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NOTA INFORMATIVA 28.03.2022 RELATIVA A LES TAXES QUE HAN D’ABONAR 

LES EMPRESES INSTAL·LADORES PER LA REALITZACIÓ INSPECCIONS 

PERIÒDIQUES 

  

I. Inspeccions periòdiques d’instal·lacions receptores de combustibles gasosos. 
 
Des de l’1 de gener de 2022 les empreses instal·ladores que realitzin les  inspeccions periòdiques 
previstes en l’apartat 4.1 de la ITC-ICG 07 d’instal·lacions receptores de combustibles gasosos 
del RD 919/2006, de 28 de juliol, pel que s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització 
de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementaria ICG 01 a 11, han 
d’abonar la taxa que recull l’article 23 de la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic. 
 
La liquidació de caràcter mensual s’ha d’efectuar a partir de 01.04.2022 mitjançant el tràmit 
disponible a la web de Canal Empresa. 
 
En relació amb els mesos de gener i febrer d’enguany, caldrà regularitzar la liquidació i 
presentar-la amb caràcter retroactiu a partir de 01.04.2022. 
 
 
II. Inspeccions periòdiques d’equips a pressió. 
 
Des de l’1 de gener de 2022 les empreses instal·ladores que realitzin les  inspeccions periòdiques 
d’equips a pressió de nivell A d’acord amb l’annex III del Reglament d’equips a pressió, RD 
809/2021, de 21 de setembre, que va entrar en vigor el 2 de gener de 2022 (llevat de la disposició 
final tercera que va entrar en vigor el l’endemà de la seva publicació en el BOE), han d’abonar la 
taxa que recull l’article 23 de la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic. 
 
La liquidació de caràcter mensual s’ha d’efectuar a partir de 01.04.2022 mitjançant el tràmit 
disponible a la web de Canal Empresa. 
 
En relació amb els mesos de gener i febrer d’enguany, caldrà regularitzar la liquidació i 
presentar-la amb caràcter retroactiu a partir de 01.04.2022. 
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