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Instrucció 3/2018, de la direcció general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, sobre els 
requisits i obligacions que han de complir les entitats que actuen a Catalunya com a 
centres de formació en matèria d’ITV, i sobre el procediment per a la seva autorització. 
 
 
El Reial decret 920/2017, de 23 d’octubre, regula la inspecció tècnica de vehicles, i en concret  
els requisits mínims del règim de les inspeccions tècniques de vehicles que circulen per la via 
pública, així com els requisits i les obligacions mínimes que han de complir les estacions 
d’inspecció tècnica de vehicles.  
 
En aquest sentit, el Reial Decret preveu en el seu article 20.3 la formació prèvia i d’actualització 
del personal que realitza l’activitat d’inspecció tècnica dels vehicles, concretant l’annex VI els 
requisits mínims de competència, ensinistrament i certificació dels inspectors. Així mateix, 
preveu que el centre de formació ha de ser aprovat per a tal finalitat, per l’òrgan competent de 
la comunitat autònoma on estigui radicat, per la qual cosa s’haurà de comprovar que el 
contingut del programa d’ensinistrament inicial i la seva actualització, permet mantenir i 
actualitzar els coneixements i les habilitats necessàries dels inspectors sobre els temes 
establerts en el punt 2, lletra a) incisos i) a vii) de l’Annex VI de l’esmentat Reial Decret. A més 
a més, caldrà examinar el currículum del professorat i els mitjans didàctics de que disposa el 
centre per a impartir la formació, així com qualsevol altre requisit que l’òrgan competent 
estableixi.  
 
El 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 5582, 8/03/2010), regula el règim jurídic 
aplicable a tots els agents que formen part del sistema de gestió de la seguretat industrial, i en 
concret, l’article 5 preveu que l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial de la 
Generalitat de Catalunya pot aprovar instruccions en aquest àmbit, amb la finalitat de donar 
normes d’aplicació de la normativa en matèria de seguretat industrial tenint aquestes 
instruccions caràcter obligatori. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 68 del Decret 316/2016, de 8 de novembre, de 
reestructuració del Departament d’Empresa i Coneixement, s’estableix la següent Instrucció: 
 
Primer.- D’acord amb el que estableix l’article 20, apartat 3, del Reial decret 920/2017, de 23 
d’octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles, les entitats que vulguin actuar a 
Catalunya com a centres de formació en matèria d’ITV, hauran de complir els requisits 
establerts a l’Annex de la present Instrucció, així com sol·licitar l’autorització administrativa que 
s’hi preveu. 
 
Segon.- Aquesta instrucció serà d’aplicació a partir de l’endemà de la seva signatura. 
 
 
El director general d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial. 
 
 
 
 
Pere Palacín i Farré 
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Palacín Farré - 
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Annex . Requisits i obligacions que han de complir les entitats que actuen com a centres 
de formació en matèria d’ITV, i sobre el procediment per a la seva autorització 
Catalunya.  
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1. Requisits dels centres de formació. 
 
Els Centres de formació en matèria d’ITV han de complir els següents requisits: 

a. Tenir una autorització administrativa del Subdirector o Subdirectora General de l’òrgan 

competent en matèria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya. 

b. Per la formació teòrica,  

- Quan sigui de tipus presencial, cal disposar d’aules amb les condicions higièniques, 

acústiques, d’habitabilitat i de seguretat exigides per la legislació vigent, garantint una 

superfície mínima de 3 m
2 

per alumne, amb equipament de taula i cadira per a cada 

alumne del curs, així com dels mitjans audio-visuals necessaris per desenvolupar el 

programa formatiu. 

- Quan sigui virtual o a distància, cal acreditar en cada cas els mitjans de hardware i 

software necessaris per poder impartir la formació, i específicament ha d’acreditar: 

- Disposar de mitjans que garanteixin l’autenticació de l’inspector en formació. 

- Com es fa control efectiu de la realització i avaluació del procés de formació. 

c. Per la formació pràctica, cal disposar dels mitjans necessaris per reproduir o simular les 

proves que es desenvolupen durant la inspecció tècnica de vehicles. 

d. Disposar de personal formador, empleat o contractat, adequat i suficient per a la realització 

de les activitats formatives proposades i que ha d’acreditar una titulació tècnica relacionada 

amb la ITV, i a de acreditar experiència professional en entitats dedicades a la inspecció 

tècnica, la fabricació, la homologació o la reforma de vehicles: 

- En els casos en que els formadors siguin directors tècnics d’estació d’ITV o disposin de 

titulació universitària, l’experiència mínima que cal acreditar és de 1 any en el lloc de 

treball. 

- En els casos en que els formadors siguin inspectors en exercici o altres llocs amb 

titulació no universitària, l’experiència mínima que cal acreditar és de 3 anys en el lloc de 

treball. 

e. Disposar del Programa formatiu del/s curs/os que s’imparteixen i dels cursos impartits en els 

darrers 2 anys, especificant les unitats didàctiques, la seva distribució en el temps, el 

contingut que s’ha d’assolir per a cada unitat i el sistema d’avaluació. En el cas del curs 

d’ensinistrament, l’esquema dels continguts de la part teòrica i pràctica són els que 

s’especifiquen en l’annex I d’aquesta instrucció. 

f. Tenir d’una pòlissa de responsabilitat o garantia equivalent que cobreixi els danys a tercers 

derivats de la seva activitat de 300.000 euros. 

 
 
2. Obligacions dels centres de formació. 
 

Els Centres de formació en matèria d’ITV han de complir els següents obligacions: 
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a. Presentar una sol·licitud d’autorització abans de l’inici de la seva activitat, mitjançant el 

tràmit electrònic habilitat al portal web Canal Empresa. 

b. Presentar una sol·licitud de modificació de l’autorització davant l’Oficina de Gestió 

Empresarial mitjançant el tràmit electrònic habilitat al portal web Canal Empresa quan 

canviï la raó social, la forma jurídica, la seu social o estructura de propietat del centre de 

formació en matèria d’ITV,  

c. Presentar una comunicació de modificació davant l’Oficina de Gestió Empresarial 

mitjançant el tràmit electrònic habilitat al portal web Canal Empresa, quan canviïn les dades 

corresponents a: 

- Relació de dependències on s’imparteix la formació. 

- Relació de personal formador. 

d. Complir les funcions que els corresponen de manera ajustada a la realitat dels fets i d’acord 

amb les condicions establertes per la normativa aplicable i les instruccions de l’òrgan de 

l’Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial. 

e. Complir amb els requisits i obligacions que estableix la normativa tècnica aplicable i les 

instruccions de l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de 

seguretat industrial. 

f. Garantir la confidencialitat de la informació que els Centres puguin obtenir dels seus 

alumnes i complir amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter 

personal. 

g. Comunicar l’inici dels cursos que es vulguin impartir a l’òrgan de l’Administració de la 

Generalitat competent en matèria de seguretat industrial, amb una antelació mínima de 10 

dies. 

h. Comunicar la finalització dels cursos impartits a l’òrgan de l’Administració de la Generalitat 

competent en matèria de seguretat industrial, en un màxim de 15 dies des de la seva 

finalització. En cas de formació teòrica virtual o a distància, ha de crear-se un usuari remot 

per a què l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat 

industrial tingui accés al temari de cada curs, així com al seguiment evolutiu i avaluatiu dels 

alumnes. 

i. Emetre el certificat de superació i aprofitament del curs de formació, quan s’escaigui. 

j. Conservar els certificats emesos durant un període de 5 anys respecte la seva data 

d’emissió.  

k. Actualitzar la quantia corresponent a la pòlissa de responsabilitat, o garantia equivalent, 

quan així s’estableixi per resolució del resolució del Director o Directora General de l’òrgan 

de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial 
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3. Autorització dels centres de formació. 
 
3.1 Inici de l’activitat. 
 
Les entitats que vulguin desenvolupar l’activitat com a Centres de formació en matèria d’ITV, 

han d’obtenir una autorització mitjançant resolució de l’òrgan de l’Administració de la 

Generalitat competent en matèria de seguretat industrial. Aquest notificarà a l’entitat sol·licitant 

la resolució d’autorització o la de no autorització motivada, en el termini màxim de 3 mesos. 

Les entitats sol·licitants poden iniciar la seva activitat, un cop notificada la resolució 

d’autorització. 

Les entitats autoritzades s’inscriuen d’ofici al Registre d’Agents de la seguretat industrial de 

Catalunya. 

Les sol·licituds d’autorització dels centres de formació en matèria d’ITV que desitgin exercir la 

seva activitat a Catalunya, es presenten mitjançant el tràmit electrònic habilitat al portal web 

Canal Empresa, i s’han d’acompanyar de la següent documentació: 

a. Identificació de l’entitat sol·licitant mitjançant les dades relatives a la seva raó social, 

forma jurídica, seu social i estructura de propietat. No cal presentar aquesta 

documentació en el cas de què el sol·licitant sigui un operador de la inspecció tècnica 

de vehicles autoritzat a Catalunya. 

b. Còpia de l’escriptura de constitució de la societat. No cal presentar aquesta 

documentació en el cas de què el sol·licitant sigui un operador de la inspecció tècnica 

de vehicles autoritzat a Catalunya. 

c. Relació de dependències on s’imparteix la formació. 

d. Relació de mitjans per reproduir o simular les proves que es desenvolupen durant la 

inspecció tècnica de vehicles. 

e. Còpia dels documents de contractes o convenis amb altres entitats per realitzar part de 

la formació, quan s’escaigui. 

f. Còpia dels plànols en planta dels immobles on s’imparteix la formació, quan s’escaigui. 

g. Descripció del programa formatiu del/s curs/os a impartir on s’especifiquin les unitats 

didàctiques i la seva distribució en el temps, el contingut que s’ha d’assolir per a cada 

unitat i el sistema d’avaluació. 

h. Relació de personal formador i acreditació de la seva competència per fer la formació. 

i. Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil o de constitució de la garantia equivalent que 

cobreixi els danys a tercers derivats de la seva activitat. 

 
 
3.2 Modificació de l’autorització. 
 
Quan canviïn les dades que fonamenten la resolució d’autorització vigent d’un centre de 
formació, el titular del centre de formació ha de presentar una comunicació de modificació de 
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l’autorització mitjançant el tràmit electrònic habilitat al portal web Canal Empresa, adjuntant la 
documentació acreditativa dels canvis, quan s’escaigui. 
 
 
3.3 Suspensió de l’autorització. 
 
L’autorització dels Centres de formació en matèria d’ITV es pot suspendre per les següents 

causes: 

a. Incompliment dels requisits i obligacions que s’estableixen anteriorment. 

b. En cas de sanció per infracció molt greu. 

c. En cas de reiteració d’una sanció per infracció greu. 

d. Per qualsevol altre causa prevista per la reglamentació tècnica de seguretat industrial 

específica. 

La suspensió de l’autorització d’un Centre de formació en matèria d’ITV és adoptada per 

resolució de l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat 

industrial amb l'audiència prèvia de l’entitat afectada, d'acord amb el procediment administratiu 

aplicable a Catalunya, i en cap cas no dóna lloc a indemnització. 

La suspensió de l’autorització d’un Centre de formació en matèria d’ITV suposa que aquest ha 

de deixar d’exercir aquesta activitat durant el període de vigència de la suspensió o fins que 

l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial revoqui 

aquesta suspensió per resolució. 

 
3.4 Revocació de l’autorització. 
 
L’autorització dels Centres de formació en matèria d’ITV es pot revocar per les següents 

causes: 

a. Renúncia. 

b. Incompliment dels requisits i obligacions que s’estableixen anteriorment. 

c. En cas de reiteració d’una sanció per infracció molt greu. 

d. Per qualsevol altre causa prevista per la reglamentació tècnica de seguretat industrial 

específica. 

La revocació de l’autorització d’un Centre de formació en matèria d’ITV és adoptada per 

resolució de l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat 

industrial amb l'audiència prèvia de l’entitat afectada, d'acord amb el procediment administratiu 

aplicable a Catalunya, i en cap cas no dóna lloc a indemnització. 

La revocació de l’autorització d’un Centre de formació en matèria d’ITV suposa que aquest ha 

de deixar d’exercir aquesta activitat definitivament i que caldrà sol·licitar una nova autorització 

per exercir l’activitat a l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de 

seguretat industrial. 
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4. Comunicació dels cursos formatius. 
 
Els centres de formació en matèria d’ITV han de comunicar l’inici dels cursos que s’imparteixin 
amb una antelació mínima de 10 dies a la primera data de formació. 
 
Els centres de formació en matèria d’ITV han de comunicar els alumnes que han superat la 
formació d’un curs en un termini màxim de 15 dies des de la finalització del curs. 
 
Les comunicacions d’inici i finalització de cursos s’han de fer mitjançant el tràmit habilitat a 
l’efecte al portal de tramitació de la Generalitat, Canal Empresa. 
 
L’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial pot 
suspendre els cursos que incompleixin les condicions previstes per a la seva realització, 
mitjançant resolució del Subdirector o Subdirectora General en matèria de seguretat industrial 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

5. Acreditació de superació i aprofitament dels cursos. 
 
Els centres de formació en matèria d’ITV autoritzats per la Generalitat de Catalunya han 
d’emetre un certificat d’acreditació de superació i aprofitament dels cursos impartits i que hagin 
estat comunicats prèviament. El certificat que s’emeti ha de seguir el model normalitzat vigent 
que es troba disponible en el web de tramitació de la Generalitat de Catalunya, Canal 
Empresa. 
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Annex I. Continguts de la part teòrica i de la part pràctica del curs d’ensinistrament. 
 

 

CONTINGUT TEÒRIC 
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Sistemes de frenada Coneixements generals Sistemes de frenada 

Sistemes de direcció Coneixements generals Sistemes de direcció 

Camps de visió 
Coneixements generals Envidrament / Camp visió directa / Camp 

mínim de visió conductor 

Instal·lació de llums, equip 

d’enllumenat i components 
electrònics 

Coneixements generals Enllumenat i sistemes de seguretat amb 

elements electrònics 

Eixos, rodes i neumàtics Coneixements generals sobre eixos / rodes /neumàtics 

Xassís i carrosseria Coneixements generals Carrosseria i xassís 

Emissions contaminats Coneixements generals sobre Contaminació 

Requisits addicionals per a 

vehicles especials 
Requisits addicionals per a vehicles especials 

Mètodes d’inspecció 

Procediment Inspecció 

Mètode d’inspecció indicat en el manual de procediment 
d’inspecció d’estacions ITV 

Manual de Reformes 

Emplenament de l’Informe d’Inspecció 

Registres Traçabilitat de la Inspecció 

Avaluació de deficiències 

Interpretació de Defectes indicats al manual de procediment 

d’inspecció d’estacions ITV 

Manual de reformes 

Requisits legals aplicables al que fa 
referència a l’estat del vehicle per a la seva 

homologació 
Requisits Tècnics del vehicle 

Requisits legals referents a les inspeccions 
tècniques de vehicles 

Coneixements generals del RD 920/2017 

Periodicitat de les inspeccions 

Categories i Classificacions de vehicles 

Documentació del vehicle i fitxes reduïdes d’homologació 

Equips i eines d’inspecció 

Inspecció periòdica de vehicles de los forces armades i cossos 

policials 

Inspecció de vehicles amb taxímetre 

Disposicions administratives sobre la 
homologació, la matriculació i la inspecció 
tècnica de vehicles 

Requisits documentals del procés administratiu 

Aplicacions de tecnologies de la informació 
en matèria d’inspecció i gestió 

Funcionament d’aplicacions per a la gestió d’inspeccions per part 
de l’inspector ("PC" y "Tablet") 

Coneixements genèrics del funcionament del sistema "ITICI", de 

connexió ITV amb el Ministeri 

Informació de consulta disponible en los servidores de la estació 
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CONTINGUT PRÀCTIC 

Reproducció o simulació d’inspeccions dels vehicles a la línia de inspecció 

Ús i manteniment d’equips d’inspecció 

 


