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Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT
10837

Correcció d’errors del Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Havent observat errors en el Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, publicat en el «Butlletí Oficial de
l’Estat» número 139, de 12 de juny de 2017, i en el seu suplement en català, se’n fan les
rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:
A la pàgina 19, punt 4.2 de l’annex I, on diu:
«2. Els extintors d’incendi, les seves característiques i especificacions han de ser
conformes a les que exigeix el Reial decret 769/1999, de 7 de maig, pel qual es dicten les
disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE,
relativa als equips de pressió, i es modifica el Reial decret 1244/1979, de 4 d’abril, que va
aprovar el Reglament d’aparells de pressió.»
ha de dir:
«2. Els extintors d’incendi, les seves característiques i especificacions han de ser
conformes a les que exigeix el Reial decret 709/2015, de 24 de juliol, pel qual s’estableixen
els requisits essencials de seguretat per a la comercialització dels equips de pressió.»
A la pàgina 24, punt 12.2 de l’annex I, on diu:
«2. Els generadors d’aerosols es poden utilitzar en els sistemes fixos d’extinció per
aerosols condensats, sempre que compleixin el Reial decret 472/1988, de 30 de març, i el
Reial decret 1381/2009, de 28 d’agost.»
ha de dir:
«2. Els generadors d’aerosols es poden utilitzar en els sistemes fixos d’extinció per
aerosols condensats, sempre que compleixin el Reial decret 1381/2009, de 28 d’agost.»
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