Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement
Direcció General d’Energia, Mines
i Seguretat Industrial

GENERALITAT DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, per la qual es designa a l’entitat LGAI
TECHNOLOGICAL CENTER, S.A., com a Organisme de Control Metrològic d’instruments destinats
a mesurar la concentració d’alcohol a l’aire espirat, al mòdul d’avaluació de la conformitat F.

Vista la petició presentada per l'entitat LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (NIF A-63207492),
domiciliada a la Ronda de la Font del Carme, s/núm., campus de la U.A.B., 08193 Bellaterra (Vallès
Occidental), de 18 de maig de 2017, de sol·licitud de designació per part de l’Administració
competent com a Organisme de Control Metrològic d’instruments destinats a mesurar la
concentració d’alcohol a l’aire espirat, al mòdul d’avaluació de la conformitat F, d’acord amb el Reial
Decret 244/2016, de 3 de juny, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de
Metrologia (BOE 137, de 07/06/2016).
Vist que una vegada completada la documentació inicialment presentada i examinada, es
comprova que aquesta entitat acompleix amb els requisits del Reial Decret 244/2016, de 3 de juny.
Vist que a data d’avui aquesta entitat es troba acreditada per a la fase de comercialització i posada
en servei d’instruments destinats a mesurar la concentració d’alcohol a l’aire espirat, al mòdul
d’avaluació de la conformitat F, d’acord amb el Certificat d’Acreditació número OC-I/169 i el seu
annex tècnic, de 9 de setembre de 2016, emès per l’Entidad Nacional de Acreditación.
Vist que a la tramitació del present procediment s’han tingut present les prescripcions legals i
reglamentàries establertes a la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia (BOE 309, de
23/12/2014) i al Reial Decret 244/2016, de 3 de juny, on s’estableixen els requisits i les condicions
tècniques per a la designació d’Organismes de Control Metrològic.
D’acord amb les atribucions que em confereix el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació,
denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya (DOGC 7037, de 14/01/2016) i el Decret 199/1991, de 30 de juliol, pel
qual es determinen els òrgans competents en matèria de control metrològic (DOGC 1505,
de 14/10/1991).
RESOLC:
Primer.- Designar a l’entitat LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A., com a Organisme de Control
Metrològic d’instruments destinats a mesurar la concentració d’alcohol a l’aire espirat, al mòdul
d’avaluació de la conformitat F (excepte mostreig).
Segon.- L’abast de la present designació s’estén als instruments destinats a mesurar la
concentració d’alcohol a l’aire espirat i inclosos al certificat d’acreditació emès per l’Entidad
Nacional de Acreditación amb número OC-I/169 i el seu annex tècnic, amb les limitacions d’abast i
rangs de mesura establerts a la mateixa. Per aquest motiu, qualsevol modificació que es produeixi
a l’annex tècnic d’aquesta acreditació haurà de ser comunicada a aquesta Direcció General en un
termini màxim de deu dies i previ a la seva aplicació com a Organisme de Control Metrològic.
Tercer.- El número d’identificació de l’entitat LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A., com a
Organisme de Control Metrològic, serà el 02-OC-0001, d’acord amb la seva inscripció al Registre de
Control Metrològic, i que haurà d’estar sempre d’acord amb l’establert al Reial Decret 244/2016, de 3
de juny.
Quart.- L’entitat LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A., en la seva actuació com a Organisme de
Control Metrològic d’instruments destinats a mesurar la concentració d’alcohol a l’aire espirat,
estarà sotmès en tot moment a l’establert a la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia, al
Reial Decret 244/2016, de 3 de juny, així com també a qualsevol altre instrucció o disposició emesa
per aquesta Direcció General.
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Cinquè.- L’entitat LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A., haurà de satisfer de forma continuada
els requisits establerts en la normativa aplicable per a ser designat com a Organisme de Control
Metrològic d’instruments destinats a mesurar la concentració d’alcohol a l’aire espirat, i haurà de
notificar a aquesta Direcció General qualsevol canvi que pugui afectar a aquests requisits.
Sisè.- La present designació com a Organisme de Control Metrològic de l’entitat LGAI
TECHNOLOGICAL CENTER, S.A., mantindrà la seva vigència sempre i quan l’entitat acompleixi
amb els requisits que van servir de base per a la seva designació establerts al Reial Decret
244/2016, de 3 de juny, i d’acompliment a l’establert a qualsevol Directriu del Consell Superior de
Metrologia referida a l’article 16.2 de la Llei 32/2014, de 22 de desembre i de l’article 8.3 del Reial
Decret 244/2016, de 3 de juny. En el cas que l’acreditació atorgada per l’Entidad Nacional de
Acreditación sigui suspesa o retirada, la present designació restarà sense efecte de manera
automàtica, fins a la resolució del corresponent procediment de suspensió o retirada per part
d’aquesta Direcció General. A més a més, la present designació pot ser també restringida, suspesa
o retirada en els casos establerts a l’article 64 del Reial Decret 244/2016, de 3 de juny.
Setè.- Les actuacions com a Organisme de Control Metrològic de l’entitat LGAI TECHNOLOGICAL
CENTER, S.A., estaran sotmeses en tot moment a la intervenció i control que estableixi aquesta
Direcció General.
Vuitè.- L’entitat LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A., com a Organisme de Control Metrològic,
presentarà anyalment a aquesta Direcció General un informe d’actuacions portades a terme, d’acord
amb l’establert a l’article 67.3 del Reial Decret 244/2016, de 3 de juny.
Novè.- L’entitat LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A., com a Organisme de Control Metrològic,
col·laborarà amb les Administracions Públiques amb competència executiva en el control metrològic
de l’Estat, d’acord amb l’establert a l’article 67.4 del Reial Decret 244/2016, de 3 de juny.
Contra la present resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada davant el secretari d’Empresa i Competitivitat en el termini d’un mes, a comptar de
l’endemà de la seva notificació, sens perjudici que es pugui fer ús de qualsevol altre recurs que es
consideri oportú.

Isidre Masalles i Roman
Subdirector General de Seguretat Industrial
per delegació de competències, segons la resolució EMO/991/2011,
de 12 d’abril (DOGC 5865, de 26/04/2011)
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