
 

Página 1 de 3 

 

 

TARIFAS VIXENTES EN METROLOXÍA PARA O ANO 2012 

1-Tarifas vixentes establecidas no contrato de xestión de servizos públicos, na modalidade de 

concesión, consistente na verificación metrolóxica de diversos equipos de medida na fase de 

instrumentos en servizo no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, 

adxudicado a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA. 

 Instrumento de medida Importe 

1 Contadores eléctricos estáticos de enerxía activa en corrente alterna, clases a, b e 

c, en conexión directa ou en conexión a transformador, localización interior ou 

exterior, nas súas fases de verificación despois de reparación ou modificación e de 

verificación periódica. 

80.00 € 

2 Contadores de enerxía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases a, b e c e 

reactiva, clases 2 e 3, instalados para subministracións de enerxía eléctrica ata 

unha potencia de 15 kW de activa que incorporan dispositivos de discriminación 

horaria e telexestión. 

100.00 € 

3 Instrumentos de pesaxe de funcionamento non automático  

 3.1. Ata 60 kg 50.00 € 

 3.2. Entre 61 kg e 300 kg 100.00 € 

 3.3. Entre 301 kg e 1.500 kg 150.00 € 

 3.4. Entre 1.501 kg e 4.500 kg 300.00 € 

 3.5. Entre 4.501 kg e 6.500 kg 400.00 € 

 3.6. Entre 6.501 kg e 20.000 kg 700.00 € 

 3.7. Entre 20.001 kg e 40.000 kg 1 000.00 € 

 3.8. Entre 40.001 kg e 60.000 kg 1 500.00 € 

 3.9. Mais de 60.000 kg 2 000.00 € 

4 Sistemas de medida de líquidos distintos da auga denominados surtidores ou 

dispensadores destinados ao seu uso como combustible ou non. 

 

 4.1. Por desprazamento á estación de servizo 40.00 € 

 4.2. Por surtidor 15.00 € 
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 4.3. Por mangueira 40.00 € 

5 Sistemas de medida en camións cisterna para líquidos de baixa viscosidade (≤ 20 

mPa·s). 

200.00 € 

6 Manómetros dotados, total ou parcialmente, de compoñentes electrónicos, 

provistos ou non de dispositivos de predeterminación, destinados a medir a 

presión dos pneumáticos dos vehículos a motor. 

25.00 € 

7 Manómetros mecánicos para vehículos 25.00 € 

8 Rexistradores de temperatura e termómetros para o transporte, almacenamento, 

distribución e control de produtos a temperatura controlada.
(1) 

 

 8.1. Verificación nas instalacións fixas do verificador por unidade. (Cita previa) 200.00 € 

 8.2. Nas instalacións do titular segundo o número de rexistradores a verificar, 

importe por unidade. Unha unidade 

300.00 € 

 8.3. Nas instalacións do titular segundo o número de rexistradores a verificar, 

importe por unidade. Entre dous e tres 

240.00 € 

 8.4. Nas instalacións do titular segundo o número de rexistradores a verificar, 

importe por unidade. Catro ou máis. 

200.00 € 

 

2-Tarifas a aplicar pola verificación periódica ou tras a reparación ou modificación de 

instrumentos de medida que efectúa directamente a administración. 

Neste caso o importe da verificación descomponse en dous prezos distintos: o importe do 

ensaio que se lle aboará directamente ao Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia ( LOMG) 

e a taxa administrativa pola emisión do certificado de verificación que se aboará a 

administración segundo as solicitudes normalizadas establecidas ao efecto. 

 Instrumento de medida Importe 

1 Instrumentos destinados a medir as emisións dos gases de escape dos vehículos 

equipados con motores de acendido por chispa (gasolina) Analizadores de gases de 

escape. 

278.87€ 

2 Instrumentos destinados a medir a opacidade e determinar o coeficiente de 

absorción luminosa dos gases de escape dos vehículos equipados con motores de 

acendido por compresión (diésel). Opacímetros. 

256.56€ 
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3 Instrumentos destinados á medición de son audible e dos calibradores acústicos.  

 3.1. Sonómetros 211.41€ 

 3.2. Dosímetros 211.41€ 

 3.3. Calibradores acústicos 155.99€ 

6 Instrumentos destinados a medir a concentración de alcohol no aire aspirado. 

(Etilómetros) 

385.39€ 

7 Instrumentos destinados a medir a velocidade de circulación de vehículos a motor. 

(Cinemómetros) 

 

 7.1. Verificación periódica de cinemómetros estáticos 289.04€ 

 7.2. Verificación periódica de cinemómetros móbil 428.21€ 

 7.3. Verificación tras a reparación ou modificación cinemómetros estáticos 460.33€ 

 7.4. Verificación tras a reparación ou modificación cinemómetros móbil. 674.43€ 

 

Nos prezos das táboas non están incluídos os impostos. 

Información de contacto: 

LOMG 
( Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia) 

LGAI Technological Center SA 

Tfno: 988 368 124 Tfno: 981 014 700 

email: lomg@lomg.net email: metrologia.galicia@applus.es 

 


