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NOTA ACLARIDORA SOBRE L’OBLIGACIÓ QUE TENEN ALGUNES EMPRESES 
INSTAL·LADORES/MANTENIDORES D’EQUIPS DE PRESSIÓ, DE PRESENTAR EL 
MODEL EP-8 I EP-7 A UN ORGANISME DE CONTROL (NA - EP 1/2019) 

La disposició derogatòria de la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial 
dels establiments, les instal·lacions i els productes (DOGC núm. 6679, de 5.8.2014), 
va derogar, entre altres apartats, l’article 50 i l’apartat 2.2 de la disposició addicional 
primera de l’Ordre IUE/470/2009, del 30 d’octubre, que regula l’aplicació del 
Reglament d’equips a pressió a Catalunya (DOGC núm. 5500, de 6.11.2009). 

Per una banda l’article 50 de l’Ordre IUE/470/2009 regulava les tarifes que han 
d’aplicar els organismes de control, entre les quals hi ha el control d’empreses 
instal·ladores i d’empreses d’inspecció de petits equips a pressió, i per l’altra, l’apartat 
2.2 de la disposició addicional primera d’aquesta mateixa ordre, establia l’obligació que 
tenien les empreses mantenidores d’extintors d’incendis de signar un contracte de 
control amb almenys un organisme de control per poder iniciar la seva activitat. 

Tanmateix, la Llei 9/2014, de 31 de juliol, no va derogar explícitament el paràgraf 
segon de l’apartat 4 de la disposició addicional primera de l’Ordre IUE/470/2009 que 
preveu que les empreses mantenidores d’extintors que han efectuat les inspeccions 
periòdiques dels extintors (reprecintatges) han de presentar el model de certificat 
periòdic de petits equips de pressió (formulari model EP-8) a l’organisme de control 
amb qui tingui contracte l’empresa, per tal que efectuï el control de la seva actuació, 
d’acord amb el protocol aprovat per l’òrgan competent en matèria de seguretat 
industrial, ni tampoc va derogar el paràgraf sisè, de l’article 17.4, que preveu el mateix. 

Ateses les consideracions anteriors, i tenint en compte l’entrada en vigor del nou 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI), aprovat pel Reial 
Decret 513/2017, de 22 de maig (BOE núm.139, de 12.6.2017), que obliga a les 
empreses mantenidores a disposar d’un certificat de qualitat del sistema de gestió de 
la qualitat implantat, es desprèn que ha quedat derogada, de forma tàcita, l’obligació 
de presentar el certificat periòdic de petits equips de pressió (formulari model EP-8) 
davant d’un organisme de control. Les obligacions de les empreses mantenidores són 
les previstes en l’article 17 del RIPCI.  

Finalment també s’ha d’entendre que la derogació de l’article 50 (tarifes que han 
d’aplicar els organismes de control) de l’Ordre IUE/470/2009 implica que no són 
d’aplicació l’article 20.2 (requisits per a la inscripció en el Registre d’empreses 
instal·ladores d’equips a pressió) i l’article 30.2 (requisits per a la inscripció en el 
registre d’empreses recarregadores i d’inspecció de botelles de respiració autònoma), i 
per tant ha quedat derogada, de forma tàcita, l’obligació de presentar els formularis 
model EP-7 (certificat d’inspecció periòdica d’equip a pressió per empresa 
instal·ladora) i EP-8 (certificat d’inspecció periòdica de petits equips a pressió que 
inclou els extintors i les botelles per a equips respiratoris autònoms) davant d’un 
organisme de control prevista pels articles 17, 22 i 34 d’aquesta mateixa Ordre.  
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Per tant, actualment, les empreses instal·ladores d’equips a pressió i els centres 
d’inspecció periòdica de botelles de respiració autònoma, únicament hauran de lliurar 
una còpia dels esmentats certificats al titular de l’equip a pressió i conservar-ne un 
altre exemplar a disposició de l’Administració. 

El sub-director general de Seguretat Industrial 
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