
 

 

 
 
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LA CAMPANYA DE CONTROL 
ADMINISTRATIU D'ESTABLIMENTS I INSTAL·LACIONS SOTMESOS A 

LA NORMATIVA DE SEGURETAT INDUSTRIAL EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

 
Establiments amb instal·lacions destinades al subministrament de combustibles i 

carburants a vehicles 
 
 
L'Ordre 1/2021, de 6 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball, mitjançant la qual es desenvolupa el Decret 175/2020, del Consell, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball confereix a la direcció general d'Indústria, 
Energia i Mines de l'esmentada Conselleria les competències en matèria de seguretat 
industrial. 
 
En el marc del Pla d'Acció per a la Promoció de la Seguretat Industrial de la Comunitat 
Valenciana, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ve 
impulsant durant els últims anys diverses actuacions de sensibilització i foment de la cultura 
de la seguretat industrial, no sols com una obligació reglamentàriament imposada, sinó com 
un element diferenciador i de qualitat dels establiments industrials radicats en aquesta 
Comunitat, les seues instal·lacions i els productes que en ells es produeixen.  
 
En aquesta ocasió, aquest control administratiu serà realitzat, de conformitat amb l'indicat 
en l'article 14.1 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria per un Organisme de Control1. 
 
L'Organisme de Control  BUREAU VERITAS INSPECCIÓN Y TESTING, S.L.U., serà el que 
realitzarà les actuacions oportunes per al control administratiu sobre el compliment de les 
disposicions i requisits de seguretat industrial en les estacions de servei i gasolineres 
radicades en la Comunitat Valenciana, objecte d'aquesta campanya. 
 

 
1 Article 14. Les Administracions Públiques competents podran comprovar en qualsevol moment per si 
mateixes, comptant amb els mitjans i requisits reglamentàriament exigits, o a través d'Organismes de Control, 
el compliment de les disposicions i requisits de seguretat, d'ofici o a instàncies de part interessada en casos 
de risc significatiu per a les persones, animals, béns o medi ambient. 



 

Poden sol·licitar més informació al tel. : 961209541 
 

El personal d'aquesta empresa que procedirà a realitzar les actuacions, actuant en el seu 
nom, es relaciona a continuació: 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta circular té per objecte informar-lo que aquest establiment ha sigut seleccionat per 
a formar part de la campanya d'inspecció, i agraeix a la persona titular de l'establiment i 
instal·lacions la seua predisposició, instant-li a oferir la màxima col·laboració al personal de 
l'Organisme de Control actuant en el desenvolupament del seu treball. 
 
D'altra banda, es recorda que el fet de no permetre aquesta actuació podria ser considerat 
com a infracció del que es disposa en la Llei 21/1992, d'Indústria2, i per tant, sancionable 
d'acord amb el que es preveu en el títol V d'aquesta. 
 

LA DIRECTORA GENERAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES 
 
 
 

 
2 Article 16.4: Els titulars o responsables d'activitats i instal·lacions subjectes a inspecció i control per seguretat 
industrial estan obligats a permetre l'accés a les instal·lacions als experts dels Organismes de Control, 
facilitant-los la informació i documentació necessàries per a complir la seua tasca segons el procediment 
reglamentàriament establit. 

PERSONAL INSPECTOR D.N.I. 
  
  
  


