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Addenda a la instrucció 3/2018 de 20 de novembre, de la DGEMSI, sobre els requisits i les 
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 (resolució 
EMC/113/2019, de 21 de gener). Condicions de la realització de la formació pràctica en 
línies en funcionament d’inspecció tècnica de vehicles per part de les entitats docents en 
matèria d’ITV. 

1. Els requisits que han de complir les entitats docents que actuen en matèria d’ITV venen 

reflectits  a l’apartat 1 de l’annex I de la Instrucció 3/2018 de 20 de novembre, de la 

DGEMSI, sobre els requisits i les 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 (resolució EMC/113/2019, de 21 de gener). Pel que fa a la formació 

pràctica, en el punt c de l’apartat 1 consta la necessitat disposar dels mitjans necessaris 

per reproduir o simular les proves que es desenvolupen durant la inspecció tècnica dels 

vehicles. 

2. Les entitats docents, operadors de la inspecció ITV; que realitzin la formació 

exclusivament al personal propi en les estacions d’ITV que figuren en l’autorització, han 

de fer ús de les línies d’inspecció de reserva per a realitzar aquesta formació i només 

poden utilitzar les línies d’inspecció en funcionament si la formació es realitza a un 

màxim de 2 alumnes simultàniament i els alumnes estan permanentment acompanyats 

d’un formador.  

3. Les entitats docents, operadors de la inspecció ITV; que vulguin realitzar també la 

formació a personal aliè, només poden emprar les línies de reserva per a fer aquesta 

formació. 

4. Les entitats docents que no siguin operadors de la inspecció ITV en el cas de realitzar la 

formació pràctica en estacions d’ITV només poden realitzar-la en les línies d’inspecció 

de reserva. 

5. A les entitats docents, operadores de la inspecció ITV, se’ls assigna un codi estatal DF... 

(departament de formació) si la formació és limita al personal inspector propi i CF... 

(centre de formació) si la formació es fa extensiva a personal extern. 

6. La justificació que el personal inspector que s’ha de formar és propi de les entitats 

docents que siguin operadors de la inspecció ITV, es farà amb els contractes laborals 

establerts per la normativa vigent en les inspeccions que pugui realitzar l’administració.�

7. La sol·licitud d’autorització de les entitats docents, operadores de la inspecció ITV, ha de 

definir a qui va dirigida la formació (personal inspector propi exclusivament o també 

personal extern). 

8. Les entitats docents operadores de la inspecció, autoritzades abans de l’entrada en vigor 

d’aquest addenda, si volen fer formació a personal extern a la pròpia entitat inspectora 
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han de comunicar aquesta circumstància a la SDGSI a efectes de modificar el seu codi 

estatal (de DF a CF) i per a poder tramitar les comunicacions de cursos que es preveu a 

al punt g de l’apartat 2 de l’annex I de la instrucció.�

�

9. La descripció del programa formatiu del/s curs/os a impartir ha de concretar la 

planificació horària, per cada dia, tant de la part teòrica com de la part pràctica. 

El sub-director general de Seguretat Industrial 

CPISR-1 C Florenci 

Hernández Cardona
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