comprovació 
i control.

3. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha d’assignar, d’ofici, un 
número d’identificació al centre de recàrrega d’ampolles i remetre les dades 
necessàries per incloure-les en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de 
la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, i a la seva normativa reglamentària de 
desplegament.

4. D’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, la declaració 
responsable habilita per temps indefinit el centre de recàrrega d’ampolles per a 
l’exercici de l’activitat des del moment de la seva presentació davant l’Administració 
competent.

5. A l’empara del que preveu l’apartat 3 de l’article 71 bis de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, l’Administració competent pot regular un 
procediment per comprovar a posteriori el que ha declarat l’interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o 
omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a 
l’esmentada declaració habilita l’Administració competent per dictar resolució, que 
ha de ser motivada i prèvia audiència de l’interessat, per la qual es declari la 
impossibilitat de seguir exercint l’activitat i, si és procedent, s’inhabiliti temporalment 
per a l’exercici de l’activitat sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar 
de les actuacions realitzades.

6. Qualsevol fet que suposi modificació d’alguna de les dades incloses a la 
declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat 
per l’interessat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la 
declaració responsable en el termini d’un mes.

7. Els centres de recàrrega d’ampolles han de complir els requisits següents:

a) Tenir contractat amb una entitat degudament autoritzada una assegurança 
de responsabilitat civil, aval o una altra garantia financera que cobreixi específicament 
aquesta activitat amb cobertura mínima per accident de 500.000 euros. Aquesta 
quantia mínima s’ha d’actualitzar per ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç 
sempre que sigui necessari per mantenir l’equivalència econòmica de la garantia, 
amb l’informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

b) Tenir el personal encarregat del funcionament del centre degudament instruït 
en el maneig de la instal·lació i en els requisits i comprovacions que s’han de realitzar 
per omplir les ampolles.

c) Disposar, per a la seva presentació a requeriment de l’administració 
competent, de les declaracions de conformitat <<CE>> de cada un dels equips de 
pressió de la instal·lació.

8. El centre de recàrrega d’ampolles habilitat no pot facilitar, cedir o alienar 
certificats d’actuacions no realitzades per ell mateix.

9. L’incompliment dels requisits exigits, verificat per l’autoritat competent i 
declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l’activitat, llevat 
que es pugui incoar un expedient d’esmena d’errors, sense perjudici de les sancions 
que puguin derivar de la gravetat de les actuacions realitzades.

L’autoritat competent, en aquest cas, ha d’obrir un expedient informatiu al titular 
de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar 
les evidències o descàrrecs corresponents.

10. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament 
al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions 
i el cessament de l’activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal 
d’actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la 
Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, tal com estableix la seva normativa 
reglamentària de desplegament.
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11. Els centres de producció d’aire comprimit i mescles de gasos respirables, 
situats en indústries i activitats especialitzades de producció, distribució i utilització 
de gasos es consideren habilitats per realitzar l’activitat de recàrrega d’ampolles. 
En aquest cas, han de comunicar l’inici de l’activitat a l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma, juntament amb el Manual de procediment d’actuació per a la 
recàrrega d’ampolles.»

Trenta. L’article 4 de la ITC EP-5 queda redactat en els termes següents:

«Article 4. Centre d’inspecció periòdica d’ampolles.

1. Abans de començar l’activitat, els centres d’inspecció periòdica d’ampolles 
han de presentar davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma on radiqui la 
instal·lació la documentació següent:

a) Projecte d’instal·lació del centre d’inspecció amb pla d’emplaçament i de 
detall. La zona de les proves amb pressió ha de complir les condicions d’emplaçament 
que preveu l’article 12 d’aquesta Instrucció tècnica complementària.

b) Certificat de direcció tècnica signat pel tècnic titulat competent de 
l’empresa.

c) Còpia de l’empremta del punxó amb la contrasenya de rebuig que indica 
l’annex II d’aquesta Instrucció tècnica complementària.

d) Identificació del punxó per al marcatge que identifiqui l’empresa, que ha 
d’utilitzar per col·locar sobre les ampolles que hagi inspeccionat. S’ha d’adjuntar una 
còpia d’aquest marcatge sobre un quadrat d’alumini de 2 x 2 cm.

e) Model d’etiqueta adhesiva d’inspecció periòdica, que el centre d’inspecció 
ha d’enganxar sobre l’ampolla en el cas d’ampolles de materials compostos, una 
vegada superada la inspecció periòdica, i en la qual han de constar, com a mínim, 
les dades indicades a l’article 7.3 d’aquesta Instrucció tècnica complementària.

f) Model d’etiqueta adhesiva d’inspecció visual, que el centre ha d’enganxar 
sobre l’ampolla una vegada superada la inspecció i en la qual han de constar, com 
a mínim, les dades indicades a l’article 9.4 d’aquesta Instrucció tècnica 
complementària.

g) Llibre registre, manual o per mitjans electrònics, de les inspeccions que ha 
de ser diligenciat per l’òrgan competent corresponent de la comunitat autònoma on 
radiqui i on han de constar, com a mínim, les dades de registre que preveuen les 
corresponents normes UNE-EN 1968, UNE-EN 1802 i UNE-EN ISO 11623, segons 
es tracti d’ampolles d’acer, alumini o materials compostos, respectivament.

h) Una declaració responsable en què el titular del centre o el seu representant 
legal declari que compleix els requisits que s’exigeixen per aquesta ITC EP-05, que 
disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los 
durant la vigència de l’activitat i que es responsabilitza que l’execució dels treballs 
s’efectua d’acord amb les normes i requisits que estableix aquesta ITC EP-05.

2. En relació amb la declaració responsable exigida a l’apartat h) del punt 
anterior, les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable 
sigui realitzada per mitjans electrònics i no es pot exigir la presentació de 
documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb l’esmentada 
declaració responsable. No obstant això, la documentació ha d’estar disponible 
per a la seva presentació immediata davant l’Administració competent quan 
aquesta ho requereixi en l’exercici de les seves facultats d’inspecció, comprovació 
i control.

3. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha d’assignar, d’ofici, un 
número d’identificació al centre d’inspecció periòdica d’ampolles i remetre les dades 
necessàries per incloure-les en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de 
la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, i a la seva normativa reglamentària de 
desplegament.
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4. D’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, la declaració 
responsable habilita per temps indefinit el centre d’inspecció periòdica d’ampolles 
per a l’exercici de l’activitat des del moment de la seva presentació davant 
l’Administració competent.

5. A l’empara del que preveu l’apartat 3 de l’article 71 bis de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, l’Administració competent pot regular un 
procediment per comprovar a posteriori el que ha declarat l’interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o 
omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a 
l’esmentada declaració habilita l’Administració competent per dictar resolució, que 
ha de ser motivada i prèvia audiència de l’interessat, per la qual es declari la 
impossibilitat de seguir exercint l’activitat i, si escau, s’inhabiliti temporalment per a 
l’exercici de l’activitat sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar de 
les actuacions realitzades.

6. Qualsevol fet que suposi modificació d’alguna de les dades incloses a la 
declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat 
per l’interessat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la 
declaració responsable en el termini d’un mes.

7. Els centres d’inspecció periòdica d’ampolles han de complir els requisits 
següents:

a) Disposar del conjunt d’eines, maquinària i elements necessaris per realitzar 
les proves, controls i inspeccions, amb indicació de la capacitat d’inspecció diària 
del centre. Com a mínim han de disposar dels elements següents:

Sistema adequat per a la neteja interior de les ampolles.
Conjunt per a la realització de la prova hidràulica de dilatació volumètrica.
Dispositiu per assecar l’interior de les ampolles.
Calibres i galgues per a control de rosques.
Aparell lluminós per a la inspecció visual interna de l’ampolla.
Equip mesurador de gruixos d’ampolles.
Bàscula per al control de pes de les ampolles.
Eines i elements per a la fixació i manipulació de les ampolles.
Compressor d’aire i elements per comprovar l’estanquitat de la vàlvula.

b) Disposar d’un tècnic titulat competent contractat, que ha de ser el responsable 
del control de les ampolles que es realitzi al centre.

c) Tenir el personal encarregat de les inspeccions degudament instruït i format 
per efectuar les proves i controls a les ampolles.

d) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una 
altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació 
del servei amb cobertura mínima per accident de 500.000 euros. Aquesta quantia 
mínima s’ha d’actualitzar per ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç sempre 
que sigui necessari per mantenir l’equivalència econòmica de la garantia i amb 
l’informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

8. El centre d’inspecció periòdica d’ampolles habilitat no pot facilitar, cedir o 
alienar certificats d’actuacions no realitzades per ell mateix.

9. L’incompliment dels requisits exigits, verificat per l’autoritat competent i 
declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l’activitat, llevat 
que es pugui incoar un expedient d’esmena d’errors, sense perjudici de les sancions 
que puguin derivar de la gravetat de les actuacions realitzades.

L’autoritat competent, en aquest cas, ha d’obrir un expedient informatiu al titular 
de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar 
les evidències o descàrrecs corresponents.
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10. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament 
al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions 
i el cessament de l’activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal 
d’actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la 
Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, tal com estableix la seva normativa 
reglamentària de desplegament.

11. Els centres d’inspecció periòdica d’ampolles també han d’estar habilitats 
per a la realització de les inspeccions visuals de les ampolles.

12. Els centres de producció d’aire comprimit i mescles de gasos respirables 
situats en indústries i activitats especialitzades de producció, distribució i utilització 
de gasos es consideren habilitats per realitzar l’activitat d’inspecció periòdica i 
visual d’ampolles. En aquest cas, han de comunicar l’inici de l’activitat a l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma, juntament amb la documentació exigida en 
els paràgrafs c), d), e), f) i g) de l’apartat 1 i una declaració responsable en la qual 
el titular del centre o el seu representant legal declari que compleix els requisits 
previstos en els paràgrafs b) i d) de l’apartat 7, que disposa de la documentació 
que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de 
l’activitat.

13. La comunitat autònoma ha de notificar a l’òrgan competent de seguretat 
industrial del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç les empremtes dels punxons de 
marcatge que identifiquin els centres d’inspecció periòdica que hagin realitzat el 
tràmit de presentació de documentació que regula el present article.

14. El Ministeri d’Indústria Turisme i Comerç ha de publicar en el “Butlletí Oficial 
de l’Estat”, mitjançant resolució del centre directiu competent en matèria de seguretat 
industrial, amb caràcter informatiu, els punxons de marcatge que hagin d’utilitzar els 
centres d’inspecció periòdica per a la seva identificació en les ampolles, una vegada 
hagin realitzat la inspecció.»

Trenta-un. L’article 5 de la ITC EP-5 queda redactat de la manera següent:

«Article 5. Centre d’inspecció visual d’ampolles.

1. Abans de començar l’activitat, els centres d’inspecció visual d’ampolles han 
de presentar davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma on radiqui la 
instal·lació la documentació següent:

a) Memòria tècnica en què es descriguin les instal·lacions i el compliment del 
capítol IV d’aquesta Instrucció tècnica complementària, subscrita per l’empresa 
instal·ladora, i pla d’emplaçament i de detall de la instal·lació. La zona de les proves 
amb pressió ha de complir les mateixes condicions d’emplaçament que s’indiquen a 
l’article 12 per a la recàrrega d’ampolles. Si s’escau, s’ha de presentar un projecte 
específic que acrediti les condicions especials de protecció indicades a l’article 12.a) 
d’aquesta Instrucció tècnica complementària.

b) Certificat d’instal·lació subscrit per l’empresa instal·ladora que l’ha realitzat. 
En cas de necessitar projecte específic que acrediti les condicions especials de 
protecció exigides a l’indicat article 12.a), s’ha de presentar el certificat de direcció 
tècnica de l’esmentat projecte signat per tècnic titulat competent.

c) Model d’etiqueta adhesiva que el Centre d’Inspecció Visual ha d’enganxar 
sobre l’ampolla, una vegada superada la inspecció, i en la qual han de constar, 
com a mínim, les dades indicades a l’article 9.4 d’aquesta Instrucció tècnica 
complementària.

d) Llibre registre, manual o electrònic, de les inspeccions visuals, que ha de 
ser diligenciat per l’òrgan competent corresponent de la comunitat autònoma on 
radiqui i on han de constar, com a mínim, les dades de registre previstes a les 
corresponents normes UNE-EN 1968, UNE-EN 1802 i UNE-EN ISO 11623, segons 
es tracti d’ampolles d’acer, alumini o materials compostos, respectivament.
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e) Una declaració responsable en la qual el titular del centre o el seu 
representant legal declari que compleix els requisits que exigeix aquesta ITC EP-05, 
que disposa de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los 
durant la vigència de l’activitat i que es responsabilitza que l’execució dels treballs 
s’efectua d’acord amb les normes i requisits que estableix aquesta ITC EP-05.

2. En relació amb la declaració responsable que exigeix l’apartat e) del punt 
anterior, les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable 
sigui realitzada per mitjans electrònics i no es pot exigir la presentació de documentació 
acreditativa del compliment dels requisits juntament amb l’esmentada declaració 
responsable. No obstant això, la documentació ha d’estar disponible per a la seva 
presentació immediata davant l’Administració competent quan aquesta ho requereixi 
en l’exercici de les seves facultats d’inspecció, comprovació i control.

3. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha d’assignar, d’ofici, un 
número d’identificació al centre de d’inspecció visual d’ampolles i remetre les dades 
necessàries per incloure-les en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de 
la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, i a la seva normativa reglamentària de 
desplegament.

4. D’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, la declaració 
responsable habilita per temps indefinit el centre d’inspecció visual d’ampolles per a 
l’exercici de l’activitat des del moment de la presentació davant l’Administració 
competent.

5. A l’empara del que preveu l’apartat 3 de l’article 71 bis de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, l’Administració competent pot regular un 
procediment per comprovar a posteriori el que ha declarat l’interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o 
omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a 
l’esmentada declaració habilita l’Administració competent per dictar resolució, que 
ha de ser motivada i prèvia audiència de l’interessat, per la qual es declari la 
impossibilitat de seguir exercint l’activitat i, si escau, s’inhabiliti temporalment per a 
l’exercici de l’activitat sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar de 
les actuacions realitzades.

6. Qualsevol fet que suposi modificació d’alguna de les dades incloses a la 
declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat 
per l’interessat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la 
declaració responsable en el termini d’un mes.

7. Els centres d’inspecció visual d’ampolles han de complir els requisits 
següents:

a) Disposar com a mínim dels elements de treball indicats a l’article 4.7 
d’aquesta Instrucció tècnica complementària, amb excepció de l’equip de proves 
hidràuliques i de la disponibilitat de tècnic titulat competent.

b) Tenir el personal encarregat de la inspecció visual degudament instruït i 
format per realitzar les proves i controls a les ampolles.

c) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una 
altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació 
del servei amb cobertura mínima per accident de 500.000 euros. Aquesta quantia 
mínima s’ha d’actualitzar per ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, 
sempre que sigui necessari per mantenir l’equivalència econòmica de la garantia i 
amb l’informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

8. El centre d’inspecció visual d’ampolles habilitat no pot facilitar, cedir o alienar 
certificats d’actuacions no realitzades per ell mateix.

9. L’incompliment dels requisits exigits, verificat per l’autoritat competent i 
declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l’activitat, llevat 
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que es pugui incoar un expedient d’esmena d’errors, sense perjudici de les sancions 
que puguin derivar de la gravetat de les actuacions realitzades.

L’autoritat competent, en aquest cas, ha d’obrir un expedient informatiu al titular 
de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar 
les evidències o descàrrecs corresponents.

10. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar 
immediatament al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, 
les modificacions i el cessament de l’activitat a què es refereixen els apartats 
precedents per tal d’actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat 
en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, tal com estableix la seva 
normativa reglamentària de desplegament.»

Trenta-dos. El primer paràgraf de l’article 6 de la ITC EP-5 queda redactat de la 
manera següent:

«Els centres de recàrrega que hagin presentat la documentació que estableix 
l’article 3 d’aquesta Instrucció tècnica complementària poden recarregar ampolles 
no comercialitzades legalment en l’àmbit nacional i que procedeixin d’altres països 
si compleixen els requisits següents:»

Trenta-tres. Se suprimeix el paràgraf c) de l’article 7.3 de la ITC EP-5.
Trenta-quatre. Se suprimeix el tercer guió de l’article 9.4 de la ITC EP-5.
Trenta-cinc. La redacció de l’article 11.2 de la ITC EP-5 passa a ser la següent:

«2. A més de les inspeccions indicades a l’apartat anterior, el titular del centre 
de recàrrega o d’inspecció ha de revisar o fer que revisi anualment una empresa 
instal·ladora habilitada el correcte funcionament de tots els elements de control i 
seguretat de la instal·lació (vàlvules de seguretat, manòmetres, pressòstats, vàlvules 
de purga, etc.) Del resultat de les revisions i comprovacions, se n’ha de deixar 
constància escrita mitjançant un informe, que s’ha de conservar a disposició de 
l’autoritat competent durant un període de deu anys.»

Trenta-sis. El paràgraf a) de l’article 12 de la ITC EP-5 queda redactat de la manera 
següent:

«a) La zona de recàrrega no pot tenir parets, sostre o terra comuns amb 
altres locals o espais habitats, llevat que es justifiqui en el projecte que en els 
tancaments es disposa d’una protecció adequada que sigui capaç de suportar 
l’impacte, en cas d’accident, per despreniment o explosió d’una ampolla o d’algun 
dels seus components.

En cas que la instal·lació no requereixi projecte d’instal·lació, d’acord amb 
l’article 3.2.a) d’aquesta Instrucció tècnica complementària, la protecció de 
l’emplaçament, segons el paràgraf anterior, s’ha de justificar mitjançant un projecte 
específic signat per un tècnic titulat competent.»

Trenta-set. El paràgraf c) de l’article 16.1 de la ITC EP-5 queda redactat de la manera 
següent:

«c) La utilització d’aquests equips de pressió, per la seva condició d’equips 
compactes mòbils, com que no tenen instal·lació fixa, no requereixen el tràmit de 
presentació de documentació que preveu l’article 3 d’aquesta Instrucció tècnica 
complementària.»

Trenta-vuit. L’apartat 7 de l’article 2 de la ITC EP-6 queda redactat en els termes 
següents:

«7. «Centre de recàrrega de gasos», establiment que disposa dels mitjans 
adequats per poder exercir l’activitat de càrrega de recipients de gasos i ha realitzat 
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el tràmit de presentació de documentació que estableix l’article 7 d’aquesta Instrucció 
tècnica complementària.»

Trenta-nou. L’article 7 de la ITC EP-6 queda redactat de la manera que segueix:

«Article 7. Centres de recàrrega de gasos.

1. Abans de començar l’activitat, els establiments que pretenguin realitzar 
l’activitat de recàrrega dels recipients de pressió transportables inclosos a la present 
Instrucció tècnica complementària han de presentar davant l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma on radiqui la instal·lació la documentació següent:

a) Projecte de la instal·lació signat per un tècnic titulat en què es descrigui 
l’emplaçament i tots els elements constitutius de la instal·lació.

b) El certificat d’instal·lació subscrit pel tècnic titulat competent de l’empresa 
instal·ladora. Aquest certificat es considera de direcció tècnica.

c) Manual de procediments d’actuació per a la recàrrega dels recipients.
d) Certificat d’inspecció emès per un organisme de control autoritzat.
e) Una declaració responsable en què el titular del centre o el seu representant 

legal declari que compleix els requisits que exigeix aquesta ITC EP-06, que disposa 
de la documentació que ho acredita, que es compromet a mantenir-los durant la 
vigència de l’activitat i que es responsabilitza que l’execució dels treballs s’efectua 
d’acord amb les normes i requisits que estableix aquesta ITC EP-06.

2. En relació amb la declaració responsable que exigeix l’apartat f) del punt 
anterior, les comunitats autònomes han de possibilitar que la declaració responsable 
sigui realitzada per mitjans electrònics i no es pot exigir la presentació de 
documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb l’esmentada 
declaració responsable. No obstant això, la documentació ha d’estar disponible per 
a la seva presentació immediata davant l’Administració competent quan aquesta 
ho requereixi en l’exercici de les seves facultats d’inspecció, comprovació i 
control.

3. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha d’assignar, d’ofici, un 
número d’identificació al centre de recàrrega de gasos i remetre les dades 
necessàries per incloure-les en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de 
la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, i a la seva normativa reglamentària de 
desplegament.

4. D’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, la declaració 
responsable habilita per temps indefinit el centre de recàrrega de gasos per a 
l’exercici de l’activitat des del moment de la seva presentació davant l’Administració 
competent.

5. A l’empara del que preveu l’apartat 3 de l’article 71 bis de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, l’Administració competent pot regular un 
procediment per comprovar a posteriori el que ha declarat l’interessat.

En tot cas, la no-presentació de la declaració, així com la inexactitud, falsedat o 
omissió, de caràcter essencial, de dades o manifestacions que hagin de figurar a 
l’esmentada declaració habilita l’Administració competent per dictar resolució, que 
ha de ser motivada i prèvia audiència de l’interessat, per la qual es declari la 
impossibilitat de seguir exercint l’activitat i, si és procedent, s’inhabiliti temporalment 
per a l’exercici de l’activitat sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar 
de les actuacions realitzades.

6. Qualsevol fet que suposi modificació d’alguna de les dades incloses a la 
declaració originària, així com el cessament de les activitats, ha de ser comunicat 
per l’interessat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on va presentar la 
declaració responsable en el termini d’un mes.
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7. Els centres de recàrrega de gasos han de complir els requisits següents:

a) Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una 
altra garantia equivalent que cobreixi els danys que puguin provocar en la prestació 
del servei amb cobertura mínima per accident de 500.000 euros. Aquesta quantia 
mínima s’ha d’actualitzar per ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, 
sempre que sigui necessari per mantenir l’equivalència econòmica de la garantia i 
amb l’informe previ de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics.

b) Disposar, per a la seva presentació a requeriment de l’administració 
competent, de les declaracions de conformitat <<CE>> de cada un dels equips de 
pressió de la instal·lació.

8. El centre de recàrrega de gasos habilitat no pot facilitar, cedir o alienar 
certificats d’actuacions no realitzades per ell mateix.

9. L’incompliment dels requisits exigits, verificat per l’autoritat competent i 
declarat mitjançant resolució motivada, comporta el cessament de l’activitat, llevat 
que es pugui incoar un expedient d’esmena d’errors, sense perjudici de les sancions 
que puguin derivar de la gravetat de les actuacions realitzades.

L’autoritat competent, en aquest cas, ha d’obrir un expedient informatiu al titular 
de la instal·lació, que té quinze dies naturals a partir de la comunicació per aportar 
les evidències o descàrrecs corresponents.

10. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de traslladar immediatament 
al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la inhabilitació temporal, les modificacions 
i el cessament de l’activitat a què es refereixen els apartats precedents per tal 
d’actualitzar les dades en el Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la 
Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, tal com estableix la seva normativa 
reglamentària de desplegament.»

Quaranta. El primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 10 de la ITC EP-6 queda 
redactat de la manera següent:

«1. Els centres de recàrrega que hagin presentat la documentació establerta a 
l’article 7 d’aquesta Instrucció tècnica complementària poden recarregar recipients 
provinents d’altres països si aquests han realitzat la inspecció periòdica corresponent 
d’acord amb el procediment que estableix la present Instrucció tècnica complementària 
i porten el marcatge «π», el marcat «ε», o alguna de les contrasenyes d’aprovació, 
d’acord amb els anteriors reglaments d’aparells o recipients de pressió.»

Quaranta-u. L’article 11.2 de l’ITC EP-6 queda redactat de la manera següent:

«2. A més de les inspeccions indicades a l’apartat anterior, el titular de la 
instal·lació ha de revisar o fer que revisi anualment una empresa instal·ladora 
habilitada el correcte funcionament de tots els elements de control i seguretat de la 
instal·lació (vàlvules de seguretat, manòmetres, pressòstats, reguladors de pressió, 
etc.). Del resultat de les revisions i comprovacions, se n’ha de deixar constància 
escrita mitjançant un informe, que s’ha de conservar a disposició de l’autoritat 
competent durant un període de deu anys.»

Disposició addicional única. Persones dotades de certificat de qualificació individual o 
carnet.

1. Els titulars d’un certificat de qualificació individual en baixa tensió emès per una 
Administració competent prèviament a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret 
poden continuar realitzant l’activitat d’instal·lador en baixa tensió que regula el Reial decret 
842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

2. Els titulars d’un carnet d’instal·lador o reparador de PPL emès per una Administració 
competent prèviament a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret poden seguir 
realitzant l’activitat d’instal·lador o reparador de PPL regulada al Reial decret 365/2005, 
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de 8 d’abril, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 «Instal·ladors 
o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids», en 
la categoria per a la qual l’esmentat carnet els autoritza.

3. Els titulars d’un carnet d’instal·lador de gas emès per una Administració competent 
prèviament a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret poden continuar realitzant 
l’activitat d’instal·lador de gas regulada al Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 
instruccions tècniques complementàries ICG 01 A 11, en la categoria per a la qual l’esmentat 
carnet els autoritza.

4. Els titulars d’un carnet professional d’instal·lador de línies d’alta tensió emès per 
una Administració competent prèviament a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret 
poden continuar realitzant l’activitat d’instal·lador de línies d’alta tensió regulada al Reial 
decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions 
tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, en la categoria per a la qual l’esmentat carnet 
els autoritza.

5. Els titulars d’un carnet d’operador industrial de calderes emès per una Administració 
competent prèviament a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret poden continuar 
realitzant l’activitat d’operador industrial de calderes regulada al Reial decret 2060/2008, 
de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips de pressió i les seves 
instruccions tècniques complementàries.»

Disposició transitòria primera. Empreses prèviament autoritzades.

1. Les empreses que ja hagin estat autoritzades a la data d’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret poden seguir realitzant l’activitat per a la qual van ser autoritzades sense que 
hagin de presentar la declaració responsable regulada en les modificacions normatives 
introduïdes per aquest Reial decret. Aquestes empreses han de ser inscrites d’ofici en el 
Registre integrat industrial regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, 
i a la seva normativa reglamentària de desplegament, a partir de les dades contingudes a 
l’autorització i remeses, si s’escau, per la comunitat autònoma corresponent. Si s’escau, 
les administracions públiques poden sol·licitar la informació necessària per completar la 
seva incorporació al registre esmentat.

2. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, la resta de noves condicions i 
requisits que estableixen les modificacions introduïdes per aquest Reial decret són en tot 
cas aplicables a les empreses assenyalades a l’apartat anterior.

Disposició transitòria segona. Procediments en tramitació.

1. Els procediments per a l’autorització d’una empresa regulats per alguna de les 
normes reglamentàries que es modifiquen i que estiguin en tramitació quan entri en vigor 
aquest Reial decret han de ser tramitats i resolts per la normativa vigent en el moment de 
la presentació de la sol·licitud.

No obstant això, l’òrgan competent per resoldre no pot exigir requisits suprimits pel 
present Reial decret.

2. En tot cas, l’interessat, abans que es dicti resolució, pot desistir de la seva sol·licitud 
i optar per l’aplicació del que disposen les modificacions introduïdes per aquest Reial 
decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queden derogades les disposicions següents:

a) El Reial decret 3008/1978, de 27 d’octubre, regulador del document de qualificació 
empresarial.

b) L’Ordre de Ministeri d’Indústria i Energia, de 25 d’octubre de 1979, sobre la 
implantació del Document de qualificació empresarial per a instal·ladors elèctrics.
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c) L’Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia, de 12 de novembre de 1979, per la qual 
s’aprova la implantació del Document de qualificació empresarial als sectors que es 
detallen, corresponents a la fusta i suro.

d) L’Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia, de 3 d’agost de 1979, per la qual s’aprova 
la implantació del Document de qualificació empresarial al sector de la construcció.

e) L’Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia, de 30 de juny de 1980, sobre la 
implantació del Document de qualificació empresarial al Sector d’Empreses d’Enginyeria i 
Consultores.

2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que 
s’oposin al que estableix aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13.a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 7 de maig de 2010.

JUAN CARLOS R.

El Ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN
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