
Polo tanto, todas as instalacións para consumo na propia instalación, reguladas pola ITC MI- 
IP03, independentemente de si precisan para a súa inscrición proxecto, memoria resumida, ou non 
precisan de inscrición, deben ser executadas por empresas instaladoras autorizadas. 

Nos artigos 32, 33 e 34 da MI-IP03 se indica a documentación que será preciso presentar ante o 
órgano territorial competente para o rexistro das instalacións según o indicado no capítulo III do 
Regulamento. As instalacións de almacenamento de productos petrolíferos de clase C e D de capacidades 
inferiores de 1000 litros quedan excluidas do trámite administrativo de inscrición, pero, en cal quera caso, 
segundo indicado no parágrafo anterior, teñen que ser executadas por empresas debidamente acreditadas. 

No capítulo VID da ITC MI-IP03 se establece que as instalacións obxecto de esa ITC serán 
realizadas por empresas instaladoras autorizadas de acordo coa legislación vixente. O artigo 4 do 
Regulamento de instalacións petrolíferas establece, a súa vez, as condicións que deben cumplir estas 
empresas. 

INSTRUCCIÓN 

Co obxecto de clarificar e aplicar un criterio uniforme en toda a Comunidade Autónoma de 
Galicia en relación coa acreditación necesaria das entidades adicadas a execución de instalacións 
petrolíferas de almacenamento para consumo na propia instalación, afectadas pola Instrucción MI-IP03 
do Regulamento de instalacións petrolíferas, dítase a seguinte: 

INSTRUCCIÓN 6/2008 DE INTERPRETACIÓN E APLICACIÓN DO REAL DECRETO 
1523/1999, DE 1 DE OCTUBRE, POLO QUE SE MODIFICA O REGULAMENTO DE 
INST ALACIÓ NS PETROLÍFERAS, APROBADO POLO REAL DECRETO 2085/1994, DE 20 DE 
OUTUBRO, E AS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP03, 
APROBADA POLO REAL DECRETO 1427/1997, DE 15 DE SETEMBRO, E MI-IP04, 
APROBADA POLO REAL DECRETO 2201/1995, DE 28 DE DECEMBRO. (Boe 22-10-1999) 
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