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Presentació
Amb l’aprovació de la llei 12/2008, del
31 de juliol, de seguretat industrial de
la Generalitat de Catalunya es consolida una llarga trajectòria en el desenvolupament de polítiques en seguretat
industrial i execució de les competències en la matèria. La Subdirecció
General de Seguretat Industrial de la
Generalitat de Catalunya té la voluntat
de garantir d’aquesta manera la seguretat de les instal·lacions, els productes i els vehicles. En aquest marc s’ha
impulsat aquest projecte com a punt
de partida per al desenvolupament de
nous projectes.
La Directiva 97/23/CE del Parlament
Europeu i del Consell de 29 de maig
de 1997 relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre
equips a pressió (DEP), determina els
requisits que han de complir els equips
a pressió i els conjunts sotmesos a una
pressió màxima admissible PS superior
a 0,5 bar pel que fa al seu disseny, fabricació y avaluació de la conformitat.
A l’Estat Espanyol, la transposició de la
Directiva s’ha fet mitjançant el Reial de-

cret 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
a pressió, i es modiﬁca el Reial decret
1244/1979, de 4 d’abril, que aprova el
Reglament d’aparells a pressió.
Val a dir que el Reial decret 1244/1979
ha estat derogat pel Reglament
d’equips a pressió aprovat pel Reial
decret 2060/2008, de 12 de desembre. Aquest nou reglament fa especial
èmfasi en la Directiva d’equips a pressió i posa de manifest la importància
de la seva correcta interpretació i
aplicació.
Amb la ﬁnalitat de garantir l’aplicació
uniforme de la Directiva, la Comissió
Europea va crear el grup de treball
“pressió”, que ha vingut redactant des
de 1998 una sèrie de guies de caràcter
no vinculant, però que constitueixen
una documentació de referència en la
matèria.
Amb la voluntat de facilitar l’aplicació
del Reial Decret 769/1999, i donat que
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les guies es troben publicades en anglès, francès i alemany, el Servei de
Seguretat d’Instal·lacions de la Subdirecció General de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya,
ha liderat la iniciativa de traduir les
guies redactades pel grup de treball
“pressió” al català i al castellà.
Amb aquest objecte, s’ha constituït
un grup de treball format per experts
en aparells a pressió, tècnics del
Servei de Seguretat d’Instal·lacions
d’aquesta Subdirecció General de
Seguretat Industrial i coordinat per
l’Institut d’Estudis de la Seguretat
(IDES). Aquest grup de treball ha
realitzat la revisió tècnica de la
traducció del contingut de les guies.
L’esmentat grup de treball “pressió”
de la Comissió Europea adverteix,
dins d’algunes de les guies, que les
diferents versions lingüístiques de
la Directiva poden donar lloc a dubtes. Seguint aquest criteri, el grup de
treball constituït per aquest estudi

manifesta que, en cas de dubte en la
interpretació de les guies, prevalen
les originals que es poden trobar a
la web de la pròpia Directiva.
També s’ha volgut facilitar la consulta de les guies a aquells professionals que tinguin dubtes sobre la
Directiva o el Reial decret de transposició. Per aquest motiu, el present estudi recull, a mode d’annex,
la versió castellana de la Directiva.
En cada un dels articles o apartat
de la Directiva s’indica les guies que
introdueixen criteris o aclariments
sobre els mateixos. D’aquesta manera, aquell que tingui dubtes sobre
alguns dels apartats del text legal,
sabrà a quines guies ha de remetre
la seva consulta.
Esperem que aquesta col·lecció de
guies faciliti, contribueixi i millori
l’aplicació de la Directiva esmentada en el nostre país, millorant
d’aquesta manera la seguretat de les
instal·lacions d’equips a pressió.

Albert Roig i Juan
Subdirector General de Seguretat Industrial
Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa de la Generalitat de Catalunya
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Introducció
Per tal de garantir l’aplicació consistent de la Directiva d’equips de pressió, el grup de treball “pressió” de la
Comissió està redactant una sèrie
de guies. Aquest grup de treball està
constituït per representants dels Estats
membres, les federacions europees,
el Fòrum d’Organismes Notiﬁcats i el
CEN, i està presidit per un representant dels serveis de la Comissió.

- resposta i quan per a alguna de les
preguntes no hi ha resposta, signiﬁca
que encara hi ha debat sobre aquesta
qüestió. La resposta corresponent apareixerà tan bon punt s’aprovi la guia.
És probable que en el futur es modiﬁqui la seva presentació. Actualment
s’estan preparant més guies, que es
publicaran quan s’hagi arribat a un
acord.

Estatus de les guies

Classiﬁcació de les guies

Les guies no constitueixen una interpretació jurídicament vinculant de la
Directiva. Només el text de la Directiva 97/23/CE té validesa jurídica. No
obstant això, les guies constitueixen
un document de referència per garantir l’aplicació uniforme de la Directiva per part de tots els implicats. Les
guies, a no ser que s’indiqui el contrari
en el text, representen l’opinió unànime dels experts dels Estats membres.

Les guies estan numerades seguint el
model “x/y”. El primer número (x) fa
referència al tema i el segon (y) és el
número d’ordre. Els números x corresponen als temes següents:

Guies d’aplicació de la Directiva
Aquestes guies han estat aprovades pel
grup de treball “pressió” de la Comissió. Segueixen el format de pregunta

1. Camp d’aplicació i exclusions
2. Classiﬁcació i categories
3. Conjunts
4. Avaluació de la conformitat
5. Requisits de disseny
6. Requisits de fabricació
7. Requisits dels materials
8. Interpretació d’ altres requisits
essencials
9. Diversos
10. Qüestions horitzontals

Font.: http://www.morgueﬁle.com
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Guia 1/1
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.19; article 3, punt 1.1; annex II, quadre 2.
Pregunta:

Els extintors portàtils estan inclosos en el camp d'aplicació de la Directiva o estan
coberts per l'exclusió de l'article 1, punt 3.19, relativa als equips coberts per
l'ADR?

Resposta:

Estan coberts per la Directiva d'equips a pressió.

Motius:

Els extintors portàtils s'esmenten específicament a l'article 3.1.1.a, apartat 2, i a
l'annex II, quadre 2, de la Directiva d'equips a pressió.
A més, també s'esmenten específicament a l'ADR, al marginal 2201, categoria 6a,
A 1044. El marginal 2201.a, paràgraf 2, disposa que:
“No estan subjectes a les prescripcions previstes per a aquesta classe de matèria en
aquest annex i en l'annex B, els gasos i els objectes destinats al transport de
conformitat amb les disposicions següents:
j) Els articles de 6ºA següents, fabricats i omplerts de conformitat amb les
normes del país de fabricació i col·locats en embalatges exteriors resistents:
1044 extintors d'incendis, si estan proveïts d'una protecció contra descàrrega
intempestiva”
En conseqüència, l'ADR no defineix cap prescripció per als extintors. Aquests
extintors no estan coberts per l'exclusió de l'article 1.3.19 de la Directiva d'equips
a pressió.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 17/09/1998
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/01/1999
Observacions:
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Guia 1/2
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.
Pregunta:

Pot incloure’s dins de l'àmbit d'aplicació de la Directiva una cisterna (recipient a pressió)
muntada o no sobre un contenidor i utilitzada per al transport per carretera o per
ferrocarril?

Resposta:

Sí. Si la PS de la cisterna muntada o no sobre un contenidor és superior a 0,5 bar, per
exemple, per permetre l'ús d'aire comprimit que faciliti l'ompliment o el buidatge, i si no
està exclosa per l'article 1.3.19, cal aplicar els requisits de la DEP.
Nota: Vegeu també la guia 1/14

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 11/06/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 08/11/1999
Observacions:
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Guia 1/3
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1; annex I, apartat 3.4.
Pregunta:

Les substitucions, les reparacions i les modificacions dels equips a pressió en ús estan
incloses dins de l'àmbit d'aplicació de la Directiva d'equips a pressió (DEP)?

Resposta:

1) Reposició total: la DEP preveu la substitució total d'un equip a pressió per un altre de
nou.
2) Les reparacions no estan incloses a la Directiva, però sí a les regulacions nacionals (si
n’hi ha).
3) Els equips a pressió que després de la seva posada en servei hagin estat sotmesos a
modificacions importants que comporten un canvi de les seves prestacions inicials, la
seva funció i/o el seu tipus han de rebre la consideració de producte nou inclòs dins del
camp d'aplicació de la Directiva.
S'ha de considerar cada cas separadament.
Nota 1: Les instruccions d'ús de conformitat amb la DEP (vegeu la guia 8/3) inclouen
documentació relativa al funcionament segur, comprès el manteniment, però no
necessàriament la informació detallada sobre la reparació o modificació de l'equip (com
són, els certificats del material o qualificacions dels procediments de soldadura).
Aquesta informació es pot proporcionar mitjançant un contracte específic entre el
fabricant i l'usuari.
Nota 2: La Directiva fa referència únicament al primer cop que el producte es posa a la
venda i a la primera vegada que s'utilitza. Vegeu la "Guia Blava", capítol 2.1.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 24/02/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 17/03/2004
Observacions:
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Guia 1/4
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.2.
Pregunta:

En quins casos la modificació d'un sistema de canonades no està inclosa dins de
l'àmbit d'aplicació de la DEP?

Resposta:

Quan el seu contingut, la funció principal i els sistemes de seguretat siguin
bàsicament els mateixos, es considera una modificació no important d'un sistema
de canonades ja existent i, en aquest cas, no està regulada per la DEP.
Motius: Vegeu la guia 1/3.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 13/10/1998
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 29/01/1999
Observacions:
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Guia 1/5
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, annex II.
Pregunta:

Quines categories d'avaluació de la conformitat s'apliquen als recipients amb un volum
igual o inferior a 0,1 litres?

Resposta:

Motius:

Recipients especificats
a l'article 3
(volum igual o inferior a 0,1
litres)

Quadre de
l’annex II

Categoria
(volum igual o inferior a 0,1 litres)

1.1 (a) primer paràgraf

1

Amb PS≤ 1000 bar, s'aplica l'article 3.3; en
cas contrari vegeu el punt 3 més avall

1.1 (a) segon paràgraf

2

Amb PS≤ 1000 bar, s'aplica l'article 3.3; en
cas contrari vegeu el punt 3 més avall

1.1(b) primer paràgraf

3

Amb PS≤ 500 bar, s'aplica l'article 3.3; en
cas contrari vegeu el punt 3 més avall

1.1(b) segon paràgraf

4

Amb PS≤ 1000 bar, s'aplica l'article 3.3;
en cas contrari vegeu el punt 3 més avall

1. Les categories d'avaluació de la conformitat per als recipients amb un volum igual o
inferior a 0,1 litres no es poden deduir dels quadres 1, 2, 3 i 4, ja que aquests quadres no
contenen informació sobre recipients amb volums inferiors a 0,1 litres. No obstant això,
l'article 3, apartat 1, juntament amb l'article 3, apartat 3, poden utilitzar-se per
determinar quins recipients han de complir els requisits essencials de seguretat i quins
han de dissenyar-se i fabricar-se segons les bones pràctiques d'enginyeria d'un Estat
membre.
2. Si un recipient té un volum inferior o igual a 0,1 litres, i un valor de PS superior als
límits definits a l'article 3, apartat 1, llavors els recipients han de satisfer els requisits
essencials de seguretat de l'annex I.
3. Si els quadres de l'annex II no inclouen informació detallada que permeti l'avaluació
de la conformitat dels recipients descrits al punt 2 anterior, el fabricant pot escollir
qualsevol mòdul o combinació de mòduls especificats a l'apartat 1 de l'annex II.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 21/04/1999 (corregida el 18/06/2002)
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 08/11/1999 (aprovada pel grup de desenvolupament de
guies el 03/10/2002).
Observacions:
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Guia 1/6
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.3; annex I, apartat 2.10.
Pregunta:

Com es classifiquen els manòmetres?

Resposta:

Un manòmetre possiblement pot considerar-se un dispositiu de protecció, en el
sentit de l'annex I, apartat 2.10.b.
La Directiva té en compte aquests components de l'equip, però no es consideren
accessoris de seguretat segons l'article 1, apartat 2.1.3.
En el sentit de l'article 1, apartat 2.1.4, constitueixen accessoris de pressió que
poden estar inclosos en el marcatge CE per a alta pressió.
(Vegeu la guia 1/5 relativa a l'article 3 sobre els equips de baix volum i alta
pressió).

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 13/10/1998
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/01/1999
Observacions:
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Guia 1/7 (ha estat suprimida)
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Guia 1/8
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.4.
Pregunta:

Què és un accessori a pressió?

Resposta:

Segons la definició (vegeu l’article 1, apartat 2.1.4), els accessoris a pressió
són dispositius amb finalitats operatives, la coberta dels quals està sotmesa a
pressió, és a dir, el dispositiu té una funció addicional a la de contenir pressió.
Els accessoris a pressió poden fixar-se a altres elements a pressió, per exemple,
cargolant o soldant. Els accessoris a pressió tenen una funció (o funcions)
específica, com pot ser el mesurament, el canvi de les característiques mecàniques
del flux del fluid, l’extracció de mostres o l’eliminació de sediments o gasos. Un
accessori a pressió no necessàriament té peces mòbils.
Els exemples més comuns d'accessoris a pressió són: vàlvules, reguladors de
pressió, cambres de mesura, manòmetres, indicadors de nivell, filtres, juntes
d'expansió i col·lectors.
Els exemples següents no són accessoris a pressió:
- vàlvula de seguretat (un accessori de seguretat)
- brida cega, collar de tancament, junta, brida, cargol (components de l'equip a
pressió)
- espiells amb els seus marcs (components de l'equip a pressió)
- accessoris de canonada en forma de Y o similars (components de canonades)

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 26/11/1998
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/01/1999 (corregida pel grup de
desenvolupament de guies el 16/03/2005, aprovada pel grup de desenvolupament de guies el
28/06/2005).
Observacions:
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Guia 1/9
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.2.
Pregunta:

Els components de les canonades, com, per exemple, un tub o un sistema de tubs,
conductes, accessoris de canonada, compensadors de dilatació, tubs flexibles o
altres components resistents a la pressió, es consideren canonades quan es
comercialitzen com a components independents?

Resposta:

Els components independents de les canonades, com un tub o un sistema de tubs,
conductes, accessoris de canonada, manxes de compensadors de dilatació, tubs
flexibles o altres components resistents a la pressió no són "canonades".
No obstant això, un tub o un sistema de tubs per a una aplicació específica, es
poden catalogar com a "canonada", sempre que s'hagin realitzat tots els processos
de fabricació pertinents, com el doblegat, l'encunyament i l'embridat de les
canonades i el tractament tèrmic. Alguns components de les canonades (per
exemple, els compensadors de dilatació) es poden considerar accessoris a pressió
(vegeu la guia 1/8).
Observació: Cal observar les definicions de juntes de dilatació i de
compensadors de dilatació de la junta de dilatació següents:
- Els compensadors de dilatació són dispositius que contenen una o més
manxes utilitzades per absorbir els canvis dimensionals, com els que es
produeixen per l'expansió o contracció tèrmica d'una canonada, un
conducte o un recipient.
- Les manxes són elements flexibles d'un compensador de dilatació d'una
o més ones i extrems cilíndrics.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 27/11/1998
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/01/1999
Observacions:
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Guia 1/10
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.19; article 3, apartat 1.1.
Pregunta:

Les botelles per a aparells respiratoris estan incloses dins de l'àmbit d'aplicació de
la Directiva d'equips a pressió? (guia revisada el 27 de gener de 2003).

Resposta:

Les botelles de gas per a aparells respiratoris estan incloses a la Directiva d'equips
a pressió, per exemple:
- botelles per a aire comprimit, oxigen i altres mescles respirables, com les
botelles portàtils dels bussejadors, bombers i personal que està en
contacte amb amiant.
Les següents botelles destinades a aparells respiratoris no estan incloses a l'àmbit
d'aplicació de la Directiva d'equips a pressió:
- botelles i bidons a pressió que s'instal·len als centres d'aire/oxigen dels
hospitals.
- recipients criogènics
Segons les circumstàncies del transport, també s'apliquen els requisits dels
convenis ADR, RID, IMDG i OACI.
Si el fabricant té intenció d'utilitzar les botelles tant per a aparells respiratoris
com per transportar productes perillosos, aquestes botelles han de complir els
requisits d'ambdues directives i portar tant el marcatge CE com el marcatge Π
(vegeu la guia 1/30).

Motius:

La referència específica a les botelles per a aparells respiratoris de l'article 3 limita
l'exclusió general de l'article 1, apartat 3.19.
A més, la Directiva d'equips a pressió transportables (DEPT) exclou
específicament les botelles de gas per a aparells respiratoris (preàmbul 9 i article
2, apartat 1).
Nota: Un aparell respiratori és un equip de protecció personal que,
consegüentment, està dissenyat perquè el porti o el sostingui una persona.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 04/12/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 27/01/2003
Observacions:
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Guia 1/11
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.10.
Pregunta:

Com ha d'interpretar-se en detall l'article 1.3.10 i, concretament, la formulació "per als
quals la pressió no constitueixi un factor significatiu pel que fa al disseny"?

Resposta:

1. L'article 1.3.10 exclou de l'àmbit d'aplicació de la Directiva els equips a pressió que
contenen revestiments o mecanismes:
a) quan aquests equips estan dimensionats principalment per a càrregues
diferents de la pressió, és a dir, quan la pressió no constitueix un factor
important en el disseny de l’equip
o
b) quan l'equip està dissenyat bàsicament per a funcions de desplaçament o de
rotació o altres funcions diferents a la de resistir la pressió.
2. Aquests equips poden incloure:
- els motors, compresos les turbines i els motors de combustió interna.
- les màquines de vapor, les turbines de gas o vapor, els turbogeneradors, els
compressors, les bombes i els dispositius d'accionament i els motlles de
vulcanització de pneumàtics.
3. Per a aquests equips, la pressió pot considerar-se un factor no significatiu quan
existeixen altres factors que, junts o separats, són més significatius que la pressió, com
els següents:
- les càrregues dinàmiques amb vibracions o amb un nombre molt elevat de
cicles;
- les càrregues tèrmiques combinades amb una forma complicada d'estructura;
- la rigidesa de l'estructura a causa de les càrregues mecàniques externes o a
exigències derivades d'un pes elevat.
- les exigències relatives a la baixa deformació longitudinal, de diàmetre o de
qualsevol altre tipus de deformació a causa d'exigències funcionals de rigidesa.
Aquest particular s’ha de decidir cas per cas, respectant les pràctiques industrials
de seguretat vigents.
4. El sobredimensionament com a tal no comporta l'exclusió de la DEP en aplicació de
l'article 1.3.10.
Notes explicatives:
1. En els requisits de la DEP no s'inclou cap coeficient de sobredimensionament, per la
qual cosa és convenient evitar-los en les guies, donat que això aniria més enllà de la
DEP.
2. Si s'usés un coeficient de sobredimensionament per decidir si els requisits de la DEP
són aplicables o no, el sobredimensionament podria constituir un cas en què l'equip a
pressió no està obligat a complir la DEP. Això no és acceptable.
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3. Basar l’aplicació de l’excepció en un coeficient de sobredimensionament
requeriria realitzar anàlisis de tensions, especialment quan aquest coeficient estigui
relacionat amb les tensions primàries de membrana. Aquesta mesura va més enllà
de les pràctiques industrials actuals.
4. A més, els importants arguments explicats en els paràgrafs 1 a 3 de la Resposta
podrien passar-se per alt si només s’utilitza un coeficient de sobredimensionament
per determinar si la pressió constitueix o no un factor de disseny significatiu.
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 10/06/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 08/11/1999 revisat per l'editorial el 15/05/2003,
aprovada el 03/11/2003.
Observacions:
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Guia 1/12
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.6; article 1, apartat 3.10.
Pregunta:

Els compressors tancats hermèticament i els compressors semihermètics estan
inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Directiva?

Resposta:

1) Els equips que corresponguin com a màxim a la categoria I d'acord amb el que
disposa la DEP, i previstos en alguna de les directives esmentades a l'article 1,
apartat 3.6, per exemple per a baixa tensió o maquinària, estan exclosos de la
DEP. Això s’aplica als compressors hermètics i semihermètics que no superin la
categoria 1.
2) L'exclusió prevista a l'article 1, apartat 3.10, no és aplicable als compressors
hermètics, atès que la pressió és un factor significatiu en l'àmbit de disseny perquè
el seu revestiment extern té com a funció principal garantir la contenció del
refrigerant.
3) Per als compressors semihermètics que inclouen peces mòbils i que tenen un
revestiment extern dissenyat principalment per suportar càrregues mecàniques
(velocitat i vibració), càrregues tèrmiques (per limitar la possible deformació a
causa de la temperatura) i rigidesa de l'estructura (càrregues mecàniques externes
i pes de l'equip), cal avaluar l'exclusió basada en l'article 1, apartat 3.10, cas per
cas (vegeu la guia 1/11).
Nota: Aplicant la definició de "volum" exposada a l'article 1, apartat 2.5, s'ha
d'excloure el volum dels components mecànics per calcular el volum a considerar,
però ha d'incloure's el volum de l'oli que conté.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 15/04/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 07/09/2004
Observacions:
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Guia 1/13
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1.
Pregunta:

La Directiva d'equips a pressió és aplicable a l'aïllament per buit dels recipients a
pressió?

Resposta:

Sí

Motius:

En conseqüència, els encamisats al buit la pressió màxima admissible dels quals
no és superior a 0,5 bar no es consideren pròpiament equips a pressió. No obstant
això, com a elements estructurals units a les parts pressuritzades, formen part dels
equips a pressió, i és per això que s'ha de preveure i evitar qualsevol efecte
negatiu dels encamisats al buit sobre les parts pressuritzades.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 27/01/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/01/1999
Observacions:
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Guia 1/14
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.
Pregunta:

Si les cisternes de transport usades en qualsevol modalitat de transport han estat
dissenyades, fabricades i aprovades per al transport de productes perillosos
conforme als convenis ADR, RID, IMDG o a la convenció OACI, és necessari que
aquestes cisternes compleixin també la DEP perquè es puguin comercialitzar?
(guia revisada el 27/01/2003).

Resposta:

No. L'article 1.3.19 de la DEP exclou les cisternes de transport previstes pels
convenis ADR, RID, IMDG i OACI.
Si el fabricant declara que les cisternes de transport han estat dissenyades,
fabricades i aprovades per al transport de productes perillosos conforme als
convenis, ADR, RID, IMDG o OACI i que està previst que s'usin tant per a
productes perillosos com per a productes no perillosos, també s'aplica l'exclusió
prevista a l'article 1.3.19 (vegeu la guia 1/30).
En cas contrari, si la cisterna de transport no està dissenyada, fabricada i
aprovada conforme als convenis ADR, RID, IMDG i OACI, aleshores només es pot
usar per transportar líquids i sòlids no perillosos. Aquestes cisternes de transport
no queden exclosos de la DEP i estan cobertes sempre que es trobin dins del seu
àmbit d'aplicació.
Totes les cisternes de transport incloses en els acords i convencions de l'article
1.3.19 han de dissenyar-se i construir-se per complir amb la pressió màxima
admissible, han de satisfer els requisits de les proves de pressió inicials i
sotmetre's a proves periòdiques durant la seva vida útil.
Aquests requisits preveuen la contenció segura i els riscos deguts a la pressió però,
originalment, només per a la seguretat en el transport. En relació amb l'ús de les
cisternes, per exemple com a dipòsits d'emmagatzematge, o amb el seu buidatge
no previst pels reglaments de transport, s’ha de respectar la legislació nacional
aplicable. Per exemple, la qüestió de les vàlvules de seguretat instal·lades a la
propia estació de buidatge ha de ser considerada. Aquest apartat no s'aplica les
cisternes que portin tant el marcatge CE com el marcatge Π (vegeu la guia 1/30).
Nota: Vegeu també la guia 1/2.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 04/12/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 27/01/2003
Observacions:
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Guia 1/15
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.4.
Pregunta:

Les finalitats operatives dels accessoris a pressió, tal com es descriuen a l'article 1,
apartat 2.1.4, estan contemplats a la Directiva?

Resposta:

Sí, quan un risc degut a la pressió es relaciona amb la funció operativa de
l'accessori a pressió (vegeu també la guia 1/8).
Exemples per a vàlvules:
- Quan una vàlvula constitueix l'únic mitjà per aïllar el contingut d'un
equip a pressió de l'atmosfera o dels equips aigües avall que no estan
dissenyats per suportar la pressió aigües amunt, les parts internes de la
vàlvula que contribueixen a l'aïllament han de satisfer els requisits
essencials de seguretat corresponents especificats a l'annex I.
- Quan una vàlvula està dissenyada per ser col·locada entre un recipient a
pressió i una canonada a pressió, i ambdós estan dissenyats per contenir
pressió, no hi ha cap risc a causa de la pressió pel que fa a la funció
operativa de la vàlvula. Per tant, les peces internes de la vàlvula no han
de complir els requisits essencials de seguretat corresponents de l'annex I.
L'ús de la vàlvula previst s'ha d'especificar a les instruccions d'ús i, en cas que
s'utilitzi com a únic mitjà d'aïllament, ha de complir els requisits essencials de
seguretat de la Directiva.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 15/07/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 08/11/1999
Observacions:
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Guia 1/16
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.2.
Pregunta:

L'article 1, apartat 3.2 exclou de la Directiva les "xarxes destinades al
subministrament, la distribució i l'evacuació d'aigua, així com els seus equips
associats".
En aquest context, és necessari un aclariment respecte al significat d’“aigua”,
“xarxes” i “equips associats”?

Resposta:

El terme "aigua" inclou l'aigua potable, les aigües residuals i aigües negres. Les
"xarxes i equips associats" són sistemes complets per al subministrament, la
distribució i l'evacuació de l'aigua. S'utilitzen als edificis, a les àrees i plantes
industrials i inclouen equips connectats directament a aquestes xarxes, com els
comptadors d'aigua i les vàlvules de pas. No obstant això, els recipients a pressió,
com per exemple els dipòsits o vasos d'expansió, no es consideren part d'aquestes
"xarxes i equips associats" i, per tant, no estan exclosos.
Nota: Per obtenir més informació sobre aigua de calefacció urbana, vegeu la guia
1/18.

Motius:

Va ser clarament la intenció del Consell. Hem d'advertir que algunes traduccions
sobre aquesta qüestió són poc clares.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 03/05/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 29/06/2000
Observacions:

1. Camp d'aplicació i exclusions
Pàgina 29

Guia 1/17
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.1.
Pregunta:

Com s'ha d'interpretar l'expressió "un equip a pressió normalitzat", esmentada a
l'article 1, apartat 3.1, sobre canonades?

Resposta:

Un equip a pressió normalitzat no necessàriament està dissenyat i fabricat per a un
sistema de canonades de conducció específic, sinó que està previst que s'utilitzi en
diferents aplicacions, com poden ser altres sistemes de canonades de conducció o
sistemes de canonades industrials.
Els exemples més característics d'equips a pressió normalitzats annexos a les
canonades, estacions de descompressió o estacions de compressió inclouen els
dispositius de mesurament, les vàlvules, els reguladors de pressió, les vàlvules de
seguretat, els filtres, els bescanviadors de calor i els recipients.
Aquests equips estan previstos per la Directiva.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 03/09/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 08/11/1999
Observacions:
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Guia 1/18
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.1.
Pregunta:

Les canonades per al subministrament d'aigua per a calefacció urbana estan
previstes a la Directiva?

Resposta:

No. Segons l'article 1, apartat 3.1 "[...] un sistema de canonades destinades a la
conducció de qualsevol fluid [...] cap a una instal·lació (terrestre o marítima) o a
partir d'aquesta [...]" està exclòs de la Directiva. Aquesta exclusió cobreix les
canonades per al subministrament d'aigua per a calefacció, mentre que els equips
a pressió normalitzats, com són les sales de calderes i les estacions de bombeig
estan inclosos a la Directiva (vegeu la guia 1/17).

Motius:

Des del principi, ha persistit la voluntat d'excloure les canonades de la Directiva.
Aquesta voluntat es manifesta clarament a la proposta original de la Comissió, de
14 de juliol de 1993, on, a les definicions (article 1, apartat 2.1.2), s'especifica
que la "canalització" no inclou les canonades ni els accessoris específicament
dissenyats per a la conducció de fluids de calefacció urbana, i que posteriorment
es va traslladar a l'exclusió generalitzada a l'article 1, apartat 3.1.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 25/10/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 23/03/2000 - aprovada el 29 de juny de 2000.
Observacions:
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Guia 1/19
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.6; article 1, apartat 3.10.
Pregunta:

Els sistemes i components de transmissió de potència que utilitzen líquids o gasos
del grup 2 estan inclosos a la DEP?

Resposta:

Segons l'article 9.2.2, per als sistemes o components de transmissió de potència
que utilitzen líquids o gasos del grup 2 s'apliquen els criteris següents:
(1) Exclosos de la DEP:
(1.1) a causa de l'exclusió 3.6 de l'article 1 (per exemple, la Directiva sobre
màquines:
- dispositius de canalització i connexió per als fluids del grup 2 si el
DN≤ 200, independentment de la pressió, i si el DN >200 i la PS≤
500 bar;
- dispositius de canalització i connexió per a gasos del grup 2 si el
DN≤ 100 o PS DN≤ 3500 bar;
- accessoris a pressió (per exemple, carcasses de filtres) com a màxim
de la categoria I;
- accionadors, bombes i vàlvules de control de transmissió de
potència per fluids com a màxim de la categoria I.
(1.2) a causa de l'exclusió 3.10 de l'article 1 (vegeu la guia 1/11);
- accionadors de transmissió de potència per fluids (per exemple,
motors, cilindres, etc.);
- bombes de transmissió de potència per fluids;
- vàlvules de control de transmissió de potència de fluids
(distribuïdors).
(2) Inclosos a la DEP:
- tot tipus d'acumuladors (de cambra d’aire, de pistó i de diafragma);
- equips a pressió no exclosos pel punt (1) anterior.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 25/10/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 24/03/2000
Observacions:
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Guia 1/20
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.3; annex I, apartat 2.10; annex I, apartat
2.11.
Pregunta:

Quan es considera que un sistema de control o mesurament és un accessori de
seguretat segons la definició de la DEP?

Resposta:

Un sistema de mesurament, per si sol, no pot considerar-se un accessori de
seguretat, ja que, segons la DEP, un accessori de seguretat ha de disposar
necessàriament de:
- una funció de mesurament o detecció i
- una funció que activi la intervenció, la parada o la parada i bloqueig.
Perquè un sistema de control es classifiqui com a accessori de seguretat ha de
dissenyar-se i comercialitzar-se com un mecanisme definitiu per evitar que l'equip
a pressió superi els límits admissibles i, per tant, ha de complir els requisits
essencials de l'annex I, apartat 2.11.
Nota:
És previsible que alguns dispositius de control o mesurament s'utilitzin
involuntàriament com a accessoris de seguretat. En aquests casos, els fabricants
han d'incloure un avís corresponent a les instruccions d'ús.
Vegeu també les guies 1/25 i 2/16.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 19/06/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 03/10/2002
Observacions:
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Guia 1/21
(Encara s'està elaborant la resposta d’aquesta pregunta)
Com s'apliquen els diferents mòduls als "dispositius de seguretat reductors de pressió controlats"
(CSPRS) i als dispositius de "mesura, control i regulació que tinguin una funció de seguretat"
(SRMCR)?
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el:
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el:
Observacions:
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Guia 1/22
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.
Pregunta: Quina orientació es pot donar sobre l'aplicació de la Directiva als
components de l'equip a pressió, com són les brides o els fons bombats i les
tubuladures?
Resposta: Quan aquests components formen part de l'equip a pressió, s'apliquen
els requisits corresponents de la Directiva.
No obstant això, atès que aquests components no s'ajusten a la definició d'equip a
pressió de l'article 1.2.1, no poden portar el marcatge CE.
El fabricant de l'equip a pressió és el responsable de garantir que aquests
components permeten que l'equip a pressió compleixin els requisits essencials de
seguretat de la Directiva.
(Vegeu també la guia 1/8).
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 04/05/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 29/06/2000
Observacions:
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Guia 1/23
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 1.1.
Pregunta:

La funció operativa dels extintors portàtils està prevista per la DEP?

Resposta:

No. Només s’estableixen els riscos relacionats amb la pressió (vegeu també la guia
1/1).

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 14/12/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 24/03/2000
Observacions:
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Guia 1/24
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.7.
Pregunta:

Segons la definició de l'article 1, apartat 2.7, els fluids poden contenir una
suspensió de sòlids.
Tot i així, un sistema de partícules sòlides o de gotes líquides distribuïdes en un
gas pot considerar-se un fluid segons la DEP?

Resposta:

Sí.
Nota: Malgrat l'ús del terme “suspensió” a l'article 1, apartat 2.7, que en algunes
llengües també es refereix a un líquid que conté sòlids, queda clar pel context on
es troba, que un gas que conté partícules sòlides o gotes de líquid també està
inclòs a la definició de “fluid”.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 19/06/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 03/10/2002
Observacions:
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Guia 1/25
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.3; article 1, apartat 2.1.4.
Pregunta:

Els sensors que s'utilitzen com a elements d’un sistema de seguretat per protegir
equips a pressió estan inclosos a la DEP?

Resposta:

Un sensor per si mateix no compleix la definició d'“accessori a pressió”, segons
l'article 1.2.1.4 (vegeu la guia 1/8), ni tampoc la definició d'accessori de
seguretat, tal com estableix l'article 1.2.1.3. Per tant, els sensors considerats
individualment no poden portar el marcatge CE (segons la DEP).
A la Directiva, el procediment d'avaluació de la conformitat i els requisits
essencials de seguretat s'especifiquen en relació amb sistemes de seguretat
complets. Els requisits que ha de complir el sensor poden variar en funció del
disseny de seguretat emprat; per exemple, la redundància o la doble seguretat.
(Vegeu l’annex I, apartat 2.11.1.)
Nota: En el context d'aquesta guia, el terme sensor significa "element d'un
instrument de mesurament o d'una cadena de mesurament que està directament
afectat pel mesurand", seguint la definició del Vocabulari internacional de termes
bàsics i generals de metrologia, elaborat per BIPM, OIML, ISO i IEC.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 05/03/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 29/06/2000
Observacions:
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Guia 1/26
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.6.
Pregunta:

L'article 1, apartat 3.6, disposa que tots "els equips que corresponguin com a màxim
a la categoria I d'acord amb el que disposa l'article 9 de la Directiva i que estiguin
previstos en una de les directives següents [...] queden exclosos de l'àmbit d'aplicació
de la Directiva".
Les calderes i els recipients a pressió estan exclosos explícitament de l'àmbit
d'aplicació de la Directiva 98/37/CE sobre màquines.
Quines regles s'apliquen per a les calderes i els recipients a pressió classificats a la
categoria I i instal·lats en una maquina inclosa en la Directiva 98/37/CE?

Resposta:

La DEP s'aplica quan es comercialitzen separadament.
Atès que les calderes i els recipients a pressió estan explícitament exclosos de la
Directiva 98/37 sobre màquines, l'exclusió de la DEP de l’apartat 1.3.6 no s'aplica.
No obstant això, quan un producte comercialitzat està previst per la Directiva
sobre maquinària, l'exclusió de l'article 1, apartat 3.6, s'aplica a tots els equips a
pressió que corresponguin com a màxim a la categoria I que formin part d’aquesta
màquina si aquests equips no s'han comercialitzat separadament (és a dir, la DEP
no s'aplica). En aquest cas, els requisits essencials de seguretat de la Directiva
d'equips a pressió representen una manera útil d’obtenir el nivell de seguretat
adequat amb relació als perills causats per la pressió.
Nota: Això no impedeix integrar equips a pressió amb el marcatge CE a les
màquines o altres productes.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 29/09/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/11/2001
Observacions: ----Reserves per part de França a causa de l'ambigüitat lingüística (pendents de
resolució)----
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Guia 1/27
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.14.
Pregunta: Que s'entén per plataforma marina (offshore) mòbil?
Resposta: Una plataforma marina mòbil és una unitat marina que no està
dissenyada per ser col·locada permanentment o durant un llarg període en un lloc
fix, sinó perquè es desplaci d'un lloc a un altre amb independència de si disposa de
sistemes de propulsió o de mecanismes per baixar les potes fins al fons marí (per
exemple, les unitats utilitzades exclusivament per a l'exploració).
Per exemple, les unitats flotants per a la producció, com les FPSO (plataformes
flotants per a la producció, emmagatzemament i descàrrega, que normalment
tenen disseny de petrolier) i les FPP (plataformes flotants per a la producció
basada en recipients semisubmergibles) no es consideren plataformes mòbils.
Nota: Els equips a pressió específicament dissenyats per a les unitats marines
mòbils estan exclosos de la DEP. No obstant això, els equips a pressió concebuts
per ser instal·lats a la vegada a les FPSO / FPP, i a les plataformes marines mòbils,
no estan exclosos de la DEP.
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 13/03/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 23/05/2002
Observacions:
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Guia 1/28
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.1.
Pregunta:

La DEP inclou les estacions de canalitzacions de transport*, com per exemple les
estacions de compressió, descompressió i mesurament?

Resposta:

Aquestes estacions són sistemes a pressió que poden incloure compressors,
bescanviadors de calor, vàlvules, filtres, etc. Quan s'han dissenyat específicament
per a la canalització es consideren equips annexos i, com a tals, estan exclosos de
la DEP, com s'estableix a l'article 1, apartat 3.1.
No obstant això, aquesta exclusió no s'aplica als equips a pressió normalitzats que
poden trobar-se en aquestes estacions (vegeu la guia 1/17).

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 21/02/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 03/04/2001
Observacions:
*N. del T.: exemple de canalització de transport: gasoducte.
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Guia 1/29
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.1.
Pregunta:

On es considera que acaba l'exclusió de l'article 1, apartat 3.1, quan una
canalització de transport* creua el perímetre d'una instal·lació industrial?

Resposta:

a) L'exclusió de l'article 1, apartat 3.1, acaba en el dispositiu d'aïllament situat al
perímetre de la instal·lació industrial.
b) No obstant això, tal com mostra el diagrama inferior, quan es tracta d'equips
annexos dissenyats específicament per a la canonada de conducció, com ara una
estació de descompressió, aquests equips queden exclosos de la DEP.
Vegeu també les guies 1/17 i 1/18.

Nota 1: L'equip annex exclòs pot ser una estació de múltiples fases o una sèrie
d'estacions dissenyades especialment per a la canalització de transport com un tot
funcional.
Nota 2: Totes les canonades situades dins del perímetre de la instal·lació
industrial i més enllà de les vàlvules d'aïllament esmentades anteriorment estan
incloses en l'àmbit d'aplicació de la DEP, incloent qualsevol canonada entre unitats
operacionals o instal·lacions individuals, o d’amagatzament.
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 20/04/2005
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/06/2005

*N.del T.: exemple de canalització de transport: gasoducte
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Guia 1/30
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.
Pregunta:

A un mateix equip a pressió se li pot col·locar simultàniament el marcatge CE de
la DEP i el marcatge Π de la DEPT?

Resposta:

Sí.
Aquest doble marcatge demostra que l'equip a pressió compleix ambdues
Directives i, per tant, pot ésser utilitzat en ambdós contextos sense avaluació
complementària.
Un element equiparable que porti únicament el marcatge Π també pot utilitzar-se
com a dispositiu a pressió fora de l'àmbit d'aplicació de l'ADR/RID, cas en què
s'han de respectar les regulacions nacionals pertinents, o la DEP si aquest element
forma part d'un conjunt DEP.
Per tant, si un fabricant crea un producte perquè sigui utilitzat en ambdós
contextos i el dissenya i fabrica de manera que compleixi ambdues Directives
aplicables, ha de portar les dues marques, en la mesura prevista per cada directiva
(per exemple, no posar el marcatge CE als equips segons les “bones pràctiques”
(article 3, apartat 3) ni el marcatge Π a determinats accessoris).
Si el fabricant del producte només preveu utilitzar-lo dins de l'àmbit d'aplicació
d'una de les directives, només s'aplicarà una directiva i un marcatge (sempre que
sigui necessari).
Vegeu també les guies 1/14 i 1/33.

Motius:

Encara que, en principi, l'article 1.3.19 de la DEP exclou els equips previstos a
l'ADR/RID, el fabricant no pot preveure si un determinat equip que fabrica
entrarà a l'àmbit d'aplicació dels Acords de Transport Internacional durant el seu
ús, especialment quan es tracta dels accessoris que poden utilitzar-se per a
ambdós propòsits sense requerir modificacions tècniques. En aquests casos, només
es pot saber quina de les dues Directives no s'aplica al producte un cop l'usuari
l'ha posat en marxa. Fins aleshores, ambdues Directives es consideren aplicables.
Aquesta doble marcatge no violaria les disposicions de l'article 16 de la DEP ja
que, fins al moment de la seva comercialització, el producte no estava exclòs de la
DEP. Quan, posteriorment, el producte s'utilitza realment per al transport de
mercaderies perilloses, el fet que porti el marcatge CE no té importància.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 06/11/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 27/01/2003
Observacions:
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Guia 1/31
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.1; article 1, apartat 3.10.
Pregunta:

La DEP preveu les estacions de servei de vehicles a gas natural?

Resposta:

Les estacions de servei de vehicles a gas natural estan incloses dins de l'àmbit
d'aplicació de la DEP. No estan excloses per l'article 1, apartat 3.1, com a equips
annexos dissenyats específicament per a canalitzacions de transport.
No obstant això, els compressors es consideren màquines, segons l'article 1,
apartat 3.10, i, per tant, es poden excloure de la DEP.
(Vegeu la guia 1/11).

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 28/11/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 03/04/2001
Observacions:
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Guia 1/32
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.1; article 1, apartat 3.20.
Pregunta: Les subestacions de les canalitzacions de calefacció urbana s'han de
considerar "conjunts" segons la Directiva d'equips a pressió (DEP)?
Resposta: Sí.
Aquestes subestacions estan situades darrere de l'últim dispositiu d'aïllament,
normalment dins dels límits de l'edifici o de la instal·lació industrial i, per tant, no
estan previstos a l'exclusió 3.1 de l'article 1.
Nota: Vegeu també la guia 3/2 quan els elements de la subestació s’hagin unit
sota la responsabilitat de l'usuari.
Vegeu també la guia 3/8 per a la definició de "conjunt".
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 06/11/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 27/01/2003
Observacions:
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Guia 1/33
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.19.
Pregunta:

Els recipients (segons l'article 2 de la Directiva d'equips a pressió transportables)
que portin el marcatge ∏ poden usar-se com a equips a pressió estàtics sense
portar el marcatge CE? (guia revisada el 27/01/2003)

Resposta:

Sí. Sempre que el recipient amb el marcatge ∏ s'hagi comercialitzat i utilitzat com
a equip a pressió transportable, podrà usar-se permanentment com un equip a
pressió estàtic sense portar el marcatge CE. No obstant això, aquest ús pot estar
subjecte a regulacions nacionals sobre condicions d'ús, instal·lació i inspeccions
periòdiques.

Motius:

L'article 6.4 de la DEPT estableix que "els Estats membres poden establir requisits
nacionals per a l'emmagatzematge o l'ús dels equips a pressió transportables, però
no per als propis equips a pressió transportables [...]".
Nota 1: El terme "equip a pressió estàtic" s'ha d'entendre com un equip a pressió
previst a la Directiva d'equips a pressió, encara que aquests recipients estiguin
exclosos a l'article 1, apartat 3.19, de la DEP.
Nota 2: Vegeu la guia 1/30 per als recipients amb doble marcatge (marcatge CE i
marcatge Π).

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 06/11/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 27/01/2003
Observacions:
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Guia 1/34
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.19; article 3, apartat 1.1, annex II.
Pregunta:

Una cisterna agrícola que es buida amb aire comprimit està inclosa a la Directiva
d'equips a pressió?

Resposta:

Sí, sempre que la PS de l'aire comprimit sigui superior a 0,5 bar. Segons el quadre
2 de l'annex II, la PS de l'aire comprimit i el volum interior de la cisterna agrícola
en determinen la categoria.
Nota: Les cisternes agrícoles no estan excloses de l'àmbit d'aplicació de la DEP
d'acord amb el que disposa l'article 1, apartat 3.19. Aquestes cisternes no estan
dissenyades per transportar mercaderies perilloses.
Nota: Les cisternes agrícoles s'utilitzen a les granges per fertilitzar els camps amb
adob líquid. Normalment es tracta de cisternes sobre rodes arrastrades per un
tractor als camps. L'aire comprimit ajuda a buidar la cisterna.
Vegeu també la guia 1/2.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 21/02/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 04/04/2001
Observacions:
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Guia 1/35
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 1; article 1, apartat 3.19.
Pregunta:

Els cartutxos de gas propulsor *) per a extintors portàtils estan previstos a la
Directiva d'equips a pressió?

Resposta:

No. Aquests cartutxos estan inclosos al conveni ADR i, en conseqüència, exclosos
de l'àmbit d'aplicació de la DEP segons l’article 1, apartat 3.19, de la Directiva.
Nota: Vegeu les guies 1/1 i 2/14.
*) el terme utilitzat en el context de l'ADR és diferent: els cartutxos de gas
propulsor recarregables i no recarregables a l'ADR s’anomenen cilindres. Els
cartutxos de gas definits al conveni ADR estan limitats a una pressió de 13,2 bar
que és superada pels recipients establerts en aquesta guia.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 15/01/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 27/02/2002 esmena editorial del 14/03/2002.
Observacions:
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Guia 1/36
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.19; article 3, apartat 1.1; annex II, quadre 2.
Pregunta:

Les botelles de gas* que es comercialitzen per ser utilitzats en instal·lacions fixes
d'extinció d'incendis estan inclosos a la DEP o a la DEPT?

Resposta:

Atès que es transporten cap a i des dels centres de recàrrega, i per tant estan
inclosos a l'ADR, les botelles de gas estan excloses de l'àmbit d'aplicació de la DEP
en virtut de l'article 1, apartat 3.19.
Nota 1: No estan inclosos a l'excepció de l'article 3, segon paràgraf de l'apartat
1.1, ja que aquest apartat només preveu els extintors portàtils.
Nota 2: Aquestes botelles a pressió estan incloses a la DEPT.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 19/12/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 27/02/2002
Observacions:
*N. del T.: El terme “botelles de gas” (en anglès “gas cylinders”), es refereix a recipients
transportables per a gasos comprimits, liquats, dissolts o criogènics. Segons la seva mida i
mètode de fabricació es coneixen també com a bidons a pressió, bombones, cilindres i tubs.
Vegeu definicions al Reglament d’equips a pressió ITC EP-6 (RD 2060/2008).
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Guia 1/37
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.9.
Pregunta:

Els equips a pressió, com separadors, col·lectors, vàlvules i elements de
canalització ubicats entre el pou submarí i la plataforma per a l'extracció i el
processament de petroli o gas, estan inclosos a la Directiva d'equips a pressió
(DEP)?

Resposta:

No

Motius:

L'exclusió de l'article 1, apartat 3.9, preveu tots els equips de control de pous
especificats en aquest article, així com el conjunt d’equips aigües amunt d’aquests
equips de control de pous.
Nota 1: En alguns casos, un equip posat al fons marí (per exemple, un
separador) s’interposa entre els equips especificats a l'article 1, apartat 3.9, i les
canalitzacions. En aquest cas l'equip sí que està inclòs a la DEP.
Nota 2: La DEP, en general, i l'article 1, apartat 3.9, en particular, no
distingeixen entre els equips submarins i de superfície.
Nota 3: Les solucions concretes per complir amb els requisits essencials de
seguretat han de tenir en compte l'ús submarí d’aquests equips, tal com exigeix
l'anàlisi de riscos.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 24/06/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 03/11/2003
Observacions:
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Guia 1/38
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.2; article 1, apartat 3.2; annex II, quadre 7;
annex II, quadre 9.
Pregunta:

Les canonades dels sistemes d'extinció d'incendis que utilitzen CO2 o gasos inerts
estan incloses a la Directiva d'equips a pressió (DEP)?

Resposta:

Sí

MOTIUS:

1) Encara que el sistema de conduccions de gasos extintors (com el CO2 o els
gasos inerts) es trobin únicament sota pressió quan s'activa el sistema d'extinció i
que aquest sistema estigui obert per l'extrem on es produeix la descàrrega, la
pressió PS a què està sotmès és superior a 0,5 bar.
2) El sistema de canonades d'un sistema de ruixadors no està cobert per l'exclusió
establerta a l'article 1, apartat 3.2, ja que no es tracta de xarxes destinades al
subministrament, la distribució i l'evacuació d'aigua.
Nota 1: El punt per al qual s'especifiqui la pressió PS ha de ser representatiu de
la pressió màxima a què el sistema de canonades està exposat.
Nota 2: Per a la classificació s'ha d'utilitzar el quadre 7 de l'annex II si el
contingut és CO2 o gasos inerts. Per als sistemes de ruixadors cal utilitzar el
quadre 7 per a "les instal·lacions de canonades seques", i el quadre 9, per a les
d'aigua.
Nota 3: La DEP es limita únicament als riscos relacionats amb la pressió. Les
funcions i el funcionament dels sistemes d'extinció d'incendis no estan inclosos a
la DEP.
Vegeu també les guies 1/9 i 9/8.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 09/04/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 23/05/2002
Observacions:
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Guia 1/39
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.6.
Pregunta:

L'article 1, apartat 3.6, disposa que tots "els equips que corresponguin com a
màxim a la categoria I d'acord amb el que disposa l'article 9 d’aquesta Directiva i
que estiguin previstos en una de les directives següents [...] estan exclosos de
l'àmbit d'aplicació d'aquesta Directiva".
Aquesta exclusió també inclou els conjunts?

Resposta:

Sí

Motius:

Mentre que les categories per als equips a pressió es defineixen a l'article 9, les
mateixes categories són d'aplicació i d'utilització per als conjunts de l'article 10. La
Directiva defineix clarament una categoria per a cada conjunt a l'article 10.2.b i
exigeix que s'utilitzin els mòduls d'avaluació de la conformitat segons l'article
10.1.3.
En conseqüència, no hi ha cap problema per determinar quins conjunts estan
exclosos de la Directiva d'equips a pressió segons l'article 1, apartat 3.6.
Nota: Hi ha ambigüitat en algunes versions traduïdes de la Directiva respecte a
l'article 10, apartat 2.b.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 14/03/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 23/05/2002
Observacions:
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Guia 1/40
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.4.
Pregunta:

Què significa “coberta sotmesa a pressió” a la definició d'accessoris a pressió de
l'article 1, apartat 2.1.4?

Resposta:

El terme “coberta sotmesa a pressió” descriu un cos que conté fluid sota pressió
(PS >0,5) o que el transporta (volum V >0).
En conseqüència, un producte l'única superfície de coberta sotmesa a pressió del
qual sigui una brida o un component cargolat no és un accessori a pressió, sinó un
component d'un equip a pressió inclòs a la Directiva d'equips a pressió (DEP)
quan s'usa en aquest tipus d'equips.
Els exemples més usuals de components que no constitueixen accessoris a pressió
són: els interruptors de nivell, els transmissors de pressió muntats a ran i els
termopous.
Nota: Això no s'aplica a aquests dispositius quan s'empren amb una funció de
seguretat.
Vegeu també les guies: 1/8, 1/22, 1/25 i 7/19.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 10/04/2002 esmenada pel grup de
desenvolupament de guies el 18/10/2006
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 23/05/2006
Revisada pel grup de desenvolupament de guies el 17/03/2004, acceptada el 21/11/2006
Observacions:
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Guia 1/41
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.5; article 1, apartat 3.19.
Pregunta:

Els dipòsits de gas liquat del petroli (GLP) o de gas natural comprimit (GNC)
instal·lats permanentment en carretons elevadors motoritzats estan inclosos a
l'àmbit d'aplicació de la DEP?

Resposta:

Sí. Un recipient de GLP o de GNC està inclòs a la DEP i ha d'avaluar-se en funció
de la pressió màxima admissible i del volum.

Motius:

Un carretó elevador amb motor no és considerat un vehicle de motor segons la
Directiva del Consell 70/156/CEE, i és per això que l'exclusió de l'article 1,
apartat 3.5, no s'aplica.
Nota 1: Les botelles de gas* transportables que també es puguin utilitzar als
carretons elevadors estan inclosos a l'àmbit d'aplicació de l'ADR i, com a tals,
estan exclosos de la DEP en virtut del que disposa l'article 1, apartat 3.19.
Nota 2: Aquest criteri també s'aplica a les màquines similars que no estiguin
incloses a la Directiva 70/156/CEE.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 30/01/2007
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 27/01/2003 (revisada pel grup de desenvolupament
de guies el 30/01/2007, aprovada pel grup de desenvolupament de guies el 18/04/2007).
Observacions:
*N. del T.: El terme “botelles de gas” (en anglès “gas cylinders”), es refereix a recipients
transportables per a gasos comprimits, liquats, dissolts o criogènics. Segons la seva mida i
mètode de fabricació es coneixen també com a bidons a pressió, bombones, cilindres i tubs.
Vegeu definicions al Reglament d’equips a pressió ITC EP-6 (RD 2060/2008)..
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Guia 1/42
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.2; annex I, apartat 2.2.1.
Pregunta: La canonada de descàrrega d'un accessori de seguretat a pressió, que
estarà sotmesa a una pressió PS superior a 0,5 bar, es troba dins de l'àmbit
d'aplicació de la Directiva d'equips a pressió (DEP) quan s'evacua a l'atmosfera?
Resposta: Sí.
Motius: Encara que la canonada de descàrrega només estigui pressuritzada
momentàniament, i l'extrem de la canonada per on es produeix l'evacuació estigui
obert, la canonada compleix amb la definició d'element de canalització d'acord
amb l'apartat 2.1.2 de l'article 1.
Nota 1: Els silenciadors instal·lats en una canonada de descàrrega n’estan
exclosos d'acord amb el que disposa l'article 1, apartat 3.16.
Nota 2: El punt per al qual s'especifiqui la pressió PS, ha de ser representatiu de
la pressió màxima a què el sistema de canonades està exposat.
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 05/11/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 27/01/2003
Observacions:
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Guia 1/43
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.3; annex I, apartat 2.10, annex I, apartat
2.11.
Pregunta:

D'acord amb la definició de la DEP, els accessoris de seguretat es limiten als
equips que prevenen els perills derivats dels excessos a pressió?

Resposta:

No.
Els accessoris de seguretat són dispositius dissenyats per protegir els equips a
pressió i evitar que superin els límits permesos (quant a la pressió, la temperatura,
el nivell de l’aigua…). L'adequació del dispositiu o la combinació de dispositius
s’ha de regir per les característiques particulars de l'equip o del conjunt.
Per exemple:
a) una combinació d'indicador de nivell i un sistema de alleujament de pressió.
b) una combinació d'indicador de nivell baix d'aigua i el dispositiu d’aturada del
cremador instal·lat en una caldera de vapor, incloent tots els elements de la lògica
de seguretat.
c) un sistema de seguretat que detecti la taxa d'una reacció química per prevenir
una reacció en cadena i iniciar accions correctives.
Vegeu també la guia 1/20

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 05/03/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/04/2003
Observacions:
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Guia 1/44
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 1.1.
Pregunta:

Els aparells respiratoris del tipus SCBA (aparells respiratoris autònoms, que
normalment consten d'una botella, un regulador, un tub flexible i una mascareta
per a la cara o la boca) es contemplen a la DEP?

Resposta:

Sí. Els aparells respiratoris es consideren conjunts d'acord amb la DEP, els
elements dels quals han de complir l'avaluació de la conformitat d'acord amb el
seu disseny per a la pressió i altres característiques, i els conjunts estan subjectes a
una avaluació de la conformitat global.

Motius:

Els aparells respiratoris són equips de protecció individual i, com a tals, estan
inclosos dins de l'àmbit d'aplicació de la Directiva EPI 89/686/ECC. Això no
comporta que estiguin exclosos del camp d'aplicació de la DEP, que tracta del risc
de pressió associat.
Vegeu també les guies 1/10, 2/16 i 3/8.
Nota: El mateix raonament és vàlid per als equips d'immersió.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 05/03/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/04/2003
Observacions:
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Guia 1/45
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.5.
Pregunta:

Quan s'aplica l'exclusió de l'article 1, apartat 3.5?

Resposta:

Quan l'equip a pressió és necessari per al funcionament del vehicle (vegeu la guia
1/46) i aquest vehicle està definit en una de les Directives 70/156/CEE,
74/150/CEE i 92/61/CEE, i l'equip a pressió ha estat avaluat per una aprovació de
tipus segons una d'aquestes Directives, o per una aprovació individual del vehicle
segons les regulacions nacionals, llavors estarà exclòs de la DEP.
En cas contrari, s'aplica la DEP.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 07/12/2007
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 07/12/2007
Observacions:
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Guia 1/46
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.5.
Pregunta:

Els equips a pressió instal·lats als vehicles estan inclosos dins de l'àmbit d'aplicació
de la DEP?

Resposta:

L'article 1, apartat 3.5 exclou de l'àmbit d'aplicació de la Directiva "els equips
destinats al funcionament dels vehicles definits en les Directives següents i els
seus annexos:
- Directiva 70/156/CEE, del Consell de 6 de febrer de 1970, relativa a
l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre l'homologació de
vehicles de motor i dels seus remolcs.
- Directiva 74/150/CEE, del Consel, de 4 de març de 1974, relativa a
l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre l'homologació dels
tractors agrícoles o forestals de rodes.
- Directiva 92/61/CEE, del Consell, de 30 de juny de 1992, relativa a la recepció
dels vehicles de motor de dues o tres rodes".
Per exemple, formen part d'aquesta exclusió els elements següents, que són
necessaris per al funcionament dels vehicles: els dipòsits, com són els dipòsits
auxiliars per als sistemes d'energia de frenada (que poden estar previstos a la
Directiva 87/404/CEE, relativa a recipients a pressió simples, que no conté cap
exclusió per als equips instal·lats en vehicles), dipòsits de GLP, GNC o d'hidrogen,
aquells sistemes hidràulics del vehicle que actuen com a amortidors.
Un equip a pressió que no contribueixi directament al funcionament dels vehicles
està inclòs a la DEP (p.ex. els sistemes de climatització, els extintors d'incendi i els
dipòsits GLP fixos col·locats a les caravanes exclusivament per cuinar i escalfar).
En relació amb els sistemes hidràulics, vegeu també la guia 3/13.
Nota: L'article 1, apartat 3.15, exclou els equips a pressió compostos per una
coberta flexible. Els pneumàtics i els coixins de seguretat (coixins d'aire) es troben
dins d'aquesta exclusió.
Vegeu també la guia 1/45.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 15/05/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 03/11/2003
Observacions:
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Guia 1/47
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.1; article 9, apartat 3; article 15, apartat 2.
Pregunta:

És correcte aplicar el marcatge CE en un feix tubular de recanvi d'un bescanviador
de calor de carcassa i tubs a més de el marcatge CE al bescanviador de calor?

Resposta:

No
Motius: Un bescanviador de calor de carcassa i tubs és un recipient de dues
cambres (guia 2/19); no està permès posar el marcatge CE en una única cambra
d'un recipient.
Un feix tubular és un component d'un bescanviador de calor; no és un equip a
pressió.
Vegeu també les guies: 1/3, 1/22, 4/9 i 7/19.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 03/09/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 03/11/2003
Observacions:
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Guia 1/48
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.4; article 1, apartat 3.6; annex I, apartat
2.2.1.
Pregunta:

Els apagaflames i els dispositius antiretorn de flama estan coberts per la Directiva
d'equips a pressió (DEP)?

Resposta:

Sí, quan la pressió màxima admissible PS a la que poden estar exposats és superior
a 0,5 bar, els apagaflames i els dispositius antiretorn de flama estan coberts per la
DEP i, en general, han de ser considerats com a accessoris a pressió. Normalment
aquests apagaflames també estan inclosos dins del camp d'aplicació de la Directiva
ATEX; en aquest cas, estan exclosos de la DEP si no sobrepassen la categoria I
(article 1, apartat 3.6).
S'han d'adoptar solucions per complir els requisits essencials de seguretat referents
a possibles explosions que resultin de l'anàlisi de riscos; també s’han de complir els
requisits essencials de seguretat de la Directiva ATEX.
Nota 1: L'article 1, apartat 2.3, estableix que la PS equival a la pressió màxima
per a la qual està dissenyada la carcassa de l'apagaflames. La PS no equival
necessàriament a la pressió d'explosió; en qualsevol cas s’ha de tenir en compte la
pressió d'explosió, que es pot considerar un cas de càrrega en l'anàlisi de riscs
(vegeu l’annex I, apartat 2.2.1).
Nota 2: En general, els apagaflames s’han de classificar d’acord amb el quadre 6
de l'annex II.
Nota 3: Per a la definició d'apagaflames, vegeu la norma EN 12874:2001.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 20/01/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 17/03/2004
Observacions:
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Guia 1/49
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.12.
Pregunta:

Els acumuladors oleopneumàtics destinats a l’operació d’equips elèctrics d'alta
tensió estan coberts per l'exclusió de l'apartat 3.12 de l'article 1?

Resposta:

No. Aquest tipus d'acumuladors es preveuen a la Directiva d'equips a pressió.

Motius:

L'exclusió de l'article 1, apartat 3.12, només cobreix els embolcalls dels equips
elèctrics d'alta tensió i no els equips a pressió incorporats en aquests productes
elèctrics d'alta tensió.
Vegeu també la guia 1/19.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 17/12/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 17/03/2004
Observacions:
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Guia 1/50
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.10.
Pregunta:

Un cremador de la torxa que es troba en un extrem d’una canonada està dins de
l'àmbit d'aplicació de la Directiva d'equips a pressió (DEP)?

Resposta:

El cremador de la torxa està inclòs dins de l'àmbit d'aplicació de la DEP, sempre
que la pressió interna sobrepassi els 0,5 bar, cas en què és un accessori a pressió.
Nota 1: Una torxa (o un sistema de torxa) està formada per dues parts: la part
inferior, que bàsicament consisteix en la canonada de descàrrega, i la part
superior, situada a l'extrem de la canonada (normalment unida mitjançant brides)
que és el cremador, on s'encén la flama. En alguns dissenys s'instal·la un
dispositiu al cremador de la torxa per regular el flux.
Nota 2: La canonada de descàrrega està prevista a la DEP.
(Vegeu la guia 1/42).

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 24/02/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 17/03/2004
Observacions:
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Guia 1/51
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.12.
Pregunta:

Què s'entén per “alta tensió” segons l'article 1, apartat 3.12?

Resposta:

“Alta tensió” significa que el voltatge més alt en condicions normals, tant entre
els dos connectors com entre un connector i el terra, sobrepassa els valors
següents:
- per a corrent altern: 1000V
- per a corrent continu: 1500V

Motius:

La Directiva de baixa tensió 73/23/CEE i la seva esmena 93/68/CEE disposen:
"Article 1, als efectes d’aquesta Directiva s'entén per “material elèctric” qualsevol
classe de material elèctric destinat a emprar-se amb una tensió nominal compresa
entre 50 i 1.000 V en corrent altern, i entre 75 i 1.500 V, en corrent continu."

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 16/04/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 07/09/2004
Observacions:
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Guia 1/52
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.6; article 3, apartat 1.2; annex II, quadre 2.
Pregunta:

L'article 3, apartat 1.2, disposa que totes les olles a pressió han de complir els
requisits essencials que figuren a l'annex I; l'article 1, apartat 3.6, exclou del camp
d'aplicació de la Directiva els equips que corresponguin com a màxim a la
categoria I i que estiguin inclosos a la Directiva 73/23/CEE (substituïda per de la
Directiva 2006/95/CE). Com s’han d’aplicar aquests dos articles a les olles a
pressió elèctriques?

Resposta:

Totes les olles a pressió elèctriques la pressió màxima admissible de les quals
superi els 0,5 bar també estan incloses dins de l'àmbit d'aplicació de la Directiva
97/23/CE, independentment del producte volum per pressió.

Motius:

El risc de pressió de les olles a pressió pot ser alt si el disseny no és adequat. Per
aquest motiu, el disseny de les olles a pressió ha d'estar subjecte a l'avaluació de
la conformitat d'almenys un dels mòduls de la categoria III. Això s'aplica tant a
olles a pressió elèctriques, com a olles a pressió escalfades amb foc directe. El
preàmbul sisè de la Directiva explica que l'exclusió establerta a l'article 1, apartat
3.6, està destinada als equips on els riscos deguts a la pressió són petits.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 22/11/2006
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 18/04/2007
Observacions:
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Guia 2/1
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 1.4; annex II, apartat 3.
Pregunta:

Hi ha una contradicció entre els requisits de l'article 3, apartat 1.4, i els que
figuren a l'annex II, apartat 3.
Es poden classificar com a "article 3.3" els accessoris a pressió, tal com s'indica als
quadres de l'annex II, o bé han de complir els requisits essencials com s'indica a
l'article 3, apartat 1.4?

Resposta:

Segons l'annex II, apartat 3, els accessoris a pressió es classifiquen utilitzant els
quadres corresponents de l'annex II en funció de la seva PS, el seu V i/o DN i el
grup de fluids a què estan destinats. Els accessoris a pressió amb valors baixos de
PS, volum i/o DN, consegüentment, cauran llavors dins les disposicions de l'article
3.3. Aquests accessoris a pressió no han de complir els requisits essencials, sinó
únicament les bones pràctiques d'enginyeria.

Motius:

Els requisits de l'annex II són més precisos i prevalen. Quan es va establir la
Directiva, quedava clar que no hi havia cap intenció d'exigir que tots els accessoris
a pressió dels equips que han de complir els requisits essencials, també haguessin
de complir tots els requisits anteriors.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el:13/10/1998
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/01/1999 (reeditada el 01/2001).
Observacions: Reserves per part de Suècia i Dinamarca.
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Guia 2/2
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.6; article 3, apartat 1.3.
Pregunta:

La Directiva utilitza el concepte de diàmetre nominal (DN) —definit a l'article 1,
apartat 2.6— per a la classificació de canonades o d’accessoris de canonades
(vegeu l'article 3, apartat 1.3). Com s'ha d'aplicar la Directiva per classificar tots
aquells productes o accessoris tubulars per als quals no existeix el concepte de DN
(tubs de coure, vàlvules de plàstic, seccions buides...)?

Resposta:

A manca de normes del DN, s'assumeix que aquest correspon al diàmetre interior,
en mil·límetres, per als productes circulars, o al diàmetre, en mil·límetres, de la
secció de flux equivalent, per als productes no circulars.
En el cas de les canonades no circulars, s'ha de determinar un diàmetre
comparatiu a partir de la secció transversal existent. Aquest diàmetre comparatiu
s'ha d'utilitzar com a base per classificar-lo.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 13/10/1998
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/01/1999
Observacions:
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Guia 2/3
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 1; annex II.
Pregunta:

Com s'han de classificar els recipients i les canonades per a aigua sobreescalfada?

Resposta:

Els recipients per a aigua sobreescalfada es preveuen a l'article 3, apartat 1.1. a),
últim paràgraf, i al quadre 2.
Les canonades per a aigua sobreescalfada s'estableixen a l'article 3, apartat 1.3 a),
segon paràgraf, i al quadre 7.
Aquestes respostes s'apliquen a recipients o canonades no sotmesos a aportació de
calor per a temperatures superiors a 110 ºC.
Els recipients o canonades sotmesos a l'acció d'una flama o a qualsevol altra
aportació de calor a una temperatura màxima admissible superior a 110 °C
destinats a produir vapor o aigua sobreescalfada, es preveuen a l'article 3, apartat
1.2, i al quadre 5.
Vegeu també les guies 2/13 i 2/22.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 27/11/1998
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/01/1999, esmenada el 04/2002
Observacions:
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Guia 2/4
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.1; article 1, apartat 2.1.2.
Pregunta:

Quin tipus d'equip a pressió és un bescanviador de calor?

Resposta:

Els bescanviadors de calor es consideren recipients. Com a excepció, els
bescanviadors de calor que consisteixen en tubs rectes o corbats que poden estar
connectats per un o més col·lectors comuns circulars formats també per tubs es
classifiquen, segons l'article 2, apartat 2.1.2, última frase, com a canonades si, i
només si, es compleixen les 3 condicions següents:
• l'aire és el fluid secundari
• s'utilitzen en sistemes de refrigeració, en sistemes d'aire condicionat o en
bombes de calor
• predominen els elements de canonades
Per a aquests bescanviadors de calor amb col·lectors, els elements de canonades
són predominants si Catp ≥ Catv , on:
Catp = Categoria virtual que és d'aplicació, segons la Directiva 97/23/CE, si el
bescanviador de calor es classifica com a canonada utilitzant el DN del seu
col·lector més gran.
Catv = Categoria virtual que és d'aplicació, segons la Directiva 97/23/CE, si el
col·lector més gran, sense la canonada de connexió, es classifica com a recipient
(és a dir, per determinar Catv, no es té en compte el volum V total de el
bescanviador de calor, sinó només el volum VH del col·lector més gran).
Quan el resultat sigui Catv > Catp, s'ha de determinar la classificació adequada del
recipient utilitzant el volum de el bescanviador de calor complet (col·lector més
tubs de connexió).
Nota: Els bescanviadors de calor constituïts per tubs que no compleixin els
requisits de l'excepció no s'han de classificar segons l'última frase de l'article 1,
apartat 2.1.2, com a canonades; sinó que s'han de classificar com a recipients. Per
exemple:
• Els bescanviadors de calor que no s'utilitzin en sistemes de refrigeració,
en sistemes d'aire condicionat o en bombes de calor i que tinguin com a
funció principal escalfar o refredar el fluid contingut utilitzant l'aire
circumdant;
• Una construcció de serpentí de mitja canya o construcció similar en forma
de camisa per escalfar o refrigerar un recipient;
• Un serpentí situat a l'interior d'un recipient per escalfar o refredar-ne el
contingut.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 14/05/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 03/11/2003 Esmenes editorials 07/09/2004,
Reserves per part de Suècia el 16/03/2005.
Observacions: Reserves per part de Suècia sobre la determinació de Catv basant-se únicament
en el col·lector més gran i no pas en la suma dels volums dels col·lectors i en la inclusió de
“sistemes de refrigeració” i condensadors al segon paràgraf de la resposta.
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Guia 2/5
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.4; annex II, quadre 5.
Pregunta:

Alguns generadors d'aigua calenta amb un volum superior a 2 L estan pensats per
generar aigua a una temperatura inferior als 110 ºC, però estan equipats amb un
limitador de temperatura de seguretat de 120 ºC.
Quin valor de temperatura màxima admissible ha de declarar el fabricant?

Resposta:

Si l'equip està dissenyat per funcionar a una temperatura de fins a 110 ºC sense
superar aquest valor, el valor de la TS definit pel fabricant, segons estableix
l'article 1.2.4, ha de ser de 110 ºC. En aquest cas, s'ha de regular el limitador de
temperatura perquè la temperatura de l'aigua no superi els 110 ºC.
En l'exemple de la pregunta, la TS és de 120 ºC.
Vegeu també la guia 2/12.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 08/02/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 24/03/2003 Esmenes editorials el 22/11/2006,
aprovades pel grup de desenvolupament de guies el 18/04/2007
Observacions:
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Guia 2/6
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 1.1; article 3, apartat 2.1; article 3, apartat 2.2.
Pregunta:

Com s'ha de classificar un equip a pressió sotmès a l'acció d'una flama o escalfat
d'una altra manera quan s'escalfa un fluid diferent de l'aigua?

Resposta:

Aquest equip s'ha de considerar un recipient segons l'article 3.1.1 de la Directiva.
També es pot considerar un conjunt, segons l'article 3.2.2.
La definició de conjunts de l'article 3.2.1 afecta únicament conjunts concebuts per
generar vapor o aigua sobreescalfada i no afecta els equips en què s'escalfa un
fluid diferent de l'aigua.
En conseqüència, no s'ha d'utilitzar la classificació utilitzant el quadre 5.
En són exemples d'aquest tipus els generadors de fluid tèrmic, els bescanviadors
de calor (vegeu també la guia 2/4) i els escalfadors d'inducció.
NOTA: Els requisits bàsics de l'annex I, apartat 5, són aplicables a aquest equip a
pressió si presenta un risc de sobreescalfament, excepte si està cobert per l'article
3.3.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 17/02/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 24/03/2000
Observacions:
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Guia 2/7
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 9, apartat 2.1; article 9, apartat 2.2.
Pregunta:

L'article 9 classifica els fluids en referència a l'article 2 (2) de la Directiva
67/548/CEE. Això significa que tots els fluids classificats com a perillosos
pertanyen al grup 1?

Resposta:

No. Únicament els fluids les propietats dels quals es mencionen a l'article 9,
apartat 2 de la Directiva d'equips a pressió (DEP) s'han de classificar dins del grup
1. Segons la classificació de l'annex VI de l'última esmena de la Directiva
67/548/CEE, tenen una o diverses frases de risc següents:
(Aquesta llista fa referència a la versió amb data novembre de 2005)
R2, R3 explosius
R12 extremadament inflamables
R11, R15, R17 fàcilment inflamables
R26, R27, R28, R39 molt tòxics
R23, R24, R25, R39, R48 tòxics
R7, R8, R9 oxidants
Per fluids inflamables, vegeu la guia 2/20.
Nota 1:
La referència a la Directiva 67/548/CEE s'utilitza per a les definicions dels riscos
de les substàncies. L'annex I d'aquesta Directiva no és exhaustiu, amb
independència de la versió que es consulti. El fet que una substància no figuri a la
llista de l'annex I d'aquesta Directiva, no implica la seva classificació al grup 1 o 2.
Es recomana, si escau, remetre's al full de dades de seguretat lliurat amb el
producte d'acord amb la Directiva 91/155/CEE per identificar si s'inclouen o no
els riscos del grup 1. També es pot consultar la classificació de les substàncies
segons la Directiva 67/548/CEE al web de l'European Chemical Bureau
http://ecb.jrc.it).
Nota 2:
Els fluids que tenen el símbol T o T+ no són necessàriament del grup 1. Per
exemple, els fluids classificats com a cancerigens poden tenir el símbol T. No
obstant això, no pertanyen al grup 1 de fluids de la DEP perquè no estan
classificats com a tòxics (per exemple, sals de 2-naftilamina, índex núm. 612-07100-0). A la Directiva 67/548/CEE, els símbols i la classificació no són el mateix.
Els símbols es defineixen a l'article 6 de la Directiva 67/548/CEE (article 16 de
l'esmena 79/831/CEE) i aquest article no es menciona a l'article 9 de la DEP.
La classificació i els símbols s'enumeren per separat a les llistes de fluids de la
Directiva 93/21/CEE i les seves esmenes.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 28/11/2005
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Guia 2/8
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 9, apartat 3.
Pregunta:

Com s'ha de classificar un recipient concebut per contenir aigua per sota dels
100 ºC quan hi ha una cobertura gasosa marginal?

Resposta:

Aquest tipus de recipient es classifica segons el quadre 4, sempre que la cobertura
gasosa s'elimini permanentment.
Com a exemples d'aquests recipients podem mencionar els recipients domèstics
d'aigua calenta sanitària, en què l'aire entrant s'acumula a la part superior i se sol
eliminar mitjançant l'ús.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 14/12/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 24/03/2000
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Guia 2/9
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 1.1; article 9, apartat 3.
Pregunta:

Quins valors de pressió i volum s'han d'utilitzar per determinar la categoria dels
recipients utilitzats com a acumuladors pneumàtics o altres recipients amb una
membrana flexible o recanviable, atès que estan formats per dues cambres amb
diferents fluids?

Resposta:

S'ha d'utilitzar la pressió màxima admissible (PS) del recipient i el volum total del
recipient, d'acord amb l'article 9.3

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 14/12/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 24/03/2000
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Guia 2/10
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 1.1; article 9, apartat 3.
Pregunta:

Si un recipient conté un fluid que compleix les condicions del paràgraf
introductori de l'article 3, apartat 1.1 (a) (per exemple, aire) i un líquid que
compleix les condicions del paràgraf introductori de l'article 3, apartat 1.1 (b)
(per exemple, aigua), com s'ha de classificar aquest recipient?

Resposta:

A l'article 9, apartat 3, s'indica que la classificació s'ha de fer d'acord amb el fluid
que requereixi la categoria més alta. S'ha d'utilitzar el volum total (V) del
recipient, segons es defineix a l'article 1, apartat 2.5, per determinar la categoria
d'avaluació de la conformitat, i no pas el volum real que ocupen els fluids
individuals en un moment determinat.
Vegeu també les guies 2/8 i 2/9.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 20/02/2001
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Guia 2/11
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 10, apartat 1.4; annex II, annex III.
Pregunta:

Quan pot aplicar un fabricant un mòdul d'una categoria superior i quines són les
conseqüències que se’n deriven?

Resposta:

L'article 10.1.4 estableix que els fabricants poden escollir aplicar un dels
procediments previstos per una categoria superior, sempre que existeixi aquesta
categoria. Les paraules “sempre que existeixi aquesta categoria” aclareixen que si
un equip a pressió s'ha classificat en la categoria IV, no hi ha cap mòdul de
categoria superior. Fins i tot per als quadres de l’Annex II on les categories III i / o
IV no estan previstes, el procediments corresponents a aquestes categories poden
ser utilitzats.
Els procediments disponibles són els mòduls o les combinacions de mòduls
descrits a l'article 10.1.3.
Si s'escull un mòdul (o una combinació de mòduls) d'una categoria superior, s'han
de complir tots els requisits d'aquest mòdul, fins i tot el marcatge del número
d'identificació de l'organisme notificat.
No obstant això, l'ús d'un mòdul (o una combinació de mòduls) d'una categoria
superior no canvia la classificació real de l'equip. Els requisits de l'annex I són els
resultants de la classificació real, llevat que el mateix mòdul indiqui uns requisits
específics.
Vegeu també la guia 2/18.
NOTA: Quan al text de la Directiva preveu explícitament la utilització de
determinats mòduls, no es possible escollir-ne d'altres. Vegeu, per exemple, el
quadre 4 de l'annex II.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 25/08/2000
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Guia 2/12
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.4.
Pregunta:

Per a les calderes d'aigua calenta controlades per un termòstat i protegides amb
un limitador de temperatura de seguretat, quina és la temperatura màxima
admissible (TS)?
(a) la temperatura màxima prevista de funcionament en condicions normals
controlada pel termòstat, o
(b) la temperatura programada de l'últim dispositiu de seguretat contra el
sobreescalfament, és a dir, del limitador de temperatura.

Resposta:

La resposta correcta és la (b).
Nota: Els fabricants han d'assegurar-se que l'equip és suficientment robust per
resistir la possible calor residual un cop activat el limitador.
Vegeu també la guia 2/5.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 18/02/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 24/03/2000
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Guia 2/13
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 1.1; article 3, apartat 1.2; article 3, apartat 1.3;
annex II.
Pregunta: Com poden utilitzar els fabricants l'article 3.1 per determinar els quadres
d'avaluació de la conformitat corresponents de l'annex II?
Resposta:
Recipient i/o
canonada que conté
un fluid
NO

NO

S’escalfa d’una
altra manera?

Està sotmès a l’acció
d’una flama?
Sí

SÍ

Sí
Risc de
sobreescalfament?
NO

NO

Destinat a la generació de
vapor o d’aigua
sobreescalfada a
temperatures superiors als
110 ºC?

Sí
Recipient?

Sí

NO
Canonada

NO

Quadre 5

Sí

Q (vegeu
més avall)

Quadres 1
i2

NO

Quadres
3i4

Quadres
6i7

Q (vegeu
més avall)

Sí

Quadres
8i9

Q. El recipient o la canonada conté líquid a una pressió de vapor que a la
temperatura màxima admissible no supera en més de 0,5 bar la pressió atmosfèrica
normal?
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 05/05/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 29/06/2000
Observacions:

2. Classificació i categories
Pàgina 81

Guia 2/14
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 1.1; annex II, quadre 2.
Pregunta:

A l'article 3, apartat 1.1(a), segon paràgraf, s'estableix que tots els extintors
portàtils han de complir els requisits essencials de seguretat i s'han d'avaluar
segons l'annex II, quadre 2. A més, al quadre 2 s'indica que els extintors portàtils,
de manera excepcional, s'han de classificar almenys en la categoria III.
A quines parts d'un extintor portàtil s'apliquen aquests requisits?

Resposta:

L'article 3, apartat 1.1 (a) i l'annex II, quadre 2, s'apliquen a recipients i, per tant,
els requisits són per al cos (ampolla) de l'extintor portàtil. La resta de components
de l'extintor portàtil que són equips a pressió es classifiquen segons l'article 3 i
s'avaluen segons els quadres corresponents.
NOTA: Un extintor portàtil és un conjunt, i es defineix a l'article 1, apartat 2.1.5,
i a l'article 3, apartat 2.2. S'ha de sotmetre a un procediment general d'avaluació
de la conformitat, segons l'article 10, apartat 2, i ha de portar el marcatge CE de
conjunt.
El procediment general d'avaluació de la conformitat de l'article 10, apartats 2 (b)
i 2(c), està determinat per la categoria més alta aplicable de l'equip en qüestió i
no pas per la categoria dels accessoris de seguretat que pugui tenir. Atès que el
cos (ampolla) d'un extintor portàtil correspon com a mínim a la categoria III, cal
aplicar els procediments generals d'avaluació establerts per la categoria III, com a
mínim.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 02/10/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 07/11/2000
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Guia 2/15
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 1.2; annex II, quadre 5.
Pregunta:

La classificació de les olles a pressió a la categoria III per a l'avaluació del disseny
significa que els seus requisits essencials de seguretat són també els que
corresponen a la categoria III?

Resposta:

No. D'acord amb l'article 3, apartat 1.2, totes les olles a pressió han de complir els
requisits essencials de la seguretat de la Directiva i han de portar el marcatge CE.
La categoria de les olles a pressió, quant als requisits essencials de seguretat, es
determina en aplicació de l'article 9, apartat 1, d'acord amb el quadre 5 de l'annex
II; és a dir:
- Categoria I per a olles a pressió per a les quals el producte PS x V no
superi els 50 bar x L.
- Categoria II per a olles a pressió amb una pressió no superior als 32 bar i
un producte PS x V superior a 50 bar x L i inferior a 200 bar x L.
Les úniques diferències quant als requisits essencials de seguretat respecte de la
categoria s'indiquen a l'annex I, apartats 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 4.2 c i 4.3 (vegeu
també la guia 2/11).
L'avaluació del disseny s'ha de realitzar d'acord amb un mòdul de la categoria III o
IV, és a dir, els mòduls B, B1, G, H o H1.
Nota: Quan s'utilitzi el mòdul B o B1 i no hi hagi cap organisme notificat implicat
en la fase de producció, no s'ha de marcar el número d'identificació d'organisme
notificat.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 19/12/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el:27/02/2002
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Guia 2/16
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.3; annex I, apartat 2.11.
Pregunta:

Els reguladors de pressió són accessoris de seguretat dins del context de la DEP?

Resposta:

En general, els reguladors de pressió són accessoris a pressió.
Només en el cas que compleixin la definició dels accessoris de seguretat i,
consegüentment, tinguin una funció de seguretat específica, s'han de considerar
accessoris de seguretat i han de complir els requisits de l'annex I, apartat 2.11.
Si s’instal·la un regulador de pressió a un conjunt en què la pressió de disseny
aigües avall del regulador és inferior a la pressió aigües amunt del mateix, i la
pressió aigües avall no està protegida mitjançant un accessori de seguretat, el
fabricant del conjunt ha d'assegurar-se que aquest regulador de pressió compleix
els requisits d'un accessori de seguretat.
Nota: És previsible que alguns reguladors de pressió sense una funció de
seguretat específica es puguin utilitzar de manera inadvertida com a accessoris de
seguretat. El fabricant del regulador de pressió ha d'incloure l'avís corresponent a
les instruccions d'ús.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 27/03/2007
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 26/06/2001 Esmenes editorials el 27/03/2007,
aprovades pel grup de desenvolupament de guies el 18/04/2007
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Guia 2/17
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 9; annex II, apartat 3.
Pregunta:

Com es classifiquen els accessoris a pressió?

Resposta:

El factor determinant ha de basar-se en les característiques de l'accessori a
pressió. En alguns casos es considera adequat utilitzar tant el volum com el DN.
En aquests casos, l'accessori a pressió s'ha de classificar a la categoria més alta.
En el cas de les vàlvules, normalment és més adequat utilitzar el DN.
Vegeu també la guia 2/1.

Motius:

Cal observar que algunes versions traduïdes no són suficientment clares respecte
d'aquest punt.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 29/11/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 26/06/2001
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Guia 2/18
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 3; article 10, apartat 1.4.
Pregunta:

L'article 10, apartat 1.4, estableix que un fabricant pot aplicar un dels
procediments d'avaluació de la conformitat que s'aplica a una categoria (avaluació
de la conformitat) superior, si n'hi ha. Això significa que el fabricant d'un equip a
pressió previst a l'article 3, apartat 3, que fa referència a les bones pràctiques
d'enginyeria (BPI), pot aplicar, per exemple, el mòdul A i, en conseqüència, el
marcatge CE?

Resposta:

No.
L'article 9, apartat 1, es refereix a la classificació dels equips a pressió mencionats
a l'article 3, apartat 1 (i no pas apartat 3), i l'article 10 estableix com s'han de
determinar els procediments d'avaluació de la conformitat per a aquests equips.
Així doncs, l'article 10, apartat 1.4, no cobreix equips a pressió conformes a les
bones pràctiques i no suposa cap derogació de les disposicions de l'article 3,
apartat 3, que prohibeix explícitament el marcatge CE dels equips a pressió
classificats en aquest apartat de bones pràctiques d’enginyeria.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 25/08/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 07/11/2000
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Guia 2/19
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.1; article 3, apartat 1.1; article 9, apartat 1;
article 9, apartat 3; annex I, apartat 2.2.3.
Pregunta:

Dues cobertes dissenyades per contenir fluids sota pressió i que tinguin una part
comuna (per exemple, una paret de separació) constitueixen dos recipients o bé
dues cambres del mateix recipient?

Resposta:

Constitueixen dues cambres del mateix recipient.
Els requisits tècnics i el procediment d'avaluació de la conformitat que cal aplicar
es determinen de la manera següent:
Cada cambra es classifica d'acord amb l'article 3, apartat 1.1, i l'article 9,
apartat 1. D'aquesta manera s'estableixen els requisits tècnics per a cada
cambra. El procediment d'avaluació de la conformitat que cal aplicar al
recipient complet es basa en la categoria més alta de les cambres.
Els requisits tècnics que cal aplicar a la part comuna són els de la categoria més
alta de les dues cambres.
L'anàlisi de riscos de les cambres individuals ha de tenir en compte l'efecte
d’aquests riscos sobre el recipient complet.
El marcatge ha d' incloure els límits de les dues cambres, encara que els límits
d'una cambra no superin els límits de l'article 3, apartat 1.1.

Motius:

Si un recipient està format per diverses cambres, primer s'ha de classificar
cadascuna de les cambres. La classificació i els requisits tècnics de cada cambra es
basen en l'article 3, apartat 1.1, i en l'article 9, apartat 1. El procediment
d'avaluació de la conformitat que cal aplicar al recipient complet està determinat
per la categoria més alta.
Exemples:
Un bescanviador de calor per refredament que conté aigua al costat dels
tub o al costat de la carcassa.
Un cos d'una vàlvula o una canonada amb encamisat calefactor o
refrigerant de volum reduït.
NOTA 1: Cal aplicar les bones pràctiques d'enginyeria com a requisit tècnic per a
una cambra que no superi el límit pertinent de l'article 3, apartat 1.1.
NOTA 2: Vegeu la guia 1/13 per als casos en què la pressió màxima admissible
d'una cambra no superi els 0,5 bar.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 05/07/2005
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 31/03/2006
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Guia 2/20
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 9, apartat 2.1.
Pregunta:

Què significa “inflamable” a l'article 9, apartat 2.1, 4rt paràgraf de la DEP?

Resposta:

“Inflamable” es refereix a qualsevol fluid que es pretengui utilitzar a una
temperatura màxima admissible (TS) superior al seu punt d'inflamació.

Motius:

Tot i que no s'ajusta completament a la definició de la Directiva 67/548/CEE,
aquesta resposta era clarament la intenció del Consell i del Parlament, tal com
mostra la frase entre parèntesis al text de la DEP.
Nota 1:
Un fluid definit com a “inflamable” segons la Directiva 67/548/CEE no pertany al
grup 1 si la seva temperatura màxima admissible (TS) és inferior al seu punt
d'inflamació.
Nota 2 :
Els olis per a transferència de calor no es defineixen com a “inflamables” segons la
Directiva 67/548/CEE (i les esmenes corresponents), perquè el seu punt
d'inflamació és superior als 55 °C. No obstant això, si la seva temperatura màxima
admissible (TS) és superior al seu punt d'inflamació, el risc d’aquest oli per a
transferència de calor correspon a la definició de fluid inflamable del grup 1
donada a l'article 9, apartat 2.1.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 15/12/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el:19/01/2005
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Guia 2/21
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 2.2; annex I, apartat 2.3; annex II quadre 1;
annex II, quadre 6.
Pregunta:

Els quadres 1 i 6 de l’annex II de la DEP inclouen una referència a un gas
inestable (indicant que, aleshores, s’ha de classificar l’equip en les categories III o
IV). Quina és la definició de gas inestable?

Resposta:

Un gas inestable en aquest context és un gas o un vapor que es pot transformar de
manera espontània i provocar un augment brusc de la pressió.
Aquesta transformació, per exemple, pot ser el resultat una variació relativament
petita d'un paràmetre operatiu (per exemple, la pressió, la temperatura) en un
volum tancat.
Normalment, aquestes substàncies es comercialitzen en una forma estabilitzada.
El conveni ADR:2001, capítol 2.2.2.2.1, conté els criteris generals per a la
classificació dels gasos. Es facilita una indicació amb el concepte d'"estabilitzat" als
quadres A i B del capítol 3.2 de l'ADR:2001.
Són exemples típics de gasos inestables: l'acetilè (UN 1001), el metilacetilè (UN
1060) i el fluorur de vinil (UN 1860).
Nota: La Directiva 67/548/CEE sobre la classificació, embalatge i etiquetatge de
les substàncies perilloses no preveu aquest punt.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 13/03/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 23/05/2002
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Guia 2/22
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 1.2; annex I, apartat 5.
Pregunta:

Què significa el terme "reescalfament" a l'article 3, apartat 1.2?

Resposta:

Reescalfament, en el sentit utilitzat a l'article 3, apartat 1.2, significa superar la
temperatura de disseny, per exemple en el cas d'una fallada d'un sistema de
seguretat o per un error d'operador.
El reescalfament és un perill que no es pot eliminar mitjançant un sistema de
seguretat, però sí que se'n pot minimitzar el risc.
No obstant això, si la temperatura de disseny té en compte la temperatura més
alta en totes les condicions possibles, no hi ha cap perill de reescalfament.
Nota: La temperatura de disseny ha de tenir en compte la temperatura més alta
del material, i no únicament la del fluid que conté l'equip.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 10/04/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el:23/05/2002
Observacions:
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Guia 2/23
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 1.3; annex II.
Pregunta:

Com s'ha de classificar un panell solar?

Resposta:

Aquest tipus d'equip a pressió s'ha de considerar un bescanviador de calor que
conté aigua calenta o sobreescalfada (amb additius o sense).
Només quan un panell solar està dissenyat íntegrament per suportar les
temperatures més elevades possibles (les condicions d'estancament o aturada de la
recirculació es troben dins del rang de funcionament normal), no es produeix cap
risc de reescalfament (vegeu la guia 2/22). En conseqüència, cal classificar-lo
utilitzant el quadre 2 de l'annex II (vegeu la guia 2/13).
Vegeu també la guia 2/4.
Nota: Un panell solar típic es classificaria com un equip previst per l'article 3,
apartat 3, a causa de la seva pressió màxima admissible i el seu volum.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 28/11/2005
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 31/03/2006
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Guia 2/24
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.7; article 9, apartat 3.
Pregunta:

L'article 9, apartat 3, indica que quan una cambra conté diferents fluids, la seva
classificació es regeix pel fluid de la categoria més alta. És possible donar
orientacions sobre com s'ha de procedir per classificar mescles de fluids?

Resposta:

Quan una mescla de fluids conté almenys un fluid classificat en el grup 1, la
mescla s'ha de classificar al grup 1, llevat que el full de dades de seguretat de la
mescla permeti classificar-la al grup 2.
Un "full de dades de seguretat" és un document establert d'acord amb la Directiva
91/155/CE, en aplicació de les directives 67/548/CEE i 99/45/CE (*).
Proporciona tota la informació de seguretat necessària, concretament la
classificació de les frases de risc mencionades a l'article 9, apartat 2.1, de la DEP.
Nota: Quan es fabrica un equip per a una aplicació específica definida per
l'usuari, normalment és l'usuari qui especifica el fluid que ha de contenir o
transportar l'equip a pressió. Per tant, l'usuari ha d'indicar al fabricant de l'equip a
pressió la classificació del fluid o proporcionar els detalles necessaris perquè el
fabricant de l'equip a pressió pugui classificar-lo.
(*)
- Directiva 67/548/CEE del Consell, de 27 de juny de 1967, relativa a
l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives en
matèria de classificació, embalatge i etiquetatge de les substàncies perilloses.
- Directiva 1999/45/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de maig de
1999,
sobre l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives
dels Estats membres relatives a la classificació, l'embalatge i l'etiquetatge de
preparats perillosos.
- Directiva 91/155/CEE de la Comissió, de 5 de març de 1991, per la qual es
defineixen i fixen, en aplicació de l'article 10 de la Directiva 88/379/CEE del
Consell, les modalitats del sistema d'informació específica, relatiu als preparats
perillosos.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 18/06/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 03/10/2002
Observacions:
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Guia 2/25
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex II.
Pregunta:

Es pot classificar un equip a pressió en una categoria superior a la categoria
resultant de l'aplicació dels quadres de l'annex II?

Resposta:

No.
La classificació d'un equip a pressió es basa en els factors següents:
•
•
•

tipus d'equip (recipient, canonada o accessori a pressió),
tipus de fluid: líquid o gasós,
grup de fluid: grup 1 o 2.

Aquests factors determinen el quadre de l'annex II que cal utilitzar. Al quadre
corresponent, la pressió màxima admissible i el volum en el cas dels recipients, o
la pressió màxima admissible i el diàmetre nominal en el cas de les canonades,
determinen la categoria de l'equip. Per exemple, una vàlvula classificada com a DN
25 només pot classificar-se dins les bones pràctiques d'enginyeria segons l'article 3,
apartat 3, i, per tant, mai no pot portar el marcatge CE (vegeu també la guia
2/17).
Nota 1: La Directiva, en casos excepcionals requereix utilitzar una categoria
superior (per exemple, en recipients per a gas inestable o en extintors portàtils),
però, tot i així, el fabricant no pot escollir la categoria.
Nota 2: Als quadres de l'annex II, no es tracta la classificació dels accessoris de
seguretat (vegeu l'apartat 2 de l'annex II).
Nota 3: La DEP ofereix una certa flexibilitat perquè un fabricant pugui aplicar un
procediment d'avaluació de la conformitat d'una categoria superior, si existeix
aquesta categoria (vegeu la guia 2/11). Pel que fa als equips de bones pràctiques
d'enginyeria, vegeu la guia 2/18.
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 19/09/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 04/10/2002
Observacions: Reserves per part de Suècia sobre l'exemple a causa de la guia 2/1
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Guia 2/26
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1.
Pregunta:

Com s'ha de classificar un recipient que conté un sòlid "perillós que no està en
suspensió"envoltat per un gas del grup 2?

Resposta:

S'ha de classificar segons el quadre 2.

Motius:

L'article 1, apartat 2.7, defineix els fluids com a gasos, líquids i vapors, i preveu
els fluids que contenen una suspensió de sòlids (vegeu la guia 1/24). L'article 9,
en relació amb l'article 3, només menciona gasos, líquids i vapors per a la seva
classificació.
Nota: Les característiques del sòlid s'han de tenir en compte en l’anàlisi de riscos
i no han d'influir en la classificació del recipient.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 05/03/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/04/2003
Observacions:
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Guia 2/27
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 9, apartat 2.1; annex I, apartat 2.2; annex I, apartat 3.
Pregunta:

Com s'ha de classificar un equip a pressió que contingui un fluid o diversos fluids
quan a l'interior de l'equip es produeix una reacció física o química?

Resposta:

La classificació està determinada pel fluid de la categoria més alta, tenint en
compte els fluids inicials, intermedis i finals, que es poden produir a partir de
totes les condiciones previstes raonablement.
Vegeu també les guies 2/21 i 2/24.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 24/03/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/04/2003
Observacions:
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Guia 2/28
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.2 ; article 3, apartat 1.3; annex II.
Pregunta:

Com s'ha de classificar una "canonada" (segons es defineix a l'article 1, apartat
2.1.2), que està formada per tubs de diferents DN?

Resposta:

Per a aquestes canonades, cal utilitzar el màxim DN usat com a base per a la
classificació.
Nota: El terme "canonada" utilitzat més amunt es refereix a un equip a pressió i
no pas a un "conjunt", tal com preveu l'article 1, apartat 2.1.5.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 24/03/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el:28/04/2003
Observacions:

Guies d’aplicació de la Directiva d’equips a pressió
Pàgina 96

Guia 2/29
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 2.10.
Pregunta:

Un recipient a pressió (PS > 0,5 bar) té muntada una vàlvula trencadora de buit
com a protecció contra el col·lapse (pressió externa) durant les operacions de
buidatge.
Aquesta vàlvula és un accessori de seguretat?

Resposta:

Sí. Si es preveu instal·lar una vàlvula trencadora de buit per instal·lar en un equip
a pressió (PS > 0,5 bar) on és possible que es produeixi un col·lapse provocat pel
buit en certes condicions previsibles, aquesta vàlvula és un accessori de seguretat,
segons es defineix a l'article 1, apartat 2.1.3 i s'ha d'avaluar com a tal.
Vegeu també la guia 1/43).
Nota 1:
Només s'han de classificar com a accessoris de seguretat les vàlvules que tinguin
una funció directa de seguretat.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 15/12/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 19/01/2005
Observacions:
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Guia 2/30
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.7; article 9, apartat 2.1; article 9, apartat 2.2.
Pregunta:

Com s'ha de classificar un fluid que contingui un sòlid en suspensió?

Resposta:

Aquesta classificació ha de tenir en compte el grup del fluid, el grup del sòlid i el
grup de la mescla, si escau.
Quan es coneix el grup de la mescla, segons la Directiva 99/45/CE "Directiva
sobre preparats perillosos", s'utilitza aquest grup per a la classificació.
En cas contrari, la classificació es basa en el grup més alt del fluid i del sòlid.
Vegeu també les guies 1/24, 2/24, 2/26 i 2/27.

Motius:

L'article 1.2.7 de la DEP estipula que un fluid pot contenir una suspensió de
sòlids. La Directiva 67/548/CEE, a la qual es fa referència a l'article 9 de la DEP,
defineix les "substàncies" com "els elements químics i els seus compostos en estat
natural o els obtinguts mitjançant qualsevol procediment de producció", i els
"preparats", com a "mescles o solucions compostes per dues o més substàncies", és
a dir, no es limita als "fluids purs". L'article 3 de la Directiva 67/548/CEE
proporciona la classificació que s'ha de fer segons el nivell de perill més alt.
Nota:
Quan un sòlid està en suspensió en un fluid, el risc que quan es produeix d'un
accident degut a la pressió s'alliberin partícules sòlides és considerablement major
que en el cas d'un bloc sòlid immers en un fluid (el cas de la guia 2/26). Això
explica les diferents conclusions d'aquesta guia i de la guia 2/26.
Quan les partícules sòlides són suficientment grans perquè no es pugui produir
cap alliberament de partícules sòlides en cas d'un accident degut a la pressió,
s'aplica la guia 2/26.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 15/05/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 03/11/2003
Observacions:
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Guia 2/31
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.2; article 1, apartat 2.1.4.
Pregunta:

Com s'han de considerar, en aplicació de la Directiva d'equips a pressió (DEP), els
components de canonades connectats entre si i connectats també a vàlvules? I
quines són les provisions per a la comercialització d’aquests components?

Resposta:

La DEP distingeix, a l'article 1, apartat 2, entre equips a pressió (recipients,
canonades, accessoris de seguretat i accessoris a pressió) i conjunts.
Diferents components de canonades connectats (per exemple, brides, tubs o
reduccions) constitueixen una " canonada" (vegeu també la guia 1/9). Les
vàlvules són accessoris a pressió i no pas components de canonades.
Una canonada de la categoria I i superior s'ha de comercialitzar amb el marcatge
CE. El mateix s'aplica a cada vàlvula individual.
Per determinar si la unió de vàlvules i canonades constitueix un conjunt que ha de
portar el marcatge CE o no, vegeu les guies 3/9, 3/10 i 3/17.
Nota 1: Una canonada pot incorporar una vàlvula en el seu recorregut. No
obstant això, la vàlvula no es considera una peça d'aquesta canonada. El mateix
s'aplica a qualsevol accessori a pressió connectat a una canonada, per exemple, un
filtre o un comptador.
Nota 2: La unió de vàlvules i canonades es pot integrar després, per part d'un
fabricant de conjunts o d’un usuari, amb altres equips a pressió i constituir un
conjunt tal com es defineix a la DEP o una instal·lació sotmesa a la regulació
nacional (guia 3/2). En aquest cas, pot ser útil especificar en un document
contractual tots els elements que el fabricant d'aquesta unió ha de comunicar al
comprador perquè pugui comprovar el compliment dels requisits essencials de
seguretat del conjunt o de la instal·lació final.
Nota 3: Algunes versions traduïdes no són clares quant a la terminologia
utilitzada per als components que formen una canonada.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 17/12/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 17/03/2004
Observacions:
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Guia 2/32
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.3; annex I, apartat 2.3.
Pregunta:

Un tancament d'obertura ràpida està "equipat amb un dispositiu que impedeix
l'obertura quan la pressió o la temperatura del fluid representen un perill", d'acord
amb l'annex I, apartat 2.3.
Aquest dispositiu de prevenció, es pot considerar un accessori de seguretat segons
la Directiva d'equips a pressió (DEP)?

Resposta:

No. Segons la definició de l'article 1, apartat 2.1.3, un accessori de seguretat està
dissenyat per evitar que un equip superi els límits admissibles.
Nota 1: No obstant això, aquests dispositius tenen unes implicacions de
seguretat importants, que estan previstes pel requisit de seguretat 2.3 de la DEP.
El fabricant ha de tenir en compte això com a part de l'anàlisi de riscos.
Nota 2: Aquest equip de control pot ser de tipus senzill, que s'activi sol, o bé més
complex, per exemple, amb un transmissor de pressió i un actuador.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 20/01/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el:17/03/2004
Observacions:
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Guia 2/33
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.3; annex II.
Pregunta:

Quan un accessori de seguretat consisteix en una cadena de seguretat que al seu
torn inclou "equips a pressió" (per exemple, una vàlvula o una botella), a quina
categoria s'ha de classificar?

Resposta:

Quan s'integren equips a pressió a una cadena de seguretat, es consideren
components de la cadena de seguretat i, en conseqüència, formen part de l'anàlisi
de riscos de la cadena de seguretat, que inclou l'aspecte de la pressió continguda
en aquest equip.
Quan l'anàlisi de riscos de la cadena de seguretat demostra que la fallada d'un
dels equips a pressió de la cadena no perjudica la seguretat exigida (és a dir, la
seguretat a prova de fallades), s'entén que els requisits d'una categoria inferior a
la categoria IV satisfan els requisits de l'anàlisi de riscos de la cadena de seguretat.
Perquè un equip a pressió pugui integrar-se a una cadena de seguretat, ha
d'ajustar-se a la categoria IV o a la categoria de l'equip pel qual s'ha dissenyat la
cadena.
Nota 1:Això no exclou l'ús d’equips a pressió estàndards amb el marcatge CE
com a components d'una cadena de seguretat.
Nota 2: Un accessori de seguretat no es pot classificar com un conjunt, ni tan
sols quan es tracta d'una cadena de seguretat.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 25/02/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 17/03/2004
Observacions:
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Guia 2/34
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.1; article 1, apartat 2.5; article 9, apartat 3.
Pregunta:

Com es pot determinar
hermèticament?

la categoria d'un

compressor frigorífic

Resposta:

Els compressors frigorífics tancats hermèticament són recipients a pressió.

tancat

Normalment, un compressor està format per dues cambres: el costat de baixa
pressió o PS1, el volum del qual és V1, i el costat d'alta pressió o PS2, el volum del
qual és V2. La pressió de compensació durant l'aturada és PS3 (sempre superior a
PS1).
La categoria és la pressió més alta del costat de baixa pressió (basada en PS3 i V1)
i del costat d'alta pressió (basada en PS2 i V2).
Vegeu la guia 1/12.
Nota 1: La pressió més alta no es pot produir simultàniament a tots dos costats;
durant l'aturada no hi ha comunicació directa entre les dues cambres, a causa de la
presència de les vàlvules; si falla una vàlvula, el moviment del pistó no pot crear
pressió.
Nota 2: Quan un compressor té més de dues cambres (és a dir, unes quantes
cambres formen el costat de baixa pressió i algunes altres formen el d'alta pressió),
els volums V1 i V2 anteriors són la suma de les cambres del costat de baixa pressió
i del de l'alta pressió, respectivament.
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 15/04/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 07/09/2004
Observacions:
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Guia 2/35
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.2.
Pregunta:

Algunes canonades disposen d'un doble embolcall. Com s'han de considerar
aquests dobles embolcalls?

Resposta:

Aquests dobles embolcalls s'han de considerar part de la canonada si la funció que
fan és indissociable de la canonada interna destinada al transport de fluids.

Motius:

Les normes tècniques per al disseny i fabricació d'aquests dobles embolcalls
normalment són les mateixes que per a les canonades.
Nota 1: Els dobles embolcalls de canonades que es tracten en aquesta guia són
de dos tipus:
•
•

Aquells que estan destinats a aïllar els productes que transporta la
canonada interna per circulació d'un fluid (vapor, refrigerant, aigua
glicolada, etc.).
Aquells destinats a garantir la contenció del producte transportat en cas
de pèrdua d'hermeticitat de la canonada interna (per exemple, un doble
embolcall per transportar fluids molt tòxics).

Nota 2: Aquesta guia no contempla els bescanviadors de calor (vegeu la guia
2/4) ni els bucles de reactor.
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 16/12/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 19/01/2005
Observacions:
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Guia 2/36
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.11.
Pregunta:

Els regeneradors d’alts forns que escalfen l’aire entrant per recuperació de calor,
estan exclosos per l'article 1, apartat 3.11?

Resposta:

Sí, estan exclosos.

Motius:

Tot i que els recuperadors i els regeneradors d’alts forns funcionen de manera
diferent, els primers escalfant l'aire fred que entre per intercanvi de calor amb un
altre gas calent, i els segons, mitjançant una font de calor alternativa, es poden
considerar similars a efectes de l'exclusió en aquest article. Aquests regeneradors
d'aire calent es consideren inclosos a l'article 1, apartat 3.11.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 16/12/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 19/01/2005
Observacions:
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Guia 2/37
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.2; article 1, apartat 2.1.4.
Pregunta:

Com s'ha de considerar, a efectes de l'aplicació de la DEP, un col·lector de
condensats instal·lat en una canonada?

Resposta:

Un col·lector de condensats està pensat perquè tingui un paper operatiu, que és la
recollida de condensats . Així doncs, normalment es considera un accessori a
pressió i es comercialitza amb el marcatge CE quan escau.
No obstant això, un col·lector de condensats dissenyat i fabricat específicament
com a part d'una canonada es pot avaluar com un component de la canonada en
si i, en aquest cas, no necessita un marcatge CE individual.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 16/12/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 19/01/2005
Observacions:
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Guia 2/38
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 3.16.
Pregunta:

Quin tipus de silenciadors es preveuen a l'exclusió de l'article 1, apartat 3.16?

Resposta:

Aquesta exclusió afecta únicament els silenciadors d'escapament i d'admissió que
es troben subjectes a una contrapressió igual o inferior a 0,5 bar.
Normalment aquests dispositius estan en contacte directe amb l'atmosfera.
Els silenciadors subjectes a una contrapressió superior a 0,5 bar (per exemple, el
silenciador de sortida d'un propulsor o “booster”) estan previstos per la Directiva
com a accessoris a pressió.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 16/12/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 19/01/2005
Observacions:
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Guia 3/1
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 2.1; article 10, apartat 2.
Pregunta:

S'ha d'aplicar el procediment d'avaluació de conformitat als conjunts previstos per
l'article 3.2.1, com són les calderes, encara que l'acoblament es faci sota la
responsabilitat de l'usuari?

Resposta:

No.

Raó:

L'article 1.2.1.5 de la Directiva d'equips a pressió (DEP) estipula que el "conjunt"
en el sentit de la Directiva l’ha d’acoblar un fabricant; altrament, es troba fora de
l'àmbit d'aplicació de la Directiva. En el mateix sentit s'expressa el considerant 5,
últim paràgraf. Una instal·lació realitzada per l'usuari o sota la seva responsabilitat
queda fora de l'àmbit d'aplicació de la Directiva. En aquest cas, s’ha de regir per la
legislació nacional corresponent.
Vegeu la guia 3/2.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 24/08/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 08/11/2000
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Guia 3/2
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2; article 3, apartat 2.
Pregunta:

Les operacions d’unió realitzades in situ estan incloses a la DEP?

Resposta:

Per a la unió in situ dels components o equips es consideren dos casos:
1) Unió de components: la unió de components per formar un equip a pressió està
subjecta als requisits de la Directiva. El fabricant —encara que es tracti de l’usuari
mateix— és el responsable que l'equip a pressió resultant sigui conforme a la
Directiva.
2) Unió d'equips a pressió.
La unió d'equips no està prevista per la DEP si es duu a terme amb l'objectiu de fer
una instal·lació (1) sota la responsabilitat de l'usuari, però queda regulada per les
normes nacionals.
Si la unió es realitza sota la responsabilitat d'un fabricant amb l’objectiu de formar
un conjunt tal com es defineix a l'article 1.2.1.5, aquest conjunt ha de complir els
requisits de la Directiva.

Raó:

El cinquè considerant del preàmbul de la Directiva diu: "La present Directiva no
inclou la unió d'equips a pressió duta a terme in situ sota la responsabilitat de
l’usuari, com és el cas de les instal·lacions industrials."
Nota 1: La definició de "conjunt" segons l'article 1.2.1.5 es limita a aquells conjunts
muntats per un fabricant. Quan és el mateix usuari que uneix els equips a pressió o
els conjunts, llavors s'utilitza el terme "instal·lació", per evitar confusions.
Nota 2: Vegeu també la guia 3/8.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 03/10/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 08/11/2000
Observacions:
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Guía 3/3
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 2.3.
Pregunta:

L’efecte de la derogació del paràgraf introductori de l’apartat 2 no queda clar. En
aquest cas, com s’ha d’aplicar l’article 3.2.3?

Resposta:

Els conjunts definits al article 3.2.3 han de complir els requisits essencials recollits
als apartats 2.10, 2.11, 3.4, 5(a) i 5(d) de l’annex I de la Directiva, encara que tots
els equips a pressió que composen el conjunt es contemplen a l’article 3.3.

Raó:

Aquesta era la intenció dels Estats membres que van proposar el text i també la
intenció del Consell quan el va aprovar.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 25/02/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 08/11/1999
Observacions:
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Guia 3/4
Directiva d'equips a pressió 97/23/C
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 2.1, annex I, punt 5.
Pregunta:

D'acord amb l’apartat 2.1 de l'article 3, quina és la part mínima del conjunt de
"caldera" que s'ha de sotmetre a un procediment d'avaluació de la conformitat?

Resposta:

El conjunt ha de comprendre, com a mínim, la caldera, incloent tots els
components a pressió, des de l'alimentació de l'aigua (inclosa la vàlvula d'entrada)
fins a la sortida del vapor i/o de l'aigua calenta (incloent la vàlvula de sortida o, si
no n’hi ha, el primer cordó de soldadura o la brida posterior al capçal de sortida).
Això inclou tots els economitzadors, sobreescalfadors i conductes d'interconnexió
que puguin estar exposats a sobreescalfament i que no puguin ser aïllats del
sistema principal mitjançant la interposició de vàlvules de tancament. S'hi inclouen
també tots els accessoris de seguretat relacionats, així com els conductes
connectats a la caldera que permeten la purga, la ventilació contra el
sobreescalfament, etc., incloent la primera vàlvula d'aïllament del conducte de
desguàs de la caldera.
Nota 1: Aquesta definició es basa en el projecte de norma estàndard prEN 129521:1997 i és conforme a l'annex I, punt 5, de la Directiva.
Nota 2: És una definició MÍNIMA del conjunt.
Nota 3: Els sobreescalfadors, reescalfadors, economitzadors i els conductes de
connexió relacionats AÏLLABLES, no es consideren part d'aquest conjunt mínim.
Poden portar el marcatge CE individualment o estar integrats al conjunt si el
fabricant ho desitja.
Nota 4: Els mitjans per subministrar aigua a la caldera i els mitjans de preparació i
alimentació del combustible per a la caldera no formen part d'aquest conjunt
mínim. Poden portar el marcatge CE individualment o estar integrats al conjunt si
el fabricant ho desitja.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 15/07/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 08/11/1999 esmenes editorials del mateix el
20-02-2001.
Observacions:

Guies d’aplicació de la Directiva d’equips a pressió
Pàgina 112

Guia 3/5
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió " de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 2.3, article 15, apartat 2; annex II, quadre T4.
Pregunta:

Han de portar el marcatge CE els conjunts definits a l'article 3, apartat 2.3?

Resposta:

Sí, segons l'article 15, apartat 2, però s'ha d'ometre el numero d'identificació de
l'organisme notificat si el fabricant ha optat per utilitzar el mòdul B1.

Raons:

El procediment d'avaluació de la conformitat aplicat està definit al quadre 4 de
l'annex II, en el qual els mòduls B1 i H es presenten com a alternatives. En el cas
del mòdul B1, cap organisme notificat no intervé en la fase de control de
producció i, d'acord amb l'article 15, apartat 1, aquests conjunts no porten número
d'identificació.
Nota: Els conjunts de l'article 3, apartat 2.3, que portin el marcatge CE han de
comprendre, com a mínim, la caldera i els seus dispositius de protecció.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 10/01/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 26/06/2001
Observacions:
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Guia 3/6
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, punt 3.2.2; annex I, punt 7.4.
Pregunta:

Els conjunts s’han de sotmetre a una prova de pressió hidrostàtica i, si es així, cal
respectar el valor indicat al punt 7.4?

Resposta:

En aplicar l'avaluació de la conformitat definida a l'article 10.2, s'han d'avaluar tots
els equips a pressió i la seva integració (annex I, punt 2.8).
La primera observació preliminar de l'annex I estipula que els requisits inclosos en
aquest annex s'han d'aplicar també als conjunts, si es produeix el risc
corresponent.
Tots els equips a pressió que componen un conjunt, als quals es fa referència a
l'article 3.1, han de complir les exigències de l'annex I, punt 3.2.2, i els aspectes
relatius a la resistència a la pressió de les connexions/unions han d'avaluar-se amb
els mètodes apropiats, per exemple mitjançant proves de pressió o assaigs no
destructius.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 14/12/1999
Acceptada pel grup de treball Pressió el: 24/03/2000
Observacions:
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Guia 3/7
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 10, apartat 2.
Pregunta:

En quines condicions s'ha de realitzar l'avaluació d'un dels equips a pressió
esmentats a l'article 3.1 sense marca CE independent, en un conjunt sotmès a un
procediment d'avaluació de la conformitat?

Resposta:

Les condicions que s'han de tenir en compte per determinar la categoria d'aquest
equip són:
- el volum o el diàmetre nominal DN, segons correspongui, de l'equip.
- com a mínim la PS, TS o el grup de fluids per als quals el conjunt ha estat
dissenyat, que pot ser inferior a les condicions intrínseques del equip a pressió.
Per als accessoris de seguretat s’ha d’aplicar l'article 2 de l'annex II.

Raons:

D'acord amb l'article 10.2 (a), el procediment d'avaluació de la conformitat ha de
comprendre l'avaluació de cadascun dels equips a pressió que conformen el
conjunt esmentat a l'article 3 (1), sempre que no hagi estat sotmès prèviament a
un procediment d'avaluació de la conformitat ni tingui una marca CE individual.
Aquest procediment d'avaluació es determina per la categoria de l’equip a pressió,
que pot dependre de les condicions del conjunt.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 25/08/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 07/11/2000
Observacions:
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Guia 3/8
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.5.
Pregunta:

Es pot obtenir informació més detallada sobre els termes utilitzats en la definició
d'un conjunt?

Resposta:

Els equips a pressió formen un conjunt, si:





Estan integrats, és a dir, estan connectats i han estat dissenyats perquè
siguin compatibles entre si, i
Són funcionals, és a dir, que units assoleixen determinats objectius
generals i poden posar-se en servei, i
Formen un tot, és a dir, que tots els elements necessaris per al
funcionament segur del conjunt hi són presents, i
L’acoblament el fa un sol fabricant que pretén comercialitzar el conjunt
resultant i que el sotmetrà a un procediment d'avaluació de la conformitat.

És irrellevant el lloc on el fabricant duu a terme l'acoblament, ja sigui a les seves
instal·lacions o a la ubicació final del conjunt<A[destinació|destí]>.
S'han de tenir en compte altres factors per determinar si la Directiva s'aplica a un
conjunt en particular. (Vegeu la guia 3/2).
Exemples de possibles conjunts són: olles a pressió, extintors portàtils, aparells
respiratoris, sistemes muntats sobre un xassís, autoclaus; aparells d'aire
condicionat, subministrament d'aire comprimit a fàbriques, sistemes de
refrigeració, calderes pirotubulars, calderes aquotubulars, unitats de destil·lació,
evaporació o filtratge a plantes de processament, generadors de fluid tèrmic.
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 02/10/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 07/11/2000
Observacions:
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Guia 3/9
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annexos I i III.
Pregunta:

Quina és l'aplicació i el límit de la definició de “conjunt”?

Resposta:

La DEP no restringeix el concepte de “conjunt”, que pot incloure des de simples
productes estàndards fins a plantes industrials complexes.
Un conjunt també pot estar format per altres conjunts i equips a pressió
addicionals.
D’aquest tipus de conjunts finals poden donar-se dos casos:
Quan el fabricant comercialitza un producte com un conjunt final compost per
conjunts i equips a pressió, que es posarà en servei com a tal, ha de procedir a
l'avaluació de la conformitat, que li permetrà assignar el marcatge CE al conjunt
final. Si algun dels conjunts que el formen no disposa de el marcatge CE —vegeu
la guia 3/10— els equips a pressió individuals s'han d'incloure a l'avaluació de la
conformitat global.
2. Quan el responsable del conjunt final és l'usuari, constitueix una instal·lació tal
com estableix la guia 3/2.
Nota: La definició de “conjunt” es recull a la guia 3/8.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 31/08/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 18/10/2001
Observacions:
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Guia 3/10
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 2.2; article 14, apartat 3; article 15, apartat 2.
Pregunta:

És possible comercialitzar conjunts sense el marcatge CE?

Resposta:

Sí, en el cas dels conjunts inclosos a l'article 3, apartat 2.2:
-Si la intenció del fabricant és comercialitzar un conjunt que no es posarà en servei
com a tal, sinó que s'integrarà en un conjunt més gran o en una instal·lació (vegeu
la guia 3/2), d'acord amb la DEP no és necessari realitzar l'avaluació de
conformitat global del conjunt esmentat, que aleshores no ha de portar el
marcatge CE. En aquest cas, l'avaluació de la conformitat que marca la DEP s'ha
d'efectuar a cadascun dels equips a pressió.
-En canvi, si la intenció del fabricant és comercialitzar un conjunt amb l’objectiu de
posar-lo en funcionament com a tal, sí que s’ha de dur a terme el procediment
d'avaluació de conformitat global descrit a la Directiva i l'assignació de el marcatge
CE corresponent.
Pel que fa a les calderes (article 3, apartat 2.1), vegeu les guies 3/1, 3/4 i 3/5.
Nota 1: Els conjunts que hagin estat avaluats per un organisme d'inspecció dels
usuaris no poden portar el marcatge CE.
Nota 2: Els conjunts que figuren a l'article 3, paràgraf 3, no han de portar el
marcatge CE (vegeu la guia 2/18).
Nota 3: Això no restringeix la integració de conjunts amb marca CE a altres
conjunts més grans.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 31/08/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 18/10/2001
Observacions:
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Guia 3/11
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 2; article 10, apartat 2; article 20.
Pregunta:

Si un equip a pressió compleix la normativa nacional anterior a la DEP i s’ha
comercialitzat el 29 de maig de 2002 o abans, es pot incloure posteriorment en un
conjunt comercialitzat després del 29 de maig de 2002?

Resposta:

Només si es demostra que l'equip a pressió anterior a la DEP compleix també els
requisits de la Directiva.
Si un conjunt, segons es descriu a l'article 3, punt 2, es comercialitza després del
29 de maig de 2002, ha de complir la Directiva. Només es compleix aquest requisit
si cadascun dels equips a pressió que formen el conjunt és conforme a la Directiva.
En cas necessari, cal aplicar el procediment d'avaluació global de la conformitat
descrit a l'article 10.2 a (vegeu també la guia 3/7).

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 02/10/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 07/11/2000
Observacions:
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Guia 3/12
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 10, apartat 2, annex I.
Pregunta:

Quan s’avalua la integració dels conjunts, només es poden aplicar els requisits
essencials definits a l'article 10, apartat 2?

Resposta:

No. Segons la primera observació preliminar de l'annex I, els requisits d’aquest
annex s'apliquen igualment als conjunts, quan existeixen els riscos corresponents.
Exemples d'altres requisits essencials de seguretat que poden ser rellevants per als
conjunts:
3.1.2 Unions permanents.
3.2.2 Assaigs (vegeu la guia 3/6).
3.4 Manual d'instruccions.
6 (a) i (d) Dilatació tèrmica i vibració a les canonades, ...

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 31/08/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 18/10/2001
Observacions:
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Guia 3/13
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.5; article 3, apartat 2.2; article 10, apartat
2.
Pregunta:

Quan un mateix fabricant acobla diversos equips a pressió per construir un sol
equip funcional, i quan un o diversos d'aquests equips estan exclosos de la
Directiva d'equips a pressió (DEP), la unitat resultant es considera un conjunt
previst per la DEP?
(Guia revisada el 23 de maig de 2002).

Resposta:

L’apartat 2.1.5 de l'article 1 no prohibeix la integració d'equips a pressió no coberts
per la DEP (equips a pressió exclosos per l'apartat 3 de l'article 1) en un conjunt
previst per la DEP.
En el cas d'un conjunt inclòs a la DEP, el procediment d'avaluació de la
conformitat que requereix el punt 2 de l'article 10 no inclou l'avaluació dels equips
a pressió no coberts per la DEP.
L'avaluació de:
- la integració del conjunt
- la prevenció de la superació dels límits operatius admissibles per al conjunt s'ha
de realitzar en funció de la categoria més alta dels equips a pressió DEP inclosos
en el conjunt, però tenint en compte també les característiques dels equips a
pressió del conjunt que estan exclosos de la DEP.
Vegeu també la guia 3/12.
Nota 1: El sistema hidràulic d'una màquina pot complir la definició de l'article 1,
apartat 2.1.5, però atès que no està destinat a posar-se en servei com a tal, no està
cobert per l'article 3, apartat 2.2 (vegeu la guia 3/10). Al contrari, es considera
que un sistema frigorífic constitueix un conjunt previst a la DEP encara que alguns
dels seus elements a pressió estiguin exclosos de la Directiva.
Nota 2: La DEP considera que un conjunt és un sistema pressuritzat; una màquina
eina, una màquina d'explanació de terres, un tractor agrícola, una grua mòbil, com
a tals, no es consideren conjunts previstos a la DEP.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 10/04/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 23/05/2002
Observacions:
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Guia 3/14
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.5; article 3, apartat 2.3; annex II, quadre 4.
L'article 3, apartat 2.3, estableix que els conjunts d'alimentació manual han de
complir una sèrie de requisits essencials. Així mateix, el punt 2.1.5 de l'article 1
disposa que els conjunts els ha d’acoblar el fabricant.
Considerant que el fabricant vulgui utilitzar l'examen CE de disseny (mòdul B1),
d'acord amb el quadre 4 de l'annex II, n'hi ha prou que el fabricant de la caldera
obtingui un certificat d'examen CE de disseny, o és l'instal·lador (lampista) que
munta els dispositius de protecció de la caldera in situ qui ha d'obtenir el certificat
d'examen CE de disseny?
Resposta:

Segons la guia 3/5, els conjunts inclosos a l'apartat 2.3 de l'article 3 comprenen,
com a mínim, la caldera i els seus dispositius de protecció.
Tanmateix, n'hi ha prou que el fabricant de la caldera obtingui un certificat
d'examen CE de disseny, sempre que a les seves instruccions d'instal·lació indiqui
de forma clara quin dispositiu de protecció pot utilitzar-se en el conjunt i com ha
d'instal·lar-se.
Les instruccions d'instal·lació s’han d’incloure igualment a l'examen CE de disseny.
Vegeu també les guies 3/3 i 3/5.
Nota: L'avaluació del mòdul B1 engloba els requisits essencials de seguretat de
l'article 3, apartat 2.3, així com les instruccions d’ús.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 19/09/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 03/10/2002
Observacions:
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Guia 3/15
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 10, apartat 2; annex I, punt 3.1.2.
Pregunta:

Com es determinen les categories de les unions permanents d'un conjunt?

Resposta:

La categoria de les unions permanents entre els equips a pressió d'un conjunt es
determina de manera individual. Amb aquest objectiu, cal tenir en compte l'efecte
de la unió sobre la integritat de cadascun dels elements que hi estan implicats.
Per exemple, la connexió d'una canonada a un recipient mitjançant una
tubuladura (ja connectada al recipient), en general s’ha d’efectuar d’acord amb la
categoria de la canonada, sempre que no afecti la integritat del recipient.
Nota 1: Pel que fa als conjunts, la Directiva estableix un procediment d'avaluació
de la conformitat global i determina la categoria que s'ha de respectar per als
requisits essencials de seguretat relatius al disseny (segons s’indica a l’apartat 2b
de l’article 10) i per a l’avaluació de la protecció (segons s’indica a l’apartat 2c de
l’article 10). Per altres requisits essencials de seguretat aplicables al conjunt
(vegeu la guia 3/12), a manca d’informació específica a la DEP sobre la categoria,
aquesta s’ha de determinar en funció de les categories dels elements afectats.
Nota 2: Això és coherent amb la guia 2/15, que fa una distinció entre la categoria
utilitzada per a l'avaluació del disseny i la determinació de la categoria relativa als
requisits essencials de seguretat.
Vegeu també la guia 3/16 sobre la categoria del procediment d'avaluació de la
conformitat global.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 15/06/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 07/09/2004
Observacions:
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Guia 3/16
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 10, apartat 2.
Pregunta:

A l'article 10.2.b, què s'entén per la "categoria més alta dels equips de que es
tracti”?

Resposta:

La categoria de cada equip que forma el conjunt està determinada per les
condicions que poden produir-se al conjunt, tenint en compte:
el volum o diàmetre nominal DN, segons correspongui, de l’equip;
com a mínim la PS, TS, tipus o grup de fluids per als quals el conjunt ha estat
dissenyat, que pot ser inferior a les condicions intrínseques, de l’equip.
La categoria més alta segons aquestes condicions determinarà la classificació dels
elements acoblats en el conjunt.
Vegeu també les guies 3/7 i 3/15.
Nota: En determinar el/els mòdul/s d'avaluació de la conformitat d'un conjunt, és
possible assignar a un equip a pressió una categoria inferior a la que se li va
atribuir originalment. Per tant, un conjunt inclòs a l'article 3, apartat 3, pot
incorporar un equip a pressió amb marca CE.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 24/03/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/04/2003
Observacions:
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Guia 3/17
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.5; article 10, apartat 2; annex I, punt 2.10.
Pregunta:

Està permès comercialitzar conjunts amb marca CE que no estiguin equipats amb
dispositius de protecció quan hi ha el risc d’excedir els límits admissibles?

Resposta:

No. Vegeu les guies 3/8, 3/9, 3/10 i 5/6.
Nota 1: De conformitat amb el que disposa l’apartat 3.2.3 de l'annex I, l'avaluació
final del conjunt inclou la comprovació dels dispositius de seguretat. En alguns
casos, aquesta comprovació només es pot fer després del muntatge a les
instal·lacions de l'usuari.
Nota 2: La declaració de conformitat del conjunt no pot redactar-se fins que no se
n’hagin comprovat els dispositius de seguretat.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 28/11/2005
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 31/03/2006
Observacions:
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Guia 4/1
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex III, mòdul G.
Pregunta:

El mòdul G requereix que el disseny sigui aprovat per un organisme notificat?

Resposta:

El mòdul G no requereix explícitament una aprovació formal del disseny per un
organisme notificat, però exigeix al fabricant que presenti documentació tècnica a
un organisme notificat perquè es pugui entendre el disseny, la fabricació i el
funcionament de l'equip a pressió. Requereix, igualment, que l'organisme notificat
examini el disseny i la fabricació de l'equip a pressió, per garantir que compleix
amb els requisits corresponents de la Directiva. També s'espera que l'organisme
notificat remeti al fabricant un informe d'avaluació que al seu torn constitueixi de
manera efectiva l'aprovació del disseny.

Motius:

Com s'ha exposat anteriorment, el mòdul G no requereix explícitament que el
disseny hagi de ser aprovat per un organisme notificat. Encara que s'entén que és
pràctica comuna que se sotmetin a aprovació els dissenys dels tipus d'equips a
pressió que preveu el mòdul G. El mòdul G exigeix que un organisme notificat
examini el disseny de l'equip a pressió, per la qual cosa és raonable esperar que
l'organisme notificat informi el fabricant dels resultats d’aquest examen.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 18/09/1998
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/01/1999
Observacions:
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Guia 4/2
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex III.
Pregunta:

Els organismes notificats poden tenir en compte que el fabricant ja disposa d’un
Certificat d’Assegurament de la Qualitat conforme a les normes EN ISO 9000 en
aprovar els Sistemes d’Assegurament de Qualitat per als mòduls D, D1, E, E1, H o
H1 de la DEP?

Resposta:

Quan un organisme notificat aprova Sistemes d’Assegurament de Qualitat,
conforme als mòduls D, D1, E, E1, H o H1, ha de tenir en compte que el fabricant
ja té una certificació ISO 9000, sobretot si ha estat certificat per un organisme de
certificació acreditat. Tanmateix, correspon a l'organisme notificat la
responsabilitat de garantir que el Sistema d’Assegurament de Qualitat satisfaci la
Directiva d'equips a pressió especialment pel que fa a la tecnologia dels equips a
pressió.

Motius:

Els Sistemes d’Assegurament de Qualitat per als mòduls D, D1, E, E1, H o H1 han
de complir els aspectes tècnics en relació amb els equips a pressió.

Acceptada pel grup de desenvolupament el: 12/10/1998
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/01/1999
Observacions:
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Guia 4/3
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex III.
Pregunta:

Com s'han d'aplicar els mòduls d'avaluació de la conformitat quan algunes peces
d'un equip a pressió o algunes operacions estan subcontractades?

Resposta:

Hi ha un únic fabricant responsable per a cada equip a pressió, que ha d'escollir un
mòdul (o una combinació de mòduls).
L'avaluació de la conformitat s'efectua sobre un equip a pressió i no sobre les parts
de l'equip considerades separadament.
És responsabilitat del fabricant de l'equip a pressió obtenir del seu subcontractista
la informació i la documentació necessària per a l'aplicació del mòdul escollit. En
funció del mòdul, es pot requerir a l'organisme notificat que visiti la seu del
subcontractista, i és responsabilitat del fabricant de l'equip a pressió facilitar-ne
l'accés. Si altres organismes notificats ja han dut a terme controls a la seu del
subcontractista, s’han de tenir en compte.
Vegeu també l'apartat 3.1.1 de la Guia Blava (Guia per a l'aplicació de les
directives basades en el nou enfocament i en l'enfocament global).

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 04/05/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 29/06/2000
Observacions:
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Guia 4/4
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex III.
Pregunta:

Si un fabricant decideix aplicar el mòdul B o el B1 per a la fase de disseny, en
combinació amb un altre mòdul per a la fase de producció, ha d’escollir el mateix
organisme notificat per als mòduls de disseny i producció?

Resposta:

No.
Tal com requereixen els mòduls B i B1 (annex III, punts 5 i 6 dels mòduls
corresponents), al certificat d'examen s'hi ha d’adjuntar una llista de les parts
rellevants de la documentació tècnica i qualsevol altra informació que sigui
d'interès, que permeti aplicar els requisits dels mòduls de producció.
El número que cal marcar a l'equip a pressió és el número de l'organisme implicat
en la fase de control de producció (article 15).

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 04/05/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 29/06/2000
Observacions:
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Guia 4/5
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex III, apartat B.1.
Pregunta:

Les clàusules 3 i 4 del mòdul B1 de l'annex III tracten de la informació sobre
qualificacions i aprovacions d'unió permanent que no estiguin disponibles en la
fase de disseny. Quins són els requisits mínims especificats a la clàusula 3, últim
paràgraf, i a la clàusula 4.1, paràgrafs 2 i 3?

Resposta:

L'aprovació dels procediments operatius per a la unió permanent s’ha de fer en la
fase de disseny, si no s'han aprovat anteriorment.
Quant al personal encarregat de realitzar unions permanents i assaigs no
destructius, els requisits en la fase de disseny poden limitar-se a la verificació que
compleixen els requisits per a les qualificacions o aprovacions.
Al certificat de l'examen de disseny s'ha d'indicar que queda pendent realitzar la
verificació de l'aprovació del personal en una data posterior, abans d'iniciar la
producció.
Vegeu també la guia 4/4.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 23/04/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 26/06/2001
Observacions:
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Guia 4/6
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 10, apartat 2; annex III.
Pregunta:

Un conjunt es pot compondre d'equips a pressió per als quals s'han utilitzat
diferents mòduls d'avaluació de la conformitat?

Resposta:

Sí, per aplicació de l'article 10.2.a.
Per exemple, per a les vàlvules pot utilitzar-se un mòdul diferent del que s'ha
aplicat per al recipient o les canonades on es munten.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 25/08/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 07/11/2000
Observacions:
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Guia 4/7
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 1.2; annex I, apartat 3.2.1; annex I, apartat 3.4,
annex III.
Pregunta:

El fabricant d'equips a pressió ha de presentar unes instruccions d'ús com a part de
l'avaluació de conformitat per un organisme notificat?, i l'organisme notificat ha de
verificar el contingut d’aquestes instruccions?

Resposta:

Sí.
La DEP requereix que el fabricant prepari unes instruccions d'ús (vegeu la guia
8/3) i les adjunti a l'equip.
Unes instruccions d'ús adequades són un requisit essencial de seguretat i, per tant,
han de formar part del procediment d'avaluació de la conformitat.
Quan les obligacions de l'organisme notificat incloguin realitzar o supervisar
l'avaluació final, l’organisme ha de comprovar que aquestes instruccions d'ús
existeixen i que compleixen amb la Directiva.
Quan entre les obligacions de l'organisme notificat hi hagi l'examen del disseny,
l’organisme ha de comprovar que es descriuen i s'inclouen a les instruccions d'ús
tant el fi previst com els riscos residuals.
Per als mòduls basats en sistemes de qualitat, l'avaluació del sistema de qualitat ha
de comprovar que es hi ha procediments adequats per establir els diferents
elements de les instruccions d'ús.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 10/04/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 23/05/2002
Observacions:
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Guia 4/8
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex III, apartat B1.4.2; annex III, apartat B1.4.3.
Pregunta:

Per el mòdul B1, es requereixen assaigs realitzats per l’organisme notificat?

Resposta:

No.
Contràriament al mòdul B, el mòdul B1 consisteix únicament en l'examen dels
plànols, els càlculs i la informació important sobre la fabricació. No és necessari
utilitzar el mètode experimental de disseny en aquest mòdul, ni es preveu realitzar
exàmens o proves sobre un exemple representatiu de la producció.
Vegeu també la guia 4/5.
Nota: Hi ha incoherències en algunes versions traduïdes.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 23/04/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 26/06/2001
Observacions:
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Guia 4/9
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, annex III.
Pregunta:

És obligatori per al fabricant d'un component incloure un examen de disseny, un
assaig i una inspecció final per part d'un organisme notificat si el component està
destinat a un ús posterior en equips conformes a la DEP?

Resposta:

No. Els components no són equips a pressió i, per tant, no estan subjectes a
procediments individuals d'avaluació de la conformitat.
Per conèixer els requisits per als components que es volen utilitzar en equips a
pressió, vegeu les guies 1/22 i 7/19.
Nota 1:
La inspecció final, incloent l'assaig, s'aplica a l'equip a pressió complet i no als
components separadament.
Nota 2:
Si el component no està dissenyat de conformitat amb una norma harmonitzada,
el fabricant de l'equip també podrà sol·licitar informació sobre el disseny.
Nota 3:
No hi ha cap base legal a la DEP segons la qual un organisme notificat hagi
d'emetre un certificat de conformitat per als components.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 06/03/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/04/2003
Observacions:
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Guia 4/10
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 10, annex I, annex III.
Pregunta:

Hi ha moltes empreses que dissenyen equips a pressió que després fabrica una
altra empresa És acceptable que l'empresa responsable del disseny obtingui, per
una part, un certificat d'examen CE de disseny (B1) i que el fabricant obtingui,
d'altra banda, el certificat corresponent per a la fase de fabricació, p. ex., de
verificació del producte (F)?

Resposta:

No.
Encara que hi hagi diverses empreses involucrades, la Directiva especifica
clarament que només hi pot haver un sol "fabricant" responsable del disseny, la
fabricació i l'avaluació de la conformitat de l'equip a pressió.
Aquest "fabricant" pot subcontractar tasques relacionades amb el disseny i/o la
fabricació, però ha de conservar el control general i tenir les competències
necessàries per assumir la responsabilitat sobre el producte.
Vegeu també la guia 4/3.
Vegeu també la Guia per a la implementació de les directives basada en el nou
enfocament i en l'enfocament global.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 25/03/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/04/2003
Observacions:
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Guia 4/11
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.3; article 3, apartat 1.4, article 15.
Pregunta: El portadisc i el disc de ruptura, que junts creen un dispositiu de
seguretat de disc de ruptura per a un ús a més de 0,5 bar, han de portar el
marcatge CE separadament?
Resposta: No. Només es pot avaluar la conformitat del dispositiu de seguretat
complert i només hi ha d'haver un marcatge CE. El marcatge CE s'ha de col·locar al
portadisc, que és menys probable que s'hagi de canviar.
La declaració de conformitat i les instruccions d'ús han de descriure de forma
adequada els components del dispositiu de seguretat de disc de ruptura i
especificar així mateix quins discs de ruptura són adequats per a un determinat
portadisc.
Motius: Els dispositius de seguretat de disc de ruptura generalment es
proporcionen com un conjunt que conté un portadisc i diversos discos de recanvi.
Encara que ambdós són components d'un dispositiu de seguretat i, en
conseqüència, no s'haurien de marcar fins a estar acoblats, per motius pràctics, cal
aplicar el marcatge CE al portadiscos.
Vegeu també la guia 1/22.
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 20/04/2005
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/06/2005
Observacions:
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Guia 4/12
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex III, apartat D.3.2; annex III, mòdul D1; annex III, mòdul E;
annex III, apartat E.1; annex III, mòdul H; annex III, apartat H.1.
Pregunta:

Quina informació s'ha d'incloure al document de notificació d'aprovació del
sistema de qualitat que emet l'organisme notificat en relació amb l'abast dels
productes emparats?

Resposta:

La llista d'exemples següent no és exhaustiva:
- Descripció del producte (per exemple, recipients a pressió, calderes de
vapor, vàlvules de tancament, vàlvules de seguretat, canonades, conjunts).
- Codis de disseny de producte usats (p. ex. EN 13445, EN 12952, EN
12953, EN ISO 4126, EN 13480).
- Materials (p. ex. acers ferrítics, acers austenítics, metalls no fèrrics,
plàstics).
- Possibles limitacions/restriccions (p. ex. dimensions, pes, rendiment).
En el cas dels mòduls D i E, el document inicial d'aprovació del sistema de qualitat
ha d'incloure una llista dels “certificats CE de tipus" o “certificats d'examen CE de
disseny” pertinents.
En el cas del mòdul H1 no és necessari incloure els resultats dels “exàmens CE de
disseny” al document inicial d'aprovació del sistema de qualitat.
Per al mòdul H1, a més dels requisits del mòdul H, l'organisme notificat ha
d'examinar la sol·licitud i, quan el disseny compleixi les disposicions de la
Directiva aplicables, expedir un certificat d'examen CE de disseny al sol·licitant.
Aquest certificat ha de contenir els resultats de l'examen, les condicions de la seva
validesa, la informació necessària per identificar el disseny aprovat i, quan
escaigui, una descripció del funcionament dels equips i accessoris a pressió. Així
doncs, la fase inicial del mòdul H1 consisteix en l'aprovació del sistema de gestió.
En tots els casos, el sistema ha d'exigir una avaluació dels possibles canvis en el
sistema de qualitat a causa de productes nous o modificats, i ha d’exigir, també,
que es presentin aquests canvis a l'organisme notificat. L'organisme notificat
informarà al fabricant si cal una revisió del sistema de qualitat o si els productes
nous o modificats es troben dins de l'àmbit del sistema existent. Quan no es
requereixin canvis, no cal emetre un nou document d'aprovació del sistema de
qualitat.
Sempre que sigui necessari tornar a emetre el document, cal actualitzar la llista
dels certificats d'aprovació de tipus.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 12/07/2006
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 07/12/2007
Observacions:
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Guia 4/13
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 3.2.1; annex I, apartat 3.2.2; annex III, apartat
F.4.1; annex III, apartat G.4.
Pregunta:

Està permès que l'organisme notificat delegui la inspecció final i l'assaig del mòdul
F o l'assaig del mòdul G al fabricant?

Resposta:

No.
En els mòduls F i G, el fabricant pot proporcionar a l'inspector de l'organisme
notificat els mitjans i els recursos per dur a terme la inspecció final i/o l'assaig
final, però l'organisme notificat hi ha de ser present.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 28/11/2005
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 31/03/2006
Observacions:
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Guia 5/1
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 2.2.2; annex I, apartat 2.2.4.
Pregunta:

Com s'ha d'interpretar la condició referent al mètode experimental de disseny
sense càlcul de l'annex I, apartat 2.2.2, que especifica el següent?:
El mètode experimental de disseny es pot realitzar sense càlcul segons l'apartat
2.2.4 de l'annex I, quan el producte de la pressió màxima admissible PS pel volum
V és inferior a 6.000 bar × litre, o que el producte PS × DN és inferior a 3.000
bar.

Resposta:

S'ha d'entendre que:
- La condició PS × V <6.000 bar × L s'aplica a equips el criteri de classificació
de l'annex II dels quals és el volum (recipients, calderes, quan escaigui,
accessoris, etc.);
- La condició PS × DN <3.000 bar s'aplica a equips el criteri de classificació de
l'annex II dels quals és el diàmetre nominal (conductes, quan escaigui,
accessoris, etc.).
Nota: El mòdul B1 no s'aplica a equips validats per disseny experimental.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 27/11/1998
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/01/1999
Observacions:
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Guia 5/2
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 2.11.2; annex I, apartat 2.12.
Pregunta:

Pel que fa als òrgans limitadors de pressió, la sobrepressió de curta durada de
valor 1,1 PS prevista per la Directiva, és aplicable quan l’equip a pressió està
exposat a un incendi exterior?

Resposta:

La restricció d'1,1 PS no s'aplica en cas d'incendi.

Motius:

El requisit de l'annex I, apartat 2.12, referent als incendis exteriors, fa referència a
la limitació de danys i no als òrgans limitadors de pressió en condicions normals
de funcionament.

Acceptada pel grup de desenvolupament el: 05/05/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/01/1999
Observacions:
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Guia 5/3
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 2.8; annex I, apartat 3.1.1; annex I, apartat
3.2.1; annex I, apartat 3.2.3.
Pregunta:

La fuita de fluids continguts en equips a pressió està coberta per la DEP?

Resposta:

Sí. Sempre que les fuites internes o externes (per exemple, fugues a
l'atmosfera/ambient) suposin un risc a causa de la pressió, estan incloses dins dels
requisits essencials de seguretat de la Directiva.
Tots els riscos derivats de la pressió s’han de valorar en funció de l'ús i dels fluids
continguts previstos; no només el requisit de resistència suficient, sinó també les
fugues internes/externes i tots els requisits funcionals relacionats amb els riscos de
la pressió (vegeu la guia 1/15).
Quan el fabricant de l'equip no coneix l'ús específic a què està destinat, la
consideració anterior s’ha de dirigir al fabricant del conjunt, tal com estableix
l'annex I, apartat 2.8.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 19/02/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/04/2003
Observacions: La versió del 26 de juny de 2001 s'ha revisat amb l'objectiu d'aclarir que
aquesta guia no s'aplica únicament a les vàlvules.
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Guia 5/4
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 10, apartat 2(c) i annex I, apartats 1.3, 2.8, 2.9, 2.10,
2.11, 2.12 i 3.2.3.
Pregunta:

Tots els tipus d'extintors portàtils han d'estar equipats amb dispositius de protecció
contra la sobrepressió?

Resposta:

Per tal de prevenir els perills causats per la sobrepressió dels extintors d’incendis
cal considerar totes les circumstàncies possibles, ja sigui eliminant el perill a través
del disseny de l'aparell o proporcionant un dispositiu de protecció.
Cal considerar adequadament el risc d'incendi exterior segons el tipus d'extintor.
Com que l'ús dels extintors portàtils està molt estès i es tracta també de productes
de consum, en cal avaluar conscienciosament la possible mala utilització
(ompliment excessiu, ús d'un cartutx incorrecte). Les instruccions escrites per si
mateixes no es poden considerar suficients.
Exemples: En general, el risc d'un ompliment excessiu és important en el cas dels
extintors de tipus cartutx, que s'omplen manualment.
Un incendi exterior representa un elevat risc per als extintors de CO2 (botelles).
En aquests casos, s'han d'utilitzar dispositius de protecció o mètodes similars per
complir els requisits de la limitació de danys.
Reserva per part d'Itàlia.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 09/04/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 23/05/2002
Observacions:
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Guia 5/5
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 2.1; annex I, apartat 2.2.4.
Pregunta:

És possible que la mostra que s'ha de sotmetre a proves mitjançant el mètode
experimental de disseny s’obtingui sense reduir el seu espessor per la tolerància de
corrosió?

Resposta:

Sí, però la tolerància de corrosió, així com altres característiques, s'ha d'utilitzar
com a factor correctiu per determinar el valor mínim de la pressió de prova, tal
com s'indica a l'apartat 2.2.4. a, segon paràgraf.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 19/09/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 27/01/2003
Observacions:
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Guia 5/6
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.3; annex I, apartat 2.10; annex I, apartat
2.11.
Pregunta:

El requisit essencial de seguretat 2.10, que tracta sobre els dispositius de protecció,
ofereix la possibilitat d'utilitzar un accessori de seguretat o un dispositiu de
monitorització?

Resposta:

No.
Quan, en condicions raonablement previsibles, es puguin superar els límits
admissibles, s'ha de proporcionar un dispositiu de protecció, en forma d'accessori
de seguretat, afegint, si escau, un dispositiu de monitorització.
Nota: A l'annex 1, apartat 2.11, es defineixen els requisits essencials de seguretat
per als accessoris de seguretat, que no s'apliquen als dispositius de monitorització.
Concretament, els accessoris de seguretat han de complir els requisits essencials de
seguretat a través d'uns principis de disseny adequats. Tot plegat, amb l'objectiu
d'aconseguir una protecció adaptada i fiable que no hagi de dependre de les
instruccions per garantir una supervisió regular durant l'ús.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 22/11/2006
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 18/04/2007
Observacions:
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Guia 5/7
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 2.2.2.
Pregunta:

Els límits especificats a l'annex I, apartat 2.2.2, són aplicables a components dels
equips a pressió (com tapes de boca d’home, brides especials, etc.)?

Resposta:

No. Els límits especificats a l'annex I, apartat 2.2.2, segon paràgraf, afecten l'equip
a pressió, i no pas els seus components.
Els resultats del mètode experimental aplicat als components es tenen en compte
en el disseny de l'equip a pressió.
Vegeu també la guia 4/9.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 20/04/2005
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/06/2005
Observacions:
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Guia 6/1
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 3.1.2.
Pregunta:

L'apartat 3.1.2 (unions permanents) de l'annex I especifica que el responsable de
realitzar les proves i els exàmens per a l'aprovació dels procediments de treball i
del personal ha de ser una entitat independent. El representant d’aquesta entitat
independent ha d'assistir a la realització de tots els processos i assaigs de la unió
permanent?

Resposta:

No. Algunes tasques pràctiques relatives a l'aprovació dels procediments i del
personal que ha de realitzar les operacions d'unió, poden ser realitzades, d'acord
amb i sota la responsabilitat de l'organisme notificat o d'una altra entitat
reconeguda per un Estat membre, per personal qualificat del fabricant seguint un
sistema de qualitat.
Nota 1: L'organisme notificat o l'entitat independent reconeguda han de ser
presents a una part de les diferents etapes del procés per a cada un dels
procediments i persones.
Nota 2: Vegeu també l'apartat 6.5 de la "Guia Blava".

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 28/11/2005
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 31/03/2006
Observacions:
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Guia 6/2
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 3.2.1.
Pregunta:

Quins documents han d'estar disponibles per a la inspecció final especificada a
l'annex I, apartat 3.2.1?

Resposta:

En general, els documents que han d'estar disponibles en funció de cada cas són
els següents:
- Qualificacions del personal d’END corresponents a la categoria de l'equip;
- Qualificacions del personal encarregat de les unions permanents
corresponents a la categoria de l'equip;
- Informació relativa al tractament tèrmic (per exemple, diagrama de
temperatures);
- Documents d'inspecció relatius als materials base i als consumibles;
- Procediments per garantir el seguiment de l'origen dels materials
(traçabilitat);
- Informes dels END, incloent les radiografies;
- Informes d'assaigs destructius (per exemple, testimonis de producció):
- Informes sobre defectes o desviacions produïts durant la fabricació;
- Informació relativa a la preparació dels components (per exemple,
embotició, aixamfranat).
- Proves de qualificació dels procediments de les unions permanents.
Aquests documents han d'estar disponibles per a la inspecció final, tant si la
inspecció la duu a terme el fabricant com l'inspector designat per l'usuari o
l'Organisme Notificat.

Acceptada pel grup de desenvolupament el: 26/11/1998
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/01/1999
Observacions:
Resultats dels debats del grup de treball "Pressió" del dia 28/1/1999: Per indicar que la
necessitat de disposar dels documents per a la inspecció final pot variar en funció del cas, s'ha
modificat la primera frase de la resposta perquè comenci per "en general". S'ha inserit una
esmena editorial a l'últim guió de la resposta.
El grup de treball "Pressió" va acceptar la proposta. No obstant això, es va demanar al grup de
treball "Pressió" que inclogués un requisit per a la presentació d'alguns plànols.
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Guia 6/3
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 3.1.1; annex I, apartat 3.1.2.
Pregunta:

Com s'ha d'interpretar l'apartat 3.1.1 de l'annex I quant als processos de preparació
de components? El fabricant s'ha de sotmetre a un procediment de qualificació
d’aquests processos que ha de validar l’Organisme Notificat?

Resposta:

La Directiva no exigeix cap qualificació dels procediments de preparació de
components a l'apartat 3.1.1 de l'annex I, però sí que preveu una qualificació per
dur a terme unions permanents a l'apartat 3.1.2 de l'annex I.
No obstant això, hi ha un requisit essencial sobre la preparació dels components
(vegeu l’annex I, apartat 3.1.1) i, de fet, el fabricant ha d'acreditar a la
documentació tècnica de l'equip que es compleix aquest requisit.
En funció dels mòduls, l'Organisme Notificat pot examinar la documentació
tècnica.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 13/10/1998
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/01/1999
Observacions:
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Guia 6/4
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 3.1.2.
Pregunta:

Un organisme notificat ha de tenir en consideració un procediment d'unions
permanents qualificat per un altre organisme notificat o una entitat independent
reconeguda?

Resposta:

Sí. No es permet a un organisme notificat rebutjar una aprovació del procediment
d'unions permanents feta a partir d'una referència concreta i aplicant les
competències d'acord amb la DEP.
Tanmateix, té la responsabilitat de verificar, quan escaigui, que el procés d'unió i
la referència al producte fabricat són adequats.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 26/11/1998
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 29/01/1999
Observacions:
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Guia 6/5
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 3.1.2; annex I, apartat 3.1.3.
Pregunta:

Els requisits relacionats amb les unions permanents que s'especifiquen a l'annex I,
apartats 3.1.2 i 3.1.3, s'apliquen també a les unions permanents que no siguin per
soldadura?

Resposta:

Sí.

Motius:

La definició de l'article 1, apartat 2.8, també preveu altres tipus d'unions
permanents, com la soldadura forta, la soldadura tova, l’expansió, l’encolat, l’ajust
apretat, el reblat... Per aquest motiu, els requisits dels apartats 3.1.2 i 3.1.3 també
s'apliquen a aquest tipus d'unions.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 27/11/1998
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 29/01/1999
Observacions:
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Guia 6/6
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1 , apartat 2.8; annex I, apartat 3.2.
Pregunta:

En absència de normes harmonitzades, quin plantejament s'ha de seguir per a
l'aprovació del personal que duu a terme les unions permanents?

Resposta:

En absència de normes harmonitzades, el fabricant s’ha d’atenir a un document
existent (esborrany de norma candidata a ser harmonitzada, document
professional, guia, document d'una entitat independent reconeguda/organisme
notificat, document de la companyia, etc.) o ha de crear-ne un d’específic.
Aquest document ha de definir almenys:
-

l'equipament que ha d'utilitzar el personal;
el grau d'automatització del procés i les operacions que ha de dur a terme
el personal;
les condicions que s'han d'aplicar en fer la proveta que s'utilitzarà per als
assaigs d'aprovació de les proves i els resultats que es volen assolir;
el rang de validesa i les condicions per al període de la validesa.

Vegeu també la guia 6/1.
Sobre la soldadura, vegeu la guia 6/12.
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 13/03/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 23/05/2002
Observacions:

Guies d’aplicació de la Directiva d’equips a pressió
Pàgina 160

Guia 6/7
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 3.1.3.
Pregunta:

El concepte de assaig no destructiu que s'esmenta a l'annex I, apartat 3.1.3, inclou
també l'examen visual?

Resposta:

No.
En conseqüència, l'apartat 3.1.3 de l'annex I no s'aplica al personal que realitza les
"inspeccions visuals" previstes a la norma EN 473:2000.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 18/09/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 03/10/2002
Observacions:
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Guia 6/8
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 3.1.2.
Pregunta:

Què són "les normes harmonitzades adequades" que s'esmenten a l'annex I, apartat
3.1.2, últim paràgraf, que estableixen els exàmens i les proves per a l'aprovació del
personal i els procediments per fer unions permanents?

Resposta:

Les normes harmonitzades adequades són:
-

les normes harmonitzades específiques, un cop comprovat que són
adequades per a l'equip que es fabrica, o
les normes de producte harmonitzades corresponents.

En ambdós casos les normes han de complir els requisits corresponents de la DEP,
annex I, apartat 3.1.2, i s'ha de fer referència a aquestes disposicions a l'annex ZA.
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 21/02/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 26/06/2001
Observacions:
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Guia 6/9
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartats 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 i 7.2.
Pregunta:

La Directiva d'equips a pressió requereix l'acreditació del laboratori de proves del
fabricant que realitza els assaigs no destructius o els assaigs destructius dels equips
a pressió o parts d’equips sotmeses a pressió?

Resposta:

No.
Segons l'annex I, apartat 3.1.3, la DEP requereix la qualificació del personal que
duu a terme les proves no destructives d'unions permanents. No obstant això, no
es requereix cap acreditació del laboratori on es fan les proves destructives o no
destructives, ja sigui propi o subcontractat.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 21/02/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 26/06/2001
Observacions:

6. Requisits de fabricació
Pàgina 163

Guia 6/10
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 3.1.2.
Pregunta:

Si per a les unions permanents el fabricant utilitza un procediment aprovat per un
organisme notificat o per una entitat independent reconeguda en un lloc concret
(ubicació), pot utilitzar el mateix procediment en altres instal·lacions per a
aplicacions similars?

Resposta:

Sí, sempre que els altres llocs disposin dels mateixos mitjans de supervisió tècnica i
de qualitat.
Nota:
La norma EN 719, sobre la coordinació de soldadura, i la norma EN 729-1, sobre
els requisits de qualitat per a la soldadura, defineixen l'organització de la
fabricació als tallers de soldadura o a les instal·lacions que estan sota la mateixa
supervisió tècnica i de qualitat. La norma EN 288-3, sobre assaigs de procediments
de soldadura, indica que l'aprovació d'una especificació de procediment de
soldadura (WPS) obtinguda per un fabricant és vàlida únicament per a la
soldadura als tallers o instal·lacions que estan sota la mateixa supervisió tècnica i
de qualitat d’aquest fabricant.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 21/11/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 27/02/2002
Observacions:
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Guia 6/11
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 2.8; annex I, apartat 3.1.2.
Pregunta:

En absència de normes harmonitzades, quin plantejament s'ha de seguir per a
l'aprovació dels procediments d'unions permanents?

Resposta:

En absència de normes harmonitzades, el fabricant s'ha d’atenir a un document
existent (esborrany de norma candidata a ser harmonitzada, document
professional, guia, document d'una entitat independent reconeguda / organisme
notificat, document de la companyia, etc.) o ha de crear-ne un d’específic.
Aquest document ha de definir almenys:
- les variables essencials del procediment que puguin afectar les propietats de la
unió permanent;
- la inspecció i les proves que s'han de realitzar per a la qualificació del
procediment;
- els criteris d'acceptació;
- el rang de validesa.
Nota : La Directiva indica que "Les propietats de les unions permanents han de
correspondre a les propietats mínimes especificades per als materials que s'hagin
d'unir, llevat que en els càlculs de disseny es tinguin en compte específicament
altres valors de propietats corresponents"
Vegeu també la guia 6/1.
Sobre la soldadura, vegeu la guia 6/12.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 13/03/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 23/05/2002
Observacions:
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Guia 6/12
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 3.1.2.
Pregunta:

En el context de l'aprovació del personal i els procediments de soldadura, què
significa "l’organisme independent esmentat ha d’efectuar o fer que s’efectuïn els
exàmens i les proves previstos en les normes harmonitzades adequades o exàmens
i proves equivalents”?

Resposta:

Quan la Directiva fa referència a exàmens i proves equivalents, s'exigeix que es
duguin a terme proves adequades i suficients per determinar la mateixa varietat de
propietats tecnològiques que a les normes harmonitzades. Quan s'hagin fet proves
similars que estableixin una propietat específica, però les condicions de prova
precises difereixin de les de la norma esmentada més a munt, no s'exigeix repetir
la prova. Tanmateix, les propietats tecnològiques que no s’examinin en aquestes
proves similars s'han d'afegir al pla de proves. Si, per exemple, s'ha examinat la
propietat de l'impacte de la soldadura, però no de la zona afectada per la calor,
caldrà examinar aquesta última.
Sempre que no hi hagi normes harmonitzades per a l'aprovació del personal o els
procediments de soldadura, és procedent (segons la guia 6/8) seguir l'apartat
sobre soldadura de les normes harmonitzades de producte, EN 13445 (recipients a
pressió no sotmesos a l'acció de la flama), 13480 (canonades), 12952 (calderes
aquotubulars) i 12953 (calderes pirotubulars) per als respectius camps d'aplicació.
Aquestes normes utilitzen com a base per qualificar els procediments de soldadura
la norma EN 288 i, per al personal, la norma EN 287.
Nota 1:
Les normes EN 287 i EN 288, en la versió vàlida de maig de 2002, no són normes
harmonitzades.
Nota 2:
Hi ha propietats, com les que s'indiquen a continuació, que la norma EN 288 no
tracta prou exhaustivament per a algunes aplicacions específiques:
- Límit elàstic
- Resistència a l'impacte
- Allargament
- Microestructura
La Directiva indica que "les propietats de les unions permanents han de
correspondre a les propietats mínimes especificades per als materials que s'hagin
d'unir, llevat que en els càlculs de disseny es tinguin en compte específicament
altres valors de propietats corresponents."
Nota 3:
La versió actual del codi ASME per a calderes i recipients a pressió, secció IX, és un
exemple més que en alguns casos no s’especifiquen prou les propietats d’algunes
aplicacions per tal que compleixi la DEP (per exemple, la propietat de l'impacte a
la zona afectada per la calor). A més, no exigeix que les proves i els exàmens es
duguin a terme sota la responsabilitat d'una entitat independent (vegeu també les
guies 6/1 i 6/4).
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Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 03/09/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 03/11/2003
Observacions:
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Guia 6/13
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 3.1.3.
Pregunta:

Per als equips a pressió de les categories III i IV, es permet que el personal
encarregat de les proves no destructives que té qualificacions diferents que
compleixen els criteris de les normes harmonitzades (per exemple, la norma EN
473:2000: Qualificació i certificació de personal que realitza assaigs no
destructius. Principis generals) sigui aprovat per entitats independents
reconegudes per un Estat membre d'acord amb l'article 13, apartat 1?

Resposta:

Sí
El personal acreditat per fer assaigs no destructius segons normes diferents de les
harmonitzades pot ser aprovat per un organisme independent sempre que es
compleixin criteris de certificació equivalents a les normes harmonitzades, i
sempre que l'àmbit de certificació sigui pertinent a les proves d'unions permanents
en equips a pressió.
Un organisme independent pot subcontractar part de la seva activitat segons les
disposicions de la guia del Nou enfocament, però ha de conservar la
responsabilitat íntegre i emetre l'aprovació. L'aprovació del personal l'ha de dur a
terme un organisme independent de manera individual.
Nota: L'aprovació d'un individu només partint d'un certificat emès per un altre
organisme quan no existeixin acords contractuals amb l'entitat independent
reconeguda per un Estat membre no compleix el requisit de la Directiva d'equips a
pressió.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 17/12/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 17/03/2004
Observacions:
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Guia 6/14
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 3.1.1; annex I, apartat 3.1.2.
Pregunta:

Qualsevol operació de soldadura en un component que suporti pressió requereix
necessàriament una qualificació dels procediments de soldadura i dels
soldadors/operadors de soldadura?

Resposta:

Entre els exemples d'operacions de soldadura per als quals es requereix una
qualificació segons l'annex I, apartat 3.1.2, s'hi inclouen:
1. Soldadura d'una orella d’hissat en una cambra a pressió.
2. Soldadura d'un accessori fixat al cos d'una vàlvula.
3. Soldadura de discs de reforç per a tubuladures.
4. Reparació per soldadura d'una cambra abans de comercialitzar-la.
5. Soldadura important en una peça de fosa durant la producció.
Entre els exemples d'operacions de soldadura per als quals es requereix
qualificació, segons l'annex I, apartat 3.1.2, llevat que l'anàlisi de riscos demostri
que no hi ha risc provocat per la pressió, s'hi inclouen:
1. Soldadura menor en una peça de fosa durant la producció.
2. Recàrrega d'una placa tubular.
3. Soldadura de revestiment en una cambra a pressió (anticorrosiu,
revestiment protector...).

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 16/12/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 19/01/2005
Observacions:
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Guia 7/1
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 4.2.
Pregunta:

Què s'ha d'entendre per norma harmonitzada segons el punt 4.2.b de l'annex I?

Resposta:

Una norma harmonitzada, en aquest context, pot referir-se a una norma
harmonitzada de producte per a un equip o per a un conjunt a pressió que pot ser
marcat CE.
També pot fer referència a una norma auxiliar harmonitzada per a materials, que
inclogui les dades tècniques indicant clarament el camp d'aplicació.
En el cas d'una norma harmonitzada aplicable a materials, la presumpció de
conformitat amb els requisits essencials de seguretat (RES) es limita a les dades
tècniques dels materials especificats a la norma i no pressuposa la idoneïtat del
material per a un equip específic. Per tant, les dades tècniques declarades a la
norma del material s'han d'avaluar respecte als requisits de disseny de l'equip
específic per tal de verificar que se satisfan els RES de la Directiva d’equips a
pressió.
Nota: Els processos de fabricació subsegüents que afectin les propietats del
material base s'han de tenir en compte quan s'avaluï la conformitat de l'equip a
pressió, en relació amb els requisits per a materials de la Directiva.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 21/02/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 26/06/2001
Observacions:
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Guia 7/2
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 4.3.
Pregunta:

Què és un "organisme competent" encarregat de la certificació dels sistemes
d’assegurament de la qualitat dels fabricants de materials?

Resposta:

Un "organisme competent" encarregat de la certificació dels sistemes
d'assegurament de la qualitat dels fabricants de materials pot ser una entitat
independent establerta com una entitat legal dins de la Comunitat, que compta
amb una competència reconeguda en l'avaluació dels sistemes d’(assegurament)
de la qualitat per a la fabricació de materials i en la tecnologia dels materials
corresponents. Aquesta competència pot demostrar-se, per exemple, mitjançant
una acreditació.
Vegeu també la guia 7/7.
Nota 1: Qualsevol organisme que no estigui establert com una entitat legal dins
de la Comunitat, encara que compti amb un acord de reconeixement del Fòrum
Internacional d'Acreditació (IAF), s'entén que no compleix els requisits de l'annex
I, apartat 4.3.
Nota 2: Un organisme notificat només pot dur a terme la seva activitat si compta
amb una competència reconeguda en l'àmbit d'assegurament de la qualitat,
materials i processos tecnològics relacionats. Per a aquesta certificació, el possible
ús del número d'identificació per a la DEP és irrellevant.
Nota 3: Al certificat de sistema de qualitat s'ha d'indicar l'entitat legal establerta a
la Comunitat i la seva adreça.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 28/11/2005
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 31/03/2006
Observacions:
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Guia 7/3
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 11, apartat 2.
Pregunta:

Un organisme notificat es troba en el procés d'expedició d'una aprovació europea
de materials. A l'article 11.2 s'estableix el procediment d'informació i els terminis
corresponents. Una vegada enviada la informació, l'organisme notificat ha
d'esperar les observacions pertinents. Quant temps ha d'esperar l'organisme?

Resposta:

L'aprovació es pot expedir dins d'un termini de tres mesos després de la data
d'enviament de la informació, amb una excepció: si un Estat membre o la Comissió
recorre al Comitè permanent creat per l'article 5 de la Directiva 83/189/CEE
(antiga 83/189/CEE), ha d'informar l'organisme notificat, que rebrà una carta de
la Comissió en què s’exposen les conclusions del Comitè.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 26/11/1998
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 29/01/1999
Observacions:
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Guia 7/4
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex 1, apartat 3.1.5.
Pregunta:

Quins són els "mitjans apropiats" per dur a terme el seguiment dels materials a què
es fa referència a l'annex I, apartat 3.1.5?

Resposta:

L'objectiu d’aquest seguiment és evitar qualsevol dubte sobre l'especificació del
material utilitzat per a un tipus d'equip a pressió determinat. Els mitjans apropiats
s'han de determinar d'acord amb el tipus d'equip i les seves condicions de
fabricació, com són la complexitat del producte, productes unitaris o en sèrie, risc
de barrejar diferents qualitats de material, etc.
Aquests mètodes inclouen des del marcatge físic dels diferents elements mitjançant
l'estampat o amb un codi de colors, fins als mètodes de procediment. Per a la
identificació de material no sempre és necessari relacionar-lo amb una remesa
concreta.
El sistema de seguiment ha de ser proporcional al risc de barrejar diferents
qualitats de material durant el procés de fabricació. Si no hi ha cap risc d'aquest
tipus, el sistema pot limitar-se a les mesures administratives.
Nota 1: El sistema de seguiment del fabricant ha de permetre que lliuri la
documentació tècnica relativa a un element específic de l'equip a pressió i el
certificat de material a les autoritats de vigilància del mercat, sempre que li ho
demanin.
Nota 2: Quan una autoritat nacional aplica la clàusula de salvaguarda a un
producte concret a causa del material, la decisió s'aplica a tots els productes
fabricats amb la mateixa qualitat de material, quan el sistema de seguiment no
permeti identificar la/les remesa/es corresponent/s. S’aplica el mateix criteri si un
fabricant retira productes no conformes o defectuosos del mercat.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 18/10/2006
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 23/05/2002 esmenat el 21/11/2006
Observacions:
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Guia 7/5
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 4.3.
Pregunta:

L'annex I, apartat 4.3 de la DEP exigeix que els fabricants dels equips prenguin les
mesures necessàries per garantir que el material utilitzat compleix les
especificacions requerides. En particular, s'han d'obtenir per a tots els materials,
documents elaborats pel fabricant del material en els quals se certifiqui la
conformitat amb una especificació determinada. Com han d'aplicar-se aquests
requisits amb referència als certificats d'inspecció necessaris?

Resposta:

1. D'acord amb el primer paràgraf de l'annex I, apartat 4.3, el fabricant del
material ha de certificar que el subministrament compleix amb el requisit de
l'especificació i amb la comanda que ha rebut. Aquesta acreditació de conformitat
ha de constar al certificat o figurar-hi com a annex, amb independència del tipus.
2. D'acord amb el segon paràgraf de l'annex I, apartat 4.3, s'exigeix un certificat de
control específic del producte per a les parts principals a pressió dels equips de les
categories II, III i IV. S'han de tenir en compte els requisits de l'apartat 4.1 i 4.2.a
de l'annex I.
3. D'acord amb el tercer paràgraf de l'annex I, apartat 4.3, es fa una distinció del
sistema de fabricació del fabricant de material: si el fabricant disposa d'un sistema
d’(assegurament) de la qualitat apropiat, certificat per un organisme competent
establert a la Comunitat i que hagi estat objecte d'una avaluació específica per a
materials, es presumeix que el document d'inspecció del fabricant és adequat
(vegeu també les guies 7/7 i 7/16).
4. Els requisits generals per a la resta de casos s'estableixen en els dos primers
paràgrafs de l'annex I, apartat 4.3.
5. A continuació es presenta un esquema dels documents d'inspecció rellevants
d'acord amb les normes EN 10204:1991 o EN 10204:2004:
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Materials per a equips a

Parts principals a
pressió dels equips de
les categories II, III i IV.
Control específic del producte

Guia del
sistema de
qualitat **

Guia
d’inspecci
ó directa

Certificat d’inspecció
EN 10204:1991 tipus
3.1.B*
EN 10204 tipus 3.1

Parts principals a pressió
d’equips de la categoria I,
parts a pressió diferents de
les parts principals a
pressió d’equips de les
categories de I a IV,
accessoris d’equips de les
categories II, III i IV.

Informe de les proves
EN 10204:0991 tipus 2.2
EN 10204:2004 tipus 2.2

Altres parts

Certificat de
compliment amb la
norma EN
10204:1991 tipus 2.1
Certificat de
compliment amb la
norma EN
10204:2004 tipus 2.1

Informe d’inspecció EN 10204:1991 tipus 3 2
Certificat d’inspecció EN 10204:1991 tipus 3.1.C*
Certificat d’inspecció EN 10204:2004 tipus 3 2

* Vegeu el punt 1 de la resposta
** Vegeu el punt 3 de la resposta

Notes:
1. Sempre s'accepta un document d'inspecció d'un nivell superior.
2. El material dels distribuïdors ha d'anar acompanyat de documents
d'inspecció del fabricant del material.
3. Per al seguiment i la transferència del marcatge, vegeu també la guia 7/4.
4. Per a les parts principals a pressió dels equips, vegeu també la guia 7/6 i
per als elements fixats vegeu la definició 2.1 de l'article 1 de la Directiva.
5. Per a les peces, vegeu la guia 7/19.
6. Per als materials d'unió, vegeu la guia 7/10.
Anteriorment, la declaració del compliment no estava inclosa a la definició de
certificat 3.1.B o 3.1.C, d'acord amb EN 10204:1991, però ara s'inclou a la
definició de certificat 3.1 d'EN 1024:2004.
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 27/03/2007
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 18/04/2007 amb la inclusió de la guia 7/20.
Observacions:
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Guia 7/6
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 4.3.
Pregunta:

L'apartat 4.3, segon paràgraf, de l'annex I estableix els requisits per a les parts
principals a pressió. Com es defineixen?

Resposta:

Les parts principals a pressió són les parts que constitueixen la coberta sota pressió
i les parts que són essencials per a la integritat de l'equip.
Són exemples de les parts principals a pressió les carcasses, fons, brides del cos
principal, plaques tubulars dels bescanviadors i els feixos de tubs.
Els materials per a les parts principals a pressió d'un equip de les categories II a IV
requereixen un certificat de control específic del producte (vegeu la guia 7/5).
Vegeu també la guia 7/8 per a les peces roscades.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 29/01/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 26/06/2001
Observacions:
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Guia 7/7
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 4.3.
Pregunta:

A què es refereix la frase que “hagi estat objecte d'una avaluació específica dels
materials”, que es troba al tercer paràgraf de l'apartat 4.3 de l'annex I?

Resposta:

Es tracta del sistema d’(assegurament) de la qualitat del fabricant del material que
ha passat una avaluació específica per a materials (i no de l'organisme competent).
Nota: vegeu també la guia 7/2.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 05/07/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 08/11/1999
Observacions:
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Guia 7/8
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 4.
Pregunta:

Quins certificats es requereixen per als components de caragolam?

Resposta:

Els components de caragolam (cargols, femelles, passadors, etc.) són elements
d'unió.
Quan aquests elements contribueixen a la resistència a la pressió, els seus
materials han de complir els requisits de l'annex I, apartat 4.
D'acord amb l'apartat 4.3 de l'annex I, un cargol no es considera una part principal
a pressió, llevat que el seu deteriorament pogués causar una pèrdua de pressió
sobtada.
Quan els cargols s'utilitzen com a:
- parts principals a pressió, es requereix un certificat de control específic del
producte (llevat que figuri a l'equip a pressió a la categoria I)
- parts a pressió, és suficient amb un informe sobre les proves
- parts no sotmeses a pressió, és suficient amb un certificat de conformitat
(vegeu la guia 7/5).

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 02/10/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 07/11/2000
Observacions:
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Guia 7/9
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 4.
Pregunta:

Un material fabricat de conformitat amb una norma o altra especificació de domini
públic per a les quals existeix una aprovació europea de materials (EAM), però per
a les quals el certificat d'inspecció només fa referència a la norma o a
l’especificació sobre la qual s'ha basat l'EAM, pot utilitzar-se per a equips a pressió
fabricats de conformitat amb la DEP?

Resposta:

Sí, sempre que l'aprovació europea de materials no contingui especificacions
tècniques addicionals no contingudes a la norma o l’especificació. El certificat
d'inspecció ha de satisfer els requisits de l'apartat 4.3 de l'annex I (vegeu també la
guia 7/5).

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 26/10/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 24/03/2000
Observacions:
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Guia 7/10
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 3.1.2; annex I, apartat 3.1.5; annex I, apartat
4.1; annex I, apartat 4.2; annex I, apartat 4.3.
Pregunta:

Quins són els requisits per a la documentació i la traçabilitat dels consumibles de
soldadura?:
- documents d'inspecció
- els procediments adequats per a la traçabilitat

Resposta:

Els fabricants de consumibles de soldadura han d'aportar els documents
d'inspecció que acreditin el compliment de l’especificació.
D'acord amb l'apartat 4 de l'annex I i la guia 7/5 els fabricants de consumibles de
soldadura han d'aportar l'informe sobre les proves "2.2" com un certificat
d'inspecció d'acord amb la norma EN 10204.
El requisit de traçabilitat de l'annex I, apartat 3.1.5, també és d'aplicació per als
consumibles de soldadura. Es pot seguir mitjançant procediments que incloguin la
recepció, la identificació, l'emmagatzematge, la transferència a producció,
l'emmagatzematge temporal i ús en producció i que assegurin que els certificats
d'inspecció correctes estiguin disponibles per a la inspecció final (vegeu també la
guia 7/4).
Nota: Els consumibles de soldadura s'identifiquen pel seu nom comercial,
designació i norma EN de classificació. La documentació d'inspecció dels
consumibles de soldadura ha de contenir els resultats de les proves, per a les
característiques tècniques d'acord amb la designació i classificació estàndard, com
són:
-La composició química del metall d’aportació o del metall dipositat a la soldadura
-Propietats de resistència del metall en la soldadura: resistència a la tracció, límit
elàstic i allargament de trencament.
-Propietats d'impacte del metall dipositat a la soldadura a una temperatura d’acord
amb la designació.
Els resultats de les proves es basen en inspeccions i proves no específiques. Es
poden presentar, per exemple, com a valors típics basats en exàmens de control de
qualitat.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 19/06/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 03/10/2002
Observacions:
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Guia 7/11
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I.
Pregunta:

Els requisits essencials de seguretat de l'annex I són d'aplicació per als equips a
pressió fabricats amb plàstic, plàstic reforçat amb fibra de vidre (GRP) o altres
materials no metàl·lics?

Resposta:

Sí.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 15/12/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 29/06/2000
Observacions:
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Guia 7/12
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 4.
Pregunta:

Els consumibles de soldadura i altres materials d'unió han de complir amb normes
harmonitzades, aprovacions europees de materials o avaluacions específiques dels
materials?

Resposta:

No.

Motius:

La DEP no exigeix que aquests materials compleixin el requisit de l'annex I, apartat
4.2.b.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 17/02/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 29/06/2000
Observacions:
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Guia 7/13
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 4.1; annex I, apartat 7.5.
Pregunta:

Què s'entén per "si escau", en el context de l'apartat 4.1.a, quan es refereix als
valors quantitatius de l'apartat 7.5?

Resposta:

"Si escau" es refereix a l'acer, ja que és l'únic material que s'esmenta a l'apartat 7.5.
Per a propietats d'impacte, vegeu la guia 7/17.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 05/12/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 27/01/2003
Observacions:
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Guia 7/14
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 7.1.2.
Pregunta:

A què es refereix l'exclusió d'acers de gra fi al primer paràgraf de l'apartat 7.1.2,
annex I, de la Directiva?

Resposta:

Aquests acers de gra fi són acers microaliats destinats a estar sota pressió, com per
exemple els que estableixen les normes EN 10028-3 o EN 10222-4.
Per a aquest tipus d'acers no és d'aplicació el valor quantitatiu de tensió de
membrana admissible definit a l'annex I, apartat 7.1.2. No obstant això, s’exigeix
obtenir un nivell de seguretat global equivalent (vegeu la guia 8/6).

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 11/01/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 26/06/2001
Observacions:
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Guia 7/15
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 4.2.
Pregunta:

El primer paràgraf de l'apartat 4.2, annex I, permet l'ús de materials que
compleixen normes harmonitzades. Aquesta opció s'aplica també a aquells
materials les propietats dels quals siguin superiors (millors), o complementàries, a
les que s'especifiquen a la norma harmonitzada?

Resposta:

Sí.
Les propietats superiors (millors), o complementàries, a les que estableix la norma
no exclouen que el material compleixi l’opció d'una norma harmonitzada, tal com
s'estableix al primer paràgraf de l'apartat 4.2 de l'annex I.
El fabricant del material ha de certificar la conformitat amb la norma
harmonitzada, així com amb l’especificació addicional, tal com ho estableix l’annex
I, paràgraf 4.3.
Vegeu també la guia 7/1.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 03/04/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 03/04/2001
Observacions:
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Guia 7/16
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 4.3.
Pregunta:

La Directiva 97/23/CE considera el cas d'"un fabricant de materials que tingui un
sistema d'assegurament de la qualitat adequat, certificat per un organisme
competent establert a la Comunitat i que hagi estat objecte d'una avaluació
específica de materials." Com s'ha d'entendre aquest requisit a la pràctica?

Resposta:

A la pràctica, aquest requisit es compleix quan el fabricant de materials disposa
d'un sistema de gestió de la qualitat del tipus ISO 9002:1994, com a mínim,
certificat per un organisme competent (d'acord amb la definició de la guia 7/2)
establert a la Comunitat Europea, i quan el camp de validesa de la certificació
especifica la producció de materials indicant els tipus de materials de què es
tracta.
L'avaluació específica del sistema de qualitat ha de cobrir adequadament tots els
processos rellevants i les propietats dels materials indicades a les especificacions
dels materials i certificades als certificats dels materials.
La simple referència a la secció 4.3 de l'annex I de la DEP no és suficient per
aprovar el sistema de qualitat del fabricant de materials. Cal indicar el document
de referència que s'ha utilitzat per a l'assegurament de la qualitat. Fer referència a
la DEP al certificat del sistema de qualitat no es considera un requisit obligatori.
Nota: Vegeu també les guies 7/5, 7/7 i 9/5.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 28/11/2005
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 31/03/2006
Observacions:
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Guia 7/17
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 4.1; annex I, apartat 7.5.
Pregunta:

Quins criteris es poden seguir per determinar si un tipus d'acer destinat a una part
pressuritzada requereix propietats d'impacte específiques?

Resposta:

1. La filosofia dels criteris especificats a continuació es basa en l'anàlisi de riscos
duta a terme pel fabricant en relació amb la tenacitat necessària per als diferents
tipus de fallades identificades (p. ex. ruptura fràgil) a l'equip a pressió acabat.
2. Constitueixen una excepció els "materials dúctils que no estan subjectes a una
transició ductilitat/fragilitat en les condicions de funcionament previsibles a què
s'exposarà l'equip".
Exemples d'aquest tipus de materials són els acers inoxidables austenítics.
Alguns codis de disseny estableixen regles específiques per evitar ruptures fràgils
que tenen en compte les condicions de funcionament existents o previstes més
usuals, com són el material, l'espessor, la temperatura, etc. Quan l'aplicació
d’aquestes normes indica que el material no es comportarà de manera fràgil i s'ha
seguit el codi de disseny en tots els seus aspectes, els resultats referents a la
conducta del material són prou fiables per no requerir propietats d'impacte
específiques. Quan s'apliquen aquests codis de disseny també s'han de tenir en
consideració altres elements (vegeu el punt 3 a continuació).
3. La justificació per ometre les propietats d'impacte s'ha de basar en la combinació
més adversa possible de tots els elements de l’especificació del grau d'acer, com:
•
•

tota la gamma admissible de l'anàlisi química,
les propietats mecàniques extremes,

tal com es documenta i són admissibles en les especificacions i no pas en funció
dels valors del subministrament actual.
S’han de considerar les conseqüències de la pitjor combinació química ja que la
gamma especificada d'anàlisis químiques per a alguns materials pot resultar en
conducta fràgil.
En alguns casos, aquests materials poden ser acceptats sempre que la composició
química i les propietats mecàniques es restringeixin a l'ordre de compra i a
l'avaluació del material corresponent a un nivell que, per experiència, no patirà
cap fractura fràgil.
Són exemples d’aquestes restriccions la relació manganès/carboni, els continguts
de carboni, sofre i fòsfor, i la relació alumini/nitrogen. Altres restriccions són:




evitar les fases intermetàl·liques
evitar els grans gruixuts,
establir límits per a les propietats mecàniques.
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Els fabricants i els organismes notificats han de demostrar que han considerat tals
factors en documentar l'avaluació específica dels materials pertinent.
4. Així mateix, en dur a terme aquesta avaluació, s'han de considerar els processos
subsegüents de fabricació que afectin les propietats del material.
Si se segueixen totes les regles del codi de disseny sol estar garantit que es
compleix aquest requisit; tanmateix pot ser necessari complir requisits essencials
per garantir que s'han complert tots els requisits de seguretat.
EXEMPLES de processos de fabricació subsegüents són: conformació, tractament
tèrmic, soldat.
5. No obstant això, pot no ser necessari realitzar proves que acreditin una
determinada propietat d'impacte en aquells casos en què no hi ha dubte que es
compleix el requisit essencial de seguretat que exigeix que la tenacitat sigui
suficient per evitar la ruptura per fragilitat.
EXEMPLES: la majoria d'acers inoxidables austenítics.
Motius:

Els valors de la propietat d'impacte constitueixen la manera més usual de complir
el requisit essencial de seguretat de tenacitat especificat a l'annex I, apartat 4.1.a.
Encara que les proves d'impacte dels materials són la manera més acceptada per
demostrar que els materials tenen la tenacitat mínima requerida, no són l'única
manera.
EXEMPLES: Restriccions de les temperatures de funcionament, mecànica de
fractura.
Nota 1: Totes les normes harmonitzades europees indiquen les propietats
d'impacte.
Nota 2: Un "historial d'ús segur" per si mateix no pot reemplaçar l'obligació
d'especificar les propietats d'impacte. Aquest concepte està intrínsecament unit a
un codi concret, un conjunt de factors de seguretat i una filosofia de seguretat, per
la qual cosa no es pot traslladar a una filosofia/concepte de seguretat diferent.
Quan se segueixen exclusivament els requisits d'un dels codis de disseny establerts,
no es pot assegurar la "presumpció de conformitat" i la simple declaració per part
del fabricant que "ha seguit un codi específic" no és una justificació suficient. Els
codis establerts poden usar-se com a base per complir els requisits essencials de
seguretat i per detectar i corregir possibles desviacions. Per a això cal que les
persones que utilitzin el codi tinguin un bon coneixement dels principis subjacents
i que no segueixin les regles de forma mecànica.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 30/01/2007
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 18/04/2007
Observacions:
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Guia 7/18
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 4.1; annex I, apartat 7.5.
Pregunta:

Els requisits essencials de seguretat per als materials establerts a l'annex I, apartat
4.1 i apartat 7.5, s'apliquen als materials base o a l'equip a pressió?

Resposta:

Aquests requisits s'apliquen als equips a pressió en la seva totalitat, és a dir, també
a les zones afectades per la calor de la soldadura, però no a les parts que no estan
sota pressió.
Nota: Els processos de fabricació posteriors que afecten propietats del material
base s'han de tenir en compte a l’hora d’especificar les propietats del material base,
d'acord amb el que estableix l'annex I, apartats 3.1.1, 3.1.2 i 3.1.4 de la DEP.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 22/11/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 27/02/2002
Observacions:
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Guia 7/19
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, secció 2.1.2; annex I, apartat 3.1; annex I, apartat 4.3;
annex I, apartat 7.2.
Pregunta:

Quins requisits s'apliquen als components, com fons embotits, cargols, brides,
accessoris per soldar, etc., quan es comercialitzen separadament?

Resposta:

Perquè es puguin incorporar a un equip a pressió, els components fabricats amb
materials com xapes, bobines i barres, han de complir tots els requisits essencials
de seguretat aplicables al procés de fabricació utilitzat. Per exemple, per a la
fabricació de fons bombats soldats, s'han de considerar els apartats 3.1 i 7.2 de
l'annex I, a més de l'apartat 4.
Perquè els equips a pressió que incorporin aquests components siguin conformes a
la DEP, el fabricant de l'equip ha de disposar de la documentació corresponent del
proveïdor del component:
Certificats dels materials (de les plaques, bobines, barres, etc.) i quan sigui
procedent:
- aprovacions dels procediment de soldadura
- aprovacions dels soldadors/ operaris de soldadura
- qualificacions professionals del personal que realitza els assaigs no
destructius
- informes d'assaigs no destructius
- informes d'assaigs destructius
- informació relativa a la conformació i tractament tèrmic, etc.
Aquesta informació s'haurà de presentar en forma d'un certificat de components.
No obstant això, el requisit de l'annex I, apartat 4.3, no s'aplicarà als fabricants de
components, que no es consideren fabricants de material en el context de la DEP,
encara que modifiqui les propietats mecàniques dels materials.
Els peces forjades (incloses les brides), les peces de fosa i tubs sense soldadura es
consideren materials. Així mateix, els accessoris per soldar fabricats a partir
d’aquests "materials" sense processos posteriors de soldadura o d'un altre tipus que
puguin alterar les característiques del material també es considera que són
“materials”. En relació amb els tubs soldats, vegeu la guia 7/25.
Nota: És una pràctica actual que els components se subministrin juntament amb
els certificats segons EN 10204 Productes metàl·lics. Tipus de documents d'inspecció
o altres requisits quan els conjunts es comercialitzen separadament. La DEP no
exclou que els components vagin acompanyats d’aquests certificats.
Vegeu també les guies 1/9, 1/22, 4/3, 7/5, 7/6, 7/8, 7/18 i 7/25.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 15/2/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 19/01/2005
Observacions: Revisada el 19/01/2005
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Guia 7/21
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 11; annex I apartat 4.2.
Pregunta:

Un organisme notificat pot realitzar una avaluació específica d'un material a
petició del fabricant del material?

Resposta:

No.
Les avaluacions específiques de materials es realitzen a petició del fabricant de
l'equip a pressió.
Si el fabricant de materials vol que el seu material sigui aprovat per un organisme
notificat ha de sol·licitar l'aprovació europea de materials, d'acord amb l'article 11,
si el material en qüestió no està previst per cap norma europea harmonitzada de la
DEP citada en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).
Nota: Per obtenir informació sobre el contingut d'una avaluació específica de
materials, vegeu els principis rectors del document PE-03-28 aprovat el novembre
de 2006 (descarregable del lloc web de la DEP).

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 30/01/2007
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 18/04/2007
Observacions:
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Guia 7/20
RETIRADA Compliment del subministrament del material amb les especificacions
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el:
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 07/09/2004
Observacions:

7. Requisits dels materials
Pàgina 195

Guia 7/22
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 4.1; annex I, apartat 7.5.
Pregunta:

Què signifiquen els dos termes següents: "valors diferents" i "criteris diferents" en
el context de l'apartat 7.5?

Resposta:

"Criteris diferents" es refereix a criteris suplementaris, com els que depenen per
exemple del tipus, la dimensió, forma del producte, nivell de resistència de l'acer o
de modes d’operació els quals s’hauran de considerar per demostrar la seva
tenacitat i ductilitat.
"Valors diferents" es refereix a altres criteris que poden exigir valors més exigents
d'allargament o d'energia de flexió per xoc o valors específics per a altres
propietats.
Vegeu també la guia 8/6 per a l'aplicació de l'apartat 7.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 06/03/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/04/2003
Observacions:
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Guia 7/23
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 4.
Pregunta:

Quins requisits de l'annex 1, apartat 4, ha de complir el material usat per a les
juntes?

Resposta:

La funció principal de les juntes és assegurar una estanquitat correcta. El material
usat només ha de complir els requisits corresponents dels apartats 4.1, 4.2.a. i el
primer paràgraf de 4.3.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 06/03/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/04/2003
Observacions:
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Guia 7/24
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 2.2.3; annex I, apartat 4.3.
Pregunta:

L'annex I, apartat 4.3, de la Directiva d'equips a pressió (DEP) exigeix que el
fabricant del material prepari un certificat del material que acrediti la conformitat
amb les especificacions exigides pel fabricant de l'equip.
Aquest requisit significa que les característiques del material utilitzat en el disseny
de l'equip a pressió s'han de basar en les propietats declarades (garantides) pel
fabricant del material?

Resposta:

Sí. Les característiques dels materials utilitzats en el disseny de l'equip, com són el
seu límit elàstic o la seva resistència a l'impacte, s'han de basar en les de
l’especificació del fabricant de l’equip, que estan garantides pel fabricant del
material.
Nota 1: Això no implica que els valors de l’especificació s’hagin de transcriure al
certificat del material emès pel seu fabricant. És suficient que el certificat del
material faci referència a l’especificació que conté els valors corresponents. Vegeu
també la guia 7/17 referent a la necessitat de realitzar proves de verificació de les
característiques de resistència a l'impacte especificades.
Nota 2: Vegeu també la guia 7/18 per conèixer la relació que hi ha entre els
requisits essencials de seguretat i les propietats del material base.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 19/06/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 17/03/2004
Observacions:
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Guia 7/25
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 3.1.2; annex I, apartat 3.1.2; annex I, apartat
4.3.
Pregunta:

Com s'han de considerar els tubs soldats en el marc d'aplicació de la Directiva
d'equips a pressió (DEP)?

Resposta:

Els tubs soldats de forma contínua a màquina, és a dir, els tubs fabricats a partir de
bobines, considerades la matèria prima, en un procés automàtic, que normalment
se sotmeten a un tractament tèrmic després de la soldadura, s'han de considerar, a
efectes de procediments de certificació, com a materials que han de complir els
requisits essencials de seguretat de l'annex I, apartat 4 "Materials" i els requisits
essencials de seguretat especificats a l'annex I, apartat 3 "Fabricació" (en concret,
el 3.1.2 i el 3.1.3).
Així mateix, el fabricant dels tubs ha de certificar que el tub soldat compleix
l’especificació.
Per norma general, el certificat d'inspecció ha de tenir la forma d'un certificat de
control de producte específic, que inclogui referències a l'aprovació dels
procediments de soldadura i del personal realitzada per una entitat independent
així com referències a l'aprovació realitzada per una entitat independent del
personal que ha dut a terme els assaigs no destructius (per a les categories III i IV).
Quan els tubs soldats s'usen exclusivament en equips a pressió de la categoria I és
suficient certificar a l'informe dels assaigs que el personal i els procediments de
soldadura compleixen els requisits especificats en els procediments de
funcionament intern corresponents.
D'acord amb la guia 7/16, on el fabricant de tubs soldats té un sistema de qualitat
certificat, aquest sistema ha de cobrir adequadament no només les propietats del
material definides a les especificacions del tub, sinó també el procés de fabricació
dels tubs soldats (en particular la soldadura i els assaigs no destructius).
Nota: Això implica que per exemple els tubs fabricats a partir de xapes es
consideraran components. Vegeu la guia 7/19.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 15/04/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 07/09/2004
Observacions:
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Guia 8/1
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a:
Pregunta:

En les diferents traduccions de la Directiva, no s’utilitza de manera consistent el
símbol de la unitat de volum (litre): (L majúscula, l minúscula). Quin símbol s'ha
d'utilitzar?

Resposta:

S'ha d'utilitzar la L majúscula, fet que els Estats membres han de tenir en compte a
l'hora de transposar la Directiva.

Motius:

Quan s'usa en l'àmbit dels equips a pressió, el símbol del litre apareix gairebé
sempre acompanyat de números. La lletra "l" i el número "1" s'assemblen molt, per
la qual cosa és fàcil confondre'ls. El marcatge de plaques es fa per punxonament i
és important que aquest símbol sigui fàcil d'identificar.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 12/10/1998
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 29/01/1999
Observacions:

8. Interpretació d’altres requisits essencials
Pàgina 203

Guia 8/2
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 3.2.2; annex I, apartat 7.4.
Pregunta:

La verificació final (annex I, apartat 3.2.2) de l'equip a pressió ha d'incloure una
prova de resistència a una pressió que iguali com a mínim el valor establert a
l'apartat 7.4. Aquest apartat només fa referència als recipients a pressió. Això
significa que l'apartat 7.4 no es refereix a les canonades ni als accessoris a pressió i
de seguretat?

Resposta:

Segons l'annex I, apartat 3.2.2, durant la verificació final, l'equip a pressió s'ha de
sotmetre a una prova de contenció de la pressió. Per regla general, aquesta prova
sol ser una prova de pressió hidrostàtica. En els casos en què aquesta prova sigui
perjudicial o irrealitzable poden fer-se altres proves.
El valor de pressió escollit per realitzar la prova de pressió hidrostàtica ha de
garantir que se sotmet a prova la contenció de la pressió de l'equip, en funció dels
factors de seguretat especificats i sense malmetre l'equip a pressió. L'annex I,
apartat 7.4, preveu proves alternatives que es poden aplicar només si es prenen en
consideració els criteris generals esmentats anteriorment (3.2.2). Les fórmules de
l'annex I, apartat 7.4, s'han d'aplicar a tots els tipus d’equips a pressió i no només
als recipients a pressió.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 16/07/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 08/11/1999
Observacions:
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Guia 8/3
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 3.3; annex I, apartat 3.4.
Pregunta:

Quina informació relativa a la seguretat s'ha de proporcionar a l'usuari en aplicació
dels apartats 3.3 i 3.4 de l'annex I?

Resposta:

Quan un equip a pressió es comercialitza, la DEP exigeix al fabricant que hi adjunti
unes instruccions per a l'usuari que incloguin informació útil per a la seguretat;
aquesta informació és obligatòria. A l’ordre de compra o al contracte es poden
acordar informacions addicionals, que poden ser sol·licitades per l'usuari o
recomanades pel fabricant. Aquestes informacions addicionals no constitueixen
cap requisit de la DEP i, per tant, són opcionals. Ambdós tipus d'informació es
detallen a continuació.
Informació exigida per la DEP:
- La informació que acompanya el marcatge CE, segons les clàusules 3.3.a, 3.3.b i,
3.3.c.
- Les instruccions per al muntatge, posada en servei, utilització i manteniment,
segons s'especifiquen a la clàusula 3.4.a, que inclouran, en funció de l’equip, les
dades següents:
- Límits de funcionament segur i les bases del disseny (condicions
d’operació previstes i condicions de disseny adoptades, vida útil prevista,
codi de disseny utilitzat, coeficients de les juntes i el sobreespessor de
corrosió).
- Les característiques del disseny determinants per a la vida útil de l'equip,
d'acord amb l'últim punt de l'apartat 2.2.3.b.
- Riscos residuals no previstos pel disseny o les mesures de protecció que
puguin derivar-se d'un mal ús previsible, segons els apartats 1.3, 3.3.c i
3.4.c.
- Documentació tècnica, plànols i esquemes necessaris per a la correcta
comprensió de les instruccions, d'acord amb l'apartat 3.4.b.
- Informació sobre peces de recanvi, per exemple, segons l'apartat 2.7.
Nota: Sens perjudici de l’apartat 3.4.a, pot incloure's informació addicional, no
exigida per la DEP, que s'hagi acordat al contracte, com per exemple: l'anàlisi de
riscos, certificats de materials, càlculs detallats del disseny, plànols constructius
finals, registres de tractament tèrmic, registres de soldadura, resultats dels assaigs
no destructius, resultats del control dimensional, registres complets de la prova
final, informació i resultats de les comprovacions especials, informació sobre
reparacions o modificacions correctives, documentació completa de qualsevol
concessió realitzada.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 04/05/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 30/06/2000
Observacions:
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Guia 8/4
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I.
Pregunta:

Quin abast ha de tenir l'anàlisi de riscos especificada a la tercera observació
preliminar de l'annex I? Com s'ha de documentar?

Resposta:

Mitjançant l'anàlisi de riscos el fabricant pot analitzar i definir les possibles
fallades ocasionades per la càrrega de l'equip a pressió, que poden tenir lloc durant
la instal·lació i l'ús de l'equip en condicions de funcionament raonablement
previsibles.
Després de fixar els límits de l'equip, el fabricant ha de dur a terme una anàlisi de
riscos que li permeti identificar els requisits essencials aplicables a l’equip en
qüestió.
Els resultats d'aquesta anàlisi (els requisits essencials aplicables en condicions de
funcionament previsibles) s’han d'incloure a la documentació tècnica, però la DEP
no exigeix que s'inclogui la informació completa de l'anàlisi a la documentació.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 02/09/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 08/11/1999
Observacions:
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Guia 8/5
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 3.4.
Pregunta:

La resistència dels fonaments (de formigó, grava piconada, d’estaques), sobre els
quals s'instal·la l'equip a pressió, forma part de la informació coberta per la DEP?

Resposta:

La resistència dels fonaments no forma part de la informació que ha de ser
revisada pels organismes notificats en els mòduls B1, G, etc. Tanmateix, el
fabricant, per complir amb el que disposa l'apartat 3.4 de l'annex I de la DEP, ha
de proporcionar la informació necessària (forces de suport, etc.) a fi que
l'organisme responsable de la instal·lació de l'equip a pressió pugui dissenyar els
fonaments (vegeu l’annex I, apartat 2.2.1).
NOTA: Aquesta informació també s'ha de posar a disposició de l'usuari juntament
amb els plànols definitius d'obra. Vegeu la guia 8/3.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 03/09/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 08/11/1999
Observacions:
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Guia 8/6
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 7.
Pregunta:

El primer paràgraf de l'annex I, apartat 7, indica explícitament les excepcions a les
regles generals que s'especifiquen posteriorment. Com es pot demostrar que s'ha
assolit "un nivell de seguretat global equivalent"?

Resposta:

Els requisits quantitatius particulars especificats a l'apartat 7 de l'annex I s'apliquen
a determinats modes de fallada. Si s'utilitzen valors diferents, s'han d'identificar els
modes de fallada corresponents i la seva combinació; i les mesures adoptades per
mantenir un nivell de seguretat equivalent s’han d’especificar a la documentació
tècnica, proveïdes de les justificacions corresponents.
S'assumeix que s'ha assolit "un nivell de seguretat general equivalent" quan les
mesures adoptades aportin marges de seguretat adequats per a tots els modes de
fallada importants de forma consistent. Els marges de seguretat han de ser
adequats i la desviació d'un valor específic es considera justificada:
a) quan el risc per al mode de fallada considerat és mínim, o
b) quan s'adopten mesures addicionals per garantir que no es produeixi cap
augment del risc.
Quan s'aplica una norma harmonitzada per a equips a pressió que s’ha publicat al
Diari Oficial de les Comunitats Europees, no cal justificar de cap altra manera els
valors quantitatius que s’han utilitzat, seguint l'apartat 7 de l'annex I (vegeu també
la guia 7/1).
El requisit de demostrar un nivell general de seguretat equivalent s'aplica al
producte i a les mesures adoptades per complir els requisits essencials de
seguretat. L'ús d'un codi "reconegut" per si mateix no és suficient per demostrar
que el nivell general de seguretat és equivalent. (consulteu també la guia 9/5).

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 10/04/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 23/05/2002
Observacions:
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Guia 8/7
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.2; article 1, apartat 2.3; annex I, apartat 1.1;
annex I, apartat 1.3; annex I, apartat 2.2.1.
Pregunta: Quines condicions s'han de tenir en compte per determinar la pressió
màxima admissible PS d'un equip?
Resposta: S'han de tenir en compte totes les condicions raonablement previsibles
que puguin tenir lloc durant el funcionament (arrencada, funcionament, aturada) i
quan l'equip es troba en espera (emmagatzematge, transport, manteniment,
buidatge, blanketing o inertització).
Nota 1: Les instruccions d'ús han d'identificar els riscos raonablement previsibles
derivats d'un mal ús i que no es van poder eliminar durant la fase de disseny
(vegeu l'annex I, apartat 1.3).
Nota 2: La pressió màxima admissible s'utilitza per determinar la pressió de prova
i no pas al revés.
Nota 3: "La pressió relativa a la pressió atmosfèrica", tal com defineix l'article 1,
apartat 2.2, és la pressió que hi ha a l'interior de la carcassa. No s'ha d'interpretar
com "la pressió diferencial entre la pressió atmosfèrica i la pressió absoluta a
l'interior de l'equip" a efectes de classificació.
Exemple: La inertització per sobre de 0,5 bar d'un equip que funciona a menys
de 0,5 bar té per conseqüència la inclusió de l'equip a l'àmbit d'aplicació de la
Directiva, llevat que estigui exclòs per altres motius.
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 29/11/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 07/09/2004
Observacions:
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Guia 8/8
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 9, apartat 1; article 9, apartat 2; annex I, apartat 3.3.
Pregunta:

Què significa “grup de producte”?

Resposta:

“Grup de producte” no apareix definit a la Directiva, però en el context de l'article
9, apartats 1 i 2, ha d'entendre's com el “grup de fluid” que s'usa a efectes de
classificació.
Nota: A més, en els equips dissenyats per a un fluid determinat, el fabricant ha
d'indicar el nom del fluid, quan sigui procedent, tant a l'equip com a les
instruccions d'ús, per tal d’advertir l'usuari, (annex I, apartat 3.3.b i annex I,
apartat 3.4, respectivament).

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 29/11/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 19/10/2001
Observacions:
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Guia 8/9
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 3.3.
Pregunta:

S'han de proporcionar sempre els números de sèrie individuals, fins i tot quan els
equips a pressió s'hagin fabricat per lots o en sèrie?

Resposta:

No.
En el cas dels equips a pressió fabricats per lots o en sèrie (com els extintors
portàtils o les vàlvules), la identificació es limita al número del lot o de sèrie. No
és necessari que es proporcioni sempre un número de sèrie individual per a cada
equip a pressió.
Notes:
1. Quan una autoritat nacional aplica la clàusula de garantia, la decisió es refereix
a tots els productes que pertanyen al mateix lot o a la mateixa sèrie. Així mateix,
quan un fabricant retira de la venda productes defectuosos o productes que no
compleixen la normativa, aquesta mesura s'aplica a tots els productes del mateix
lot o de la mateixa sèrie.
2. Cal esmentar que en algunes versions lingüístiques aquest punt no queda clar.
3. L'objectiu és poder identificar suficientment un equip a partir de la seva
naturalesa.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 22/11/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/02/2002
Observacions:
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Guia 8/10
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 1.2; annex I, apartat 3.3.
Pregunta:

La Directiva exigeix algun format específic per marcar l'any de fabricació a les olles
a pressió?

Resposta:

No.
L'any de fabricació pot expressar-se mitjançant 4 dígits (any de fabricació: yyyy) o
bé limitar-se a 2 dígits que acompanyen el número de sèrie (xxx/yy).

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 18/12/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/02/2002
Observacions:
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Guia 8/11
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex 1.
Pregunta:

Per als productes fabricats conforme a una norma harmonitzada, el fabricant
també està obligat a dur a terme l'anàlisi de riscos que requereix la tercera
observació preliminar de l'annex I de la DEP?

Resposta:

Sí.
El fabricant ha de:
- identificar, en primer lloc, els riscos;
- determinar, en segon lloc, els requisits essencials de seguretat que són d'aplicació
al seu producte.
A continuació, una comparació amb l'annex ZA d'una norma harmonitzada
existent li permetrà decidir si aquesta norma compleix tots els requisits bàsics de
seguretat pertinents per al seu producte.
Vegeu també la guia 8/4.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 18/06/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 03/10/2002
Observacions:
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Guia 8/12
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex 1, apartat 3.3.
Pregunta:

Quins són els límits essencials màxims i mínims admissibles que s'han de fixar
d'acord amb l'annex I, apartat 3.3.a de la Directiva d'equips a pressió (DEP)?

Resposta:

A tots els equips a pressió s'ha de fixar la pressió màxima admissible PS. En funció
del tipus d'equip a pressió, de les condicions de funcionament i dels resultats de
l'anàlisi de riscos pot ser que hi hagi altres límits essencials màxims i mínims
admissibles o combinacions d'aquests límits, com són:
-

la temperatura màxima i mínima admissible i
el nivell de fluid màxim o mínim.

Nota: Es poden requerir altres dades (vegeu l'annex I, apartats 3.3.b i c de la
DEP).
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 05/11/2002
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 27/01/2003
Observacions:
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Guia 8/13
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex 1, apartat 3.3; annex VI.
Pregunta:

Quines disposicions s'han de seguir per al marcatge CE dels accessoris a pressió i
dels accessoris de seguretat, les dimensions dels quals són massa petites per
acomplir els requisits especificats a
- l’annex I, apartat 3.3.a sobre la informació mínima requerida i
- l'annex VI sobre la dimensió mínima de 5 mm del marcatge CE.

Resposta:

Quan aquests requisits són físicament impossibles, el marcatge es pot posar en una
etiqueta adherida a l’accessori.
Per exemple, si un accessori de seguretat té un diàmetre exterior de 8 mm i un
diàmetre interior de 3,7 mm, el marcatge sencer ha de figurar en una etiqueta.

Motius:

Encara que el segon paràgraf de l'últim apartat de la secció 3.3 de l'annex I només
faci referència a la informació especificada a l'apartat 3.3.b que ha de figurar en
una etiqueta, en cas d'impossibilitat tècnica tota la informació pot facilitar-se en
una etiqueta adherida, tal com preveu la Guia per a l'aplicació de les directives
basades en el nou enfocament.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 14/05/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 03/01/2003, amb esmenes editorials del
28/06/2005
Observacions:
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Guia 8/14
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex 1, apartat 3.2.2.
Pregunta:

És possible dur a terme proves de resistència estadístiques a vàlvules de seguretat
produïdes en sèrie?

Resposta:

Sí, quan el cos de la vàlvula de seguretat classificat d’acord amb l'annex II, apartat
3, no excedeixi de la categoria I, i amb la condició que estigui confirmat per
l'anàlisi de riscos.
Motius:
La prova es realitza per comprovar la resistència a la pressió de l'equip a pressió.
La prova no verifica la funció de seguretat establerta a l'annex I, apartat 2.11.1.
Nota 1:
La funció de seguretat d’aquestes vàlvules de seguretat s’ha d’avaluar segons el que
s’estableix per a la categoria IV (excepte per a les vàlvules de seguretat fabricades
per a equips específics de categoria inferior a la IV).
Nota 2:
Aquest raonament no és vàlid per als altres equips a pressió classificats per la DEP
en una categoria superior a la categoria que correspon a les seves característiques
intrínseques.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 16/12/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 19/01/2005
Observacions:
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Guia 8/15
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex 1, apartat 1.1; annex I, apartat 1.2; annex I, apartat 1.3;
annex I, apartat 2.9; annex I, apartat 2.10; annex I, apartat 2.11.

Pregunta:

Com s'han d'interpretar els requisits essencials de seguretat de l'annex I respecte a
les calderes que generen vapor d'aigua o aigua sobreescalfada, destinades al
funcionament sense supervisió contínua?

Resposta:

Tots els requisits essencials de seguretat establerts a l'annex I s’han d’aplicar quan
hi hagi els riscos corresponents. Les observacions següents, que no són
forçosament exhaustives, expliquen com s'han d'entendre alguns dels requisits
essencials en un context de funcionament sense supervisió contínua.
Requisit
1.1
1.3, 5.a
2.10
2.10

2.10
2.10
2.10
2.11
2.11.1

Explicació
La caldera ha de poder funcionar automàticament, i incloure un
mode de control "funcionament sense supervisió contínua".
El sistema de calefacció només ha de funcionar quan tots els
sistemes de seguretat de la caldera siguin operatius.
Els accessoris de seguretat han de protegir l'equip quan se
sobrepassen els límits admissibles de pressió, temperatura i nivell
de l'aigua (vegeu també la guia 1/43).
Quan aspectes específics de qualitat de l'aigua estiguin subjectes a
variacions ràpides que creïn situacions perilloses mentre es
funciona sense supervisió, la protecció contra la superació del límit
esmentat ha de ser assegurada per accessoris de seguretat.
Cal usar mecanismes de vigilància adequats que s'activin
automàticament per mantenir la caldera dins dels límits
admissibles.
Cal usar mecanismes d'avís, com ara indicadors o alarmes, que
permetin detectar l'origen de les anomalies.
En cas d’un tall del subministrament d'electricitat a les calderes
elèctriques, ha de garantir-se una aturada segura o bé el
funcionament ininterromput del circuit de control de la caldera.
Els accessoris de seguretat s'han de dissenyar de manera que
permetin l’aturada segura de tota la caldera o bé d'una part, quan
es produeix un tall en el seu subministrament d’energia.
Quan per realitzar determinades operacions la caldera hagi de
funcionar amb alguns accessoris de seguretat neutralitzats, s'ha de
desactivar simultàniament el mode de control "funcionament sense
supervisió contínua".
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3.4, 1.2

5a
5d
5e

Les instruccions d'ús han d'especificar explícitament que la caldera
està dissenyada i equipada per funcionar sense supervisió contínua.
Ha d'informar sobre els perills residuals i les mesures de seguretat
que s’han de prendre durant el funcionament per evitar-los. Han
d'especificar:
- com realitzar les revisions dels accessoris de seguretat (mitjançant
un diagrama lògic, per exemple) i quins són els intervals
recomanats per a les esmentades inspeccions;
- els requisits de l'aigua d'alimentació de la caldera;
- les instruccions per tornar a posar en marxa la caldera, en funció
de la causa que ha provocat l’aturada.
Després d'una aturada de la caldera causada per una anomalia, la
caldera no ha de tornar a posar-se en marxa automàticament.
Després d'una aturada, la calor residual s’ha d’eliminar de manera
segura sense la intervenció humana.
Després que un sistema de calefacció hagi estat bloquejat en la
posició d’stop a causa d'un tall del seu subministrament, el
desbloqueig s'ha de fer manualment.

Els exemples següents constitueixen requisits d'ús molt freqüent per comprovar
periòdicament la funció de l'equip de seguretat, tal com estableix la guia 9/20.
Els requisits estan relacionats amb els requisits essencials de seguretat de l'apartat
5 i de l'apartat 2.11.1 de l'annex I:
Està permès que la caldera funcioni les 24 hores sense supervisió contínua, sempre
que les proves funcionals dels mecanismes de limitació es realitzin periòdicament
en intervals adequats.
Les proves funcionals realitzades per l'encarregat de la caldera inclouen el
tancament de les vàlvules del cremador o, quan la caldera s'alimenti de
combustible sòlid, l’aturada del transportador. Aquesta prova funcional també
inclou el control de la qualitat de l'aigua. Els Estats membres poden tenir requisits
específics per permetre una durada superior a 24 hores, per exemple, la
instal·lació d'un mecanisme de vigilància automàtic de la qualitat de l'aigua.
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 25/02/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 18/03/2004
Observacions:
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Guia 8/16
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex 1, apartat 3.2.2; annex I, apartat 7.4.
Pregunta:

Si la prova de pressió hidrostàtica exigida per l'annex I, apartat 3.2.2, se
substitueix per una prova de pressió pneumàtica perquè l'ompliment amb aigua és
perjudicial o inviable, quin valor s'ha d'usar per a la prova de pressió?

Resposta:

Per a la prova de pressió pneumàtica cal utilitzar o bé els valors indicats a l'annex
I, apartat 7.4, o bé el fabricant ha d'assolir un nivell de seguretat equivalent
utilitzant altres mitjans adequats.
Vegeu la guia 8/2
Nota 1:
Tant si es realitza la prova pneumàtica com la hidrostàtica, quan el valor de la
pressió es desviï del valor de l'annex I, apartat 7.4, cal aplicar mesures addicionals
per verificar la contenció de pressió incloent la resistència (vegeu la guia 5/3).
Nota 2:
S'ha de tenir en compte que la prova pneumàtica pot ser molt perillosa. Cal basarse en les regulacions o normatives de cada Estat sobre els procediments que cal
seguir.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 16/12/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 19/01/2005
Observacions:
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Guia 8/17
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 15, apartat 2; annex I, apartat 3.3.
Pregunta:

És possible realitzar el marcatge i l'etiquetatge exigit per l'annex I, apartat 3.3, en
una etiqueta adhesiva?

Resposta:

Sí, sempre que l'etiqueta no es pugui treure, sigui indeleble i llegible i estigui ben
adherida a l'equip a pressió, per a la vida i les condicions d'ús de l'equip previstes.
Nota:
És ben sabut que les etiquetes adhesives duren poc, i és per això que, en molts
tipus d'equips a pressió, se segueix la pràctica industrial de col·locar plaques
rígides de característiques.
Vegeu també la guia 8/13.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 06/10/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 19/01/2005
Observacions:
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Guia 8/18 (esborrany)
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 3.2.2.
Pregunta:

Quina informació relativa a la pressió i a la temperatura s'ha de fixar a les botelles
dels aparells respiratoris segons la DEP?

Resposta:

Les botelles dels aparells respiratoris han d'estar marcades amb la PW, definida a
l'ADR.
També s'han de marcar les temperatures màximes i mínimes admissibles TS.
En lloc de la pressió PT de la DEP (tercer paràgraf de l'apartat 3.3.b de l'annex I)
s'ha d'aplicar la PH definida a l'ADR.
Nota:
1. Pot ser que es requereixi informació addicional (vegeu la DEP, annex I, apartat
3.3.b i 3.3.c.
2. A les instruccions el fabricant ha d'explicar els paràmetres de pressió i
temperatura marcats ,per a la recàrrega i la inspecció periòdica.
3. Segons el conveni ADR, PW és la pressió per a gasos comprimits a una
temperatura de referència de +15 ºC en un recipient a pressió, i PH és la pressió
de prova per a inspeccions inicials o periòdiques.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 09/11/2008
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: ……………………………
Observacions:
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Guia 9/1
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 3.
Pregunta:

Què s'entén per "bones pràctiques d'enginyeria"?

Resposta:

"Bones pràctiques d'enginyeria" significa, sens perjudici de l'article 4, apartat 1.2,
que l'equip a pressió ha estat dissenyat considerant tots els factors rellevants per a
la seguretat. Així mateix, vol dir que l’equip ha estat fabricat, comprovat i lliurat
amb les instruccions d’ús per garantir la seguretat durant la vida útil, sempre que
s'usi en les condicions previstes o raonablement previsibles. El fabricant és el
responsable d'aplicar les bones pràctiques d'enginyeria.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 18/09/1998
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 29/01/1999
Observacions:
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Guia 9/2
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 11, apartat 1.
Pregunta:

Què s'entén per "materials reconeguts d'utilització segura abans del 29 de
novembre de 1999", esmentats al primer paràgraf de l'article 11?

Resposta:

"Reconeguts d'utilització segura" significa que es tracta d'un material
- amb característiques ben conegudes i
- amb un historial d'utilització segura acreditat, ben establert en l’àmbit dels
equips a pressió.
Per aprovar-lo d’acord amb l'article 11, el material ha de complir els requisits
essencials de seguretat especificats a l'annex I.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 10/06/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 08/11/1999
Observacions:
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Guia 9/3
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 11, apartat 1.
Pregunta:

Forma part del procés d'aprovació europea de materials l'aprovació del fabricant
del material per a "materials reconeguts d'utilització segura abans del 29 de
novembre de 1999"?

Resposta:

No. L'objectiu de l'aprovació europea de materials és certificar la conformitat dels
tipus de materials amb els requisits corresponents de la Directiva, i no pas aprovar
el fabricant del material.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 26/02/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 08/11/1999
Observacions:
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Guia 9/4
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió.
Guia relativa a: Article 11, apartat 1.
Pregunta: Pot restringir-se una aprovació europea de materials per a "un
material reconegut d'utilització segura abans del 29 de novembre de 1999" a un o
més fabricants de materials?
Resposta:

No. Vegeu la guia 9/3.
Nota: Si un material inclòs en una aprovació europea de materials està patentat o
està pendent de patent, aquesta informació s'ha d'incloure a l'aprovació europea de
materials.

Acceptada per grup de desenvolupament de guies el: 17/02/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 29/06/2000
Observacions:
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Guia 9/5
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 5.
Pregunta:

En quines condicions és possible recórrer a un document diferent de la norma
harmonitzada (norma nacional, codi professional o document tècnic privat) per
dissenyar i fabricar equips a pressió en aplicació de la DEP?

Resposta:

1. No és obligatori l'ús de la norma harmonitzada.
2. No obstant això, la Directiva no inclou disposicions que confereixin la
presumpció de conformitat a cap document diferent de les normes
harmonitzades. Un fabricant que es basés en un altre document haurà de
descriure a la documentació tècnica les solucions adoptades per complir
amb els requisits essencials de la Directiva.
L'organisme notificat (o l'organisme d'inspecció dels usuaris) ha de validar les
solucions esmentades, si ho requereix el mòdul escollit.
3. A l'annex I s'indiquen els requisits tècnics de la Directiva. Quan s'apliqui
una norma nacional, un codi professional o un document tècnic privat en
compliment amb l'annex I, només serà rellevant el contingut tècnic del
document. Les altres disposicions del document (per exemple, les relatives
als procediments de certificació o als organismes) no són rellevants per a
l'aplicació de la DEP.
Nota: Vegeu també la guia 9/6.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 15/07/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 08/11/1999
Observacions:
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Guia 9/6
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 5.
Pregunta:

És possible l'ús parcial d'una o més normes harmonitzades, convenis o
especificacions per dissenyar i fabricar equips a pressió conformes a la Directiva
d'equips a pressió?

Resposta:

Les diferents parts (disseny, fabricació, inspecció...) d'una norma harmonitzada,
un codi o unes especificacions dels equips a pressió formen una unitat consistent
de documents que s'ha de respectar.
No obstant això, no es prohibeix l'ús parcial d'una norma harmonitzada, codi o
conjunt d'especificacions. En aquest cas, cal identificar els requisits essencials
previstos en aquestes parts de les normes harmonitzades, convenis o
especificacions.
Els requisits essencials que no quedin coberts en la part (o les parts) de les normes
harmonitzades, convenis o especificacions utilitzats s’han de sotmetre a un estudi
per determinar la validesa de les solucions adoptades.
Si s'han utilitzat diferents parts d'una norma harmonitzada, codi o especificacions
s'ha de comprovar que no hi hagin incompatibilitats o incongruències entre les
diferents parts, especialment pel que fa als requisits tècnics (tensió admissible,
coeficient de seguretat, abast de la inspecció, etc.).
Nota: Vegeu també la guia 9/5.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 10/06/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 08/11/1999
Observacions:
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Guia 9/7
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.3; article 1, apartat 3; article 3, apartat 1.4.
Pregunta:

Segons la DEP, en quines circumstàncies s'han de comercialitzar sense el marcatge
CE els accessoris de seguretat?

Resposta:

Segons la DEP, no han de portar el marcatge CE els accessoris de seguretat
fabricats i comercialitzats exclusivament per a equips o conjunts a pressió
específics que estiguin previstos a l'article 3, apartat 3 de la DEP (però vegeu la
nota 2).
La DEP no contempla els accessoris de seguretat destinats exclusivament a equips
no considerats per la Directiva.
D'altra banda, els accessoris de seguretat inclosos a la DEP i avaluats per un
organisme d'inspecció dels usuaris tampoc no han de portar el marcatge CE.
Nota 1:
El fabricant ha d'indicar clarament l'ús específic de l'accessori de seguretat a les
instruccions.
Nota 2:
Això no prohibeix l'ús d'un accessori de seguretat que porti el marcatge CE a un
equip inclòs a l'article 3, apartat 3.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 14/05/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 03/11/2003
Observacions:
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Guia 9/8
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 15, apartat 2.
Pregunta:

Segons l'article 3.1.3, per a algunes canonades que formen part d'instal·lacions
industrials es requereix la conformitat amb la DEP. Pot cobrir una única marca CE
totes les canonades d'aquest tipus per a una instal·lació determinada?

Resposta:

Sí, sempre que el marcatge CE sigui perfectament visible i que la documentació
facilitada pel fabricant a l'usuari defineixi clarament els límits de la instal·lació.

Acceptada per grup de desenvolupament de guies el: 03/09/1999
Acceptada pel grup de treball de "Pressió" el: 08/11/1999
Observacions:
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Guia 9/9
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 3.
Pregunta:

Si un equip a pressió figura a l'article 3.3 i existeix una norma EN de producte per
a aquest tipus d'equip a pressió, la norma EN determina les bones pràctiques
d'enginyeria?

Resposta:

No necessàriament.
El fabricant sempre és responsable de l'aplicació de tots els procediments i
tècniques rellevants per al compliment de l'article 3.3, amb independència que
estiguin estipulats a la norma. En aquest context, les normes i altres codis
professionals constitueixen un marc de referència útil. Vegeu també la guia 9/1.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 14/12/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 29/06/2000
Observacions:
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Guia 9/10
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 4.2; annex III, apartat B.4.1; annex III, apartat
B1.4.1.
Pregunta:

Quan es duu a terme un examen CE de tipus o un examen CE de disseny utilitzant
avaluacions específiques per als materials, aquestes avaluacions són aplicables a
tots els equips a pressió coberts per aquest examen?

Resposta:

Sí.

Acceptada per grup de desenvolupament de guies el: 15/12/1999
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 29/06/2000
Observacions:
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Guia 9/11
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 4.2.
Pregunta:

A l’hora d’efectuar una avaluació específica de materials reconeguts com
d’utilització segura abans del 29 de novembre de 1999, s'han de tenir en compte
les dades existents d’aquests materials a l'hora d'avaluar-ne la idoneïtat?

Resposta:

Sí, i si aquestes dades, d'acord amb la guia 9/2, són suficients per demostrar la
conformitat dels materials, en principi no s'ha de fer cap prova addicional.
El fabricant (i l'organisme notificat) haurà de tenir en compte les propietats dels
materials dels subministraments actuals a l’hora d’acreditar l'historial d'ús segur
d'un material determinat si la especificació del esmentat material té uns límits
sensiblement més amplis.

Raons:

1. Encara que la DEP no especifica el contingut de l'avaluació específica dels
materials, el concepte d'historial d’utilització segura s'aplica de manera
similar a les Aprorvacions europees de materias (AEM).
2. És incorrecte considerar que les propietats dels lots subministrats de
conformitat amb les especificacions més àmplies tenen el mateix nivell de
qualitat.
Per exemple, en moltes de les disposicions que afecten l'acer es permet
fins un 0,030% de sofre, però les tècniques més modernes de fabricació
d'acer permeten produir acer amb uns nivells inferiors al 0,010%. La bona
resistència als impactes dels acers amb baix contingut de sofre no pot
aconseguir-se amb altres lots d'acer que tinguin un contingut de sofre al
voltant del 0,030%.
Nota: Quan els materials d'ús normal no figurin a les normes harmonitzades o
AEM, l'única alternativa possible és l'avaluació específica dels materials.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 21/11/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/02/2002
Observacions:
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Guia 9/12
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 3, annex I, apartat 4.
Pregunta:

Les disposicions del apartat 4 de l'annex I referents als materials, també s'apliquen
als equips a pressió descrits a l'article 3.3 (bones pràctiques d'enginyeria)?

Resposta:

No.
No és necessari que els equips a pressió inclosos a l'article 3.3 compleixin els
requisits essencials de seguretat descrits a l'annex I i, per tant, no els afecta el
règim de requisits relatius als materials inclosos en aquest annex.
Vegeu també la guia 9/1.

Acceptada per grup de desenvolupament de guies el: 18/02/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 29/06/2000
Observacions:
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Guia 9/13
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex I, apartat 4.2.
Pregunta:

Quins són els requisits formals d'una avaluació específica de materials?

Resposta:

L'avaluació específica de materials ha de formar part de la documentació tècnica
de l'equip a pressió. L'aprovació de materials segueix el curs normal de la
documentació tècnica d'acord amb la categoria de l'equip que s’avalua. La DEP no
exigeix la intervenció d'un organisme notificat en l'avaluació específica de
materials per a equips de les categories I i II, però sí per als de les categories III i
IV.

Motiu:

Aquesta era clarament la intenció del Consell. Cal destacar que en algunes versions
lingüístiques aquest punt no queda gaire clar.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 05/05/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 29/06/2000
Observacions:
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Guia 9/14
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 14, apartat 1; annex I, apartat 4.2.
Pregunta:

Una avaluació específica de materials (esmentada al tercer paràgraf del apartat
4.2.b de l'annex I), la pot dur a terme un organisme d'inspecció de l’usuari en el
marc de l'avaluació de conformitat dels equips a pressió basats en els mòduls A1,
C1, F o G?

Resposta:

Sí, en el cas del mòdul G.
Efectivament, l'article 14 indica que, malgrat les disposicions relatives a les tasques
exercides pels organismes notificats, l'avaluació de la conformitat dels equips a
pressió la pot efectuar un organisme d'inspecció dels usuaris. Així mateix,
l'avaluació específica referida a l'annex I, 4.2.c la pot dur a terme un organisme
d'inspecció dels usuaris si, d'acord amb l'article 12, aquest ha estat designat per al
mòdul G.
Nota: Pel que fa al mòdul A1, l'avaluació específica la realitza el fabricant. Per als
mòduls C1 i F, l'avaluació específica s'ha realitzat prèviament com a part dels
mòduls de disseny.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 03/10/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 08/11/2000, esmena editorial del 10/01/2001
Observacions:
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Guia 9/15
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 14.
Pregunta:

Un usuari encarrega un equip a pressió a un fabricant de l'Estat membre A, on no
s'aplica l'article 14* (organismes d’inspecció dels usuaris). Aquest equip formarà
part d'una instal·lació industrial situada a un Estat membre B, on sí que s'aplica
l'article 14. L'Estat membre A pot denegar a l'organisme d'inspecció dels usuaris
l'autorització per actuar al seu territori i impedir així que pugui avaluar la
conformitat de l'equip a pressió, quan compta amb l'autorització de l'altre Estat
membre, segons el que disposa l'article 14?

Resposta:

No. Sempre que el fabricant transfereixi directament l’equip a l’usuari i que la
transferència tingui lloc a l'Estat membre B, l'organisme d'inspecció dels usuaris
pot dur a terme legalment les avaluacions de conformitat a l'Estat membre A.

Motiu:

L'article 14, apartat 1, estipula que: "... els Estats membres poden autoritzar al seu
territori la comercialització i la posada en servei per part dels usuaris d'equips a
pressió ... que... hagin estat avaluats per un organisme d'inspecció dels usuaris
designat de conformitat amb els criteris.. ".
Queda clar que la posada en servei s’ha de dur a terme a l'Estat membre B, per la
qual cosa pot autoritzar-se d'acord amb la Directiva.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 10/01/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 19/10/2001
Observacions:
N. Del T.: l’article 14 de la DEP no està transposat en el RD 769/99.
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Guia 9/16
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 3; article 5, apartat 1, annex VII.
Pregunta:

Un equip o conjunt a pressió que porti el marcatge CE ha de comercialitzar-se
acompanyat d’una declaració de conformitat CE?

Resposta:

Un fabricant d'equips o conjunts a pressió amb el marcatge CE ha de saber que ha
de presentar la declaració de conformitat a les autoritats nacionals quan li ho
sol·licitin. Altrament, quedarà en entredit la presumpció de conformitat, segons el
que preveu l'article 5, apartat 1. Amb aquest objectiu, el fabricant o el seu
representant autoritzat a la Comunitat ha de redactar una declaració escrita de
conformitat i guardar-ne una còpia durant un període de deu anys després de la
fabricació de l'últim equip a pressió.
Tanmateix, l'article 4, apartat 1.1, disposa que els Estats membres permetin la
lliure circulació dels equips i conjunts a pressió que compleixin la DEP i portin el
marcatge CE; però no hi ha cap disposició a la DEP que exigeixi que aquests equips
o conjunts a pressió comptin obligatòriament amb una declaració de conformitat
CE.
Així mateix, el fabricant ha de saber que la declaració de conformitat és útil per al
distribuïdor o usuari perquè ofereix un resum de l'avaluació de la conformitat, el
disseny i la fabricació.
A més, el fabricant ha de tenir en compte que alguns Estats membres exigeixen
que la declaració de la conformitat estigui disponible a la seu de l'usuari durant la
posadaen servei de l'equip i les posteriors inspeccions.
També s'ha de tenir en compte que la declaració de conformitat CE és un
document indispensable per als fabricants de conjunts elaborats amb equips a
pressió amb el marcatge CE.
Per tot això, es recomana especialment que tots els productes que es posin en
servei com a tals comptin amb la declaració de conformitat CE.
Nota:
No cal que la declaració de conformitat CE sigui un document independent, sinó
que pot incloure's en les instruccions d’ús.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 16/05/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 27/06/2001
Observacions:
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Guia 9/17
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 3.
Pregunta:

Com ha de complir un fabricant establert fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE)
les bones pràctiques d'enginyeria (BPI) d'un Estat membre?

Resposta:

Un fabricant de fora de l'EEE pot escollir les BPI d'un dels Estats membres. Les BPI
dels països extracomunitaris no compleixen necessàriament els requisits descrits a
l'article 3, apartat 3.
Tanmateix, per norma general se suposa que les BPI d'un Estat membre es
compleixen quan:
- el producte s'ha comercialitzat molts anys legalment en un Estat membre,
o
- el producte compleix les especificacions tècniques reconegudes per un dels
Estats membres de l'EEE.
Vegeu també les guies 9/1 i 9/9.

Motiu:

La DEP estableix, a l’article 3, apartat 3, el reconeixement mutu de les BPI dels
Estats membres per evitar obstacles al comerç. Es presumeix que el nivell de
seguretat és l'adequat en tots els Estats membres; per tant els equips han de ser
segurs.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 21/02/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/11/2000
Observacions:
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Guia 9/18
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 4, apartat 1.1.
Pregunta:

L'article 4.1 de la DEP preveu la lliure comercialització o la posada en servei dels
equips a pressió amb el marcatge CE. En quines circumstàncies l'aplicació de les
normatives nacionals pel que fa a la realització de proves periòdiques pot
representar un obstacle per al comerç (p. ex. les normatives dictades per les
autoritats públiques o els organismes privats autoritzats)?

Resposta:

Les diferències en les freqüències de les inspeccions periòdiques per equips
marcats CE similars i amb la mateixa finalitat s’han de basar en fonaments tècnics i
en les condicions d’ús dels equips.
L'especificació de requisits formals per a:
−
−

la intervenció d'un/s determinat/s organisme/s notificat/s,
el compliment del codi de disseny específic (p. ex. el nacional) excloent
altres solucions tècnicament justificables/equivalents

constitueix un obstacle per al comerç.
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 14/05/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 03/11/2003
Observacions:
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Guia 9/19
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 3, apartat 3; article 4, apartat 1.2.
Pregunta:

Quan es comercialitza un equip o un conjunt a pressió inclòs a l'article 3, apartat 3
(bones pràctiques d'enginyeria, BPI), quina informació s'ha de lliurar juntament
amb l'equip per acreditar que compleix les disposicions de l'article 3.3?

Resposta:

La Directiva no estableix com ha d'indicar el fabricant que el seu producte és
conforme a la DEP.
No obstant això, el fabricant ha de subministrar instruccions d'ús apropiades i
incloure les marques que permetin identificar a ell o al seu representant autoritzat
a la Comunitat.
Així mateix, els fabricants han de saber que és útil incorporar al producte una
referència a la DEP per indicar que es compleixen les bones pràctiques
d'enginyeria d'un Estat membre (vegeu la guia 9/1). Es pot afegir una declaració
amb aquest objectiu a les instruccions d’ús, a un document adjunt a l'equip o al
marcatge.
Nota: El fabricant no ha de redactar una declaració de conformitat CE, ni
col·locar el marcatge CE en aquests equips en el context de la DEP.

Acceptada per grup de desenvolupament de guies el: 16/05/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/11/2001
Observacions:
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Guia 9/20
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 2, apartat 2; article 4, apartat 1.1; annex I, apartat 2.3;
annex I, apartat 2.10; annex I, apartat 2.11.
Pregunta:

A més de la Directiva d'equips a pressió (DEP), està permès exigir disposicions
nacionals addicionals relatives al disseny, la instal·lació i l’avaluació de la
conformitat dels sistemes de seguretat de calderes per generar vapor o aigua
sobreescalfada proveïdes del marcatge CE que estan concebudes per funcionar
sense una supervisió contínua?

Resposta:

No.
Quan:
−
−
−

la caldera estigui concebuda per funcionar sense una supervisió contínua,
els riscos específics derivats d'aquesta situació siguin tinguts en compte en
el disseny i l'anàlisi de riscos del conjunt i els seus sistemes de seguretat,
el conjunt compleixi totes les disposicions rellevants de la DEP (incloent a
les instruccions d'ús una descripció del funcionament previst i dels
sistemes de seguretat associats).

exigir requisits de disseny addicionals constitueix una restricció o obstacle a la
comercialització del producte.
Les disposicions nacionals poden obligar l'usuari a comprovar periòdicament el
funcionament del sistema de seguretat. Aquestes disposicions s’han de basar en
criteris tècnics de disseny del sistema de seguretat per garantir que s'apliquen els
mateixos requisits operatius que en sistemes de seguretat semblants.
Vegeu també les guies 3/4, 8/3 i 9/18.
Nota: La guia 8/15 identifica els requisits essencials de seguretat rellevants
aplicables a calderes concebudes per funcionar sense una supervisió contínua.
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 19/06/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 03/11/2003, actualitzada el 18/03/2004
Observacions:
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Guia 9/21
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 4, apartat 2; annex I, apartat 3.1; annex I, apartat 3.3;
annex I, apartat 3.4.
Pregunta:

L'article 4 de la Directiva d'equips a pressió permet als Estats membres exigir la
informació relativa als equips a pressió detallada als apartats 3.3 i 3.4 de l'annex I,
que s'ha de proporcionar en la llengua del país de l'usuari final de l'equip o
conjunt. En aquest cas, ha de ser el fabricant qui es faci càrrec de la traducció?

Resposta:

La DEP autoritza els Estats membres a exigir la traducció i, per tant, a aplicar
mesures restrictives en cas que no la facilitin. Els fabricants, distribuïdors i
importadors han de tenir en compte això.
Si la legislació nacional del país exigeix la traducció de la informació, cal complir
aquesta obligació. Quan l'equip no es comercialitza a l'Estat membre de l'usuari
final, la persona que introdueix l'equip a l'àrea lingüística en qüestió (per exemple,
l'importador, el distribuïdor o el fabricant del conjunt que incorpora l'equip a
pressió ) ha de garantir el compliment d’aquesta disposició.
En el cas d’equips a pressió fabricats específicament per a un usuari final concret
per mitjà d’un contracte entre el proveïdor i l'usuari, la realització de la traducció o
traduccions pot acordar-se contractualment, de conformitat amb la legislació
nacional.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 15/05/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 03/11/2003
Observacions:
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Guia 9/22
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 10, apartat 4; annex VII.
Pregunta:

En quin idioma s'ha de redactar la declaració de conformitat CE?

Resposta:

La declaració de conformitat CE s'ha de redactar en una de les llengües oficials de
la Unió Europea, que l’escull el fabricant o bé s’acorda per contracte amb el client.
Vegeu la Guia per a l'aplicació de les directives basades en el nou enfocament i
l'enfocament global, § 5.4.
Nota: En el procés de vigilància del mercat, les autoritats nacionals poden
sol·licitar una traducció de la declaració de conformitat CE a la seva llengua oficial
(vegeu la Guia per a l'aplicació de les directives basades en el nou enfocament i
l'enfocament global, § 8.2).

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 13/11/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 18/03/2004
Observacions: Reserves de Bèlgica
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Guia 9/23
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 4, apartat 1.1; article 5, apartat 1.
Pregunta:

Quins aspectes no s'han d'avaluar durant les inspeccions previstes per la legislació
nacional abans de la posada en servei dels productes afectats per la Directiva
d'equips a pressió (DEP)?

Resposta:

Es presumeix que els equips i conjunts a pressió que compten amb el marcatge CE
i la declaració de conformitat CE compleixen els requisits de la DEP. Per tant,
durant la inspecció d’aquests productes prevista per la legislació nacional del país
abans que es posin en servei, no està permès:
•
•

tornar a avaluar el compliment de les disposicions essencials de la DEP,
com les relatives a la integritat de les soldadures o la sostenibilitat del
disseny.
exigir a l'usuari o al fabricant que aporti la documentació relacionada amb
el producte (a part de les instruccions d'ús i la declaració de conformitat
CE).

Nota 1: Les inspeccions sí que poden comprovar, per exemple, si l'equip o conjunt
a pressió s’ha malmès durant el transport; si la integració en la seva ubicació
definitiva o la unió amb la resta de la instal·lació s'han realitzat correctament,
seguint la legislació nacional, y si els operaris tenen prou capacitació.
Nota 2: Qualsevol avaluació ulterior dels requisits essencials de seguretat ja
comprovats per l'avaluació de la conformitat de la DEP suposa una duplicitat de
proves il·lícita i constitueix un obstacle per a la posada en servei de l'equip a
pressió d'acord amb la DEP.
Nota 3: Aquesta guia no cobreix les activitats de vigilància del mercat, sota la
responsabilitat de les autoritats públiques, en aplicació de l'article 2.
Nota 4: Vegeu també les guies 1/3 i 8/3.
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 24/02/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 18/03/2004
Observacions:
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Guia 9/24
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de Treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1; article 2, apartat 2; article 3; article 4, apartat 1.1;
article 5.
Pregunta:

Quins requisits addicionals relatius al disseny, fabricació i avaluació dels equips i
conjunts a pressió inclosos a la Directiva d'equips a pressió (DEP) que contenen
líquids explosius/inflamables poden exigir-se a les normatives nacionals?

Resposta:

1) Tots els requisits tècnics (de disseny, fabricació, avaluació de la conformitat)
relacionats amb els perills derivats de la pressió estan coberts per la DEP.
Qualsevol requisit nacional ulterior relacionat amb la pressió constitueix un
obstacle a la lliure circulació dels productes previstos a la DEP, i, per tant, no està
permès. A continuació, es mostren alguns exemples de requisits addicionals que no
estan permesos:
•
•
•

requisits específics per a la protecció contra vessaments del líquid.
requisits específics per als materials a causa de la naturalesa del líquid.
requisits específics per a la prevenció d'explosions/incendis provocats per
la pressió (p. ex., un sobreescalfament local a causa de la conversió de
l'energia de pressió en energia tèrmica).

Aquests aspectes, el fabricant els ha d’haver previst en l’anàlisi de riscos.
2) La DEP no contempla la prevenció i la protecció davant d’explosions/incendis
no provocats per la pressió (com la ignició electrostàtica d'un líquid explosiu, etc.).
Aquests riscos els ha de preveure la legislació nacional, llevat que es prevegin en
altres lleis de la Unió Europea (per exemple, la Directiva ATEX).
Nota 1: Aquesta pregunta és especialment rellevant per a la legislació nacional
sobre les instal·lacions de GLP, gas natural i hidrogen.
Nota 2: Les disposicions de la DEP sobre anàlisi de riscos i categories per a
l'avaluació de la conformitat tenen en compte la naturalesa explosiva/inflamable
del líquid.
Nota 3: No obstant això, les lleis nacionals poden ocupar-se de les condicions
d'instal·lació dels equips o conjunts a pressió, per exemple per protegir els
operaris, el medi ambient o l’equip o conjunt a pressió mateixos.
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 25/02/2004
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 18/03/2004
Observacions:

Font.: http://www.morgueﬁle.com
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Guia 10/1
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a:
Pregunta:

S'ha d'aplicar la Directiva d'equips a pressió a equips usats importats de fora de
l'Espai Econòmic Europeu?

Resposta:

Sí.

Motius:

- Guia Blava, punt 2.1 "Productes subjectes a les directives".
- Guia Blava, punt 7.2 "Productes que han de portar el marcatge CE".

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el:
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/01/1999
Observacions:
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Guia 10/2
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Guies horitzontals.
Pregunta:
Resposta:
Motius:

La Directiva d'equips a pressió s'ha d'aplicar als equips a pressió usats, importats
d'altres països de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), quan aquests equips no s'hagin
fabricat d’acord amb la DEP?
No, però ha de complir la legislació nacional del país receptor.
Guia per a l'aplicació de les directives basades en el nou enfocament i en
l'enfocament global, apartat 2 "Àmbit d'aplicació de les directives de nou
enfocament" (en especial, la nota al peu de la pàgina 20) i l'apartat 9.1 "L'acord de
l'Espai Econòmic Europeu".

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 28/01/1999, amb esmenes editorials del
16/03/2005
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/06/2005
Observacions:
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Guia 10/3
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 20, apartat 3.
Pregunta:

L'article 20, apartat 3, estableix que el període transitori s'estén fins al 29 de maig
de 2002, inclòs. Si el fabricant pretén comercialitzar equips a pressió o conjunts
durant el període transitori, segons les regulacions nacionals prèvies a la DEP,
quines condicions ha de complir?

Resposta:

1. Un requisit necessari és que la fabricació i l'avaluació de la conformitat exigides
per les regulacions nacionals anteriors a la Directiva d'equips a pressió s'hagin
acabat fins al 29 de maig de 2002, inclòs.
2. A més, atès que un dels propòsits d’incloure un període transitori a la Directiva
és proporcionar temps als fabricants perquè redueixin les seves existències, els
equips a pressió previs a la Directiva d'equips a pressió s'han d'haver lliurat
físicament al client o a la cadena de distribució fins al 29 de maig de 2002, inclòs,
llevat que la transferència de propietat s'hagi produït anteriorment a aquesta data.
Aspectes addicionals
Sempre que s'hagin complert els requisits 1 i 2 anteriors, no hi haurà restriccions
sobre la comercialització posterior dels equips a pressió previs a la Directiva
d'equips a pressió (per exemple, a través d'una cadena de distribució) ni per a la
posada en servei a l'Estat membre corresponent.
Si un fabricant reté un estoc d'equips a pressió previs a la Directiva d'equips a
pressió posteriorment al 29 de maig de 2002, aquests equips només poden
comercialitzar-se si compleixen amb la DEP (en el supòsit que els equips estiguin
destinats a l'exportació a països extracomunitaris, no és necessari que compleixin
aquest requisit). Per a més informació sobre els usos posteriors dels equips a
pressió integrats a un conjunt, vegeu la guia 3/11.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 02/10/2000
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 08/11/2000
Observacions:
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Guia 10/4
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 1, apartat 2.1.5; article 3, apartat 2.2.
Pregunta:

Quan el responsable de la fabricació d'un conjunt és una empresa subsidiària o
filial del client final, la DEP preveu aquest conjunt?

Resposta:

Sí.

Motius:

Quan l'empresa subsidiària o afiliada és una entitat jurídica diferent —encara que
formi part del mateix grup industrial— el conjunt es transfereix d'una empresa a
l'altra i, després, es posa en venda. En aquest cas, l'empresa subsidiària o afiliada
es considera el fabricant.
Nota: En cas que l'empresa subsidiària o afiliada actuï sota responsabilitat
exclusiva de l'usuari (en qualitat d'instal·lador o subcontractista), la DEP no
s'aplica a aquesta "instal·lació" (vegeu la guia 3/2).

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 31/08/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/11/2001
Observacions:

10. Qüestions horitzontals
Pàgina 254

Guia 10/5
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Article 5.
Pregunta:

Les normes harmonitzades sovint contenen referències normatives a altres normes
EN i no EN. Aquestes normes referenciades també impliquen la conformitat amb
els requisits essencials de seguretat?

Resposta:

Depèn del tipus de referència:
1. Quan una referència (inclosa en una part d'una norma que proporciona la
presumpció de conformitat) a una secció determinada i delimitada d'una altra
normativa s'utilitza com una descripció específica a la norma harmonitzada,
llavors la presumpció de conformitat s'estén a aquesta referència.
En casos excepcionals, es pot utilitzar la norma íntegra com una descripció
particular en una norma harmonitzada (per exemple, les normes d’assaig).
En ambdós casos, les normes referenciades han de contenir la data. En cas
contrari, s'ha d'utilitzar la versió vàlida en el moment de la publicació de la
norma que conté la referència.
S'ha de tenir en compte que la presumpció de conformitat no és vàlida per a les
parts referenciades o les normes separadament, sinó només quan s'apliquen al
context d'una norma harmonitzada que conté les referències.
2. Altres referències, com:
 les referències contingudes en una part informativa
 les referències que no es refereixen directament a les parts de normes
harmonitzades
 les referències a parts informatives/documents
 les referències a projectes de norma, especificacions tècniques o altres
documents, com els informes tècnics o els acords de grups de treball CEN.
 les referències a normes no EN, normes ISO/IEC que no són conformes
amb les normes CEN/CENELEC aplicables (vegeu la nota 1), no
proporcionen aquesta presumpció de conformitat.
També s'ha d'assenyalar que la llista completa de referències, que normalment
figura a la clàusula 2 de les normes EN, no confereix per si mateixa cap
presumpció de conformitat.
Nota 1:
Les normes aplicables CEN/CENELEC requereixen:
 assegurar-se que no hi ha disponibles documents CEN, CENELEC, ETSI,
ISO o IEC i confirmar que hi ha una necessitat de referir-se a un altre
document diferent dels que hagi elaborat el CEN, CENELEC, ETSI, ISO i
IEC;
 confirmar que és impossible incloure el text pertinent en la seva totalitat;
 justificar la necessitat que faci referència a un document diferent dels que
elabora el CEN, CENELEC, ETSI, ISO i IEC;
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assegurar-se i confirmar que el document referenciat:
o gaudeix d'una àmplia acceptació
o no està en contradicció amb cap legislació europea, no crea
problemes de regulació quan els membres del CEN/CENELEC
implementin les normes europees (EN);
o està elaborat d'acord amb els principis assenyalats a la guia 59
ISO/IEC —Codi de bones pràctiques per a la normalització—
(amb les definicions de l'EN 45020) i a les directives de l'ISO/IEC;
o té autorització davant possibles drets de la propietat intel·lectual,
com consten al memoràndum 8 del CEN/CENELEC;
o no és un esborrany sinó un document aprovat amb data i número
d'identificació;
o està disponible públicament en les llengües oficials del
CEN/CENELEC, almenys en anglès.

Nota 2:
Per a les normes harmonitzades la referència de les quals està publicada al Diari
oficial de la Comunitat Europea (DOCE), l'annex ZA presenta la relació entre els
requisits essencials de seguretat coberts per la norma i les clàusules corresponents
d’aquesta norma.
Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 30/08/2001
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 29/11/2001
Observacions:
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Guia 10/6
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex VII*.
Pregunta:

Quina és la informació que s'ha de donar a la Declaració de Conformitat per
complir els paràgrafs 8è i 9è de l'annex VII?

Resposta:

La norma harmonitzada o l'especificació a què fa referència és el document o els
documents rectors que inclouen tots els aspectes referents a materials, disseny,
fabricació i avaluació d'un equip a pressió o un conjunt.
Si el document principal és una especificació interna o un codi tècnic publicat,
caldrà indicar-ne la procedència.
No obstant això, pel que es refereix a les condicions d'ús d’aquests documents,
vegeu també les guies 9/5 i 9/6.

Motius:

D'acord amb l'article 5.4 de la "Guia per a l'aplicació de les directives basades en el
nou enfocament i en l’enfocament global", les normes o altres documents
normatius usats (com els codis tècnics publicats i les especificacions internes) s'han
de descriure d’una manera precisa, completa i clarament definida. No és necessari
donar una llista completa de les normes utilitzades juntament amb el document
principal.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 05/07/2005
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 31/03/2006
Observacions:
* N. Del T.: L’annex VII de la DEP correspon al annex VI del RD 769/1999.
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Guia 10/7
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex III, mòdul D; annex III, secció D1; annex III, mòdul E;
annex III, secció E.1; annex III, mòdul H; annex III, secció H.1.
Pregunta:

L'annex III per als mòduls D, D1, E, E1, H i H1 exigeix que es conservi la
documentació específica durant els 10 anys següents a l'última data de fabricació.
El text exigeix concretament que es conservi la "documentació relativa al sistema
de qualitat". Aquesta documentació inclou documents com els certificats de
materials, els informes de les proves, etc.?

Resposta:

Sí.
La disposicions relatives a la conservació dels documents s'han d'especificar a la
documentació del sistema de qualitat del fabricant. La descripció de la
documentació tècnica a la secció 3 del mòdul A ha d'actuar de principi rector per
als altres mòduls. Aquesta documentació inclou els resultats de les proves, els
informes de les proves, els certificats de material, etc., i el fabricant o el seu
representant autoritzat l’ha de conservar durant els 10 anys posteriors a la data de
fabricació de l’últim equip a pressió.
Vegeu també la Guia per a l'aplicació de les directives basades en el nou
enfocament i en l'enfocament global, subapartat 5.3.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 06/03/2003
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/04/2003
Observacions:
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Guia 10/8
Directiva d'equips a pressió 97/23/CE
Grup de treball "Pressió" de la Comissió
Guia relativa a: Annex VII.
Pregunta:

Quina informació ha de contenir la declaració de la conformitat de conjunts
perquè compleixi el quart punt de l'annex VII?

Resposta:

La declaració de la conformitat de conjunts ha de contenir una descripció de tots
els components de l'equip a pressió que constitueixen el conjunt, especificant per a
cada element DEP el procediment d'aprovació de la conformitat que s'ha seguit.
Nota: Aquesta descripció inclou la identificació dels equips a pressió classificats a
les categories I a IV.
La resta d'elements considerats en l'avaluació de la integració del conjunt DEP
(inclosos els equips de l'article 3, apartat 3, i els equips a pressió exclosos de la
DEP) també s'han de descriure com a part d’aquest conjunt. Aquesta última
descripció pot ser en forma de referència a la informació corresponent a les
instruccions d'ús (per exemple, llistes de components o plans). Vegeu també la
guia 3/13.
Vegeu també l'apartat 5.4 de la Guia per a l'aplicació de les directives basades en
el nou enfocament i en l'enfocament global.

Acceptada pel grup de desenvolupament de guies el: 20/04/2005
Acceptada pel grup de treball "Pressió" el: 28/06/2005
Observacions:
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