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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
14781 Ordre ITC/2451/2011, de 12 de setembre, per la qual es deroguen diverses 

ordres ministerials que regulen instruments de mesura.

El control metrològic de l’Estat sobre diversos instruments de mesura es regeix per 
una sèrie d’ordres que transposen al nostre ordenament jurídic un conjunt de directives, 
algunes de les quals es van adoptar tenint com a fonament la Directiva 71/316/CEE del 
Consell, de 26 de juliol de 1971, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats 
membres sobre les disposicions comunes als instruments de mesura als mètodes de 
control metrològic.

Aquesta Directiva s’ha modificat de manera substancial en diferents ocasions, per la 
qual cosa ja va ser refosa mitjançant la Directiva 2009/34/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 23 d’abril de 2009, sobre les disposicions comunes als instruments de mesura 
i als mètodes de control metrològic.

Recentment s’ha dictat la Directiva 2011/17/UE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 9 de març de 2011, per la qual es deroguen les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 
71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE i 86/217/CEE, del 
Consell, relatives a la metrologia, que deixa sense efectes una sèrie de regulacions 
específiques que han quedat tècnicament desfasades, no reflecteixen l’estat actual de la 
tecnologia de mesurament, o es refereixen a instruments que no estan subjectes a 
avenços tecnològics i que cada vegada s’utilitzen menys.

Cada una de les directives esmentades que han estat objecte de derogació per la 
Directiva 2011/17/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, va tenir 
la transposició al nostre ordenament mitjançant una sèrie d’ordres ministerials que regulen 
diversos instruments de mesura, i que són les ordres que ara es deroguen.

Aquesta Ordre ministerial té per objecte la transposició al nostre ordenament jurídic 
de la dita Directiva 2011/17/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març 
de 2011, per la qual es deroguen les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 
74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE i 86/217/CEE, del Consell, relatives a 
metrologia, amb la derogació de les ordres ministerials corresponents i l’establiment d’una 
entrada en vigor escalonada, seguint les indicacions de la mateixa Directiva 2011/17/UE.

Per a l’elaboració de l’Ordre han estat consultades les comunitats autònomes i s’ha 
realitzat el tràmit preceptiu d’audiència als interessats. Així mateix, n’ha emès informe 
favorable el Consell Superior de Metrologia.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.12a de la Constitució, 
que atribueix a l’Estat, com a competència exclusiva, la legislació de pesos i mesures, i 
actuant l’habilitació reglamentària que preveu la disposició final segona del Reial decret 
889/2006, de 21 de juliol, pel qual es regula el control metrològic de l’Estat sobre 
instruments de mesura, que habilita el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç perquè dicti 
les disposicions necessàries per a l’aplicació i el desplegament, atès que aquesta Ordre 
deroga normes del seu mateix rang reguladores del control metrològic de diversos 
instruments de mesura.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Derogació de l’Ordre de 30 de desembre de 1988, per la qual es regula 
l’arqueig de les cisternes de vaixells.

1. Es deroga l’Ordre de 30 de desembre de 1988, per la qual es regula l’arqueig de 
les cisternes de vaixells.

2. Les comprovacions inicials CE efectuades i els certificats de calibratge expedits 
fins al 30 de juny de 2011 en virtut de la dita Ordre segueixen sent vàlids.
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Article 2. Derogació d’altres ordres ministerials que regulen instruments de mesura.

1. Amb efecte a partir de l’1 de desembre de 2015 es deroguen les ordres ministerials 
següents:

a) Ordre de 28 de juny de 1974, per la qual es disposa l’aprovació de la norma 
metrològica nacional referent a «Pesos de classes de precisió E1, E2, F1, F2 i M1, de 50 
quilograms a 1 mil·ligram».

b) Ordre de 28 de juny de 1974, per la qual es disposa l’aprovació de la norma 
metrològica nacional referent a «Pesos paral·lelepipèdics de 5 quilograms a 50 
quilograms, classe M2».

c) Ordre de 28 de juny de 1974, per la qual es disposa l’aprovació de la norma 
metrològica nacional referent a «Pesos cilíndrics d’1 gram a 10 quilograms, classe M2».

d) Ordre de 28 de desembre de 1988, per la qual es regula la mesura de la massa 
de l’hectolitre CEE de cereals.

e) Ordre de 28 de desembre de 1988, per la qual es regulen els comptadors d’aigua 
freda.

f) Ordre de 28 de desembre de 1988, per la qual es regulen els alcoholímetres, 
areòmetres per a alcohol i taules alcoholimètriques.

g) Ordre de 28 de desembre de 1988, per la qual es regulen els manòmetres per a 
pneumàtics dels vehicles automòbils.

2. Els pesos de conformitat amb les ordres esmentades en els subapartats 1.a), 1.b) 
i 1.c) d’aquest article es poden sotmetre a comprovació inicial CE, que s’ha de portar a 
terme d’acord amb els articles 8, 9 i 10 de la Directiva 2009/34/CE, fins al 30 de novembre 
de 2025.

3. Les aprovacions CE de model i els certificats CE d’aprovació de model expedits 
fins al 30 de novembre de 2015 en virtut de les ordres esmentades en els subapartats 
1.d), 1.e), 1.f) i 1.g) d’aquest article segueixen sent vàlids.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.12a de la Constitució, 
que atribueix a l’Estat, com a competència exclusiva, la legislació de pesos i mesures.

Disposició final segona. Incorporació del dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2011/17/UE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, per la qual es deroguen les 
directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 
76/766/CEE i 86/217/CEE, del Consell, relatives a metrologia.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 12 de setembre de 2011.–El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, Miguel 
Sebastián Gascón.

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


