Nota sobre la tramitació d’estacions de servei de gas amb plantes
satèl·lits de GNL o plantes de GLP (ICG-05)
En relació a tramitació d’estacions de serveis de gas que es subministren a partir d’una
planta satèl·lit de gas natural liquat (GNL) o be gas liquat del petroli (GLP), la Direcció
General de d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera informa el següent:
•

L’article 55 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, sobre el sector d’hidrocarburs, determina
el règim d’autorització de les instal·lacions, i estableix que requereixen autorització
administrativa les instal·lacions destinades al subministrament d’usuaris de
combustibles gasosos per canalització. Per tant, les plantes satèl·lits de GNL o les
instal·lacions d’emmagatzematge de GLP, que formen part d’una estació de servei, no
s’inclouen en aquest supòsit i consegüentment no requereixen autorització
administrativa.

•

La tramitació d’una estació de servei per a vehicles a gas, abasta tota la totalitat de les
instal·lacions que intervenen en el subministrament. En el cas de estar subministrades
per una planta satèl·lit de GNL o be amb GLP, aquestes instal·lacions estan integrades
en el conjunt de l’estació de servei. Consegüentment la tramitació d’una estació de
servei es realitzarà en un únic tràmit de comunicació ITC ICG-05, per mitjà de canal
empresa

•

La documentació tècnica que s’ha de comunicar a l’Administració per mitjà de canal
empresa haurà de reflectir la totalitat de la instal·lació i estarà d’acord amb la ITC ICG 05
i les normes UNE d’aplicació així com la documentació especifica de la ITC ICG 04 en el
cas de plantes satèl·lits, i la documentació especifica de la ITC ICG 03 en el cas
d’instal·lacions d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos.

•

Sense perjudici de la documentació especifica que cal presentar segons la tipologia de la
instal·lació, el projecte tècnic constructiu i el certificat de direcció d’obra reflectiran la
totalitat de la instal·lació d’acord amb les normes UNE que li siguin d’aplicació.

•

El certificat d’inspecció emès per un organisme de control serà únic i reflectirà la totalitat
de la instal·lació d’acord amb la normativa que li sigui d’aplicació.
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