ORDRE DE 27 DE JUNY DE 2000, DE MODIFICACIÓ DE L’ORDRE DE 20
DE NOVEMBRE DE 1998, PER ADAPTAR-SE AL REIAL DECRET
1523/1999, D’1 D’OCTUBRE, PEL QUAL ES MODIFICA EL REGLAMENT
D’INSTAL·LACIONS PETROLIERES I LES SEVES INSTRUCCIONS
TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES MI-IP03 I MI-IP04 (DOGC 13.07.2000).

L’Ordre de 20.11.1998 (DOGC de 9.12.1998) estableix el procediment d’actuació a Catalunya de
les empreses instal·ladores, de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions
petrolieres per a ús propi regulades per la instrucció tècnica complementària MI-IP-03, aprovada
pel Reial decret 1427/1997, de 15 de setembre, del Reglament d’instal·lacions petrolieres, aprovat
pel Reial decret 2085/1994, de 20 d’octubre.
La Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, va establir una diferenciació de les
instal·lacions petrolieres entre les destinades al subministrament a vehicles i les que no es
destinen a aquesta finalitat. Això ha obligat a modificar el Reglament d’instal·lacions petrolieres,
així com l’àmbit d’aplicació corresponent de les instruccions tècniques complementàries MI-IP03 i
MI-IP04, mitjançant el Reial decret 1523/1999, d’1 d’octubre, el qual incorpora així mateix
modificacions de determinats requisits tècnics de seguretat en les instal·lacions, així com nous
terminis per realitzar la primera revisió i les proves periòdiques.
Cal, per tant, adaptar l’Ordre esmentada als canvis legislatius i modificar el contingut d’alguns dels
seus articles per tal de recollir fidelment les noves prescripcions.
En conseqüència, d’acord amb el que disposa l’article 12.1.2 de l’Estatut d’autonomia, i en exercici
de les atribucions que em confereix la Llei 13/1987, de 9 de juliol, de seguretat de les instal·lacions
industrials,
Ordeno:
Article 1
En tot el text de l’Ordre de 20 de novembre de 1998, inclòs el seu títol, se substitueix l’expressió:
"instal·lacions petrolieres per a ús propi",
per l’expressió:
"instal·lacions d’emmagatzematge de carburants i combustibles líquids per al seu consum a la
mateixa instal·lació".
Article 2
Es modifica l’article 2, que queda redactat en els termes següents:
"Article 2
"Àmbit d’aplicació
"2.1 Aquesta Ordre és d’aplicació a l’execució, la posada en funcionament, l’ús, la reparació, el
manteniment, la revisió, la inspecció i el control de les instal·lacions d’emmagatzematge de
carburants i combustibles líquids per al seu consum a la mateixa instal·lació, regulades per la ITC
MI-IP03.
"2.2 Als efectes del que estableix l’apartat anterior, es considerarà que la maquinària de
construcció (excavadores, aplanadores) són mitjans de transport intern que operen únicament dins
les empreses. Així mateix, la maquinària agrícola (tractors, recol·lectors) es considerarà que no és
vehicle. En conseqüència, les instal·lacions destinades a subministrar-los combustible o carburant
estan incloses dins l’àmbit d’aplicació de la IP-03."

Article 3
Es modifica l’article 5, que queda redactat de la manera següent:
"Article 5
"Classificació de les instal·lacions
"Als efectes d’aquesta Ordre, les instal·lacions es classifiquen en els grups següents:
"5.1 Instal·lacions de classe 1
"Aquest grup està constituït per aquelles instal·lacions amb la capacitat total d’emmagatzematge Q
(en litres) següent:
"Producte classe B:
"a) Emmagatzematge interior: Q < 50
"b) Emmagatzematge exterior: Q < 100
"Producte classe C i D:
"a) Emmagatzematge interior: Q ² 1.000
"b) Emmagatzematge exterior: Q ² 1.000
"5.2 Instal·lacions de classe 2
"5.2.1 Classe 2.1
"Està constituït per aquelles instal·lacions amb la capacitat total d’emmagatzematge (en litres)
següent:
"Producte classe C i D:
"a) Emmagatzematge interior: 1.000 < Q ² 2.000
"Emmagatzematge exterior: 1.000 < Q ² 2.500
"5.2.2 Classe 2.2
"El formen aquelles instal·lacions que tenen la capacitat total d’emmagatzematge (en litres)
següent:
"Producte classe B:
"a) Emmagatzematge interior: 50 ² Q ² 300
"b) Emmagatzematge exterior: 100 ² Q ² 500
Producte classe C i D:
"a) Emmagatzematge interior: 2.000 < Q ² 3.000
"b) Emmagatzematge exterior: 2.500 < Q ² 5.000
"5.3 Instal·lacions de classe 3
"Està constituït per aquelles instal·lacions amb la capacitat total d’emmagatzematge (en litres)
següent:
"Producte classe B:
"a) Emmagatzematge interior: Q > 300
"b) Emmagatzematge exterior: Q > 500
"Producte classe C i D:
"a) Emmagatzematge interior: Q > 3.000
"b) Emmagatzematge exterior: Q > 5.000"

Article 4
Es modifica l’article 9.4, que queda redactat de la manera següent:
"9.4 Les unitats autònomes provisionals per al subministrament de motors tèrmics hauran de
disposar d’un certificat de conformitat amb les normes, expedit per un organisme de control
autoritzat. Aquest certificat, juntament amb la comunicació de la seva instal·lació i el període de
duració, l’haurà de presentar el titular a una entitat d’inspecció i control (EIC) per a la posada en
servei en els successius emplaçaments. L’EIC on s’hagi presentat l’esmentada documentació li
donarà el tractament de nova instal·lació i procedirà com s’indica a l’article 8.2 d’aquesta Ordre,
aplicant la tarifa IP3 A1 que preveu l’article 28."
Article 5
Es modifica l’article 12, que queda redactat en els termes següents:
"Article 12
"Reparació de dipòsits d’acer instal·lats
"12.1 La reparació de dipòsits d’acer instal·lats serà realitzada per empreses instal·ladores
inscrites al Registre previst a l’article 14, que estiguin expressament autoritzades per reparar i que
disposin d’un tècnic en plantilla, a més de complir els requisits indicats a l’article 15 d’aquesta
Ordre.
"12.2 Per a la reparació de dipòsits d’acer instal·lats, el titular o la persona que el representi
presentarà a qualsevol de les oficines de les EIC concessionàries de la Generalitat de Catalunya,
la documentació, per triplicat, que s’indica a l’annex 5 d’aquesta Ordre, la qual ha d’incloure el
procediment genèric utilitzat per fer la reparació i un certificat de la prova fet per una EIC."
Article 6
Es modifica l’article 20.4, que queda redactat de la manera següent:
"20.4 En el cas d’instal·lacions existents a l’entrada en vigor de la ITC MI-IP03 que no s’adaptin a
les seves prescripcions, els titulars hauran de sol·licitar a una EIC, en el cas instal·lacions de
classe 3, i a una empresa instal·ladora, en el cas instal·lacions de classe 2, que realitzi les
revisions i inspeccions establertes al capítol 10 de la ITC-MI-IP03 en els terminis indicats a la
disposició transitòria primera de la ITC MI-IP03".
Article 7
Es modifica l’apartat segon de la disposició transitòria segona, que queda redactada en els termes
següents:
"2.2 Les instal·lacions existents que no s’hagin adaptat a l’anterior ITC MI-IP03 aprovada pel Reial
decret 1427/1997 hauran de realitzar la primera revisió o inspecció periòdica en els terminis
indicats a la disposició transitòria 1 del Reial decret 1523/1999. Aquestes revisions o inspeccions
seran realitzades d’acord amb les exigències del reglament segons el qual van ser instal·lades."
Article 8
Es modifica l’apartat primer de la disposició transitòria tercera que es redacta de la manera
següent:
"3.1 Si el titular de la instal·lació disposa del certificat del fabricant del dipòsit, la regularització es
farà d’acord amb el que preveuen els articles 8 i 9 d’aquesta Ordre i en el termini de dos anys a
partir de la seva entrada en vigor. En el cas, però, de dipòsits enterrats sense sistema de detecció
de fuites, caldrà, a més del certificat del fabricant, un certificat emès per una entitat d’inspecció i
control que acrediti que el dipòsit ha passat amb resultat favorable la inspecció prevista a l’ITC-MIIP-03."

Article 9
S’afegeix l’apartat quart a la disposició transitòria tercera, que es redacta en els termes següents:
"3.4 El termini d’un any des de l’entrada en vigor de l’Ordre de 20 de novembre de 1998 per a la
regularització d’instal·lacions existents previst en els apartats anteriors d’aquesta disposició
transitòria 3, queda establert en dos anys des de l’esmentada data."
Article 10
Es modifiquen parcialment els annexos segon, quart, cinquè i sisè, que queden redactats de la
manera següent:
10.1 A l’annex 2, Certificat de direcció i acabament d’obra, d’estanquitat i proves, s’afegeix al final
de la redacció el paràgraf següent:
"El certificat anirà sempre signat per l’empresa instal·ladora i en cas d’instal·lacions de classe 3
(projecte), a més a més, pel tècnic titular competent."
10.2 A l’annex 4, "Certificat d’instal·lació sense projecte o memòria", se substitueix l’apartat
"Destinació de la instal·lació" pel següent:
"Destinació de la instal·lació:
"**a) instal·lacions industrials fixes
"**b) recipients mòbils per a ús industrial
"**c) calefacció, climatització, i ACS
"**d) usos industrials no productius
"**e) mitjans de transport intern
"**f) maquinària que no sigui vehicle"
I se substitueix l’apartat "instal·lació de subministrament a motors" pel següent:
"Instal·lació de subministrament a motors tèrmics:
"**a motors fixos
"**a motors mòbils"
10.3 L’annex 5 se substitueix pel següent:
"Documentació a presentar per a la reparació de dipòsits instal·lats d’acer.
"Instància de sol·licitud.
"Fotocopia del DNI de la persona física signant de la sol·licitud i del NIF del titular de la instal·lació.
"Projecte genèric de reparació signat per tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial
corresponent (en el cas que l’EIC ja disposi del projecte genèric no caldrà tornar a presentar-lo).
"Fotocopia de la inscripció de la instal·lació existent.
"Certificat de la correcta realització de la reparació signat per tècnic competent (vegeu annex 6).
"Acta de prova d’estanquitat certificada per l’Entitat d’Inspecció i Control concessionària (vegeu
annex 6)."
10.4 A l’annex 6, se substitueix l’apartat 6.1 pel següent:
"6.1 Certificat de reparació de dipòsits d’acer.
El senyor/la senyora (nom del tècnic/a responsable de la reparació) inscrit al col·legi oficial (nom
del col·legi), amb el número (núm.)
"Certifica:
"Que el dipòsit que s’identifica a continuació:

"Titular: (nom del titular).
"Classe d’indústria o activitat: (tipus d’activitat).
"Localitat: (localitat d’ubicació del dipòsit).
"Fabricant: (fabricant del dipòsit).
"Núm. de fabricació: (núm. de fabricació de dipòsit).
"Tipus de recipient: (tipus).
"Fluids a contenir: (tipus de fluid que conté el dipòsit).
"Volum en m3: (volum del dipòsit).
"Ha estat reparat d’acord amb el projecte genèric redactat per (nom del tècnic/a), visat amb el
núm. (número) i presentat a l’EIC (nom de l’EIC) amb data (data de presentació), i que manté les
condicions de disseny i de seguretat originals.
"(Signatura i segell del tècnic)"
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.
Barcelona, 27 de juny de 2000
Antoni Subirà i Claus
Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

