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DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA
ORDRE
IUE/361/2010, de 17 de juny, per la qual s’estableix l’import màxim de les tarifes que
han d’abonar els destinataris dels serveis de control del compliment reglamentari
de la seguretat industrial i de la inspecció tècnica de vehicles als operadors de la
inspecció en matèria de seguretat industrial.
La Llei 12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat Industrial (DOGC núm. 5191, de
8.8.2008) defineix la seguretat industrial com un servei públic d’interès general i
estableix un model de gestió que es basa en l’externalització dels serveis d’inspecció
sotmesos a un règim d’autorització administrativa prèvia. Aquesta mateixa Llei,
però, declara també en el seu preàmbul, que per les característiques pròpies del
mercat de la inspecció que és de demanda obligatòria i on la qualitat, en general, no
és exigida pels clients, no és possible optar per un model de liberalització pura.
L’article 28 de la Llei esmentada preveu que el conseller o consellera del Departament competent en matèria de seguretat industrial, per tal d’assegurar una bona
prestació del servei i amb un preu d’acord als costos reals, fixarà mitjançant una ordre
l’import màxim de les tarifes que han d’abonar els destinataris dels serveis de control
del compliment reglamentari de la seguretat industrial i de la inspecció tècnica de
vehicles als operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial.
L’article 51.1 del Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s’aprova el reglament de
desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC
núm. 5582, de 8.3.2010), estableix que el conseller o consellera titular del Departament competent en matèria de seguretat industrial ha d’establir l’import màxim
de les tarifes que, amb independència de les taxes que els siguin aplicables, han
d’abonar els destinataris dels serveis de control del compliment reglamentari de la
seguretat industrial i de la inspecció tècnica de vehicles als operadors de la inspecció
en matèria de seguretat industrial.
D’altra banda, l’article 51.2 de l’esmentat Decret 30/2010, de 8 de març, estableix
que els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial han de comunicar
a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial les tarifes que apliquin amb l’estudi
justificatiu de costos corresponent, i també que les tarifes comunicades han de ser
iguals per a tot el territori de Catalunya.
D’acord amb la disposició transitòria cinquena de la Llei 12/2008, de 31 de juliol,
mentre no s’aprovi el decret que reguli els estatuts de l’Agència Catalana de Seguretat
Industrial, les funcions que aquesta Llei li atribueix les han d’exercir els òrgans
corresponents del departament competent en matèria de seguretat industrial.
Escau, doncs, establir l’import màxim de les tarifes que apliquin els operadors
de la inspecció en matèria de seguretat industrial i regular el procediment a seguir
per a la seva comunicació a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.
En virtut de l’habilitació que conté l’apartat quart de la disposició final tercera de
la Llei 12/2008, de 31 de juliol, que preveu que aquesta ordre es dicti en el termini
de tres mesos a partir de l’entrada en vigor del reglament del seu desplegament, i
en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
ORDENO:
Article 1
Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre s’aplica als operadors de la inspecció en matèria de seguretat
industrial que hagin estat autoritzats d’acord amb el Decret 30/2010, de 8 de març,
pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol,
de seguretat industrial.
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Article 2
Contingut de les tarifes
2.1 Les tarifes que apliquin els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial han de ser inferiors o iguals als imports màxims que s’estableixen
en l’annex d’aquesta disposició.
2.2 Aquests imports màxims no inclouen l’import de l’impost de valor afegit
(IVA) ni l’import de les taxes aplicables de les quals siguin subjectes passius els
destinataris dels serveis de control del compliment reglamentari de la seguretat
industrial o els de la inspecció tècnica de vehicles.
2.3 Les tarifes comunicades han d’incloure totes les despeses que la realització
del servei pugui ocasionar a l’operador i, quan escaigui, les despeses de desplaçament del seu personal a les activitats, instal·lacions i productes industrials objecte
de la inspecció, i no han de ser inferiors als costos mínims reals existents al mercat,
tenint en compte els temps mínims mitjans d’inspecció establerts per a cada àmbit
corresponent als reglaments tècnics de seguretat industrial i per al servei d’inspecció
tècnica de vehicles per l’Agència Catalana de Seguretat Industrial.
Article 3
Comunicació de tarifes i publicitat
3.1 Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial han de comunicar a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, amb un mínim de 15 dies d’antelació,
les tarifes que vulguin aplicar amb l’estudi justificatiu de costos corresponent .
3.2 Els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial han de
comunicar també a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial les seves polítiques
comercials, entenent com a tals els descomptes, les promocions i altres condicions
que vulguin aplicar als seus clients.
3.3 Aquestes comunicacions s’han de fer en suport electrònic i per mitjans
telemàtics, d’acord amb el format i mecanisme que l’Agència Catalana de Seguretat
Industrial determini.
3.4 Les tarifes comunicades han de ser iguals per a tot el territori de
Catalunya.
3.5 L’Agència Catalana de Seguretat Industrial ha de fer públiques, a través de
la seva web, els imports de les tarifes màximes establertes i de les tarifes comunicades per cadascun dels operadors de la inspecció fent constar la data a partir de
la qual són vigents.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Tarifes a aplicar de manera transitòria pels operadors de la inspecció habilitats
Els operadors de la inspecció habilitats, d’acord amb l’article 2 de la Llei 10/2006, de
19 de juliol, de la prestació dels serveis d’inspecció en matèria de seguretat industrial
(DOGC núm. 4681, de 21.7.2006), en tant que no siguin autoritzats d’acord amb el
que disposen les disposicions addicionals tercera i quarta del Decret 30/2010, de 8
de març, han d’aplicar l’Ordre PRE/402/2008, de 28 d’agost, per la qual es revisen,
dins l’àmbit de Catalunya, les tarifes del servei d’inspecció i control reglamentari
en l’àmbit de la seguretat, la qualitat i la normativa industrial (DOGC núm. 5213, de
10.9.2008), o l’Ordre IUE/557/2008, de 18 de desembre, per la qual es revisen, dins
l’àmbit de Catalunya, les tarifes del servei d’inspecció tècnica de vehicles (DOGC
núm. 5290, de 5.1.2009), segons el cas.
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
A partir de la data en què tots els operadors de la inspecció habilitats, d’acord amb
l’article 2 de la Llei 10/2006, del 19 de juliol, hagin estat autoritzats o bé hagin renunciat
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a continuar, d’acord amb el que disposen les disposicions addicionals tercera i quarta
del Decret 30/2010, de 8 de març, queden derogades les següents disposicions:
1. L’Ordre PRE/402/2008, de 28 d’agost, per la qual es revisen, dins l’àmbit de
Catalunya, les tarifes del servei d’inspecció i control reglamentari en l’àmbit de la
seguretat, la qualitat i la normativa industrial (DOGC núm. 5213, de 10.9.2008).
2. L’Ordre IUE/557/2008, de 18 de desembre, per la qual es revisen, dins l’àmbit
de Catalunya, les tarifes del servei d’inspecció tècnica de vehicles (DOGC núm.
5290, de 5.1.2009).
3. L’article 50, tarifes que han d’aplicar els organismes de control, de l’Ordre
IUE/470/2009, de 30 d’octubre, per la qual es regula l’aplicació del reglament
d’equips de pressió a Catalunya (DOGC núm. 5500, de 6.11.2009).
4. L’article 13, tarifes, de l’Ordre TIC/212/2003, de 2 de maig, per la qual es regula el control dels establiments que presten serveis de bronzejat artificial (DOGC
núm. 3883, de 14.5.2003).
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 17 de juny de 2010
JOSEP HUGUET I BIOSCA
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
ANNEX
TÍTOL 1
Organismes de control
CAPÍTOL 1
Tarifes generals i complementàries
Article 1
Condicions d’aplicació
1.1 En absència d’una regulació específica per a un camp d’actuació determinat,
i també per als camps regulats específicament quan no hi ha mòdul o tarifa concreta
aplicable per la peculiaritat de la tasca a realitzar, la tarifa màxima a aplicar pels
organismes de control (OC) en funció del temps real total invertit per l’inspector:
OC-G1 = 73,57 euros, per hora d’inspector.
OC-G2 = 21,08 euros, per desplaçament, quan el treball es realitzi fora de les
oficines de l’OC (quantitat fixa per expedient i jornada).
1.2 Quan la supervisió o realització de les proves periòdiques referents a una
mateixa empresa superi les 170 hores de treball d’un inspector de l’OC en un sol any,
aquest podrà establir un concert amb l’empresa per tal d’aplicar les tarifes generals
OC-G1 i OC-G2 al temps real de control en comptes de les tarifes unitàries fixades
en aquesta Ordre. En l’avaluació del temps d’inspector s’inclou tot el temps que
un inspector acreditat destini a l’estudi, a les proves i als desplaçaments necessaris
per a la realització de la tasca sol·licitada. En cap cas l’import facturat pel concepte
de desplaçament (OC-G2) a una mateixa entitat podrà superar el 10% de l’import
facturat pel concepte relatiu a la tarifa OC-G1.
En les tarifes màximes generals que s’aproven per aquesta Ordre, hi són compreses
totes les despeses que la realització del servei pot ocasionar a l’OC, incloent-hi el
cost del suport que ha de facilitar la infraestructura tècnica administrativa de l’OC,
independentment del suport material que correspongui al sol·licitant.

Disposicions

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5660 – 30.6.2010

50293

1.3 Tarifa màxima a aplicar per cada còpia certificada dels antecedents d’un
expedient o informe reglamentari:
OC-G3 = 5,66 euros, per la primera plana.
OC-G4 = 0,23 euros, per cada plana en excés.
CAPÍTOL 2
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció
Article 2
Noves instal·lacions i reformes d’aparells elevadors
2.1 Ascensors amb marcatge CE:
Tarifa màxima pel control administratiu, control de la documentació tècnica
preceptiva i inspecció de la instal·lació, efectuats segons el procediment d’avaluació
de la conformitat dels mòduls E (annex XII), D (annex XIV) i H (annex XIII) del
Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de
la Directiva del Parlament i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors (BOE núm. 234,
de 30.9.1997), d’acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l’ACSI:
Per cada expedient: OC-ASCE-A1 = 81,21 euros.
Tarifa màxima pel control administratiu efectuat segons el procediment d’avaluació
de la conformitat dels mòduls F (annex VI) i G (annex X) del Reial decret 1314/1997,
d’1 d’agost d’acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l’ACSI:
Per cada expedient: OC- ASCE -A2 = 25,69 euros.
2.2 Ascensors sense marcatge CE:
Tarifa màxima pel control administratiu, control de la documentació tècnica
preceptiva i inspecció de la instal·lació d’acord amb les instruccions i els protocols
aprovats per l’ACSI:
Per cada expedient de reforma important d’ascensor sense marcatge CE: OCAS-A1 = 199,05 euros.
2.3 Grues torre:
Tarifa màxima pel control administratiu, control de la documentació tècnica
preceptiva i inspecció de la instal·lació d’acord amb les instruccions i els protocols
aprovats per l’ACSI:
2.3.1 Inspeccions de grua torre desmuntada.
2.3.1.1 Per cada inspecció de grua torre desmuntada:
a) Grua de nova fabricació (1r muntatge):
Classe 1: OC-GT-D1 = 128,75 euros.
Classe 2: OC-GT-D2 = 164,80 euros.
b) Resta de grues:
Classe 1: OC-GT-D3 = 204,00 euros.
Classe 2: OC-GT-D4 = 250,63 euros.
2.3.1.2 Per cada inspecció de grua torre desmuntada, de segona grua i següents,
simultània en el mateix emplaçament:
a) Grua de nova fabricació (1r muntatge):
Classe 1: OC-GT-D5 = 87,55 euros.
Classe 2: OC-GT-D6 = 123,60 euros.
b) Resta de grues:
Classe 1: OC-GT-D7 = 163,50 euros.
Classe 2: OC-GT-D8 = 211,15 euros.
2.3.2 Expedients de nova instal·lació o trasllat de grues torre amb inspecció de
grua muntada:
Per cada expedient:
Classe 1: OC-GT-M1 = 380,00 euros.
Classe 2: OC-GT-M2 = 545,00 euros.
2.3.3 Expedients de nova instal·lació o trasllat de grues torre de classe 1 sense
inspecció:
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Per cada expedient: OC-GT-SI = 42,00 euros.
2.3.4 Inspecció de modificacions essencials de grues instal·lades:
2.3.4.1 Per cada inspecció dels components afectats per la modificació essencial
abans de muntar-los a la grua: s’aplicaran les tarifes generals vigents OC-G1 i OCG2 en funció del temps real total invertit per l’inspector de l’OC.
2.3.4.2 Per cada expedient de modificació essencial amb inspecció dels components afectats per la modificació muntats a la grua, tant dels components directament
modificats com dels components relacionats, així com la realització de les proves
de la grua que s’escaiguin: s’aplicaran les tarifes màximes generals vigents OC-G1
i OC-G2 en funció del temps real total invertit per l’inspector de l’OC.
2.4 Grues mòbils autopropulsades:
Tarifa màxima pel control administratiu de la documentació dels expedients de
declaració d’adequació de grua mòbil autopropulsada d’acord amb les instruccions
i els protocols aprovats per l’ACSI:
Per cada expedient: OC-GM-A1 = 29,20 euros.
2.5 Plataformes elevadores verticals:
Tarifa màxima pel control administratiu, control de la documentació tècnica
preceptiva i inspecció de la instal·lació realitzats segons els procediments d’avaluació de la conformitat previstos en la Directiva 95/16/CE, sobre ascensors, del
mòdul E (annex XII del Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost), mòdul D (annex XIV)
o mòdul H (annex XIII), d’acord amb les instruccions i els protocols aprovats
per l’ACSI:
Per cada expedient: OC-PEV-A1 = 68,00 euros.
Tarifa màxima pel control administratiu, control de la documentació tècnica
preceptiva i inspecció de les instal·lacions no inclosos en l’apartat anterior, d’acord
amb les instruccions i els protocols aprovats per l’ACSI:
Per cada expedient, tarifa OC-PEV-A2 = 97,00 euros.
Article 3
Inspecció periòdica d’aparells elevadors
3.1 Ascensors:
Tarifa màxima per cada inspecció periòdica reglamentària d’ascensor amb
o sense marcatge CE, d’acord amb les instruccions i els protocols aprovats per
l’ACSI:
OC-ASIP-A1 = 161,75 euros.
Quan un mateix titular sol·liciti inspecció simultània de més d’un ascensor
instal·lat en el mateix edifici, pel segon i per cada un dels ascensors successius:
OC-ASIP-A2 = 121,99 euros.
3.2 Grues torre:
Tarifa màxima per cada inspecció extraordinària de grues torre d’acord amb les
instruccions i els protocols aprovats per l’ACSI:
Classe 1: OC-GTIE-A1 = 260,10 euros.
Classe 2: OC-GTIE-A2 = 351,90 euros.
Per cada inspecció extraordinària de segona grua torre i següents, simultània en
el mateix emplaçament:
Classe 1: OC-GTIE-A3 = 219,30 euros.
Classe 2: OC-GTIE-A4 = 311,10 euros.
3.3 Grues mòbils autopropulsades:
Tarifa màxima per cada inspecció periòdica reglamentària de grues mòbils autopropulsades d’acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l’ACSI:
OC-GMIP-A1 = 273,92 euros.
Tarifa màxima per cada inspecció de segona grua autopropulsada i següents,
simultània en el mateix emplaçament, d’acord amb les instruccions i els protocols
aprovats per l’ACSI:
OC-GMIP-A2 = 183,04 euros.
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Article 4
Control d’empreses instal·ladores i conservadores
4.1 Tarifa màxima pel contracte de control de l’actuació i adequació al Reglament
d’aparells elevadors per part d’una empresa instal·ladora o conservadora d’acord
amb les instruccions i els protocols aprovats per l’ACSI:
Per la formalització del contracte: OC-AE-C1 = 16,10 euros.
Per cada informe periòdic: OC-AE-C2 = 46,20 euros.
4.2 Comunicació per part del nou conservador, registre del canvi de conservador i inspecció d’un aparell elevador, d’acord amb les instruccions i els protocols
aprovats per l’ACSI:
4.2.1 Ascensors:
Tarifa màxima per cada comunicació del nou conservador i per ascensor: OCAE-C3 = 184,67 euros.
Tarifa màxima quan en una mateixa data es comuniqui el canvi de conservador
de diversos ascensors instal·lats en un mateix edifici, pel segon i per cada un dels
ascensors successius a inspeccionar: OC-AE-C4 = 145,26 euros.
4.2.2 Grues torre:
Tarifa màxima per cada comunicació de nou conservador i inspecció de la grua
torre:
Classe 1: OC-AE-C5 = 283,25 euros.
Classe 2: OC-AE-C6 = 370,80 euros.
Tarifa màxima per cada comunicació i inspecció de segona grua torre i següents,
simultània en el mateix emplaçament:
Classe 1: OC-AE-C7 = 242,05 euros.
Classe 2: OC-AE-C8 = 329,60 euros.
4.2.3 Grues mòbils autopropulsades:
Tarifa màxima per cada comunicació de nou conservador i inspecció de la grua
mòbil autopropulsada: OC-AE-C9 = 297,44 euros.
Tarifa màxima per cada comunicació i inspecció de segona grua i següents,
simultània en el mateix emplaçament: OC-AE-C10 = 217,36 euros.
4.3 Tarifa màxima per la comunicació per part del nou conservador i registre del canvi de conservador d’un grup d’aparells elevadors, quan no escaigui
la inspecció dels aparells, d’acord amb les instruccions i els protocols aprovats
per l’ACSI:
Per cada aparell: OC-AE-C11 = 5,73 euros.
Article 5
Consideracions addicionals sobre les empreses conservadores
S’autoritza l’ACSI per eximir de la inspecció dels aparells subjectes al canvi de
conservador que determina l’article 10.1.e) de l’Ordre del Departament d’Indústria i
Energia, de 30 de desembre de 1986, per la qual es regula l’aplicació del Reglament
d’aparells d’elevació i manutenció aprovat pel Reial decret 2291/1985 (DOGC de
19.1.1987), a sol·licitud del nou conservador, en els casos en què el canvi de conservador es faci per obtenir en el conjunt de l’empresa més productivitat en la prestació
del servei de manteniment.
A aquest efecte es donarà audiència a l’antic conservador i a l’OC afectada.
CAPÍTOL 3
Reglaments electrotècnics de baixa i alta tensió
Article 6
Noves instal·lacions elèctriques de baixa tensió
Tarifa màxima pel control administratiu, control de la documentació tècnica
preceptiva i inspecció de la instal·lació, d’acord amb les instruccions i els protocols
aprovats per l’ACSI:
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Per cada expedient d’instal·lació de classe B:
OC-BT-A1 = 49,54 euros.
Per cada expedient d’instal·lació de classe C, segons la potència màxima admissible de la nova instal·lació o de la seva ampliació:
Fins a 20 kW: OC-BT-A2 = 97,26 euros.
De 20 kW a 50 kW: OC-BT-A3 = 191,28 euros.
De 50 kW a 150 kW: OC-BT-A4 = 287,78 euros.
De 150 kW a 500 kW: OC-BT-A5 = 399,33 euros.
De 500 a 3.000 kW: OC-BT-A6 = 209,88 + 0,32 P euros, sent P la potència màxima admissible.
Més de 3.000 kW: s’aplicaran les tarifes generals OC-G1 i OC-G2, amb un mínim
igual a la tarifa OC-BT-A6 per a 3.000 kW.
Article 7
Inspecció periòdica d’instal·lacions de baixa tensió
Tarifa màxima per cada inspecció periòdica reglamentària, d’acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l’ACSI, segons la potència màxima admissible
de la instal·lació:
Fins a 20 kW: OC-BTIP-A1 = 170,88 euros.
De 20 kW a 50 kW: OC-BTIP-A2 = 340,15 euros.
Més de 50 kW: s’aplicaran les tarifes generals OC-G1 i OC-G2 amb un mínim
igual a la tarifa OC-BTIP-A2.
Article 8
Noves instal·lacions privades d’alta tensió, ampliacions i reformes importants
Tarifa màxima pel control administratiu, control de la documentació tècnica
preceptiva i inspecció de la instal·lació, d’acord amb les instruccions i els protocols
aprovats per l’ACSI:
Per cada expedient d’instal·lació d’una línia elèctrica aèria o soterrada:
De 0,05 km a 1 km de llargada: OC-AT-A1 = 163,87 euros.
D’1 km a 5 km de llargada: OC-AT-A2 = 345,20 euros.
L’entrada i la sortida de les línies de cada centre productor, transformador o
receptor fins a una llargada de 50 metres de línia es consideraran part integrant
del centre.
Per cada expedient d’instal·lació privada d’un centre de producció, de transformació o d’utilització d’energia elèctrica en alta tensió:
a) Per l’arribada i la sortida de línies, l’aparellatge de maniobra, la mesura i la
protecció del centre:
OC-AT-A3 = 191,28 euros.
b) Per cada aparell de potència principal d’AT (generador, transformador, motor,
etc.) d’acord amb la seva potència nominal:
Primer aparell (el de més potència):
Fins a 150 kVA: OC-AT-A4 = 42,04 euros.
De més de 150 a 500 kVA: OC-AT-A5 = 74,13 euros.
De més de 500 a 3.200 kVA: OC-AT-A6 = 107,13 euros.
Resta d’aparells:
Fins a 150 kVA: OC-AT-A7 = 28,62 euros.
De més de 150 a 500 kVA: OC-AT-A8 = 50,48 euros.
De més de 500 a 3.200 kVA: OC-AT-A9 = 72,98 euros.
Per llargada i potències superiors a les màximes indicades s’aplicaran les tarifes
generals OC-G1 i OC-G2, amb un mínim igual al corresponent als valors màxims
establerts abans.
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió complementària de la d’AT (enllumenat, sistemes de senyalització, control, maniobra, etc.) s’inclouran a l’expedient
d’alta tensió i no acreditaran tarifa específica.
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Article 9
Inspecció periòdica d’instal·lacions privades d’alta tensió
Tarifa màxima per la inspecció periòdica reglamentària, d’acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l’ACSI:
Per cada instal·lació de línia elèctrica aèria o soterrada:
De 0,050 km fins a 1 km: OC-ATIP-A1 = 138,15 euros.
De més d’1 km fins a 5 km: OC-ATIP-A2 = 308,26 euros.
L’entrada i sortida de línia de cada centre productor, transformador o receptor, i
també els cables d’unió entre aparells i elements de protecció, maniobra o mesura
interiors al centre i els exteriors fins a una llargada de 50 metres de línia es consideraran com a part integrant del centre i no seran objecte de tarifació com a línia.
Per cada centre privat de producció, de transformació o d’utilització d’energia
elèctrica d’alta tensió:
a) Per l’arribada o sortida de línies, l’aparellatge de maniobra, mesura o protecció
del centre:
OC-ATIP-A3 = 170,80 euros.
b) Per cada aparell de potència principal (generador, transformador, motor, etc.)
d’acord amb la seva potència nominal:
Primer aparell (el de més potència):
Fins a 150 kVA: OC-ATIP-A4 = 93,99 euros.
De més de 150 kVA fins a 500 kVA: OC-ATIP-A5 = 187,94 euros.
De més de 500 fins a 3.200 kVA: OC-ATIP-A6 = 277,77 euros.
Resta d’aparells:
Fins a 150 kVA: OC-ATIP-A7 = 64,15 euros.
De més de 150 a 500 kVA: OC-ATIP-A8 = 128,14 euros.
De més de 500 a 3.000 kVA: OC-ATIP-A9 = 189,44 euros.
Per llargada i potències superiors a les màximes indicades s’aplicaran les tarifes
generals OC-G1 i OC-G2 amb un mínim igual al corresponent als valors màxims
abans establerts.
Article 10
Control d’empreses instal·ladores
10.1 Tarifa màxima pel contracte de control de l’actuació i adequació als
reglaments electrotècnics per a baixa tensió i alta tensió per part d’una empresa
instal·ladora, d’acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l’ACSI:
Per la formalització del contracte: OC-BTAT-C1 = 16,10 euros.
Per cada informe periòdic: OC-BTAT-C2 = 46,20 euros.
10.2 Tarifa màxima per la comunicació i registre del canvi de mantenidor d’una
instal·lació, d’acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l’ACSI. Per
cada comunicació del titular, en el primer cas, o de l’empresa instal·ladora entrant,
en el segon cas: OC-BTAT-C3 = 5,79 euros.
10.3 Tarifa màxima pel control d’instal·lacions de classe A realitzades per
empreses instal·ladores autoritzades, d’acord amb les instruccions i els protocols
aprovats per l’ACSI. Per cada instal·lació: OC-BTAT-C4 = 6,92 euros.
CAPÍTOL 4
Reglament d’equips de pressió
Article 11
Noves instal·lacions i modiicacions importants d’instal·lacions d’equips de pressió
Tarifa màxima pel control administratiu, control de la documentació tècnica
preceptiva i inspecció de la instal·lació, d’acord amb les instruccions i els protocols
aprovats per l’ACSI:
a) Per cada expedient d’instal·lació de classe 1: OC-EP-A1 = 54,05 euros.
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b) Per cada expedient d’instal·lació de classe 2: OC-EP-A2 = 112,05 euros.
c) A més de la tarifa OC-EP-A1 o OC-EP-A2 corresponent, per cada equip de
pressió subjecte a l’article 7.2 de l’Ordre IUE/470/2009, de 30 d’octubre, que regula
l’aplicació del Reglament d’equips a pressió a Catalunya (DOGC núm. 5500, de
6.11.2009), inclòs en l’expedient:
c.1) Quan l’equip estigui subjecte a l’apartat a) o d) de l’article 7.2 de l’Ordre
IUE/470/2009, de 30 d’octubre, i en funció del valor del producte PmsV en bar per
litres:
Si el valor del producte PmsV és inferior o igual a 10.000:
Per cada equip: OC-EP-A3 = 9,65 euros.
Si el valor del producte PmsV és superior a 10.000 i inferior o igual a 25.000:
Per cada equip: OC-EP-A4 = 63,65 euros.
Si el valor del producte PmsV és superior a 25.000 i inferior o igual a 100.000:
Per cada equip: OC-EP-A5 = 124,75 euros.
Si el valor del producte PmsV és superior a 100.000 i inferior o igual a
600.000:
Per cada equip: OC-EP-A6 = 212,15 euros.
c.2) Quan l’equip estigui subjecte a l’apartat b) o c) de l’article 7.2 de l’Ordre
IUE/470/2009, de 30 d’octubre i en funció del valor del producte PmsV en bar per
litres:
Si el valor del producte PmsV és inferior o igual a 10.000:
Per cada equip: OC-EP-A7 = 128,00 euros.
Si el valor del producte PmsV és superior a 10.000 i inferior o igual a 25.000:
Per cada equip: OC-EP-A8 = 217,05 euros.
Si el valor del producte PmsV és superior a 25.000 i inferior o igual a 100.000:
Per cada equip: OC-EP-A9 = 424,05 euros.
Si el valor del producte PmsV és superior a 100.000 i inferior o igual a
600.000:
Per cada equip: OC-EP-A10 = 640,50 euros.
Article 12
Reparacions, modiicacions i inspeccions periòdiques de nivell C d’equips de
pressió
Tarifa màxima per cada expedient de reparació o modificació d’un equip de
pressió, i per cada inspecció periòdica de nivell C d’un equip de pressió, d’acord
amb les instruccions i els protocols aprovats per l’ACSI:
a) Quan l’equip estigui subjecte a l’apartat a) o d) de l’article 7.2 de l’Ordre
IUE/470/2009, de 30 d’octubre, i en funció del valor del producte PmsV en bar per
litres:
Si el valor del producte PmsV és inferior o igual a 25.000:
Per cada equip: OC-EP-B1 = 225,80 euros.
Si el valor del producte PmsV és superior a 25.000 i inferior o igual a 100.000:
Per cada equip: OC-EP-B2 = 304,55 euros.
Si el valor del producte PmsV és superior a 100.000 i inferior o igual a
600.000:
Per cada equip: OC-EP-B3 = 378,85 euros.
b) Quan l’equip estigui subjecte a l’apartat b) o c) de l’article 7.2 de l’Ordre
IUE/470/2009, de 30 d’octubre, i en funció del valor del producte PmsV en bar per
litres:
Si el valor del producte PmsV és inferior o igual a 25.000:
Per cada equip que no sigui caldera: OC-EP-B4 = 460,55 euros.
Per cada caldera aquotubular (excepte de fluid tèrmic) o pirotubular: OC-EP-B5
= 882,85 euros.
Per cada caldera aquotubular de fluid tèrmic o per cada caldera elèctrica, s’han
d’aplicar les tarifes generals OC-G1 i OC-G2, amb un mínim igual a la OC-EPB4
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Si el valor del producte PmsV és superior a 25.000 i inferior o igual a 100.000:
Per cada equip que no sigui caldera: OC-EP-B6 = 698,20 euros.
Per cada caldera aquotubular (excepte de fluid tèrmic) o pirotubular : OC-EP-B7
= 1.103,55 euros.
Per cada caldera aquotubular de fluid tèrmic o per cada caldera elèctrica, s’han
d’aplicar les tarifes generals OC-G1 i OC-G2, amb un mínim igual a la OC-EPB6
Si el valor del producte PmsV és superior a 100.000 i inferior o igual a
600.000:
Per cada equip que no sigui caldera: OC-EP-B8 = 817,10 euros.
Per cada caldera aquotubular (excepte de fluid tèrmic) o pirotubular: OC-EP-B9
= 1.397,85 euros.
Per cada caldera aquotubular de fluid tèrmic o per cada caldera elèctrica, s’han
d’aplicar les tarifes generals OC-G1 i OC-G2, amb un mínim igual a la OC-EPB9
Article 13
Control d’empreses instal·ladores
Tarifa màxima pel contracte de control de l’actuació i adequació al Reglament
d’equips de pressió per part d’una empresa instal·ladora, d’acord amb les instruccions
i els protocols aprovats per l’ACSI:
a) Per la formalització del contracte: OC-EP-C1 = 16,10 euros.
b) Per la realització de cada informe periòdic: OC-EP-C2 = 46,20 euros.
c) Pel registre i control de les inspeccions periòdiques de nivell A:
Per cada equip que no sigui caldera:
Si el valor del producte PmsV (bar per litres) és inferior o igual a 10.000: OCEP-C3 = 9,65 euros.
Si el valor del producte PmsV (bar per litres) és superior a 10.000: OC-EP-C4
= 19,10 euros.
Per cada caldera:
Per a qualsevol valor del producte PmsV: OC-EP-C5 = 39,10 euros.
Article 14
Control d’empreses d’inspecció de petits equips de pressió
Tarifa màxima pel control d’empreses d’inspecció de petits equips de pressió,
d’acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l’ACSI.
Pel control de l’actuació de les empreses d’inspecció de botelles de respiració
autònoma (empreses inscrites en el Registre REBRA de l’especialitat B) i de les
empreses mantenidores d’extintors (empreses inscrites en el Registre RECI, segons
la disposició addicional primera de l’Ordre IUE/470/2009, de 30 d’octubre, en les
inspeccions periòdiques de sèries de petits equips de pressió similars de PmsV
inferior a 3.000 bar per litre —proves per lots de 25 equips màxim—):
a) Quan els equips del lot no continguin substàncies perilloses, d’acord amb
l’apartat c) de l’article 7.2 de l’Ordre IUE/470/2009, de 30 d’octubre:
Si el valor del producte PmsV (bar per litres) és inferior o igual a 10.000. Per cada
lot: OC-EP-D1 = 9,65 euros.
Si el valor del producte PmsV és superior a 10.000 bar per litre. Per cada lot:
OC-EP-D2 = 19,10 euros.
b) Quan els equips del lot continguin substàncies perilloses, d’acord amb l’apartat
c) de l’article 7.2 de l’Ordre IUE/470/2009, de 30 d’octubre:
Per cada lot: OC-EP-D3 = 39,10 euros.
Article 15
Tarifes generals
Per a les actuacions dels organismes de control no descrites en els apartats anteriors, en particular les inspeccions periòdiques de nivell B d’equips de pressió, les
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inspeccions periòdiques de les instal·lacions de recàrrega i d’inspecció de botelles
de respiració autònoma del Registre d’empreses REBRA i de les instal·lacions de
recàrrega de recipients transportables de les empreses del Registre d’empreses
RERT, i el registre i control de les empreses instal·ladores que duguin a terme les
inspeccions periòdiques de nivell B o C que els permeti el REP i les ITC aplicables,
s’han d’aplicar les tarifes horàries màximes generals OC-G1 i OC-G2.
CAPÍTOL 5
Reglaments de vehicles i contenidors
Article 16
Certiicacions de conformitat amb els requisits reglamentaris
Tarifa màxima per la realització de l’informe per a la certificació de conformitat
de vehicles i contenidors d’acord amb el que preveu l’ADR, RID, IMDG o OACI.
Vehicles, cisternes, cisterna semiremolc, contenidor cisterna per al transport de
mercaderies perilloses: OC-VC-A1 = 400,93 euros.
Envasos i embalatges per al transport de mercaderies perilloses: OC-VC-A2 =
292,99 euros.
A més, per nombre de models inclosos en el registre de tipus:
De 2 a 5 models: OC-VC-A3 = 46,34 euros per cada model.
De 6 a 10 models: OC-VC-A4 = 39,79 euros per cada model.
Des de 10 models: OC-VC-A5 = 39,79 euros per cada model.
CAPÍTOL 6
Instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics
Article 17
Noves instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics i modiicacions
importants
Tarifa màxima pel control administratiu, control de la documentació tècnica
preceptiva i inspecció de la instal·lació, d’acord amb les instruccions i els protocols
aprovats per l’ACSI, i quan es tracti d’instal·lacions de classe tercera per l’expedició
del certificat de conformitat inicial:
Per cada expedient de classe segona:
Si el volum o cabuda màxima global és igual o inferior a 2.500 litres: OC-PQ-A1
= 152,89 euros.
Si el volum o cabuda màxima global és superior a 2.500 litres: OC-PQ-A2 =
248,62 euros.
Per cada expedient de classe tercera:
Si el volum o cabuda màxima global d’emmagatzematge de la instal·lació és igual
o inferior a 25 m³: OC-PQ-A3 = 307,44 euros.
Si el volum o cabuda màxima global és superior a 25 m³ i igual o inferior a 200
m³: OC-PQ-A4 = 461,23 euros.
Si el volum o cabuda màxima global és superior a 200 m³ i igual o inferior a 5.000
m³: OC-PQ-A5 = 691,83 euros.
Si el volum o cabuda màxima global d’emmagatzematge és superior a 5.000 m³,
s’aplicaran les tarifes generals OC-G1 i OC-G2 amb un mínim igual a OC-PQ-A5.
Quan en l’emmagatzematge hi hagi un o més dipòsits o tancs fixos, per la verificació de les comprovacions mínimes, establertes al punt 1 de l’annex 4 de l’Ordre
del Departament d’Indústria i Energia de 27.6.1994, que regula el procediment
d’actuació del Departament d’Indústria i Energia en l’emmagatzematge de productes
químics (DOGC núm. 1918, de 8.7.1994), se sumarà a la tarifa anterior les que li
corresponguin de l’article 19 d’aquest capítol.
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Article 18
Inspecció periòdica de les instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics
18.1 Pels controls i comprovacions reglamentàries que hagin de realitzar-se
periòdicament tal com estableixen els punts 3, 4 i 5 de l’annex 4 de l’Ordre del
Departament d’Indústria i Energia de 27.6.1994, per a l’expedició del certificat de
conformitat periòdic corresponent a cada instal·lació d’emmagatzematge de classe
tercera, les tarifes màximes a aplicar són les següents:
Si el volum o cabuda màxima global d’emmagatzematge de la instal·lació és igual
o inferior a 50 m³: OC-PQIP-A1 = 131,70 euros.
Si el volum o cabuda màxima global és superior a 50 m³ i igual o inferior a 600
m³: OC-PQIP-A2 = 225,77 euros.
Si el volum o cabuda màxima global és superior a 600 m³ i igual o inferior a 5.000
m³: OC-PQIP-A3 = 376,28 euros.
Si el volum o cabuda màxima és superior a 5.000 m³ s’aplicaran les tarifes generals
OC-G1 i OC-G2 amb un mínim igual a OC-PQIP-A3.
18.2 Quan en el magatzem hi hagi un o més dipòsits o tancs fixos, per a la
verificació de les comprovacions mínimes establertes al punt 3 de l’annex 4 de
l’Ordre de 27.6.1994 (DOGC núm. 1918, de 8.7.1994), se sumarà a la tarifa anterior
les que li corresponguin del punt 19.1.
Article 19
Proves en dipòsits o tancs ixos
19.1 Quan hi hagi en el magatzem dipòsits o tancs fixos que s’hagin de sotmetre a les proves i comprovacions inicials o periòdiques mínimes que preveuen els
apartats 1, 2 i 3 de l’annex 4 de l’Ordre del Departament d’Indústria i Energia de
27.6.1994, les tarifes màximes dels articles 17 i 18 anteriors s’incrementaran amb
les quantitats següents:
Per cada dipòsit o tanc fix de valor PV (bar/m³) inferior o igual a 25: OC-PQ-Y1
= 57,97 euros.
Per cada dipòsit o tanc fix de valor PV (bar/m³) superior a 25 i inferior o igual a
100: OC-PQ-Y2 = 115,89 euros.
Per cada dipòsit o tanc fix de valor PV (bar/m³) superior a 100 i inferior o igual
a 1.500: OC-PQ-Y3 = 186,50 euros.
Per cada dipòsit o tanc fix de valor PV (bar/m³) superior a 1.500 s’aplicaran les
tarifes generals OC-G1 i OC-G2 amb un mínim igual a la OC-PQ-Y3.
Per als recipients fixos no sotmesos a pressió es prendrà P igual a 1 bar.
19.2 Quan d’acord amb les instruccions tècniques complementàries vigents, l’OC hagi de realitzar altres proves, assajos i comprovacions a més dels
mínims establerts en els punts 1, 2 i 3 esmentats, l’import de la tarifa serà el
valor més gran dels obtinguts aplicant les tarifes anteriors o la tarifa general
(OC-G1+OC-G2).
CAPÍTOL 7
Reglament per a plantes i instal·lacions frigoríiques
Article 20
Noves instal·lacions frigoríiques i modiicacions importants
Tarifa màxima pel control administratiu, control de la documentació tècnica
preceptiva i inspecció de la instal·lació, d’acord amb les instruccions i els protocols
aprovats per l’ACSI:
Per cada expedient de classe B: OC-IF-A1 = 111,96 euros.
Per cada expedient de classe C:
Si la potència total d’accionament és igual o inferior a 100 kW: OC-IF-A2 =
257,50 euros.

Disposicions

50302

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5660 – 30.6.2010

Si la potència total d’accionament és superior a 100 kW s’aplicaran les tarifes
generals OC-G1 i OC-G2, amb un mínim igual a la tarifa OC-IF-A2.
Article 21
Control d’empreses instal·ladores conservadores
Tarifa màxima pel contracte de control de l’actuació i adequació al Reglament de
plantes i instal·lacions frigorífiques per part d’una empresa instal·ladora conservadora, d’acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l’ACSI:
a) Per a la formalització del contracte entre l’OC i l’empresa instal·ladora conservadora o el titular de la instal·lació amb capacitat d’autocontrol: OC-IF-C1 =
16,10 euros.
b) Per a la realització de l’informe periòdic: OC-IF-C2 = 46,20 euros.
c) Per la supervisió de les revisions periòdiques efectuades per l’empresa installadora o pel titular de la instal·lació amb capacitat d’autocontrol:
Per instal·lacions de tipus B: OC-IF-C3 = 19,10 euros.
Per instal·lacions de tipus C: OC-IF-C4 = 40,42 euros.
El cobrament de les tarifes OC-IF-C3 i OC-IF-C4 s’efectuarà amb la presentació del butlletí de reconeixement a què fa referència l’apartat 4 de l’article 13 de
l’Ordre del Departament d’Indústria i Energia de 18.9.1995, sobre el procediment
d’actuació de les empreses instal·ladores-conservadores, de les entitats d’inspecció
i control i dels titulars en les plantes i instal·lacions frigorífiques. (DOGC núm.
2114, de 13.10.1995).
CAPÍTOL 8
Reglament de gasos combustibles
Article 22
Noves instal·lacions de gasos combustibles i reformes importants
Tarifa màxima pel control administratiu, control de la documentació tècnica
preceptiva i inspecció de la instal·lació, d’acord amb les instruccions i els protocols
aprovats per l’ACSI:
a) Per cada expedient d’instal·lació receptora de gas de classe B, segons la potència
nominal d’utilització simultània de la nova instal·lació o la seva ampliació:
Fins a 150 kW: OC-GC-A1 = 230,80 euros.
De 150 kW a 500 kW: OC-GC-A2 = 339,17 euros.
Més de 500 kW: s’aplicaran les tarifes generals OC-G1 i OC-G2, amb un mínim
igual a la tarifa OC-GC-A2.
b) Per cada expedient d’instal·lació de classe B, de dipòsits fixos de gasos liquats
del petroli (GLP) i instal·lació receptora:
Dipòsit de fins a 5 metres cúbics: OC-GLPF-A1 = 150,05 euros.
Dipòsit de fins a 5 metres cúbics i receptora: OC-GLPF-A2 = 235,80 euros.
Dipòsit de 5 a 10 metres cúbics: OC-GLPF-A3 = 260,81 euros.
Dipòsit de 5 a 10 metres cúbics i receptora de fins a 150 kW: OC-GLPF-A4 =
292,96 euros.
Dipòsit de 5 a 10 metres cúbics i receptora de més de 150 kW: OC-GLPF-A5 =
364,41 euros.
c) Per cada expedient d’instal·lació de classe B, de dipòsits mòbils de GLP i
instal·lació receptora:
Instal·lació de dipòsits mòbils: OC-GLPM-A1 = 150,05 euros.
Instal·lació de dipòsit mòbils i receptora: OC-GLPM-A2 = 235,80 euros.
Article 23
Inspecció periòdica d’instal·lacions amb dipòsit de GLP anteriors a l’Ordre del
Ministeri d’Indústria i Energia de 29 de gener de 1986, per la qual s’aprova el Re-
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glament sobre instal·lacions d’emmagatzematge de gasos liquats del petroli (GLP)
en dipòsits fixos (BOE núm. 46, de 22.2.1986).
Tarifa màxima per la inspecció periòdica de cada instal·lació constituïda per un
dipòsit fix o més de GLP intercomunicats, de menys de 20.000 litres de capacitat
unitària, incloent els aparells auxiliars i canalitzacions fins a les claus de pas dels
edificis en fase gasosa o fase líquida, en tant que no sobrepassi els 50 m, llevat dels
equips de bombeig i de vaporització, efectuada d’acord amb la disposició addicional
segona i l’apartat 11.1 del Reglament esmentat:
a) Per cada instal·lació individual aïllada, de tipus senzill domèstica:
OC-GLPIP-A1 = 131,47 euros.
Quan se sol·liciti de l’OC la realització de diverses inspeccions emplaçades en una
mateixa zona i a efectuar en una sola jornada o en jornades completes successives,
per cada instal·lació a partir de la segona:
OC-GLPIP-A2 = 95,10 euros.
b) Per cada instal·lació individual aïllada de tipus complex (industrial i pública
concurrència) d’inspecció anual:
OC-GLPIP-A3 = 209,43 euros.
Quan se sol·liciti de l’OC la realització de diverses inspeccions emplaçades en
una mateixa zona i per efectuar en una sola jornada o en jornades completes successives, per cada instal·lació a partir de la segona:
OC-GLPIP-A4 = 142,63 euros.
c) Repremsatge periòdic, a efectes del Reglament d’equips de pressió d’un
dipòsit fix de GLP fins a 20.000 litres de cabuda i sempre que s’efectuï al mateix
temps que la inspecció periòdica dels apartats a) o b) amb el dipòsit a l’aire lliure
o desenterrat:
OC-GLPIP-A5 = 142,63 euros.
Article 24
Control d’empreses instal·ladores
Tarifa màxima pel contracte de control de l’actuació i adequació al Reglament
de gasos combustibles per part d’una empresa instal·ladora, d’acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l’ACSI:
a) A la formalització del contracte nou:
Per cada empresa instal·ladora autoritzada: OC-GC-C1 = 16,10 euros.
b) Per la realització de l’informe periòdic:
Per cada empresa instal·ladora: OC-GC-C2 = 46,20 euros.
CAPÍTOL 9
Instal·lacions petrolíferes per al consum a la mateixa instal·lació
Article 25
Noves instal·lacions petrolíferes per al consum a la mateixa instal·lació, ampliacions
i modiicacions importants
25.1 Tarifa màxima pel control administratiu, control de la documentació
tècnica preceptiva i inspecció de la instal·lació, d’acord amb les instruccions i els
protocols aprovats per l’ACSI:
a) Per cada expedient de classe 2.1: OC-IP3-A1 = 10,88 euros.
b) Per cada expedient de classe 2.2: OC-IP3-A2 = 48,27 euros.
c) Per cada expedient de classe 3:
Si la cabuda nominal total és igual o inferior a 10 m³: OC-IP3-A3 = 103,37
euros.
Si la cabuda nominal total és superior a 10 m³ i igual o inferior a 100 m³: OCIP3-A4 = 306,06 euros.
Si la cabuda nominal total és superior a 100 m³, s’aplicaran les tarifes generals
OC-G1 i OC-G2, amb un mínim igual a la OC-IP3-A4.
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25.2 Per cada dipòsit o tanc fix que formi part de la instal·lació de classe 2.2 o
3, les tarifes màximes anteriors s’incrementaran amb les quantitats següents:
a) Per cada dipòsit o tanc fix de cabuda nominal igual o inferior a 5 m³: OCIP3-A5 = 14,06 euros.
b) Per cada dipòsit o tanc fix de cabuda nominal superior a 5 m³ i igual o inferior
a 10 m³: OC-IP3-A6 = 25,54 euros.
c) Per cada dipòsit o tanc fix de cabuda nominal superior a 10 m³ i igual o inferior
a 100 m³: OC-IP3-A7 = 57,16 euros.
d) Per cada dipòsit o tanc fixos de cabuda nominal superior a 100 m³, s’aplicaran
les tarifes generals OC-G1 i OC-G2, amb un mínim igual a la tarifa OC-IP3-A7.
Article 26
Inspeccions periòdiques d’instal·lacions petrolíferes per al consum a la mateixa
instal·lació
26.1 Tarifa màxima per les inspeccions periòdiques reglamentàries corresponents a instal·lacions petrolíferes de classe tercera, per a cada inspecció:
Si la cabuda nominal total és igual o inferior a 10 m³: OC-IP3IP-A1 = 151,13
euros.
Si la cabuda nominal total és superior a 10 m³ i igual o inferior a 100 m³: OCIP3IP-A2 = 292,62 euros.
Si la cabuda nominal total és superior a 100 m³, s’aplicaran les tarifes generals
OC-G1 i OC-G2, amb un mínim igual a la OC-IP3IP-A2.
26.2 Per cada dipòsit o tanc fix les tarifes anteriors s’incrementaran amb les
quantitats següents:
Per cada dipòsit o tanc fix de cabuda nominal inferior a 5 m³: OC-IP3IP-A3 =
52,31 euros.
Per cada dipòsit o tanc fix de cabuda nominal superior a 5 m³ i igual o inferior a
10 m³: OC-IP3IP-A4 = 69,78 euros.
Per cada dipòsit o tanc fix de cabuda nominal superior a 10 m³ i igual o inferior
a 100 m³: OC-IP3IP-A5 = 104,69 euros.
Per cada dipòsit o tanc fix de cabuda nominal superior a 100 m³, s’aplicaran les
tarifes generals OC-G1 i OC-G2, amb un mínim igual a la OC-IP3IP-A5.
Aquestes tarifes no inclouen la realització de la prova d’estanquitat en dipòsits
soterrats i canonades soterrades.
Article 27
Control d’empreses instal·ladores
Tarifa màxima pel contracte de control de l’actuació i adequació al Reglament
d’instal·lacions petrolíferes i a la ITC MI IP03 per part d’una empresa instal·ladora,
d’acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l’ACSI:
A la formalització del contracte entre l’OC i l’empresa instal·ladora conservadora:
OC-IP3-C1 = 16,10 euros.
Per la realització de cada informe periòdic: OC-IP3-C2 = 46,20 euros.
CAPÍTOL 10
Parcs d’emmagatzematge de líquids petroliers i instal·lacions ixes per a la distribució al detall de carburants i combustibles petroliers en instal·lacions de venda
al públic
Article 28
Noves instal·lacions petrolieres i reformes importants
Tarifa màxima pel control administratiu, control de la documentació tècnica
preceptiva i inspecció de la instal·lació petrolífera, d’acord amb les instruccions i
els protocols aprovats per l’ACSI:
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Per cada expedient:
Si el volum o cabuda màxima global d’emmagatzematge és igual o inferior a 100
m³: OC-IP24-A1 = 309,00 euros.
Si el volum o cabuda màxima global d’emmagatzematge és superior a 100 m³ i
igual o inferior a 250 m³: OC-IP24-A2 = 438,72 euros.
Si el volum o cabuda màxima global d’emmagatzematge és superior a 250 m³ i
igual o inferior a 400 m³: OC-IP24-A3 = 546,01 euros.
Si el volum o cabuda màxima és superior a 400 m³, s’aplicaran les tarifes horàries
generals OC-G1 i OC-G2 amb un mínim igual a OC-IP24-A3.
Si es tracta d’una instal·lació petroliera per a subministrament a vehicles propis,
s’aplicaran les tarifes horàries generals OC-G1 i OC-G2, amb un màxim equivalent
a l’aplicació de les tarifes del bloc anterior.
Article 29
Inspecció periòdica d’instal·lacions petrolíferes
S’aplicaran les tarifes horàries generals OC-G1 i OC-G2, amb un mínim de dues
hores per inspecció.
Article 30
Control d’empreses instal·ladores
Tarifa màxima pel contracte de control de l’actuació i adequació al Reglament
d’instal·lacions petrolíferes i a les ITC-MI-IP02 i ITC-MI-IP04 per part d’una empresa
instal·ladora, d’acord amb les instruccions i els protocols aprovats per l’ACSI:
A la formalització del contracte nou o per canvi de nom entre l’OC i l’empresa
instal·ladora conservadora: OC-IP24-C1 = 16,10 euros.
Per la realització de cada informe periòdic: OC-IP24-C2 = 46,20 euros.
CAPÍTOL 11
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els ediicis (RITE)
Article 31
Noves instal·lacions tèrmiques en els ediicis, ampliacions i reformes importants
Tarifa màxima pel control administratiu, control de la documentació tècnica
preceptiva i inspecció de la instal·lació, d’acord amb les instruccions i els protocols
aprovats per l’ACSI:
a) Per cada certificat d’instal·lació de classe 1 que s’hagi de presentar (installacions de subclasse 1.2): OC-ITE-A1 = 13,38 euros.
b) Per cada expedient d’instal·lació de classe 2:
Si la potència tèrmica nominal en calor o fred és superior a 70 kW i fins a 150
kW: OC-ITE-A2 = 136,73 euros.
Si la potència tèrmica nominal en calor o fred és superior a 150 i fins a 300 kW:
OC-ITE-A3 = 276,84 euros.
Si la potència tèrmica nominal en calor o fred és superior a 300 kW, s’aplicaran
les tarifes generals OC-G1 i OC-G2, amb un mínim igual a la tarifa OC-ITE-A3.
Article 32
Control d’empreses instal·ladores mantenidores
Tarifa màxima pel contracte de control de l’actuació i adequació al Reglament
d’instal·lacions tèrmiques en edificis per part d’una empresa instal·ladora, d’acord
amb les instruccions i els protocols aprovats per l’ACSI:
A la formalització del contracte nou o per canvi de nom entre l’OC i l’empresa
instal·ladora: OC-ITE-C1 = 16,10 euros.
Per la realització de cada informe periòdic: OC-ITE-C2 = 46,20 euros.
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CAPÍTOL 12
Control de bancs solars en establiments que presten serveis de bronzejat artiicial
Article 33
Inspecció periòdica de bancs solars en establiments que presten serveis de bronzejat artiicial
Tarifa màxima per cada inspecció periòdica reglamentària, d’acord amb les
instruccions i els protocols aprovats per l’ACSI:
Per cada inspecció periòdica reglamentària d’un banc solar:
OC-UVIP-A1 = 150,00 euros.
Quan un mateix titular sol·liciti inspecció simultània de més d’un banc solar
instal·lat al mateix establiment, pel segon i cadascun dels aparells successius:
OC-UVIP-A2 = 62,00 euros.
CAPÍTOL 13
Normes comunes a les tarifes màximes i comunicades a aplicar pels OC
Article 34
Reduccions i recàrrecs
34.1 Quan sigui preceptiu que l’OC realitzi inspeccions i controls, per causa de
l’existència de defectes de seguretat crítics, qualificats de nivell III, advertits en el
primer control o inspecció, es facturaran pel valor del 75% de la tarifa comunicada
per l’OC que li correspongui, sempre que entre la primera inspecció i la segona
no hagi transcorregut un període superior a sis mesos i no s’hagin introduït altres
modificacions que les ordenades.
34.2 L’import total de qualsevol de les tarifes comunicades per l’OC, sense
incloure l’IVA, en cap cas podrà superar el 3% de l’import del pressupost general
de la instal·lació, ampliació o reforma o valor en venda del producte subjecte al
control concret de l’OC o, si escau, del valor de la venda del lot o del conjunt de
productes o elements emparats per l’actuació de l’OC, quan aquest utilitzi sistemes
de control per mostreig. Quan el valor de la tarifa comunicada per l’OC ultrapassi
el 3% esmentat, aquella es reduirà al percentatge esmentat.
34.3 Quan per exigència o per conveniència de l’usuari les actuacions dels
OC s’hagin de realitzar abans de les 8 hores o després de les 20 hores, les tarifes
comunicades seran incrementades en un 50%, i si els treballs han de realitzar-se
en dissabte o dia festiu s’incrementaran en un 75%.
TÍTOL 2
Servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles
CAPÍTOL 1
Tarifes generals i complementàries
Article 1
Revisions periòdiques dels vehicles
L’import màxim de les tarifes a aplicar per les empreses prestadores del servei
d’inspecció tècnica de vehicles (ITV) per a les revisions periòdiques dels vehicles,
a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, són les següents:
1.1 Per a les revisions ordinàries de:
a) Tacògrafs: ITV-PP-A1 = 44,85 euros.
b) Vehicles pesants:
Autobusos i camions de més de 3.500 kg: ITV-PP-A2 = 52,41 euros.
Remolcs de més de 3.500 kg: ITV-PP-A3 = 34,09 euros.
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c) Vehicles lleugers: autobusos i camions fins a 3.500 kg, derivats de turisme i
vehicles mixtos adaptables de caràcter comercial o destinats al transport de mercaderies:
Amb motor no catalitzat: ITV-PP-A4 = 33,05 euros.
Amb motor catalitzat: ITV-PP-A5 = 36,59 euros.
Amb motor dièsel: ITV-PP-A6 = 41,98 euros.
Remolcs fins a 3.500 kg: ITV-PP-A7 = 28,83 euros.
d) Vehicles turismes: turismes, taxis, autoescoles, lloguer amb conductor i
sense, derivats de turisme i vehicles mixtos adaptables sense caràcter comercial o
no destinats al transport de mercaderies:
Amb motor no catalitzat: ITV-PP-A8 = 29,26 euros.
Amb motor catalitzat: ITV-PP-A9 = 30,10 euros.
Amb motor dièsel: ITV-PP-A10 = 34,22 euros.
e) Vehicles especials: ITV-PP-A11 = 29,26 euros.
f) Vehicles a motor fins a tres rodes: ITV-PP-A12 = 14,14 euros.
1.2 Per a les revisions extraordinàries que resultin en aplicació de l’article 6.5
del Reial decret 2042/1994, de 14 d’octubre, pel qual es regula la Inspecció Tècnica
de Vehicles (BOE núm. 275, de 17.11.1994): ITV-PP-A13 = 71,94 euros.
1.3 Pesades, per eixos, de camions en càrrega: ITV-PP-A14 = 4,13 euros.
Article 2
Segones revisions periòdiques dels vehicles
En cas que s’hagi de fer una segona revisió o més en funció del resultat de les
inspeccions periòdiques realitzades, l’import màxim de les tarifes a aplicar per
aquestes segones revisions periòdiques dels vehicles és el 60% de l’import de les
tarifes de l’article 1, si el vehicle es presenta en un termini màxim de dos mesos a
comptar de la data de la primera revisió. Per tant, l’import màxim de les tarifes de
les segones revisions periòdiques dels vehicles són les següents:
Per a les segones revisions ordinàries de:
a) Tacògrafs: ITV-SP-A1 = 26,72 euros.
b) Vehicles pesants:
Autobusos i camions de més de 3.500 kg: ITV-SP-A2 = 31,47 euros.
Remolcs de més de 3.500 kg: ITV-SP-A3 = 20,43 euros.
c) Vehicles lleugers: autobusos i camions fins a 3.500 kg, derivats de turisme i vehicles
mixtos adaptables de caràcter comercial o destinats al transport de mercaderies:
Amb motor no catalitzat: ITV-SP-A4 = 19,86 euros.
Amb motor catalitzat: ITV-SP-A5 = 21,98 euros.
Amb motor dièsel: ITV-SP-A6 = 25,21 euros.
Remolcs fins a 3.500 kg: ITV-SP-A7 = 17,33 euros.
d) Vehicles turismes: turismes, taxis, autoescoles, lloguer amb conductor i
sense, derivats de turisme i vehicles mixtos adaptables sense caràcter comercial o
no destinats al transport de mercaderies:
Amb motor no catalitzat: ITV-SP-A8 = 17,56 euros.
Amb motor catalitzat: ITV-SP-A9 = 18,08 euros.
Amb motor dièsel: ITV-SP-A10 = 20,52 euros.
e) Vehicles especials: ITV-SP-A11 = 17,56 euros.
f) Vehicles a motor fins a tres rodes: ITV-SP-A12 = 8,45 euros.
Article 3
Revisions dels elements de seguretat i mediambientals
L’import màxim de les tarifes a aplicar per les empreses prestadores del servei
d’inspecció tècnica de vehicles per a les revisions dels elements de seguretat i mediambientals, en aquells casos en què siguin d’aplicació per raons reglamentàries
com poden ser les prèvies al canvi de destinació, les reformes, el duplicat, i de
vehicles procedents de subhasta, duanes, importació o intracomunitaris, o bé les
sol·licitades pels usuaris amb caràcter voluntari, són les següents:
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3.1. Per a les primeres revisions dels elements de seguretat i mediambientals
de:
a) Vehicles pesants:
Autobusos i camions de més de 3.500 kg: ITV-PS-A1 = 31,47 euros.
Remolcs de més de 3.500 kg: ITV-PS-A2 = 20,43 euros.
b) Vehicles lleugers: autobusos i camions fins a 3.500 kg, derivats de turisme i
vehicles mixtos adaptables de caràcter comercial o destinats al transport de mercaderies:
Amb motor no catalitzat: ITV-PS-A3 = 19,86 euros.
Amb motor catalitzat: ITV-PS-A4 = 21,98 euros.
Amb motor dièsel: ITV-PS-A5 = 25,21 euros.
Remolcs fins a 3.500 kg: ITV-PS-A6 = 17,33 euros.
c) Vehicles turismes: turismes, taxis, autoescoles, lloguer amb conductor i sense, derivats de turisme i vehicles mixtos adaptables sense caràcter comercial o no
destinats al transport de mercaderies.
Amb motor no catalitzat: ITV-PS-A7 = 17,56 euros.
Amb motor catalitzat: ITV-PS-A8 = 18,08 euros.
Amb motor dièsel: ITV-PS-A9 = 20,52 euros.
d) Vehicles especials: ITV-PS-A10 = 17,56 euros.
e) Vehicles a motor fins a tres rodes: ITV-PS-A11 = 8,45 euros.
3.2. Per a les segones revisions dels elements de seguretat i mediambientals, en
el cas que en funció del resultat s’hagi de tornar a revisar, les tarifes són de:
a) Vehicles pesats:
Autobusos i camions de més de 3.500 kg: ITV-SS-A1 = 19,35 euros.
Remolcs de més de 3.500 kg: ITV-SS-A2 = 9,53 euros.
b) Vehicles lleugers: autobusos i camions fins a 3.500 kg, derivats de turisme i
vehicles mixtos adaptables de caràcter comercial o destinats al transport de mercaderies:
Amb motor no catalitzat: ITV-SS-A3 = 11,88 euros.
Amb motor catalitzat: ITV-SS-A4 = 13,15 euros.
Amb motor dièsel: ITV-SS-A5 = 15,08 euros.
Remolcs fins a 3.500 kg: ITV-SS-A6 = 8,08 euros.
c) Vehicles turismes: turismes, taxis, autoescoles, lloguer amb conductor i sense, derivats de turisme i vehicles mixtos adaptables sense caràcter comercial o no
destinats al transport de mercaderies:
Amb motor no catalitzat: ITV-SS-A7 = 10,43 euros.
Amb motor catalitzat: ITV-SS-A8 = 10,80 euros.
Amb motor dièsel: ITV-SS-A9 = 12,31 euros.
d) Vehicles especials: ITV-SS-A10 = 10,43 euros.
e) Vehicles a motor fins a tres rodes: ITV-SS-A11 = 4,13 euros.
Article 4
Revisions periòdiques i segones revisions periòdiques dels vehicles en estacions
de tipus mòbil
4.1 L’import màxim de la tarifa a aplicar per cadascuna de les primeres
revisions periòdiques dels vehicles en estacions de tipus mòbil que siguin efectuades a flotes, cooperatives, cambres i altres de caràcter similar, tot complint
el que preveu l’article 11.2 de l’Ordre de 7 d’octubre de 1987, i per la qual es
regulen, entre d’altres, el desplaçament de les estacions mòbils, és la que correspongui a la tarifa màxima vigent per a cada tipus de vehicle, incrementada
en 11,51 euros.
4.2 L’import màxim de les tarifes corresponents a les segones revisions periòdiques són les que estableixen els articles 2 i 3.2. En les revisions realitzades
de dilluns a divendres fora de l’horari laboral, s’aplica a les tarifes anteriors un
coeficient multiplicador d’1,25, mentre que en les efectuades en dies no feiners el
coeficient serà d’1,5.
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4.3 En aquells casos en què, amb l’autorització prèvia de l’ACSI, l’estació mòbil
es desplaci a municipis que pertanyen a comarques on hi hagi estació fixa, les tarifes
màximes aplicables són les que estableix l’apartat 1 d’aquest article.
Article 5
Revisions periòdiques i segones revisions periòdiques de vehicles agrícoles que
siguin efectuades tant en estacions mixtes com de tipus mòbil
5.1 L’import màxim de les tarifes a aplicar per cadascuna de les primeres revisions periòdiques de vehicles agrícoles que siguin efectuades tant en estacions
mixtes com de tipus mòbil són les següents:
a) Tractors i maquinària agrícola autopropulsada: ITV-PA-A1 = 26,91 euros.
b) Remolcs: ITV-PA-A2 = 5,59 euros.
c) Per a les revisions dels elements de seguretat i mediambientals en aquells
casos en què siguin d’aplicació per raons reglamentàries com poden ser les prèvies
al canvi de destinació, les reformes, el duplicat, i de vehicles procedents de subhasta, duanes, importació o intracomunitaris, o bé les sol·licitades pels usuaris amb
caràcter voluntari, les tarifes seran de:
Tractors i maquinària agrícola autopropulsada: ITV-PA-A3 = 16,20 euros.
Remolcs: ITV-PA-A4 = 4,13 euros.
5.2 En cas que s’hagi de fer una segona revisió periòdica o més, en funció
del resultat de les inspeccions realitzades, les tarifes màximes a aplicar són les
següents:
Per a les segones revisions ordinàries de:
a) Tractors i maquinària agrícola autopropulsada: ITV-SA-A1 = 16,20 euros.
b) Remolcs: ITV-SA-A2 = 4,13 euros.
c) Dels elements de seguretat i mediambientals de qualsevol tipus de vehicle
agrícola autopropulsat: ITV-SA-A3 = 5,59 euros.
d) Dels elements de seguretat dels remolcs: ITV-SA-A4 = 2,86 euros.
Article 6
Gratuïtat de les segones revisions
Si les segones revisions indicades als articles 2, 3.2, 4.2 i 5.2 es realitzen amb
resultat positiu a la mateixa estació ITV en un termini màxim de quinze dies
naturals després de la primera, i en atenció a la millora que representa per a la
seguretat viària l’esmena ràpida de les deficiències, aquestes revisions es fan amb
caràcter gratuït.
Article 7
Sol·licituds d’inspecció corresponents a l’encàrrec de tasques que preveu l’Ordre
del Departament d’Indústria i Energia de 29 de setembre de 1993, sobre adjudicació de determinades tasques d’inspecció dins l’àmbit de la seguretat dels vehicles
automòbils a les entitats concessionàries del servei d’inspecció tècnica de vehicles
(DOGC núm. 1822, de 17.11.1993) i no indicades als articles anteriors
L’import màxim de les tarifes a aplicar, incloent-hi el cost dels impresos i còpies
necessàries per a la tramitació de les sol·licituds d’inspecció corresponents a l’encàrrec de tasques que preveu l’Ordre del Departament d’Indústria i Energia, de 29
de setembre de 1993 i no indicades als articles anteriors, són les següents:
7.1. Inspeccions corresponents als vehicles usats d’importació o intracomunitaris:
ITV-ET-A1 = 71,90 euros.
7.2. Inspeccions corresponents a les reformes simplificades segons les tasques
encomanades per l’Ordre esmentada: ITV-ET-A2 = 18,69 euros.
7.3. Inspeccions corresponents a la resta de reformes i legalització d’enganxalls:
ITV-ET-A3 = 27,38 euros.
7.4. Inspeccions corresponents a les revisions periòdiques dels taxímetres i comptaquilòmetres, efectuades per entitats verificadores autoritzades segons l’Ordre del
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de 23 de gener de 1999, per la qual es
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regula el control metrològic en les fases de verificació periòdica i verificació després
de reparació o modificació sobre els comptadors taquicronomètrics, denominats
taxímetres. (DOGC núm. 2814, de 27.1.1999): ITV-ET-A4 = 7,69 euros.
Aquesta tarifa s’aplica una sola vegada a l’any per aparell taxímetre i vehicle
autotaxi i és independent del nombre i tipus de revisions que es portin a terme per
part de l’entitat verificadora autoritzada en el transcurs de l’any.
Article 8
Emissió de certiicats anuals d’autorització dels vehicles que realitzen el transport
de mercaderies perilloses o peribles per carretera
L’import màxim de la tarifa a aplicar per l’emissió de certificats anuals d’autorització dels vehicles que realitzen el transport de mercaderies perilloses o peribles
per carretera, llevat de les inspeccions triennals i sexennals, és el següent: ITVMP-A1 = 71,90 euros.
Article 9
Anotacions i rectiicacions a les targetes ITV i expedició d’una de nova en cas de
deteriorament
Import màxim de la tarifa a aplicar per les anotacions i per les rectificacions a
les targetes ITV i l’expedició d’una de nova en cas de deteriorament: ITV-AR-A1
= 1,93 euros.
Article 10
Expedició de dictàmens sobre l’estat del vehicle, motor i altres elements complementaris
Els imports màxims de les tarifes a aplicar per a l’expedició de dictàmens sobre
l’estat del vehicle, motor i altres elements complementaris, expedits per les empreses prestadores del servei d’inspecció tècnica de vehicles amb motiu dels controls
realitzats en les estacions ITV, són els següents:
10.1. Dictàmens parcials, sorolls, suspensió, emissions de vehicles amb o sense
catalitzador (mesura de CO i/o λ), etc., per cada dictamen: ITV-DI-A1 = 11,55
euros.
10.2. Dictàmens amb mesura de les emissions de fums (opacitat) dels vehicles
indicats a l’article 1.1.c), d) i e), per cada dictamen: ITV-DI-A2 = 18,08 euros.
10.3. Dictàmens amb mesura de les emissions de fums (opacitat) dels vehicles
indicats a l’article 1.1.b), per cada dictamen: ITV-DI-A3 = 23,01 euros.
(10.168.141)
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