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NOTA ACLARIDORA SOBRE ELS MITJANS TÈCNICS MATERIALS  DE LES EMPRESES 
MANTENIDORES D’EXTINTORS D’INCENDI 
______________________________________________________________________________ 
 
 
1. Les empreses mantenidores que realitzin la recàrrega i la inspecció periòdica dels extintors han 

de disposar dels mitjans tècnics materials indicats en el paràgraf c) de l’apartat 2 de la Disposició 
addicional primera de l’Ordre IUE/470/2009, de 30 d’octubre, d’aplicació del REP a Catalunya. 

 
2. Les empreses mantenidores d’extintors que limitin la seva activitat a la realització de les revisions 

anuals de manteniment dels extintors han de disposar dels mitjans tècnics materials adients per 
a aquesta tasca, i podran no haver de disposar dels mitjans materials indicats amb els epígrafs 1 
a 5 del paràgraf c) de l’apartat 2 de la Disposició addicional primera abans esmentada, sempre i 
quan, respecte als extintors que tinguin sota contracte de manteniment, i en cas d’encomanar la 
inspecció periòdica o recàrrega d’extintors a una altra empresa, es compleixin les condicions 
següents: 

 
a) L’actuació ha d’estar degudament documentada mitjançant un contracte de serveis o 

anàleg, on quedin ben delimitades les responsabilitats respectives. 
 

b) L’empresa que realitzi les inspeccions periòdiques o recàrregues ha de complir el 
següent: 

 
1) Estar inscrita en el registre específic d’activitat del RASIC en el camp d’actuació 

6 d’extintors, i disposar com a mínim dels mitjans tècnics materials indicats en el 
paràgraf c) de l’apartat 2 de la Disposició addicional primera de l’Ordre 
IUE/470/2009, de 30 d’octubre, d’aplicació del REP a Catalunya, o bé estar 
inscrita en el registre corresponent d’una altra comunitat autònoma, o bé, en cas 
d’empresa d’un altre Estat de la UE, haver presentat la preceptiva comunicació 
de la seva activitat a l’OGE.  

 
2) Col·locar en el coll de la botella l’etiqueta en forma d’anell que la taula II, en 

l’apartat d’extintors, de l’Ordre ministerial de 16 d’abril de 1998 (BOE de 
28.04.1998), que desenvolupa el RD 1942/1993 (Reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis), preveu que es col·loqui cada cop que s’obri l’extintor. 

 
3) En cas d’inspecció periòdica, col·locar la placa d’inspecció periòdica d’extintors 

prevista en l’annex 4, apartat 3, de l’Ordre IUE/470/2009, amb les dades 
degudament emplenades, incloses les de la seva identificació. 

 
4) En cas d’inspecció periòdica, certificar la realització de les inspeccions 

periòdiques mitjançant el formulari model EP-8, certificat d’inspecció periòdica de 
petits equips a pressió, i presentar-lo a un organisme de control (OC). 

 
c) En l’etiqueta pròpia de manteniment de l’extintor, l’empresa mantenidora ha d’anotar 

solament les dades referents a les revisions anuals. En cas de recàrrega, s’hi ha d’anotar  
les dades de l’empresa que realment l’hagi efectuada.  

 
d) L’empresa mantenidora ha d’informar als titulars dels extintors que té sota contracte de 

manteniment de la realització de les operacions esmentades pel procediment exposat, 
mitjançant indicació expressa en el mateix contracte de manteniment, en la factura dels 
serveis o en documents adients. 
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