G U IA

D E T RA M IT A C IÓ D E P RO CE D IM E N T D E RE SO L UC IÓ IM M ED IA T A

CODI

027

NOM

Instal·lacions d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos

INFORMACIÓ GENERAL DEL TRÀMIT
OBJECTE

Registrar les instal·lacions d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos que no requereixen
autorització administrativa, a fi de procedir a la seva posada en servei.
Instal·lacions d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos de nova construcció.

EXCLUSIONS

·
·

Totes les modificacions d’instal·lacions existents es tramitaran mitjançant el TNI-106.
Les instal·lacions d’envasos de GLP per a l’ús propi estan excloses de tràmit
administratiu.

NORMATIVA

·
·

Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria.
Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de
distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques
complementàries ICG 01 a 11
Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 19 de febrer de 2009 per la
qual s’ordena la publicació de la Circular del director general d’Indústria de 16 de febrer
de 2009 per la qual es determinen algunes interpretacions per a l’aplicació del
Reglament.

APLICABLE

·

GRUPS DE
TRAMITACIÓ

Grup A (sense projecte)
a) Instal·lacions d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos situats dins la propietat
d’habitatges unifamiliars, que tenguin una capacitat inferior o igual a 13 m3, i que
no disposin de vaporitzador, d’equip de transvasament, de boca de càrrega a
distància enterrada o que no discorrin per terrenys de la mateixa propietat.
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Grup B (amb projecte)
a) Instal·lacions d’emmagatzematge que alimenten instal·lacions de distribució de
combustibles gasosos per canalització.
b) Instal·lacions d’emmagatzematge que disposen de vaporitzador, equip de
transvasament o boca de càrrega a distància enterrada o que no discorre per
terrenys de la mateixa propietat.
c) Instal·lacions de estacions d’emmagatzematge situades en llocs d’accés lliure al
públic.
d) Instal·lacions amb capacitats d’emmagatzematge superior a 13 m 3.
e) Instal·lacions no incloses en el Grup A
OBSERVACIONS · Identificació presencial: La persona que vulgui presentar o recollir la documentació de
l’expedient haurà de mostrar l'original del seu DNI o equivalent.
· Desistiment de la sol·licitud: En els casos en què no es corregeixin les deficiències que es
detectin en la documentació, si és el cas, en un termini de 10 dies des de la seva
notificació, o no es justifiqui davant la UDIT el pagament de la taxa corresponent, en un
termini de 10 dies des de la presentació de l’expedient, es considerarà que el titular
desisteix de la seva tramitació.
TAXA

Podeu consultar les taxes actualitzades per Internet a http://industria.caib.es. El pagament es
podrà realitzar en una entitat bancària o a les nostres oficines mitjançant targeta.

DOCUMENT

Justificant de posada en servei d’instal·lació de dipòsits de GLP.

SORTIDA

C/ Bastió d’en Sanoguera, 2 – 07002 Palma
Tel.: 971 17 63 00 Fax: 971 78 45 56 Web: http://dgindust.caib.es

DOCUMENTACIÓ

A PRESENTAR

Els documents amb codi els podeu aconseguir a les nostres oficines o per Internet a http://industria.caib.es
CODI

CONDICIONS
GRUP A GRUP B

DOCUMENTACIÓ

01.020

Sol·licitud de
tramitació

X

X

EXTERN

DNI, CIF o equivalent
del titular

X

X

EXTERN

DNI o equivalent de
qui firma la sol·licitud

Quan sigui diferent
del titular, gestoria
o instal·lador

Certificat
d’instal·lació de
dipòsits de GLP

X

02.137

Memòria tècnica
d’instal·lacions de
dipòsits fixos de GLP

X

02.070

Certificat tècnic de
direcció d’obra

X

EXTERN

Projecte

X

02.071

02.106
EXTERN

Hi ha algun
dipòsit situat en
un terrat
X

X

X

X

▪ Quan la Sol·licitud de tramitació sigui firmada per una
persona diferent del titular s’haurà d’emplenar
l’apartat “Persona que firma la sol·licitud”.
▪ Només poden firmar, en substitució del titular:
· Representant legal
· Gestoria
· Persona amb autorització del titular
· Altres interessats: especificant el concepte.
▪ Quan l’expedient el presenti una persona diferent del
titular, del representant legal, del personal autoritzat
de la gestoria que fa la presentació o de la mateixa
persona que firma la sol·licitud, s’haurà d’emplenar i
firmar l’apartat “Persona autoritzada per presentar i recollir
la documentació” de la Sol·licitud de tramitació.
▪ Fotocòpia
▪ Fotocòpia
▪ L’empresa instal·ladora ha d’estar habilitada en
l’especialitat i categoria que correspongui.
▪ Original, firmat per l’instal·lador i segellat per
l’empresa instal·ladora.
▪ Original, firmat per l’instal·lador i segellat per
l’empresa instal·ladora.
▪ Si es presenta en paper, ha de ser un original firmat
per tècnic titulat competent.
▪ Si s'envia de forma telemàtica, s’ha d’aportar
document del col·legi oficial on consti la referència
telemàtica vàlida.
▪ Original, firmat per un tècnic titulat competent
▪ Original o còpia acarada.
▪ Firmat per ambdues parts
▪ Original, firmat per organisme de control.
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EXTERN

Certificat per a
dipòsits de GLP
situats en un terrat
Contracte de
manteniment
Certificat d’inspecció
inicial

X

REQUISITS DE PRESENTACIÓ
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