
COMBUSTIBLES LÍQUIDS



OBJECTIUS

• Agents que intervenen en la posta en marxa de les 
instal·lacions

• Documentació per la posada en marxa i manteniment 
• Taules per programar el manteniment de la instal·lació 
• Inspeccions periòdiques



ÀMBIT D’APLICACIÓ

• Emmagatzematge de carburants i combustibles 
líquids, per a consums industrials, domèstics i de 
servei, el consum dels quals es realitza en la pròpia
instal·lació.



Normativa aplicable

• Reglament d'Instal·lacions Petrolíferes (Reial Decret
2085/1994) i posteriors modificacions

• http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx
?id_am=34



Categortizació de les empreses
instal·ladores i reparadores en 
instal.lacions petrolíferes:
• Empreses instal·ladores petrolíferes de categoria 1 (REIP-1): 

realització, modificació i manteniment d'instal·lacions de 
productes petrolífers de les classes C (gas-oil, fuel) i D (asfalt, 
vaselines, parafines, lubricants) amb un límit
d'emmagatzemament de 10.000 litres.

• Empreses instal·ladores petrolíferes de categoria 2 (REIP-2): 
realització, modificació i manteniment d'instal·lacions de 
productes petrolífers de les classes B (benzina, naftes, petroli), C 
(gas-oil, fuel) i D (asfalts, vaselines, parafines, lubricants) sense
límit d'emmagatzematge.

• Empreses reparadores petrolíferes (REREP): reparació
d'instal·lacions petrolíferes en els recintes confinats, a l'interior de 
les arquetes dels tancs, i desgasificació, neteja i reparació de 
tancs i canonades, preparació de les instal·lacions per a la 
realització de les proves d'estanquitat al tanc i a les canonades i la 
seva execució, després de la posada en servei de les instal·lacions.



Classificació dels productes
petrolífers:

Classe B Hidrocarburs amb un punt d'inflamació inferior a 
55 ºC i no compresos en la classe A.

gasolina, naftes, petroli i dissolvents

Classe C Hidrocarburs amb un punt d'inflamació comprès
entre 55 ºC i 100 ºC .

gasoil, fuel, diesel

Classe D Hidrocarburs amb un punt d'inflamació superior a 
100 ºC i fins a 150 ºC .

asfalt, vaselines, parafines i lubricants



EMPRESES INSTAL·LADORES AUTORITZADES

• Les empreses que intervenen en la instal·lació, el 
manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i 
productes industrials han de presentar la declaració
responsable corresponent per via telemàtica, i un cop fetes
les comprovacions necessàries, s’inscriuran d'ofici en els
àmbits corresponents del Registre d'Agents de la Seguretat
Industrial de Catalunya (RASIC).

• Les empreses instal·ladores i els seus professionals han de 
complir diversos requisits i acreditar certa formació per a 
poder exercir la seva activitat professional amb totes les 
garanties legals i de qualitat del servei.



EMPRESES Instal·lacions petrolíferes
petrolífers de categoria I (REIP-1)
• REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES EMPRESES 

INSTAL·LADORES I MANTENIDORES
• Assegurança de responsabilitat civil
• Personal qualificat

• Certificat d’alta a la Seguretat social. 
• 1 contracte laboral. 
• Instal·lador de P.P.L. de la categoria I



EMPRESES Instal·lacions petrolíferes
petrolífers de categoria II (REIP-2)
• REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES EMPRESES 

INSTAL·LADORES I MANTENIDORES
• Assegurança de responsabilitat civil
• Personal qualificat

• Certificat d’alta a la Seguretat social. 
• 1 contracte laboral. 
• Instal·lador de P.P.L. de la categoria I



EMPRESES Instal·lacions petrolíferes
petrolífers de categoria III (REREP)
• REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES EMPRESES 

INSTAL·LADORES I MANTENIDORES
• Assegurança de responsabilitat civil
• Personal qualificat

• Certificat d’alta a la Seguretat social. 
• 1 contracte laboral. 
• 1 Reparador de P.P.L. de la categoria III. 



PROFESSIONALS Instal·lacions
petrolíferes

• Instal·lador d'instal·lacions petrolíferes de categoria 1 (IP-1)
• Carnet professional d'instal·lador, mantenidor i modificador d'instal·lacions d'hidrocarburs líquids

de les classes C i D amb un límit d'emmagatzematge de 10.000 litres

• Instal·lador d'instal·lacions petrolíferes de categoria 2 (IP-2)
• carnet que acredita la capacitat professional per instal·lar, modificar i mantenir instal·lacions

d'hidrocarburs líquids de les classes B, C D sense límit d'emmagatzemantge

• Reparador d'instal·lacions petrolífers de categoria 3 (RP)
• carnet que acredita la capacitat professional per reparar instal·lacions petrolíferes en recintes

confinats en l'interior de les arquetes dels tancs, i la neteja i reparació de tancs



Quadre de titulacions/formació



Classificació de les instal·lacions

• En funció de la seva importància, es classifiquen:
• Projecte tècnic i certificat final d'obra de la direcció 

facultativa, signat per tècnic competent, 
• Memòria tècnica, Signat per un instal·lador habilitat o 

per un tècnic titulat competent

Emmagatzematge en interior Emmagatzematge en exterior

PROJECTE

Q> 300 litres Q> 500 litres

Q> 3.000  litres Q> 5.000 litres

MEMÒRIA

de 50 a 300 litres 1.000 Q 3.000 litres

de 100 a 500 litres de 3.000 a 5.000 litres



Posta en marxa

• Les proves de la instal·lació s'efectuaran per l'empresa
instal·ladora

• Un cop finalitzades les proves de forma satisfactòria de 
posta en marxa l’instal.lador o el director tècnic de la 
instal.lació emetran un certificat de la instal.lació segons el 
model (el trobarem a canal empresa)

• a) identificació i dades referents a les seves principals 
característiques tècniques de lainstal·lació realment executada;

• b) Identificació de l'empresa instal·ladora, instal·lador habilitat amb 
carnet professional i del director de la instal·lació, quan la 
participació d'aquest últim sigui preceptiva.

• c) els resultats de les proves de posada en servei realitzades.
• d) declaració expressa que la instal·lació ha estat executada d'acord 

amb el projecte o memòria tècnica i que compleix amb els requisits 
exigits per la normativa.



Posta en marxa

• El titular ha de disposar de:
• Projecte o memòria tècnica de la instal·lació (segons

correspongui).
• Certificat de fabricació del tanc.
• Certificat de direcció i acabament d’obra, d’estanquitat i 

proves.
• Certificat de reparació (si escau)
• Certificat d’instal·lació de classe 2.1 (sense projecte ni 

memòria), si escau.
• Amb la documentació anterior en poder del titular de la 

instal·lació o el seu representant legal ha d’efectuar el 
tràmit de declaració responsable de la instal·lació per 
tal d'inscriure-la al RITSIC



Inspeccions

• Les instal·lacions s’inspeccionaran per el personal 
dels organismes de control habilitats

• Les inspeccions es realitzaran sobre la base de les 
exigències de la normativa esmentada

• Com a resultat de la inspecció, s’emetrà un 
certificat d’inspecció, en que s’indicarà si el 
projecte o memòria tècnica i la instal·lació 
executada compleix amb el reglament, indicant la 
possible relació de defectes, amb la seva 
classificació i la qualificació de la instal·lació.



Organismes de control

• Les funcions dels organismes de control són les següents:
• Rebre la documentació que estableix la normativa aplicable per a 

posar en funcionament les instal·lacions noves, o les modificacions de 
les instal·lacions ja existents, i també emetre el document que habilita 
els titulars de les dites instal·lacions a posar-les en funcionament.

• Revisar la documentació relativa a les instal·lacions noves, o les 
modificacions d’instal·lacions ja existents, i també fer la inspecció de 
les dites instal·lacions en els casos que pertoqui.

• Fer, a sol·licitud dels titulars, les inspeccions obligatòries que 
requereixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i la resta de 
normes aplicables.

• Tramitar, a sol·licitud dels titulars, la inscripció obligatòria i l’anotació
del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les 
instal·lacions i els aparells industrials en els registres establerts pels
reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables.

• Ordenar d’interrompre el funcionament de les instal·lacions, com a 
mesura cautelar, en el cas que aquest comporti un perill imminent.

• Controlar les activitats dels tècnics competents autors dels projectes i 
els directors de l’execució dels projectes, i també la dels professionals i 
les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la 
reparació i l’operació d’instal·lacions i de productes industrials.



Periodicitat de les inspeccions

• La periodicitat de les inspeccions és

REVISIONS PERIÒDIQUES (OC o mantenedor habilitat)

EQUIPS I INSTAL.LACIONS TIPUS D'INTERVENCIÓ PERIODICITAT OBSERVACIONS
Equips i instal.lacions amb
superfície Revisió del correcte estat 10 anys Amb projecte

5 anys Sense projecte
Protecció activa d'equips i 
instal.lacions soterrades Certificació del correcte funionament 1 any V > 60 m2

2 anys 10 m2 < V < = 60 m2

5 anys V < 10 m2

Tancs soterrats Prova d'estanqueitat
5 anys (1a 10 
anys) Efectuades en tanc amb producte

10 anys
Efectuades en tanc buit, net i 
desgasificat

Canonades soterrades Prova d'estanqueitat 5 anys (1a 10 anys)
INSPECCIONS (OC)

Conjunt de la instal.lació
Inspecció (Auditoria de documents, 
inspeccions y proves) 10 anys Amb projecte



Registre de les instal.lacions existents
• les instal·lacions tèrmiques, anteriors al Gener del 2008
• La instrucció 1/2015 facilita la legalització d’aquestes

instal·lacions establint un procediment per la inscripció de les 
instal·lacions existents al RITSIC

• Els titulars necessitaran :
• Documentació justificativa de la data de posada en servei de la 

instal·lació.
• Una memòria tècnica simplificada, amb els esquemes de la instal·lació, 

signats per tècnic titulat competent. La memòria haurà de justificar el 
compliment de la reglamentació d’aplicació, és a dir de les exigències
que existien en el moment de posada en funcionament de la instal·lació.

• Amb aquesta documentació, caldrà sol·licitar una inspecció a un 
Organisme de Control. La inspecció comprovarà l’acompliment de 
les especificacions tècniques dels reglaments que li eren 
d’aplicació i que es descriuen a la memòria.

• Un cop superada la inspecció, l’organisme de control emetrà una 
acta favorable que servirà per inscriure la instal·lació al registre 
RITSIC i per tant, que quedi legalitzada



MANTENIMENT



Condicions per l’ús i manteniment
de la instal.lació
• El manteniment o la reparació dels dipòsits de 

gasoil de l’edifici només els poden portar a terme
les persones acreditades que pertanyin a 
empreses registrades.

• Serà la seva obligació:
• a) Controlar els materials i l'execució dels treballs que es 

duguin a terme.
• b) Realitzar o fer realitzar les proves exigides per la 

Reglamentació i Normatives vigents.
• c) Emetre o fer emetre els certificats pertinents.
• d) Responsabilitzar-se de les deficiències d'execució
• de les instal·lacions que construeixin. 


