Guia de tramitació d'instal·lacions de Raigs X segons el RD 1085/2009
Descripció de les dades necessàries a la carpeta:
1. Número de registre de la instal·lació; Per noves instal·lacions s'ha de deixar buit.
En tots els altres casos s'ha d'indicar el número de registre de la instal·lació.
2. Titular de la instal·lació a efectes del registre; S'ha d'indicar sempre
3. Representant i adreça per a notificacions;. Només s'ha d'indicar si es desitja que
es notifiqui a una adreça diferent de la del titular.
4. Emplaçament de la instal·lació: Adreça on és la instal·lació. En cas de que la
instal·lació estigui en un vehicle indicar-ne la matricula.
5. Empresa de venta i assistència tècnica; Dades de l'empresa de venta i assistència
tècnica que ha instal·lat i/o retirat els equips de Ragis X i que signa el certificat de
l'annex II. S'ha d'indicar el número de registre de l'empresa.
6. Unitat tècnica de protecció radiològica; Dades de la unitat tècnica de protecció
radiològica ( o Servei de protecció Radiològic ) que signa el certificat de l'annex
III. S'ha d'indicar el número de registre
7. Tramitació; Tipus de tramitació que es vol realitzar:
• Instal·lació Nova.
Inscriure en el registre una nova
instal·lació
• Modificació de la instal·lació.
Afegir, retirar, substituir o
modificar la posició dels aparells de raigs X sempre que no es canvii
l'adreça de la instal·lació
• Baixa de la instal·lació
Retirada de tots els aparells de
Raigs X d'una instal·lació i baixa en el registre
• Canvi de titularitat
Es pot tramitar simultàniament
a la modificació
8. Activitat de la instal·lació; Indicar quin és l'ús principal de la instal·lació
Descripció dels tràmits
Alta de noves instal·lacions:
Una alta d'una nova instal·lació és instal·lar aparells de raigs X a una adreça o
vehicle no no hi haguí cap instal·lació d'alta o la instal·lació d'alta que hi hagués
s'ha donat de baixa. En el cas de què malgrat tenir una sola adreça la instal·lació
sigui abastament gran com per dividir-la en parts més petites ( diversos edificis en
un hospital ) és pot acceptar dues o més instal·lacions a una mateixa adreça
sempre que el mon de la instal·lació sigui diferent.. s'han d'aportar els següents
documents:
• Declaració dels titular sobre les previsions d'ús de la instal·lació i de les
seves condicions de funcionament Annexes I. a) i I. b).
• Certificació de l'empresa de venta i assistència tècnica que ha subministrat
dels equips que garanteixi que aquests compleixen els requisits del l'article
7 del RD 1085/2009 Annex II. Si els equips provenen d'una altra
instal·lació de la mateixa CA se n'ha de tramitar la modificació o baixa
abans de tramitar-ne l'alta. Si els equips precedeixen d'altres CA hom ha
d'adjuntar la resolució de l'altra CA de què els equips s'han donat de
baixa.
• Certificació d'un UTPR o SPR que asseguri que els blindatges i la
distribució de les sales que constitueixen la instal·lació son adequats als
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equips que alberguen segons la càrrega de feina i les zones limítrofes a les
sales.
• TaxaC/ Bastió d'en Sanoguera, 2 - 07002 - Palma
Modificació de la instal·lació
Una modificació d'una instal·lació és afegir, substituir moure equips de
localització o donar de baixa equips. És necessari indicar quin es es número de
registre de la instal·lació en la casella 1. S'ha de presentar següent documentació:
• Declaració dels titular sobre les previsions d'ús de la instal·lació i de les
seves condicions de funcionament Annexes I. a) i I. b)
• Pels equips que es donen d'alta
Certificació de l'empresa de venta i assistència tècnica que ha
subministrat dels equips que garanteixi que aquests compleixen els
requisits del l'article 7 del RD 1085/2009 (Annex II). Si els equips
provenen d'una altra instal·lació de la CA se n'ha de tramitar la
modificació o baixa abans de tramitar-ne l'alta. Si els equips
precedeixen d'altres CA hom ha d'adjuntar la resolució de l'altra
CA de què els equips s'han donat de baixa
• Pels equips que es donen de baixa
Certificació de l'empresa de venta i assistència tècnica de la retirada
i destrucció si s'escau dels equips que es donen de baixa.
• Certificació d'un UTPR o SPR que asseguri que els blindatges i la
distribució de les sales que constitueixen la instal·lació son adequats als
equips que alberguen segons la càrrega de feina i les zones limítrofes les
sales
• Taxa
• Llistat dels aparells donats s'alta, llistat dels aparells donats de baixa, llistat
dels aparells actuals de la instal·lació (Annex IV)
Baixa d'una instal·lació
S'entén com la baixa definitiva de la instal·lació d'una adreça o vehicle
determinat. Per poder donar de baixa la instal·lació una empresa de venta i
assistència tècnica ha de retirar tots els equips abans de tramitar la baixa. S'ha
d'indicar el número de registre de la instal·lació. Els documents a aportar són els
següents:
• Certificació de l'empresa de venta i assistència tècnica de la retirada i
destrucció si s'escau de tots els equips de la instal·lació
• Taxa
canvi de titular
S'entén com a canvi de titular el fet de que el titular a efectes del registre
d'instal·lacions de raigs X passa d'una persona a altra. Aquest tràmit es pot
realitzar al mateix temps ( i amb la mateixa taxa ) que una modificació de la
instal·lació. S'ha d'indicar la instal·lació que es canvia de titular a la casella 1. A la
casella 2 s'ha d'indicar el nou titular. Les caselles 5 i 6 s'han de deixar buides. El
documents a lliurar són:
• Document signat per ambdues parts del canvi de titular de la instal·lació
de raigs X
• Taxa
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