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REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES EMPRESES RECARREGADORES DE BOTELLES 
D’EQUIPS PER A RESPIRACIÓ AUTÒNOMA EN ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES I EN TREBALLS 
DE SUPERFÍCIE 

Centre de recàrrega de gasos de recipients a pressió transportables 
 
Assegurança de responsabilitat civil 

Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil professional (veure taula d’actualització de pòlisses) 

Justificant del pagament. 
 
Personal qualificat 

No indica personal mínim. 

Mitjans tècnics i materials preceptius 
 
Condicions d'emplaçament dels centres de recàrrega.  
 
a) La zona de càrrega no ha de ser adjacent a 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.  
 
b) Les obertures que comuniquin amb altres locals i amb l'exterior (portes i finestres) s’han de protegir 
adequadament, de manera que no es puguin causar danys a les persones, a les propietats i a les 
coses en cas d'accident, per impacte físic o per expansió del fluid.  
 
Altres apartats: 
 
Certificat de revisió anual del funcionament correcte de tots els elements de control i seguretat de la 
instal·lació (vàlvules de seguretat, manòmetres, pressòstats, vàlvules de purga, etc). 
 
Certificat d’inspecció periòdica (cada 5 anys, a partir de la data de posada en servei de la instal·lació) 
duta a terme per un organisme de control. 
 
Formulari model EP-1 (o AP-2, en el cas d’instal·lacions existents el 7/11/2009), de posada en servei 
com a instal·lació d’equips de pressió de la instal·lació de recàrrega, segellat per un organisme de 
control i amb número d’inscripció en el registre d’instal·lacions d’equips a pressió (EPI o API). 
 
Acta d’inspecció de control de nova instal·lació emesa per l’Organisme de Control sense defectes de 
seguretat. 
 
Declaració signada per la persona titular de l’empresa o la seva representant en la qual faci constar 
que el personal encarregat del funcionament de la instal·lació de recàrrega està degudament instruït 
en el seu maneig i coneix els requisits i les comprovacions que s’han de dur a terme per a l’ompliment 
dels recipients. 

Manual de procediments d’actuació per a la recàrrega dels recipients. 

http://infonorma.gencat.cat/pdf/taula_installadors.pdf

