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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
5548 Reial decret 339/2010, de 19 de març, pel qual es modifica el Reial decret 

889/2006, de 21 de juliol, pel qual es regula el control metrològic de l’Estat 
sobre instruments de mesura, per adequar-lo a la Llei 25/2009, de 22 de 
desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei 
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

La Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva 
adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, 
transposa la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i modifica els articles setè, 
vuitè i tretze.3.c) de la Llei 3/1985, de 18 de març, de metrologia.

En conseqüència es fa necessària la modificació del Reial decret 889/2006, de 21 de 
juliol, pel qual es regula el control metrològic de l’Estat sobre instruments de mesura.

El present Reial decret consta d’un article únic, que modifica un nombre limitat d’articles 
i dues disposicions finals del vigent Reial decret 889/2006, de 21 de juliol.

Els apartats 1 a 6, 8 i 9 de l’article únic es limiten a establir la coherència de les referències 
numèriques o alfabètiques contingudes en la modificació de la Llei 3/1985, de 18 de març, 
de metrologia, portades a terme per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de 
diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis 
i el seu exercici.

L’apartat 7 de l’article únic fa una nova redacció de l’article 15 del Reial decret i afegeix 
un manament a les administracions competents en l’execució del control metrològic de 
l’Estat per subministrar als reparadors d’instruments, sense cap limitació ni cap restricció 
incompatible amb els principis de lliure accés al mercat de serveis, els precintes normalitzats 
necessaris per a l ‘exercici de la seva activitat. També s’estableix el contingut de la 
declaració responsable i la possibilitat de les administracions competents de regular-ne el 
format.

Els apartats 10 a 14 modifiquen o fan una nova redacció respectivament dels 
articles 21, 22, 23, 25 i 27 i adeqüen el funcionament del Registre de control metrològic 
als principis que estableix la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de 
diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici.

L’apartat 15, que modifica l’article 34, adequa el règim sancionador a la nova situació 
creada després de la modificació de la Llei de metrologia.

L’apartat 16, que modifica l’annex I, estableix els principis d’identificació dels precintes 
per a la seva correcta intel·ligibilitat a tot Espanya.

Finalment la disposició transitòria única estableix el termini necessari per permetre a 
les administracions competents regular i facilitar l’efectiva provisió dels precintes utilitzats 
pels reparadors.

El projecte d’aquest Reial decret va rebre informe favorable del Consell Superior de 
Metrologia.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.12a de la Constitució i ha 
estat sotmès al tràmit d’audiència que prescriu la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del 
Govern.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria Turisme i Comerç, amb l’aprovació 
prèvia de la ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres, en la reunió del dia 19 de març de 2010,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 889/2006, de 21 de juliol, pel qual es regula el 
control metrològic de l’Estat sobre instruments de mesura.

Es modifica el Reial decret 889/2006, de 21 de juliol, pel qual es regula el control 
metrològic de l’Estat sobre instruments de mesura, de la manera següent:

U. El paràgraf desè del preàmbul queda redactat de la manera següent:

«Les fases del control metrològic de l’Estat a les quals es refereix l’article setè 
de la Llei 3/1985, de metrologia, es despleguen en el present Reial decret i s’apliquen 
a la totalitat d’instruments regulats.»

Dos. La lletra q) de l’article 2 passa a tenir la redacció següent:

«q) “Organisme autoritzat de verificació metrològica”, entitat, pública o privada, 
designada per una Administració pública competent espanyola, per a la realització i 
emissió de les oportunes certificacions relatives als controls metrològics determinats 
a l’apartat 2, paràgraf segon, de l’article setè de la Llei 3/1985, de 18 de març, de 
metrologia.»

Tres. La lletra u) de l’article 2 passa a tenir la redacció següent:

«u) “Reparador”: tota persona física o jurídica responsable de la reparació 
o modificació d’un instrument de mesura, inscrita en el Registre de control 
metrològic per una Administració pública competent, d’acord amb el que estableix 
el capítol V.»

Quatre. L’article 3.1 queda redactat de la manera següent:

«1. Constitueix l’objecte d’aquest capítol la regulació de la fase d’avaluació 
de la conformitat als efectes de la comercialització i posada en servei aplicable 
als instruments de mesura sotmesos per reglamentació específica al control 
metrològic de l’Estat, de conformitat amb el que determina l’article setè.2 de la 
Llei 3/1985, de 18 de març, de metrologia.»

Cinc. Es modifica l’apartat 1 de l’article 11, que queda redactat de la manera 
següent:

«1. Constitueix l’objecte d’aquest capítol la regulació de la fase del control 
metrològic de l’Estat dels instruments de mesura en servei, de conformitat amb el 
que determina l’article setè.2 de la Llei 3/1985, de 18 de març, de metrologia.»

Sis. Així mateix es modifica l’apartat 3 de l’article 11, el tenor del qual passa a ser el 
següent:

«3. Als efectes de l’aplicació del que determina el present capítol els instruments 
de mesura en servei, subjectes al control metrològic de l’Estat per regulació 
especifica, han de ser sotmesos a la verificació després de reparació o modificació 
o a la verificació periòdica, segons escaigui, d’acord amb el que determina l’article 
setè.2 de la Llei 3/1985, de 18 de març, de metrologia.»

Set. L’article 13.3 queda redactat de la manera següent:

«3. Les administracions públiques competents poden designar, en el règim 
que considerin convenient d’acord amb les seves competències, organismes 
autoritzats de verificació metrològica que són els responsables de l’execució de les 
activitats relacionades amb els procediments de verificació, en aplicació de la 
reglamentació específica nacional prevista per a la fase a què es refereix l’apartat 3 
de l ‘article 11 del present Reial decret.»
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Vuit. La redacció de l’article 15 passa a ser la següent:

«Article 15. Reparadors.

1. La reparació o modificació dels instruments de mesura sotmesos a 
control metrològic de l’Estat, l’han de realitzar les persones o entitats que hagin 
presentat la declaració responsable que preveu l’apartat 2 de l’article vuitè de la 
Llei 3/1985, de 18 de març, de metrologia. No és necessari presentar la declaració 
responsable per a les entitats reparadores establertes en un altre Estat membre 
que prestin els seus serveis en règim de lliure prestació en territori espanyol.

2. Les persones o entitats que hagin reparat o modificat un instrument de 
mesura, una vegada comprovat el seu funcionament correcte ajustant a zero 
l’error de l’instrument i comprovant que els resultats dels seus mesuraments 
estan dins dels errors màxims permesos per reglament, han de col·locar 
novament els precintes que hagin hagut d’aixecar per a la seva intervenció i 
formalitzar els documents que determini la reglamentació específica.

3. Les administracions públiques competents han de regular el procediment 
per a l’emissió i subministrament als reparadors dels precintes a què fa 
referència l’apartat anterior. Les seves característiques i codificació, als efectes 
de la seva normalització, s’han d’atenir al que estableix l’annex I d’aquest Reial 
decret.

4. Les administracions públiques competents han de regular i posar a 
disposició dels prestadors de serveis el format i contingut de la declaració 
responsable a què fa referència l’apartat 1 anterior. La declaració responsable 
ha de contenir les dades detallades a l’apartat 3 de l’article 23, la declaració 
sobre la disponibilitat dels mitjans i coneixements tècnics establerts per 
reglament, el compromís en la utilització dels procediments tècnics reglamentats 
i, si s’escau, de les normes tècniques aplicables així com l’acceptació expressa 
del reparador d’actuar sobre els instruments amb probitat i respecte a les normes 
del control metrològic de l’Estat i a les bones pràctiques No es pot exigir la 
presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament 
amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta documentació ha 
d’estar disponible per a la seva presentació davant l’Administració pública 
competent quan aquesta ho requereixi.

L’Administració pública competent ha de possibilitar que la declaració responsable 
sigui realitzada per via electrònica.»

Nou. Es modifica l’article 17.1, que queda redactat de la manera següent:

«1. La vigilància i inspecció a què es refereix l’article setè, apartat 4, de la Llei 
3/1985, de 18 de març, de metrologia, té per objecte comprovar que en la fabricació, 
comercialització, posada en servei i ús d’un instrument de mesura s’han complert 
els requisits que estipulen aquest Reial decret i les reglamentacions especifiques 
aplicables.»

Deu. L’article 19.2 queda redactat de la manera següent:

«2. Les administracions públiques, en el seu àmbit competencial, són les 
responsables de la designació dels organismes autoritzats de verificació metrològica 
que considerin necessaris per portar a terme les actuacions sobre els instruments 
de mesura en servei relatives a la fase de control metrològic a què es refereix 
l’apartat 2 de l’article setè de la Llei 3/1985, de 18 de març, de metrologia, i a aquest 
efecte, una vegada comprovat el compliment dels requisits que estipula l’annex II, 
ha d’emetre la corresponent resolució de designació de l’organisme, que n’estableixi 
la composició, les activitats a realitzar en l’àmbit del control metrològic de l’Estat i els 
instruments en els quals pot actuar, i informar-ne l’Organisme de Cooperació 
Administrativa.»



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 84  Dimecres 7 d'abril de 2010  Secc. I. Pàg. 4

Onze. Es modifica l’article 21.1.a), que queda redactat de la manera següent:

«a) Dades relatives a les persones físiques o jurídiques que actuen en l’àmbit 
del control metrològic de l’Estat, segons el que estableix l’article vuitè de la Llei 
3/1985, de 18 de març, de metrologia.»

Dotze. L’article 22.3 queda redactat de la manera següent:

«3. Les persones físiques o jurídiques que reparin instruments de mesura 
subjectes al control metrològic de l’Estat s’han d’inscriure d’ofici en el Registre de 
Control Metrològic pels serveis competents de la comunitat autònoma en la qual 
iniciïn l’activitat d’acord amb la declaració responsable presentada. Addicionalment, 
els serveis competents de la comunitat autònoma poden incorporar al Registre de 
control metrològic dades procedents d’altres fonts.»

Tretze. Es fa la nova redacció següent de l’article 23:

«Article 23. Dades inscriptibles.

1. S’han d’inscriure d’ofici en el Registre de control metrològic, en relació amb 
les persones físiques o jurídiques a les quals es refereix l’apartat 1 de l’article 
anterior, almenys les dades següents:

a) Nom i cognoms o raó social si és persona jurídica.
b) Nacionalitat i domicili.
c) Número del document nacional d’identitat, número d’identificació fiscal o 

documents equivalents.
d) Domicili i ubicació dels seus establiments.
e) Tipus dels instruments sotmesos al control metrològic de l’Estat que fabrica, 

importa o comercialitza.

2. Les dades que s’han d’inscriure d’ofici en el Registre de control metrològic, 
en relació amb les persones físiques o jurídiques a les quals es refereix l’apartat 2 
de l’article anterior són almenys les següents:

a) Nom i cognoms o raó social si és persona jurídica.
b) Nacionalitat i domicili.
c) Número d’identificació assignat per a les actuacions.
d) Número del document nacional d’identitat, número d’identificació fiscal o 

documents equivalents.
e) Domicili i ubicació dels seus establiments.
f) Abast de la designació.

3. S’han d’inscriure d’ofici en el Registre de control metrològic, en relació amb 
les persones físiques o jurídiques a les quals es refereix l’apartat 3 de l’article 
anterior, almenys les dades següents:

a) Nom i cognoms o raó social si és persona jurídica.
b) Nacionalitat i domicili.
c) Número del document nacional d’identitat, número d’identificació fiscal o 

documents equivalents.
d) Domicili i ubicació dels seus establiments.
e) Tipus dels instruments sotmesos al control metrològic de l’Estat que 

repara.»
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Catorze. Els apartats 3 i 4 de l’article 25 queden redactats de la manera següent:

«3. En el cas dels reparadors d’instruments de mesura, l’Administració pública 
competent ha d’assignar un número d’identificació, amb el format que estableix 
l’apartat 3 de l’annex XV, que ha d’utilitzar el reparador en tots els documents emesos 
com a conseqüència de les seves intervencions. Fins que no se li hagi assignat 
aquest número, ha de consignar el seu número del document nacional d’identitat o 
número d’identificació fiscal o document equivalent consignat a la declaració 
responsable que hagi presentat.

4. El període de vigència de les inscripcions és indefinit. Les administracions 
públiques competents han de vetllar periòdicament, i com a màxim cada dos anys, 
pel manteniment de les condicions que van donar lloc a la inscripció.»

Quinze. L’article 27 queda redactat de la manera següent:

«Article 27. Modificació de dades i baixes.

Les modificacions o canvis en les circumstàncies per a la inscripció en el Registre 
de control metrològic, així com el cessament de l’activitat, han de ser comunicades 
a l’Administració pública que va efectuar la inscripció a fi que determini la procedència 
o no de la seva incorporació en aquest, i comunicar-ho al Centre Espanyol de 
Metrologia per tal de mantenir actualitzat el Registre de control metrològic.

Per a cada acte registral posterior s’ha d’emetre un certificat addicional 
d’inscripció amb el mateix número de registre assignat, al qual s’ha d’afegir l’ordinal 
que successivament li correspongui, sempre que l’operador econòmic no ampliï la 
seva activitat a un altre sector.»

Setze. El número 2 de l’article 33 passa a tenir la redacció següent:

«2. Modificar o incomplir condicions o requisits no essencials que van donar 
lloc a l’atorgament de les autoritzacions o habilitacions administratives necessàries 
per donar suport a la fabricació, comercialització, reparació, modificació o ús dels 
instruments de mesura. Modificar o incomplir condicions o requisits no essencials 
manifestats en la declaració responsable prèvia a l’actuació com a reparador.»

Disset. L’article 34 queda redactat de la manera següent:

«Article 34. Infraccions greus.

Són infraccions greus:

1. L’obstrucció de les actuacions inspectores de control metrològic i la negativa 
o resistència injustificades a exhibir o proporcionar-los els instruments, documents 
o dades que aquells reclamin en l’exercici de la seva funció inspectora.

2. Comercialitzar o utilitzar instruments que, estant sotmesos per regulació 
específica al control metrològic de l’Estat en les fases determinades en els capítols II i 
III, no hagin superat les fases esmentades, a excepció dels que preveu l’article 8.3.

3. Mantenir en servei un instrument, sense els precintes establerts per 
reglament.

4. La utilització d’un instrument de mesura quan els seus errors superin els 
límits reglamentaris.

5. Utilitzar unitats de mesura diferents de les que estableix l’article segon de la 
Llei 3/1985, de 18 de març, de metrologia, i disposicions que la despleguen.

6. L’incompliment dels requisits que estableix l’annex II, referent als organismes 
notificats, de control metrològic i autorització de verificació metrològica i la 
no-informació a l’Administració pública competent que el va designar de qualsevol 
modificació que els pugui afectar.
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7. No tenir els patrons que s’hagin establert com a obligatoris, o posseir-los 
sense la traçabilitat exigible que en garanteixin la fiabilitat, i negar-se, sense causa 
justificada, a proporcionar-los als usuaris que sol·licitin fer-ne ús reglamentari.

8. La falsedat originària o sobrevinguda en les dades contingudes en la 
comunicació o declaració responsable així com l’incompliment de les obligacions 
que preveu l’article 27 del present Reial decret.

9. Col·locació indeguda del marcatge CE i el marcatge addicional de metrologia 
o un marcatge nacional, així com la utilització de marcatges o etiquetes amb dissenys 
no reglamentaris o que indueixin a confusió.

10. L’expedició de certificats o informes el contingut dels quals no s’ajusti a la 
realitat dels fets.

11. Les verificacions, comprovacions, assajos o proves efectuats pels 
organismes notificats, de control metrològic, i autorització de verificació metrològica, 
de forma incompleta o amb resultats inexactes per una insuficient constatació dels 
fets o per la deficient aplicació de normes tècniques.

12. L’incompliment, per part dels reparadors d’instruments de mesura, de les 
obligacions relacionades amb la presentació de la declaració responsable en el 
Registre de control metrològic, així com de qualsevol altra que els vingui imposada 
per la Llei 3/1985, de 18 de març, de metrologia, i per les disposicions que la 
despleguen.

13. L’ajust esbiaixat dels errors dels instruments després de reparar-los o 
modificar-los encara que es mantinguin dins dels errors màxims permesos.

14. La utilització de procediments tècnics contraris als reglamentats i 
l’aixecament de precintes o de precintament en moments o amb mitjans que no 
estiguin autoritzats per reglament.

15. El lliurament de precintes per part dels qui tenen legitimitat per col·locar-los 
a altres persones no autoritzades per utilitzar-los.

16. Es considera infracció greu la reincidència en falta lleu per la qual hagi 
estat sancionat en el termini de dos anys anteriors a la comissió de la infracció.»

Divuit. El número 1 de l’article 35 passa a tenir la redacció següent:

«1. Realitzar activitats d’entre les que regula el present Reial decret sobre 
instruments de mesura sotmesos al control metrològic de l’Estat, sense haver 
obtingut les designacions i habilitacions administratives corresponents o sense 
haver presentat, en el cas dels reparadors, la declaració responsable prèvia a la 
seva activitat.»

Dinou. Es modifica el títol de l’annex I, que passa a ser el següent:

«Identificació de marcatges, registre de control metrològic i precintes»

Vint. Sota el subtítol «Identificació de precintes», s’afegeix un apartat 17 a l’annex I. 
La redacció és la següent:

«Identificació de precintes

17. Els precintes a utilitzar quan així estigui previst en la reglamentació que 
sigui aplicable per a l’exercici del control metrològic de l’Estat han d’incorporar un 
número d’identificació amb el format següent:

XX-Y-NNNNNNNN

on:

“XX” representen els dos dígits que identifiquen l’Administració pública 
competent, d’acord amb la relació de codis d’identificació continguda a l’annex I.
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“Y” és la lletra que serveix per identificar el sector d’activitat, d’acord amb els 
codis d’identificació relacionats a l’annex I.

“NNNNNNN” són els dígits o lletres corresponents a la identificació del precinte. 
Poden tenir la longitud que cada Administració pública competent estableixi.

En el cas que es tracti de precintes embotits, electrònics o de qualsevol altre 
tipus que tècnicament impedeixin la incorporació de la identificació precedent, han 
de ser identificats per un codi compatible amb el tipus de precinte a utilitzar, que ha 
de quedar vinculat, en el document que acrediti l’actuació de reparació o modificació 
i precintament realitzada, amb la identificació de precinte que estableix amb caràcter 
general el present annex.»

Disposició transitòria única. Precintes.

Les administracions públiques competents disposen d’un termini de tres mesos, 
comptats des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, per regular i assegurar l’efectiva 
provisió dels precintes a què fa referència l’apartat 3 de l’article 15 del Reial decret 
889/2006, de 21 de juliol, pel qual es regula el control metrològic de l’Estat sobre instruments 
de mesura. Durant el període transitori els precintes que s’utilitzin han de ser identificats 
per un codi que ha de quedar vinculat, en el document que acrediti l’actuació de reparació 
o modificació i precintament realitzada, amb la identificació de precinte que estableix amb 
caràcter general l’annex I.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.12a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva per dictar la legislació sobre 
pesos i mesures.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 19 de març de 2010.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç,
MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN
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