Assumpte: Criteris d’actuació en la Inspecció Tècnica de Vehicles contra la
clandestinitat en matèria de reparació de vehicles
La situació de crisis econòmica actual ha fet aflorar l’existència d’un alt
percentatge d’activitats clandestines de reparació de vehicles, que impedeix
garantir que les reparacions es realitzin per professionals amb els mitjans i
equips adequats i alhora provoca una clara discriminació cap als tallers
legalment establerts que compleixen amb totes les obligacions per garantir les
condicions del vehicle relatives a la seguretat vial i protecció del medi ambient.
L’actual marc normatiu obliga a la inspecció tècnica periòdica en els terminis
assenyalats a tots els vehicles matriculats en Espanya.
El Reial decret 2042/1994, de 14 d’octubre, pel qual es regula la inspecció
tècnica de vehicles, assenyala que si la inspecció fos desfavorable, el vehicle
quedaria inhabilitat per circular per les vies públiques, excepte per al seu
trasllat al taller o per a la regularització de la seva situació i tornada a l’estació
ITV per a una nova inspecció.
Pel que fa a la inspecció dels vehicles es seguiran els criteris tècnics d’inspecció
descrits en el “Manual de procediment d’inspecció de les estacions ITV”
elaborat pel Ministeri d’Indústria i Energia, d’acord amb els òrgans competents
de les comunitats autònomes.
D’altra banda el Reial decret 1457/1986, de 10 de gener, pel qual es regulen
l’activitat industrial i la prestació de serveis en els tallers de reparació de
vehicles automòbils, dels seus equips i components, modificat pel Reial decret
455/2010, de 16 d’abril, assenyala l’obligació de lliurar al client factura escrita,
signada i segellada, degudament desglossada i en la qual s’especifiquin
qualsevol tipus de càrrecs addicionals, les operacions realitzades, peces o
elements utilitzats.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons l’article 10.34 del seu
Estatut, ostenta competències normatives en matèria d’indústria, sense
perjudici, entre unes altres, del que determinin les normes generals de l’Estat
per raons de seguretat, disposant que l’exercici de la competència es realitzarà
d’acord amb les bases y l’ordenació de l’activitat econòmica general establerta
per l’Estat, en el termes dels articles 38 i 149.1.13ª de la Constitució espanyola.
Aquestes funcions abasten, entre unes altres, les facultats regulades en aquesta
disposició, respecte al control d’empreses habilitades.
En ús de la facultat que té assignada la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per establir els principis generals i la facultat de coordinar l’actuació
dels consells insulars en matèria de inspecció tècnica de vehicles (article 58.3,
72 de la llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, sobre la reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears) es dicten els presents:
CRITERIS D’ACTUACIÓ

Primer. Certificat de reparació desprès de la inspecció desfavorable en estació
d’ITV
1. En aquells vehicles declarats desfavorables en inspecció en estació d’ITV,
per defectes greus o molt greus en elements essencials de seguretat inclosos
en els capítols 5, 6, 7, 8 i 9 del “Manual de procediment d’inspecció de les
estacions d’ITV” i que acudeixen a la estació d’ITV per a una nova
inspecció, han de presentar un certificat de reparació segons el model de
l’annex 1, signat i segellat pel taller que ho hagi reparat i que ha d’estar
inscrit en el Registre Integrat Industrial.
2. La Direcció General d’Indústria i Energia mantindrà una eina informàtica
per a la generació dels certificats de taller indicats en el punt anterior.
Segon. Verificació de la subsanació de defectes en estació d’ITV
1. Els consells insulars han de vetllar perquè les estacions d’ITV sol·licitin, per
justificar l’esmena dels defectes que s’indiquen en el punt primer, el
certificat que acrediti la reparació dels defectes en un taller de reparació de
vehicles inscrit en Registre Integrat Industrial. L’estació d’ITV corresponent
ha d’arxivar aquest document.

2. En cas que la inspecció en estació d’ITV sigui favorable però no es justifiqui

la reparació en un taller inscrit en el Registre Integrat Industrial es farà
constar en l’informe d’ITV que no s’aporta el certificat de reparació.
Palma, 25 de febrer de 2013
El director general d’Indústria i Energia

Jaime Ochogavía Colom

ANNEX 1
Certificat de reparació
CERTIFICAT DE LA REPARACIÓ
EFECTUADA PEL TALLER
Data d’impressió del document:

TALLER
Nom:

Núm. de registre:

Emplaçament:
Localitat:

Telèfon:

RESPONSABLE DE TALLER
Nom:

Núm.:

DADES DEL VEHICLE
Marca:
Variant:
Bastidor:

Tipus:
Matrícula:

REPARACIÓ

S’emet aquest certificat amb l'objectiu de declarar que els defectes detectats en el vehicle en l'estació
ITV han estat esmenats i que el vehicle es conforme amb les condicions exigibles de seguretat i de
protecció al medi ambient.

........................................................... a ...... de ......................... de ...................
Firma i segell

