
ANUNCIS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/4248/2022, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la Instrucció DGI 8/2022, sobre
criteris complementaris a implementar en l'activitat inspectora dels operadors de les estacions d'inspecció
tècnica de vehicles de Catalunya.

En data 15 de desembre de 2022, ha estat aprovada la Instrucció DGI 8/2022, sobre criteris complementaris a
implementar en l'activitat inspectora dels operadors de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles de
Catalunya.

Atès l'interès del seu contingut per als destinataris i, d'acord amb el que disposa l'article 7.2 de la Llei 26/2010,
de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Resolc:

Donar publicitat a la Instrucció DGI 8/2022, sobre criteris complementaris a implementar en l'activitat
inspectora dels operadors de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles de Catalunya.

Barcelona, 19 de desembre de 2022

Florenci Hernández Cardona

Subdirector general de Seguretat Industrial

Instrucció DGI 8/2022, sobre criteris complementaris a implementar en l'activitat inspectora dels operadors de
les estacions d'inspecció tècnica de vehicles de Catalunya.

El 3 d'abril de 2014, s'aprova la Directiva 2014/45/UE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a les
inspeccions tècniques periòdiques dels vehicles motor i dels seus remolcs, i mitjançant el Reial decret
920/2017, de 23 d'octubre, pel que es regula la inspecció tècnica de vehicles, s'incorpora a l'ordenament
jurídic espanyol establint-se, els requisits mínims del règim de les inspeccions tècniques de vehicles que
circulen per la via pública, així com els requisits i les obligacions mínimes que han de complir les estacions
d'inspecció tècnica de vehicles. D'aquesta forma s'unifica en un únic text reglamentari aquests aspectes que
prèviament estaven regulats separadament, amb el Reial decret 2042/1994, de 14 d'octubre, i el Reial decret
224/2008, de 15 de febrer.

L'article 8 de Reial decret 920/2017, de 23 d'octubre estableix que les inspeccions tècniques periòdiques han
d'abastar els sistemes i components que s'indiquen en el seu annex I, constituint aquest una llista no
exhaustiva de defectes, que es desenvolupa mitjançant el manual de procediment d'inspecció de les estacions
d'ITV, detallant els mètodes d'inspecció, i constituint un procediment harmonitzat d'inspecció a tot el territori.

La successives publicacions per part del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat del Manual de
Procediment d'Inspecció a les Estacions d'ITV, del Manual de Reformes de Vehicles i l'experiència al llarg
d'aquest darrers anys en l'aplicació de les diferents versions anteriors, fa necessari concretar determinats
aspectes i actualitzar diversos criteris i procediments d'inspecció per a la seva aplicació per part dels titulars de
les estacions d'inspecció tècnica de vehicles a Catalunya.
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El Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de
juliol, de seguretat industrial (DOGC 5582, 8/03/2010), regula el règim jurídic aplicable a tots els agents que
formen part del sistema de gestió de la seguretat industrial, i en concret, l'article 5 preveu que l'òrgan
competent en matèria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya pot aprovar instruccions en aquest
àmbit, amb la finalitat de donar normes d'aplicació de la normativa en matèria de seguretat industrial tenint
aquestes instruccions caràcter obligatori.

Per tant, amb l'objectiu de establir els criteris complementaris per a la realització de l'activitat inspectora dels
operadors de la inspecció tècnica de vehicles a Catalunya i els sistemes de comunicació de la seva activitat en
aquelles actuacions que restes obligats a informar de forma prèvia a l'Administració, i d'acord amb el que
disposa l'article 63 del Decret 35/2022, de 1 de març, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball,
s'aprova la següent instrucció.

Oriol Alcoba Malaspina

Director general d'Indústria
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3.2.7 Tràmits a les estacions mòbils per vehicles agrícoles i ciclomotors.  

Annex 1. Informe d’inspecció tècnica de vehicles.  

Annex 2. Comunicació de desplaçaments d’estacions mòbils d’inspecció tècnica de vehicles.  

Annex 3. Comunicació de dades de les estacions fixes del servei d’inspecció tècnica de vehicles.  
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Annex 5. Comunicació d’inspecció de vehicle fora d’estació d’ITV.  
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Annex 14. Comunicació mensual de l’activitat dels operadors de la ITV.  

   1. Objecte.

Constitueix l'objecte d'aquesta instrucció establir els criteris complementaris a la realització de l'activitat
inspectora dels operadors de la inspecció tècnica de vehicles a Catalunya, així com establir els sistemes de
comunicació amb l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya de la seva activitat en aquelles actuacions
que resten obligats a informar de forma prèvia.

   2. Actualització de la instrucció.

El contingut de l'annex 0 d'aquesta instrucció així com l'ampliació de nous annexos s'ha de modificar
mitjançant una nova instrucció de la Direcció General competent en la matèria. Per la modificació del contingut
de la resta dels annexos es podrà fer mitjançant circular de la Subdirecció General competent en la matèria .

   3. Disposicions addicionals.

   - Aquesta instrucció s'aplica a l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

   - Queda sense efecte la Instrucció DGESISM 2/2020, de 8 de juny de 2020, sobre criteris complementaris a
implementar en l'activitat inspectora dels operadors de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles de
Catalunya.

   - Queda sense efecte la Instrucció 3/2015, de 25 de juny de 2015, de la direcció general d'Energia, mines i
seguretat industrial, sobre el procediment administratiu per a l'expedició de duplicats de targetes ITV,
l'establiment dels criteris de qualificació de defectes i els sistemes de frenada en els vehicles agrícoles per a la
seva aplicació pels titulats de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles a Catalunya.

   - Queda sense efecte qualsevol altre disposició de rang igual o inferior sobre la matèria d'aquesta instrucció.
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Annex 0. Criteris complementaris per a implementar en l'activitat inspectora dels operadors de les
estacions d'inspecció tècnica de vehicles de Catalunya.

   1. Criteris generals.

1.1 Comunicació de dades del servei de les estacions fixes d'inspecció tècnica de vehicles.

S'ha de comunicar anualment la informació actualitzada de les dades del servei de les estacions fixes d'ITV a
l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya d'acord amb el que es
preveu a l'annex 3. La comunicació s'ha de fer abans del dia 1 de desembre de l'any anterior al que es
comunica.

A més, qualsevol canvi en les dades de les estacions d'ITV caldrà comunicar-ho tan bon punt es produeixi
d'acord amb el que preveu l'annex 3.

1.2 Comunicació de la informació dels resultats de l'activitat inspectora dels operadors de la ITV.

1.2.1 Comunicació individualitzada del resultat de l'activitat inspectora.

   a. La informació dels resultats de les inspeccions periòdiques i no periòdiques, així com d'altres tràmits
realitzats a les estacions d'ITV, s'ha de comunicar mitjançant el servei web que defineixi en cada moment
l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya.

   b. En el cas del resultat de les inspeccions realitzades en estacions d'ITV fixes, aquesta comunicació s'ha de
fer en temps real.

   c. En el cas del resultat de les inspeccions realitzades en estacions d'ITV mòbils o inspeccions realitzades fora
d'estacions d'ITV, la comunicació s'ha de fer durant les 24 hores posteriors a la realització de la inspecció.

   d. La informació del resultat de les inspeccions està composada per:

   - Les dades de la inspecció, segons el model de dades vigent en cada moment.

   - El fitxer de l'informe d'inspecció tècnica (periòdica o no periòdica) de vehicles en format pdf.

   - Les imatges dels vehicles d'acord amb el model previst l'apartat 2.1.2 de l'annex 0 d'aquesta instrucció.

1.2.2 Comunicació mensual de l'activitat dels operadors de la ITV.

S'ha de comunicar mensualment la informació sobre el nombre d'inspeccions realitzades, la freqüència dels
defectes detectats i els tipus d'expedients tramitats per cada estació d'ITV a l'òrgan competent en matèria de
seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya d'acord amb el que es preveu a l'annex 14. La comunicació
s'ha de fer abans del dia 10 del mes posterior al que es comunica.

1.3 Comunicació de desplaçaments d'estacions mòbils d'inspecció tècnica de vehicles.

S'han de comunicar els desplaçaments de les estacions mòbils d'ITV a l'òrgan competent en matèria de
seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya d'acord amb el que es preveu a l'annex 2. La comunicació
dels desplaçaments s'ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies.

1.4 Acreditació de l'assegurança obligatòria del vehicle.

   a. L'obligació d'acreditació de l'assegurança obligatòria del vehicle, de forma prèvia a la realització de la
inspecció tècnica, prevista a l'art. 8.3 del RD 920/2017, de 23 d'octubre, no és d'aplicació en aquells casos
previstos a la reglamentació vigent, i en els següents tipus d'inspeccions:

   - Inspeccions tècniques prèvies a la matriculació.

   - Inspeccions tècniques per a l'expedició de targeta ITV, quan es tracti de rehabilitació de matrícula.

   - Inspeccions tècniques previstes en el procediment de catalogació de vehicles històrics.

   b. L'acreditació de l'assegurança obligatòria del vehicle s'ha de fer seguint el següent ordre de
comprovacions:

   - Comprovació telemàtica de l'existència de l'assegurança en el FIVA (Fitxer Informàtic de Vehicles
Assegurats).
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   - Si no es pot fer la comprovació anterior, requerir al client la presentació de l'últim rebut de pagament de la
pòlissa d'assegurança.

   c. Quan no sigui possible l'acreditació de l'assegurança per cap de les vies anteriors, l'operador pot admetre
la presentació d'una declaració responsable del titular o arrendatari a llarg termini del vehicle conforme disposa
de l'esmentada assegurança, utilitzant l'imprès de declaració responsable de l'annex 4 i anotant aquest fet com
a defecte en l'epígraf 1.4 de l'informe d'inspecció amb qualificació de “Lleu”. No s'ha d'admetre la presentació
de la declaració responsable quan de la consulta en el FIVA es desprengui la no existència d'assegurança.

   d. En les segones inspeccions o subsegüents, l'acreditació de l'assegurança obligatòria del vehicle es pot
ometre si aquesta inspecció es fa dins el termini de vigència de l'assegurança comprovada en la primera
inspecció.

   2. Criteris complementaris per a la realització d'inspeccions periòdiques de vehicles.

2.1 Criteris generals d'aplicació.

2.1.1 Informe d'inspecció tècnica de vehicles.

   a. Els operadors de la inspecció tècnica de vehicles que actuen a Catalunya han d'emetre un informe de la
inspecció tècnica dels vehicles, d'acord amb els criteris que es preveuen a l'annex 1, en versions català i
castellà, signat electrònicament per personal amb categoria de director/a tècnic/a o personal en què aquesta
direcció delegui la signatura, que ha de ser present en la estació en el moment de la realització de la inspecció.
La delegació de signatura es pot fer en personal que disposi de titulació mínima de grau d'enginyeria o
categoria de cap d'equip.

   b. En acabar la inspecció, s'ha d'entregar al sol·licitant de la inspecció la còpia de l'informe en català, tret de
què el sol·licitant demani expressament la còpia en castellà.

   c. Els detalls de format de l'imprès i criteris de complementació seran els que determini l'òrgan competent de
la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat industrial.

2.1.2 Identificació dels vehicles en la estació d'ITV.

   a. Els vehicles que s'inspeccionin a les estacions fixes i mòbils han de ser identificats a la l'estació
mitjançant, com a mínim 2 fotografies, de forma que:

   - Una imatge ha de mostrar la part frontal i un lateral del vehicle

   - Una altre imatge ha de mostrar la part posterior i l'altre lateral del vehicle.

   - Ha de ser clarament visible la matricula del vehicle.

   - Ha de figurar en les imatges la data, l'hora i el codi de l'estació, de forma que no ocultin la imatge del
vehicle.

   b. Qualsevol altre mitjà d'identificació del vehicle ha de complir els requisits anteriors i caldrà la prèvia
autorització de l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya.

2.1.3 Procediment en les segones inspeccions periòdiques.

   a. En els vehicles que s'hagin de presentar a segona inspecció, s'han d'inspeccionar tots els defectes
detectats en la inspecció anterior així com tots els apartats del Manual de procediment d'inspecció d'estacions
d'ITV associats a aquests defectes.

   b. En les segones inspeccions s'han d'utilitzar procediments i equipaments del mateix tipus als utilitzats en la
primera inspecció.

   c. A les segones inspeccions o subsegüents realitzades a vehicles que han fet l'anterior inspecció fora de
Catalunya o que hagin realitzat l'anterior inspecció en una estació a Catalunya d'un operador diferent, se'ls hi
aplica la tarifa prevista per a segones inspeccions de l'Ordre IUE/361/2010, de 17 de juny.

2.1.4 Distintiu de realització d'inspecció tècnica de motocicletes, ciclomotors i remolcs sense parabrises.

En els vehicles corresponents a les categories de motocicletes, ciclomotors i remolcs sense parabrises que
superin favorablement la inspecció tècnica periòdica s'ha de col·locar en lloc ben visible el distintiu previst a
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l'annex 13 d'aquesta instrucció.

2.1.5 Inspeccions periòdiques de vehicles fora de les estacions d'ITV.

   a. Poden fer inspeccions periòdiques fora de les instal·lacions de les estacions d'ITV, els vehicles que per les
seves dimensions o pes no puguin accedir a aquestes instal·lacions. En aquests casos els vehicles han de ser
inspeccionats fora de l'estació d'ITV, per personal tècnic de l'operador seleccionat pel titular.

   b. La direcció tècnica de l'estació d'ITV ha de comunicar les inspeccions periòdiques que es facin fora de les
instal·lacions de les estacions d'ITV a l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial de la Generalitat de
Catalunya, d'acord amb el que es preveu a l'annex 5, amb una antelació mínima de 5 dies hàbils a la
realització de la inspecció.

   c. En el moment de realitzar la inspecció, el titular del vehicle ha d'acreditar disposar d'una certificació de
revisió i bon estat dels elements de direcció, suspensió, frenada i, si escau, de les connexions entre els
components del conjunt, segons el model de l'annex 6, que estigui emesa per un taller de reparació de vehicles
inscrit al Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) o altre registre equivalent d'altra
Comunitat Autònoma. Aquest certificat ha de ser emès entre la data de comunicació de la inspecció al SAMP i la
data de realització de la inspecció.

2.1.6 Comprovació relativa a les dimensions en vehicles.

Quan en la tasca inspectora, el personal tècnic de les estacions ITV identifiqui incompliments de les dimensions
del vehicle presentat com a conseqüència de les comprovacions realitzades, ha de prendre la mesura d'acord
amb el que preveuen les normes UNE i reglaments de la UE de masses i dimensions vigents.

Només s'han de registrar les mesures causants de l'incompliment i s'han de fer constar a la descripció del
defecte o a l'apartat d'observacions.

2.1.7 Col·locació del distintiu de realització d'inspecció tècnica.

La col·locació del distintiu de realització de la inspecció periòdica forma part del procés inspector i cal col·locar-
lo en el vehicle inspeccionat abans de fer entrega de l'informe d'inspecció.

2.2 Criteris complementaris d'aplicació del Manual de procediment d'inspecció de les estacions d'ITV.

2.2.1 Criteris complementaris de l'apartat 1.3 – Plaques de matrícula (Secció I, II, III i IV).

   a. L'existència d'ornaments que no afectin a la lectura de la placa de matrícula ni a la identificació del vehicle
s'anotarà com a defecte lleu en l'apartat 1.3 – Plaques de matrícula.

   b. En els vehicles que per raó del seu servei hagin de portar plaques de matricula posteriors de fons blau i
caràcters blancs, mentre no hi hagi cap subministrador de les mateixes, es qualificarà aquest defecte com a
lleu en l'apartat 1.3 - Plaques de matrícula.

2.2.2 Criteris complementaris de l'apartat 3.2 – Cinturons de Seguretat i els seus ancoratges (Secció I).

Quan no es pugui comprovar el funcionament dels cinturons de seguretat amb sistema de bloqueig d'inèrcia,
s'anotarà en l'espai d'observacions de l'informe d'inspecció:

“No s'ha comprovat el funcionament dels cinturons de seguretat per ser aquests d'inèrcia”.

2.2.3 Criteris complementaris de l'apartat 5.1 – Soroll (Secció II).

   a. Es considera que el règim de funcionament del motor està estabilitzat, quan aquest està en un marge de
± 7% respecte del règim de funcionament del motor associat al valor límit del nivell d'emissió sonora, en un
temps d'un segon.

   b. Cada estació ha de disposar d'un mínim de dues tecnologies per a la mesura del règim de funcionament
del motor. En cas que no sigui possible efectuar aquesta mesura s'ha de fer ús del comptador de revolucions
del propi vehicle, si en disposa.

   c. Si cap de les anteriors possibilitats és aplicable, s'ha d'indicar a la part d'observacions de l'informe
d'inspecció que no s'ha pogut realitzar la prova de soroll, i no es valorarà com a desfavorable aquest punt.

2.2.4 Criteris complementaris de l'apartat 6.1 – Fre de servei (Secció II).

Quan no es pugui realitzar la prova de frenat per causes atribuïbles a l'estat dels pneumàtics, s'ha d'anotar
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aquest fet en l'informe d'inspecció com a defecte greu en l'apartat 6.1 en l'epígraf 26 (condicions inadequades
per a l'assaig), només si la qualificació en l'apartat 8.3 de l'epígraf 8 (defectes d'estat)– Pneumàtics, està
qualificada de greu.

2.2.5 Criteris complementaris de l'apartat 10.4 – Tacògraf (Secció I).

   a. Els vehicles que es destinin en exclusivitat a algun dels supòsits previstos a l'article 3 del Reglament (CE)
561/2006 o a l'article 2 del RD 640/2007, i que estan exempts de la utilització del tacògraf, poden eximir-se de
la comprovació d'aquest equip en la inspecció periòdica.

   b. Poden acollir-se a aquesta mesura eximent, els propietaris o arrendataris a llarg termini dels vehicles que,
prèviament a la realització de la inspecció, acreditin aquesta circumstància davant de l'operador de la inspecció
mitjançant la presentació d'una declaració responsable segons el model de l'annex 7.

   c. L'operador de la inspecció ha de:

   - Contrastar la propietat o condició d'arrendatari a llarg termini de qui subscriu la declaració responsable.

   - Anotar en l'espai d'observacions de l'informe d'inspecció:

“Inspecció de tacògraf no realitzada per indicació del propietari del vehicle (Instrucció DGI 8/2022, apartat
2.2.5)”.

   d. Els vehicles que no estiguin exempts de la utilització de limitador de velocitat, quan aquest prengui la
senyal del tacògraf, s'ha de realitzar obligatòriament la comprovació del tacògraf.

2.2.6 Criteris complementaris de l'apartat 10.5 – Limitador de velocitat (Secció I).

2.2.6.1 Vehicles destinats en exclusivitat al servei públic en àrees urbanes.

   a. Els vehicles que es destinin en exclusivitat al servei públic en àrees urbanes, i que estan exempts de la
utilització del limitador de velocitat, poden eximir-se de la comprovació d'aquest equip en la inspecció
periòdica.

   b. Poden acollir-se a aquesta mesura eximent els propietaris o arrendataris a llarg termini dels vehicles que,
prèviament a la realització de la inspecció, acreditin aquesta circumstància davant de l'operador de la inspecció
mitjançant la presentació d'una declaració responsable segons el model de l'annex 8.

   c. L'operador de la inspecció ha de:

   - Contrastar la propietat o condició d'arrendatari a llarg termini de qui subscriu la declaració responsable.

   - Anotar en l'espai d'observacions de l'informe d'inspecció:

“Inspecció de limitador de velocitat no realitzada per indicació del propietari del vehicle (Instrucció DGI 8/2022,
apartat 2.2.6.1)”.

2.2.6.2 Vehicles equipats amb tacògraf analògic en què no es detecta correctament el tall del limitador de
velocitat en la seva comprovació.

   a. En el casos en què mitjançant la prova de la comprovació del tall del limitador de velocitat no es detecti
correctament aquest tall en vehicles equipats amb tacògraf analògic, s'accepta la presentació d'un certificat de
proves funcionals de limitadors de velocitat en vehicles equipats amb tacògraf analògics, per a la comprovació
del punt 10.5 de la secció I del Manual de Procediment d'Inspecció d'Estacions d'ITV. Aquest fet s'ha de fer
constar anotant en l'espai d'observacions de l'informe d'inspecció.

“La prova de tall del limitador de velocitat es justifica amb la presentació de certificat de proves funcionals
(Instrucció DGI 8/2022, apartat 2.2.6.2)”.

   b. Aquest certificat ha de ser emès per un taller de reparació de vehicles que actuï com a taller de limitadors
de velocitat autoritzat, en els 5 dies anteriors a la realització de la inspecció tècnica del vehicle

   c. Tots els informes d'inspecció en els que es faci aquesta anotació s'han d'informar en el termini dels 5 dies
posteriors a la realització de la inspecció, d'acord amb les indicacions de l'òrgan competent en matèria de
seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya.

2.3 Altres criteris complementaris per a la realització de determinades d'inspeccions periòdiques de vehicles.

2.3.1 Inspeccions a vehicles amb targeta ITV electrònica.
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   a. Els vehicles amb targeta ITV electrònica que es presentin a inspecció sense còpia de la mateixa, poden
passar la inspecció tècnica del vehicle si l'operador de la ITV pot obtenir la informació necessària del vehicle a
partir del Registre General de Vehicles de la DGT, sempre que aquesta estigui operativa. En el cas de que no
estigui operativa, s'ha de citar al usuari per una altre data per passar la inspecció tècnica.

   b. En les inspeccions de vehicles en què la targeta ITV ha estat expedida de forma electrònica, no s'han de
fer anotacions en les còpies en paper d'aquestes. Les anotacions han de quedar registrades en el Registre
General de Vehicles de la DGT. Quan el sol·licitant de la inspecció ho demani, se l'instarà a consultar l'anotació
de la inspecció a l'aplicació “mi DGT” o se li lliurarà una còpia en paper de la targeta ITV electrònica, un cop
actualitzada la informació en el Registre amb la nova inspecció.

   c. Quan la inspecció sigui com a conseqüència d'una reforma, i mentre no estiguin solucionats els problemes
existents en la consulta del Registre General de Vehicles de la DGT, cal que constin en la còpia paper de la
targeta ITV electrònica les anotacions de les reformes efectuades.

2.3.2 Inspeccions de vehicles amb taxímetre.

En les inspeccions de vehicles amb taxímetre, quan la targeta de verificació metrològica del taxímetre estigui
caducada o, a criteri de l'inspector, existeixin indicis evidents de què no superarà favorablement la inspecció
metrològica, l'operador de la inspecció anotarà en l'espai d'observacions de l'informe d'inspecció:

“El vehicle no pot dedicar-se al transport públic de viatgers mentre no hagi superat favorablement la verificació
metrològica del taxímetre”.

2.3.3 Inspeccions de vehicles de cossos policials de Catalunya.

Les estacions d'inspecció d'ITV de Catalunya poden realitzar inspeccions de vehicles de cossos policials tenint
en compte que la inspecció periòdica es farà sobre els elements bàsics de seguretat del vehicle (suspensió,
direcció, frens i emissions) d'acord amb els criteris establerts al Manual d'Inspecció, sempre que estiguin fetes
les anotacions corresponents a la targeta ITV de les adaptacions o reformes, segons s'escaigui, d'acord amb el
que s'indica a la fitxa 107 de la instrucció de tràmits administratius realitzats a les estacions d'ITV de
Catalunya.

L'abast de la inspecció es reflectirà a l'informe corresponent amb indicació expressa dels apartats i/o elements
no verificats per formar part de l'equipament policial específic (equipament interior, enllumenat,
condicionament exterior, etc.).

2.3.4 Inspeccions periòdiques de vehicles històrics.

Les inspeccions periòdiques del vehicles catalogats com a històrics es realitzen d'acord amb el Manual de
Procediment d'Inspecció de les estacions d'ITV, restant exempts d'inspecció exclusivament els punts que
s'indiquin en la targeta d'ITV.

2.3.5 Inspeccions periòdiques de vehicles antics.

   a. S'entén per vehicles antics aquells que han estat matriculats abans de l'any 1950.

   b. Les inspeccions periòdiques dels vehicles antics s'han d'adaptar a les circumstàncies específiques del
vehicle, quan l'aplicació del Manual de Procediment d'Inspecció de les estacions d'ITV pugui ser contraproduent
o pugui posar en perill la integritat del propi vehicle, i tenint en compte les característiques constructives del
vehicle.

   c. La direcció tècnica de l'estació ha de valorar aquestes circumstàncies i decidir la forma de realitzar les
proves. En cas de no haver aplicat totalment el Manual, s'ha d'anotar en l'espai d'observacions de l'informe
d'inspecció les modificacions que s'han aplicat en la realització de la inspecció i justificar-les.

2.3.6 Inspeccions periòdiques de vehicles agrícoles. Sistemes de frenada.

2.3.6.1 Tractors agrícoles.

   a. Quan entre el vehicle arrossegador i el vehicle remolcat no existeixi un comandament o acoblament de
frenada, que doti al vehicle remolcat d'un fre de servei independent, o que doti al vehicle remolcat d'un
sistema de frenada de servei graduable semicontinu respectivament, l'operador ha d'anotar aquest fet a la
targeta ITV del vehicle arrossegador, sempre que en aquesta targeta ITV consti assignada una massa màxima
remolcable per algun d'aquests dos tipus de fre.

   b. S'ha d'anotar a la targeta ITV la frase següent que correspongui:
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“__/__/____ Vehículo carente de mando único o acoplamiento de frenado que dote al vehículo remolcado de
un sistema de frenado de servicio graduable semicontinuo (hidráulico o neumático). ITV 0000”

“__/__/____ Vehículo carente de mando o acoplamiento de frenado que dote al vehículo remolcado de un
sistema de frenado de servicio independiente. ITV 0000”

   c. Aquestes anotacions poden ser realitzades pel personal amb categoria de cap d'equip adscrit a les
estacions mòbils i amb signatura reconeguda.

   d. També, a títol informatiu, a l'apartat observacions de l'informe d'inspecció del tractors agrícola s'ha
d'indicar, les masses màximes remolcables reglamentàriament autoritzades que corresponen al vehicle tractor
d'acord amb els tipus de fre què disposi. L'anotació ha de ser la frase següent:

“Les MMR segons el RGV són:

Remolc amb fre de Servei:

   - Hidràulic (o neumàtic): xxx kg

   - Mecànic (o hidràulic) independent: xxx kg

   - Inèrcia: xxx kg

Remolc sense fre de Servei: xxx kg”

Aquest punt no és d'aplicació als tractors anteriors a l'entrada en vigor del RD 1467/1981, tret que aquests no
disposin de cap sistema de frenada de servei (hidràulic/neumàtic o independent).

2.3.6.2 Vehicles agrícoles remolcats

   a. Quan la massa màxima autoritzada (MMA) del remolc que consti a la targeta ITV, no correspongui amb la
del tipus de fre instal·lat al vehicle, s'ha de corregir la targeta ITV del remolc, anotant la MMA que correspongui
al tipus de fre que realment incorpora, d'acord amb les que estan autoritzades reglamentàriament.

   b. L'anotació a la targeta ITV del remolc ha de ser la frase següent:

“ __/__/____ Tipo de freno ________. MMA _______. ITV 0000”

   c. Aquesta anotació a les targetes ITV pot ser realitzada pel personal amb categoria de cap d'equip adscrit a
les estacions mòbils i amb signatura reconeguda.

   3. Criteris complementaris per a la realització de tràmits administratius realitzats a les estacions d'inspecció
tècnica de vehicles de Catalunya.

3.1 Criteris generals d'aplicació.

3.1.1 Tràmits administratius realitzats a les estacions d'inspecció tècnica de vehicles de Catalunya.

En el context d'aquesta instrucció es consideren tràmits administratius les actuacions previstes a la vigent
instrucció de tràmits administratius que realitzen els operadors d'estacions d'ITV.

3.1.2 Informe de tràmits administratius de la ITV.

   a. Els operadors de la inspecció tècnica de vehicles que actuen a Catalunya han d'emetre un Informe de
tràmits administratius de la ITV, d'acord amb els criteris que es preveuen a l'annex 12, que ha de recollir el
resultat de les comprovacions de la documentació administrativa i de les comprovacions de la documentació
tècnica del vehicle (signat electrònicament per personal amb categoria de direcció tècnica. El resultat definitiu
de l'informe ha de ser qualificat com a “favorable” o “desfavorable”, segons s'escaigui.

   b. Els detalls del format de l'imprès i els criteris d'emplenament seran els que determini l'òrgan competent
de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat industrial.

3.1.3 Procediment de tractament de les sol·licituds de tràmits administratius de la ITV.

   a. De la documentació original presentada en la sol·licitud del tràmit, l'operador de la ITV ha de fer la revisió
i comprovació de l'esmentada documentació i emetre Informe de tràmits administratius de la ITV.
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   - En cas de què el resultat de les comprovacions sigui correcte, l'informe s'ha de qualificar de “favorable”.

   - En cas de què el resultat de les comprovacions no sigui correcte, l'informe s'ha de qualificar com “pendent
de correcció”.

   b. Quan s'hagi de presentar documentació com a conseqüència de l'emissió prèvia d'informe amb resultat
“pendent de correcció”, l'operador de la ITV ha de fer la revisió i comprovació de la documentació correctora i
emetre un nou Informe de tràmits administratius de la ITV.

   - En cas de què el resultat de les comprovacions sigui correcte, l'informe s'ha de qualificar de “favorable”.

   - En cas de què el resultat de les comprovacions no sigui correcte, l'informe s'ha de qualificar com
“desfavorable”.

   c. L'emissió d'Informe de tràmits administratius de la ITV amb qualificació “favorable” o “desfavorable”
finalitza el tràmit.

3.1.4 Concepte d'inspecció de seguretat.

S'entén per inspecció de seguretat d'un vehicle, aquella inspecció completa en què es revisen aspectes de
seguretat del vehicle amb el mateix abast que una inspecció periòdica reglamentària, sense que se li assigni
caducitat, excepte en el cas de les inspeccions prèvies a la matriculació.

3.1.5 Concepte de dictamen parcial sobre l'estat del vehicle.

S'entén per dictamen parcial sobre l'estat del vehicle, aquella inspecció parcial d'un o més apartats concrets del
Manual de procediment d'inspecció tècnica de vehicles, sense que se li assigni caducitat.

3.1.6 Inspeccions de vehicles fora de les estacions d'ITV en tràmits administratius de les ITV.

   a. En la gestió de tràmits administratius de les ITV que impliquin la realització d'inspecció del vehicle es
poden realitzar aquestes en els locals dels fabricants o importadors quan aquestes 'inspeccions no requereixin
la utilització de la maquinària pròpia d'una estació d'ITV. En aquests casos, els vehicles han de ser
inspeccionats per personal tècnic de l'operador seleccionat pel sol·licitant.

   b. La direcció tècnica de l'estació d'ITV ha de comunicar aquestes inspeccions a l'òrgan competent en matèria
de seguretat industrial de la demarcació territorial on radiqui l'estació fixa de la que es desplaçarà el personal a
fer la inspecció, d'acord amb el que es preveu a l'annex 2, i amb una antelació mínima de 5 dies hàbils a la
realització de la inspecció.

   c. Les instal·lacions en què es facin aquestes inspeccions han de disposar de bàscula pesa-eixos amb
capacitat suficient pels vehicles a inspeccionar, i que compleixi amb tots els requisits exigibles a les bàscules
de les estacions d'ITV. Alternativament, es pot fer ús d'una bàscula mòbil que aporti l'operador de la ITV que
faci la inspecció.

3.1.7 Actuació en inspeccions de vehicles procedents de l'EEE amb documentació que expressa la potencia
fiscal en cavalls de vapor fiscals (CVF).

Quan al certificat de conformitat (CoC) només manquin els CVF, no és necessari demanar un certificat específic
per aquest fet. L'operador de la inspecció ha de fer el càlcul de la potència fiscal segons la fórmula
corresponent, i quan les dades aportades no siguin suficients, es farà una aproximació considerant que el
diàmetre del pistó és igual al seu recorregut.

3.2 Altres criteris complementaris per a la realització d'inspeccions de vehicles en la gestió de tràmits
administratius de les ITV.

3.2.1 Comprovació relativa a masses i dimensions en vehicles

Quan en la comprovació de les masses i dimensions dels vehicles realitzada d'acord amb el procediment que
preveu la secció V del Manual de Procediment d'Inspeccions d'Estacions d'ITV, el personal tècnic de les
estacions ITV identifiqui que les dimensions o masses obtingudes presenten un incompliment inferior al 5%
respecte el consignat a la documentació presentada, l'operador de la ITV ha de comunicar-ho a l'òrgan
competent en matèria de seguretat industrial d'acord amb les indicacions que estableixi aquest en cada
moment.

En els casos en què l'operador faci les mesures segons el previst a les normes UNE i reglaments de la UE de
masses i dimensions vigents, i detecti que els valors estan dins de les toleràncies d'acceptació previstes a la
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normativa anterior, no s'haurà de fer la comunicació indicada al paràgraf anterior.

3.2.2 Inspeccions en turismes amb aparell taxímetre.

   a. En les estacions d'ITV en què els operadors de la inspecció tècnica de vehicles actuïn com a Organismes
autoritzats de Verificació Metrològica, i facin l'activitat de verificació metrològica d'aparells taxímetre a vehicles
de servei d'autotaxi, han de comprovar que el sistema de pressa de senyal taquimètrica dels vehicles de servei
d'autotaxi i la ubicació de l'aparell taxímetre estiguin d'acord amb les especificacions del fabricant del vehicle o
del seu representant legal, i que es manté la integritat de la instal·lació des de la pressa de senyal taquimètrica
fins els mòduls repetidors de tarifes múltiples.

   b. Per a la realització de la comprovació, l'operador ha de tenir en compte la informació del fabricant sobre la
preinstal·lació de l'aparell taxímetre, mitjançant:

   - Memòria descriptiva dels fabricants dels vehicles o dels seus representants legals, que defineixi la
instal·lació dels aparells taxímetres d'un model de vehicle de servei d'autotaxi, des de la pressa de senyal
taquimètrica fins els mòduls repetidors de tarifes múltiples, on estiguin identificats la marca i la versió del
vehicle.

   - Certificat dels fabricants dels vehicles o dels seus representants legals, que defineixi la pressa de senyal
taquimètrica i la ubicació de l'aparell taxímetre, per a un vehicle concret del servei d'autotaxi, on estiguin
identificats la marca, la versió i el número de bastidor del vehicle.

3.2.3 Inspeccions de vehicles no matriculats amb targeta ITV.

Quan es sol·liciti la inspecció d'un vehicle no matriculat amb targeta ITV:

   a. Se li ha de realitzar una inspecció de seguretat amb aplicació de la normativa vigent a data de la
inspecció.

   b. L'informe que s'emeti no ha d'incorporar caducitat de la inspecció i ha d'incloure en l'apartat
d'observacions el text següent:

“En aquesta inspecció no s'ha comprovat el compliment dels actes reglamentaris exigits per a la matriculació
del vehicle”.

3.2.4 Inspeccions de vehicles històrics.

   a. En les inspeccions a vehicles per a la seva catalogació com a vehicle històric, es comprovarà la
correspondència del vehicle amb la documentació aportada, així com les masses i les dimensions a consignar a
la Targeta ITV.

   b. Quan es detecti que alguna de les dades o mesures significatives del vehicle no coincideixen amb la
Resolució de catalogació i/o amb l'Informe del laboratori autoritzat, cal indicar-ho a l'informe d'inspecció i
comunicar-ho al Servei d'Automòbils, Metrologia i Productes d'acord amb el que es preveu a l'annex 11 i
qualificant la inspecció com a desfavorable.

   c. Per als vehicles catalogats com a històrics amb MMA superior a 3500 kg (M2, M3, N2, N3, O3 y O4), que
tinguin les limitacions de no poder transportar càrregues o mercaderies i/o transportar a més de 5 persones
inclòs el conductor, el càlcul de l'eficàcia de frenada s'ha de realitzar respecte de la massa en buit.

3.2.5 Inspeccions voluntàries i revisions parcials voluntàries

Les inspeccions voluntàries es tractaran a tots els efectes com una inspecció de seguretat.

Les revisions parcials voluntàries es tractaran a tots els efectes com a dictàmens parcials.

3.2.6 Anotacions a la base de dades del Registre General de Vehicles de la DGT

Les anotacions a realitzar al Registre General de Vehicles s'han de fer separant les anotacions normalitzades al
Manual de Reformes de Vehicles per cada codi de reforma.

3.2.7 Tràmits a les estacions mòbils per vehicles agrícoles i ciclomotors.

   a. Les estacions mòbils que fan inspecció tècnica de vehicles agrícoles i/o de ciclomotors han de permetre la
presentació de la documentació necessària per a la tramitació de duplicats, canvi de servei i reformes d'aquest
tipus de vehicles. A més, han de prendre les mesures necessàries per la gestió del corresponent tràmit.

   b. La finalització del tràmit i emissió de l'informe d'inspecció no periòdica, i si s'escau l'emissió de nova
targeta ITV o modificacions d'aquesta, s'ha de realitzar a l'estació fixa d'ITV de la que depèn l'estació mòbil.
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   c. S'ha d'informar al sol·licitant de què la documentació resultant d'aquest tràmit s'ha de recollir a l'estació
fixa d'ITV corresponent (sense necessitat de què desplaci el vehicle agrícola o ciclomotor).

Annex 1. Informe d'inspecció tècnica de vehicles.

Versió català anvers:

(Vegeu la imatge al final del document)

Annex 1.1. Versió català anvers_2.pdf

Versió castellà anvers:

(Vegeu la imatge al final del document)

Annex 1.2 Versió castellà anvers_2.pdf

Versió català/castellà revers:

(Vegeu la imatge al final del document)

Annex 1.3 Versió català-castellà revers_2.pdf

Annex 2. Comunicació de desplaçaments d'estacions mòbils d'inspecció tècnica de vehicles.

Les comunicacions s'han d'efectuar d'acord amb les indicacions que faci en cada moment el l'òrgan competent
en matèria d'inspecció tècnica de vehicles de la Generalitat de Catalunya i que es podrà consultar tant en la
web del Departament competent en matèria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya i en el portal
Canal Empresa.

Dades de la comunicació:

   - Nom Operador

   - Data

   - Horari

   - Codi estació

   - Latitud (graus decimals)

   - Longitud (graus decimals)

   - Empresa (si escau)
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   - Localització (opcional)

   - Municipi

   - Comarca

Annex 3. Comunicació de dades de les estacions fixes del servei d'inspecció tècnica de vehicles.

Les comunicacions s'han d'efectuar d'acord amb les indicacions que faci en cada moment el l'òrgan competent
en matèria d'inspecció tècnica de vehicles de la Generalitat de Catalunya i que es podrà consultar tant en la
web del Departament competent en matèria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya i en el portal
Canal Empresa.

Dades de la comunicació:

   - Nom de l'operador de la ITV

   - Data

   - Estació

   - Codi de l'estació

   - Adreça

   - Horari de servei

   - Dates en què no es prestarà servei

   - Telèfon d'atenció al públic

   - Concertació de cita web

   - Web de l'operador

Annex 4. Model de declaració responsable conforme es disposa d'assegurança obligatòria del
vehicle.

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CONTRACTACIÓ D'ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA DE VEHICLE.

(Nom del/de la titular o arrendatari a llarg termini del vehicle)....., amb NIF .....(NIF del/de la titular o
arrendatari a llarg termini del vehicle)....., com a titular del vehicle amb matrícula .....(matrícula del
vehicle)..... i número de bastidor .....(número de bastidor del vehicle).....,

DECLARO:

   1. Que he estat informat per part de l'operador de la inspecció tècnica de vehicles .....(nom de l'operador
d'ITV)..... a l'estació .....(nom de l'estació ITV – codi de l'estació d'ITV)....., que per poder realitzar la inspecció
tècnica del vehicle és obligatori acreditar l'existència de l'assegurança obligatòria del vehicle.

   2. Que he estat informat per l'operador de la ITV .....(nom de l'operador d'ITV)..... que no ha estat possible
realitzar la comprovació telemàtica de l'existència de l'assegurança obligatòria del vehicle.

   3. Que l'operador de la ITV .....(nom de l'operador d'ITV)..... m'ha requerit la presentació de la pòlissa de
responsabilitat obligatòria del vehicle i l'últim rebut de pagament.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8851 - 9.2.202314/25 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-23031115-2023



   4. Que, tot i no tenir-lo en el vehicle, disposo de l'assegurança obligatòria del vehicle descrit anteriorment.

   5. Que assumeixo les responsabilitats derivades de la falsedat d'aquesta declaració responsable.

(Signatura del titular o arrendatari a llarg termini del vehicle)

(Localitat), (Data)

            Titular del vehicle

Arrendatari a llarg termini

Nota: Aquesta declaració ha d'anar acompanyada de document que acrediti el contracte d'arrendament, quan
qui subscriu la declaració no sigui el titular del vehicle.

Annex 5. Comunicació d'inspecció de vehicle fora d'estació d'ITV.

Les comunicacions s'han d'efectuar d'acord amb les indicacions que faci en cada moment el l'òrgan competent
en matèria d'inspecció tècnica de vehicles de la Generalitat de Catalunya i que es podrà consultar tant en la
web del Departament competent en matèria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya i en el portal
Canal Empresa.

Dades de la comunicació:

   - Nom de l'operador de la ITV

   - Estació

   - Codi de l'estació

   - Titular del vehicle

   - Sol·licitant de la inspecció

   - Matricula del vehicle

   - Emplaçament de la inspecció

   - Data de la inspecció

   - Hora de la inspecció

   - Justificació

Annex 6. Model de certificació de revisió i bon estat dels elements de direcció, suspensió i frenada.

CERTIFICAT DE REVISIÓ I BON ESTAT DELS ELEMENTS DE DIRECCIÓ, SUSPENSIÓ I FRENADA.

(Nom del/de la Responsable de taller de vehicle)....., amb NIF .....(NIF del/de la Responsable de taller de
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vehicles)....., com a Responsable del taller de reparació de vehicles .....(nom del taller de reparació de
vehicle)..... amb NIF .....(NIF del taller de reparació de vehicles)..... inscrit al:

                Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC)

Registre de la Comunitat Autònoma: (CCAA de Registre del taller)

CERTIFICA:

Que ha revisat el correcte estat de la direcció, suspensió, frenada i de les connexions entre els components del
conjunt, del vehicle amb matrícula .....(matrícula del vehicle)..... i número de bastidor .....(número de bastidor
del vehicle)......, i

(Signatura del Responsable de taller de vehicles)

(Localitat), (Data)

Annex 7. Model de declaració responsable de vehicle exempt d'utilització de tacògraf.

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE LES CONDICIONS PER A L'EXEMPCIÓ D'UTILITZACIÓ DE
TACÒGRAF EN VEHÍCLE.

(Nom del/de la titular o arrendatari a llarg termini del vehicle)....., amb NIF .....(NIF del/de la titular o
arrendatari a llarg termini del vehicle)....., com a titular del vehicle amb matrícula .....(matrícula del
vehicle)..... i número de bastidor .....(número de bastidor del vehicle).....,

DECLARO:

Que el vehicle esmentat compleix amb les condicions previstes a l'article 3 del Reglament (CE) 561/2006 o a
l'article 2 del RD 640/2007 i per tant, resta exempt de la utilització del tacògraf.

(Signatura del titular o arrendatari a llarg termini del vehicle)

(Localitat), (Data)

            Titular del vehicle

Arrendatari a llarg termini

Nota: Aquesta declaració ha d'anar acompanyada de document que acrediti el contracte d'arrendament, quan
qui subscriu la declaració no sigui el titular del vehicle.

Annex 8. Model de declaració responsable de vehicle exempt d'utilització de limitador de velocitat.
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE LES CONDICIONS PER A L'EXEMPCIÓ D'UTILITZACIÓ DE
LIMITADOR DE VELOCITAT EN VEHÍCLE.

(Nom del/de la titular o arrendatari a llarg termini del vehicle)....., amb NIF .....(NIF del/de la titular o
arrendatari a llarg termini del vehicle)....., com a titular del vehicle amb matrícula .....(matrícula del
vehicle)..... i número de bastidor .....(número de bastidor del vehicle).....,

DECLARO:

Que el vehicle esmentat es destina en exclusivitat al servei públic en àrees urbanes i per tant, resta exempt de
la utilització de limitador de velocitat.

(Signatura del titular o arrendatari a llarg termini del vehicle)

(Localitat), (Data)

             Titular del vehicle

Arrendatari a llarg termini

Nota: Aquesta declaració ha d'anar acompanyada de document que acrediti el contracte d'arrendament, quan
qui subscriu la declaració no sigui el titular del vehicle.

Annex 9. Model de declaració responsable de titularitat del vehicle per tràmits que suposin la
generació o modificació de la targeta d'ITV.

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE TITULARITAT DEL VEHÍCLE.

(Nom del/de la titular o arrendatari a llarg termini del vehicle)....., amb NIF .....(NIF del/de la titular o
arrendatari a llarg termini del vehicle)....., com a titular del vehicle amb matrícula .....(matrícula del
vehicle)..... i número de bastidor .....(número de bastidor del vehicle).....,

DECLARO:

Que el vehicle esmentat es de la meva titularitat o el tinc en règim d'arrendament a llarg termini.

(Signatura del titular o arrendatari a llarg termini del vehicle)

(Localitat), (Data)

        Titular del vehicle
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Arrendatari a llarg termini

Nota: Aquesta declaració ha d'anar acompanyada de document que acrediti el contracte d'arrendament, quan
qui subscriu la declaració no sigui el titular del vehicle.

Annex 10. Model de declaració responsable de titularitat del vehicle per trasllat per canvi de
residència del titular del vehicle.

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE TITULARITAT DEL VEHICLE.

(Nom del/de la titular o arrendatari a llarg termini del vehicle)....., amb NIF .....(NIF del/de la titular o
arrendatari a llarg termini del vehicle)....., com a titular del vehicle amb matrícula .....(matrícula del
vehicle)..... i número de bastidor .....(número de bastidor del vehicle).....,

DECLARO:

Que el vehicle esmentat es de la meva titularitat i que el trasllat per canvi de residència ha estat:

.....(descripció del canvi de residència).....,

(Signatura del titular o arrendatari a llarg termini del vehicle)

(Localitat), (Data)

Annex 11. Comunicació de manca de concordança amb les dades de la resolució de catalogació de
vehicle històric.

Les comunicacions s'han d'efectuar d'acord amb les indicacions que faci en cada moment el l'òrgan competent
en matèria d'inspecció tècnica de vehicles de la Generalitat de Catalunya i que es podrà consultar tant en la
web del Departament competent en matèria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya i en el portal
Canal Empresa.

Dades de la comunicació:

   - Nom de l'operador de la ITV

   - Estació

   - Codi de l'estació

   - Titular del vehicle

   - Sol·licitant de la inspecció

   - Matricula del vehicle

   - Motivació

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8851 - 9.2.202318/25 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-23031115-2023



Annex 12. Informe de tràmits administratius de la ITV.

Versió català:

(Vegeu la imatge al final del document)

Annex 12.1. Informe tram adm ITV. Versió català_2.pdf

Versió castellà:

(Vegeu la imatge al final del document)

Annex 12.2. Informe tram adm ITV. Versió castellà_2.pdf

Annex 13. Distintiu de realització d'inspecció tècnica periòdica de motocicletes, ciclomotors i
remolcs sense parabrises.

El distintiu de realització, amb resultat favorable, de la inspecció tècnica periòdica de motocicletes, ciclomotors
i remolcs sense parabrises han de complir amb les següents especificacions tècniques:

Forma i dimensions: Forma ovalada amb eix major de 63 mm i eix menor de 48 mm.

Mida dels caràcters: els previstos al distintiu V-19

Material: PVC blanc de 8 micres amb adhesiu acrílic permanent.
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Colors:

   - Colors vermell, groc i verd amb el mateixos criteris que es preveuen pel distintiu V-19.

   - La serigrafia ha de preservar els colors de les inclemències atmosfèriques.

Annex 14. Comunicació mensual de l'activitat dels operadors de la ITV.

Les comunicacions s'han d'efectuar d'acord amb les indicacions que faci en cada moment el l'òrgan competent
en matèria d'inspecció tècnica de vehicles de la Generalitat de Catalunya i que es podrà consultar tant en la
web del Departament competent en matèria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya i en el portal
Canal Empresa.

Dades de la comunicació:

   - Freqüència de defectes observats per codi de defecte, gravetat i tipus de vehicle

   - Nombre d'inspeccions realitzades per tipus d'inspecció, resultat i tipus de vehicle

   - Percentatge de rebuig per tipus d'inspecció i tipus de vehicle

   - Nombre d'expedients iniciats per tipus de tràmit

(23.031.115)
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Full 1 de 2 

 

Logo operador ITV

Informe de la inspecció d’ITV 
Identificació de l’estació i del vehicle 
Número d’inspecció Estació  Adreça Raó social 
    
Línia  Box Tipus d’inspecció Import inspecció (3) Data d’inspecció Hora d’inici Hora d’acabament 
       
Classificació vehicle Marca Tipus  Contrasenya d’homologació (4) km / hores de treball  
     
(5) Categoria del vehicle Data 1a matriculació (2) Matrícula actual (1) Número de bastidor (8) Data propera inspecció 
      

Abast i traçabilitat de la inspecció 
 

1. Identificació  3.6 Camp de visió directa  5.2 Vehicle motor encesa guspira  7. Direcció  
1.1 Documentació  3.7 Disp. de retenció de la càrrega  5.3 Vehicle motor encesa compressió 7.1 Desviació de rodes  
1.2 Número de bastidor  3.8 Indicador de velocitat  6. Frens  7.2 Volant i columna de direcció  
1.3 Plaques de matrícula  3.9 Sortints interiors  6.1 Fre de servei  7.3 Caixa de direcció  
1.4. Assegurança  3.10 Elem. exclusius de veh. M2 i M3  6.2 Fre de socors  7.4 Timoneria i ròtules  
2. Cond. exterior, carrosseria, xassís 3.11 Elem.exclusius de trens turístics  6.3 Fre estacionament  7.5 Servodirecció  
2.1 Antiencastament davanter  4. Enllumenat i senyalització  6.4 Fre d’inèrcia  8. Eixos, rodes, pneumàtics, suspens. 
2.2 Carrosseria i xassís  4.1 Llums creuament i carretera  6.5 Dispositiu antibloqueig  8.1 Eixos  
2.3 Dispositius d’acoblament  4.2 Llum de marxa enrere  6.6 Dispositiu de desacceleració  8.2 Rodes  
2.4 Parafang i disp.antiprojecció  4.3 Llums indicadors de direcció  6.7 Pedal dispositiu de frenada  8.3 Pneumàtics  
2.5 Eixuga i neteja-parabrises  4.4 Senyal d’emergència  6.8 Bomba buit o compr. i dipòsit  8.4 Suspensió  
2.6 Proteccions laterals  4.5 Llums de frenada  6.9 Indicador de baixa pressió  9.Motor i transmissió   
2.7 Protecció posterior  4.6 Llum placa matric. posterior  6.10 Vàlvula regulació fre de mà  9.1 Estat general del motor  
2.8 Portes i esglaons  4.7 Llum de posició  6.11 Vàlvules de frenada  9.2 Sistema d’alimentació  
2.9 Retrovisors  4.8 Llums antiboira  6.12 Acumulador o dipòsit pressió  9.3 Sistema d’escapament  
2.10 Senyals en els vehicles  4.9 Llum de gàlib  6.13 Acoblament frens del remolc  9.4 Transmissió  
2.11 Suport ext. roda de recanvi  4.10 Catadiòptrics  6.14 Servofrè cilindre comandament  9.5 Veh. usen gas com carburant  
2.12 Vidres de seguretat  4.11 Enllumenat interior  6.15 Tubs rígids  10. Altres  
2.13 Elem. excl. veh. M2 i M3 NA 4.12 Avisador acústic  6.16 Tubs flexibles  10.1 Transport merc. perilloses  
3. Condicions de l’interior  4.13 Llum d’estacionament  6.17 Folres  10.2 Transport merc. peribles  
3.1 Seients i ancoratges  4.14 Senyalitz. obertura portes  6.18 Tambors i discs  10.3 Transport escolar  
3.2 Cinturons segur. i ancoratge  4.15 Senyalitz. lluminosa específ.  6.19 Cables, varetes, pal. connex.  10.4 Tacògraf  
3.3 Dispositius retenció d’infants  4.16 Llums de circulació diürna  6.20 Cilindres del sistema frenada  10.5 Limitació de velocitat  
3.4 Antiglaç i antibaf  5. Emissions contaminants  6.21 Vàlvula sensora de càrrega  10.6 Reformes no autoritzades  
3.5 Antirobatori i alarma  5.1 Soroll  6.22 Ajustadors tensió automàtics    
Codi personal inspector (blocs inspeccionats)     

 

Identificacions dels equips de mesura 
Emissions: Frenada: Alineació: Sorolls: Bàscula:   
Vel. Act. Lím. Vel.: Dinamòmetre: Desacceleròmetre: OBD: Altres equips:  

Mesuraments efectuats durant la inspecció 
 

Emissions: Opacitat (m-1):  CO ralentí (%):  CO ralentí accel. (%):  λ:  Soroll (dB/min-1):   

Fr
en

ad
a Fre de servei (esq./dreta) (N)  

Fluctuació (esq./dreta) (%)     Desacceleració (m/s2): 
Fre de socors (esq./dreta) (N)  Dinamòmetre (N): 
Fre d’estacionament (e/d) (N)  Alineació (m/km): 

Bàscula (kg)  Limitació velocitat (km/h): 
 

(6) Relació de defectes trobats a la inspecció 

 

Codi defecte Qualificació Descripció del defecte 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

(7) Resultat de la inspecció:   (de conformitat amb l’article 9 del RD 920/2017) 
 

En segona inspecció:  Raó social/NIF del taller   Autoreparació 

(9) Vistiplau estació,  
signatura 

 

(10) Observacions 
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Logo operador ITV

Informe de la inspección de ITV 
Identificación de la estación y del vehículo 
Número de inspección Estación  Dirección Razón social 
    
Línea  Box Tipo de inspección Importe inspección (3) Fecha inspección Hora de inicio Hora de finalización 
     
Clasificación vehículo Marca Tipo  Contrase a de homologación (4) km / horas de trabajo  
     
(5) Categoría del vehículo Fecha 1a matriculación (2) Matrícula actual (1) Número de bastidor (8) Fecha próxima inspección 
      
Alcance y trazabilidad de la inspección 
 

1. Identificación  3.6 Campo de visión directa  5.2 Veh. motor encendido chispa  7. Dirección  
1.1 Documentación  3.7 Disp. de retención de la carga  5.3 Veh. motor encend. compresión  7.1 Desviación de ruedas  
1.2 Número de bastidor  3.8 Indic. velocidad y cuentakm  6. Frenos  7.2 Volante y columna de dirección  
1.3 Placas de matrícula  3.9 Salientes interiores  6.1 Freno de servicio  7.3 Caja de dirección  
1.4. Seguro  3.10 Elem. exclusivos de veh. M2 i M3  6.2 Freno de socorro  7.4 Timonería y rótulas  
2. Acond. exterior, carrocería, chasis 3.11 Elem. exclusiv. trenes turísticos  6.3 Freno de estacionamiento  7.5 Servodirección  
2.1 Antiempotramiento delantero  4. Alumbrado y se alización  6.4 Freno de inercia  8. E es,Ruedas, eum ticos,Suspensión
2.2 Carrocería y chasis  4.1 Luces de cruce y carretera  6.5 Dispositivo antibloqueo  8.1 Ejes  
2.3 Dispositivos acoplamiento  4.2 Luz de marcha atrás  6.6 Dispositivo de desaceleración  8.2 Ruedas  
2.4 uardab y disp.antiproyec.  4.3 Luces indicadoras dirección  6.7 Pedal dispositivo de frenado  8.3 Neumáticos  
2.5 Limpia y lava parabrisas  4.4 Se al de emergencia  6.8 Bomba vacío o compr.y dep.  8.4 Suspensión  
2.6 Protecciones laterales  4.5 Luces de frenado  6.9 Indicador de baja presión  9.Motor y transmisión  
2.7 Protección trasera  4.6 Luz placa matrícula trasera  6.10 Válvula regulac. freno mano  9.1 Estado general del motor  
2.8 Puertas y pelda os  4.7 Luces de posición  6.11 Válvulas de frenado  9.2 Sistema de alimentación  
2.9 Retrovisores  4.8 Luces antiniebla  6.12 Acumulador o dep. presión  9.3 Sistema de escape  
2.10 Se ales en los vehículos  4.9 Luz de gálibo  6.13 Acoplam. frenos remolque  9.4 Transmisión  
2.11 Soporte ext.rueda repuesto  4.10 Catadióptricos  6.14 Servofreno. Cilindro de mando  9.5 Veh. usan gas como carburante  
2.12 Vidrios de seguridad  4.11 Alumbrado interior  6.15 Tubos rígidos  10. Otros  
2.13 Elem. excl. veh. M2 y M3  4.12 Avisador acústico  6.16 Tubos flexibles  10.1 Transporte merc. peligrosas  
3. Acondicionamiento interior  4.13 Luz de estacionamiento  6.17 Forros  10.2 Transporte mer. perecederas  
3.1 Asientos y sus anclajes  4.14 Senyaliz. apertura puertas  6.18 Tambores y discos  10.3 Transporte escolar  
3.2 Cintur. seguridad y anclajes  4.15 Senyaliz. luminosa específica  6.19 Cables, varill., palanc.,conex.  10.4 Tacógrafo  
3.3 Dispositivo retención ni os  4.16 Luces de circulación diurna  6.20 Cilindros del sistema frenado  10.5 Limitación de velocidad  
3.4 Antihielo y antivaho  5. Emisiones contaminantes  6.21 Válvula sensora de carga  10.6 Reformas no autorizadas  
3.5 Antirrobo y alarma  5.1 Ruido  6.22 Ajustad. tensión automáticos    
Código personal inspector (bloques inspeccionados)   

 

Identificaciones de los equipos de medida 
Emisiones: Frenado: Alineación: Ruidos: Báscula:   
Vel. Act. Lím. Vel.: Dinamómetro: Desacelerómetro: OBD: Otros:  

Medidas efectuadas durante la inspección 
 

Emisiones: Opacidad(m-1):  CO ralentí (%): CO ralentí acel. (%): λ:  Ruido (dB/min-1):   

Fr
en

ad
o Freno de servicio (izq./der.) (N)  

Fluctuación (izq./der.) (%)  Desaceleración (m/s2):  
Freno de socorro (izq./der.) (N)  Dinamómetro (N):  
Freno estacionamiento (i/d) (N)  Alineación (m/km):  

B scula (kg)  Limitación velocidad (km/h):  
 

(6) Relación de defectos encontrados en la inspección 

 

Código defecto Calificación Descripción del defecto 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

(7) Resultado de la inspección: (de conformidad con el artículo 9 del RD 920/2017) 
 

En segunda inspección:  Razón social/NIF del taller   Autoreparación 

(9) V  B  estación, firma 
 

(10) Observaciones 
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Logo operador ITV

Aspectes d’interès de la inspecció 

Les inspeccions tècniques de vehicles són realitzades d’acord amb el Reial decret 920/2017, de 23 d’octubre, pel qual es regula la inspecció 
tècnica de vehicles. Per a una adequada valoració de l’informe d’aquesta inspecció tècnica us informem que: 
 
Els defectes detectats que es relacionen a l’apartat “Relació de defectes trobats a la inspecció” es qualifiquen de la manera següent: 

• Defectes lleus (DL): són defectes que no tenen un efecte significatiu en la seguretat del vehicle o sobre el medi ambient. 
• Defectes greus (DG): són defectes que disminueixen les condicions de seguretat del vehicle o posen en risc a altres usuaris de les 

vies públiques o que poden tenir un impacte sobre el medi ambient.  
• Defectes molt greus (DMG): són defectes que constitueixen un risc directe i immediat per a la seguretat vial o tenen un impacte 

sobre el medi ambient.  

En funció de la qualificació dels defectes detectats, es determina el resultat de la inspecció que es pot consultar a l’apartat “Resultat de la 
Inspecció”: 

• Inspecció favorable: No s’han detectat defectes o els defectes detectats tenen la qualificació de lleu. Els defectes lleus han de ser 
reparats en el termini màxim de dos mesos. El vehicle pot circular dins del termini de validesa consignat a l’informe d’inspecció 
tècnica. El vehicle haurà de portar el distintiu indicat al RD 920/2017, així com l’informe d’inspecció. 

• Inspecció desfavorable: S’han detectat defectes que tenen la qualificació de greu. El vehicle queda inhabilitat per a circular per les 
vies públiques excepte per al seu trasllat al taller o, en el seu cas, per a la regularització de la situació. Un cop reparats els defectes, 
s’ha de presentar el vehicle a una estació ITV per a realitzar una nova inspecció en un termini no superior als dos mesos, comptats 
des de la realització de la primera inspecció tècnica amb resultat desfavorable. 

• Inspecció negativa: S’han detectat defectes que tenen la qualificació de molt greu. El vehicle queda inhabilitat per a circular per les 
vies públiques. En aquest cas, el trasllat del vehicle des de l’estació ITV fins al seu destí es realitzarà amb mitjans aliens al propi 
vehicle. Un cop reparats els defectes, s’ha de presentar el vehicle a una estació ITV per a la nova inspecció, en un termini no superior 
a dos mesos, comptats des de la realització de la primera inspecció tècnica amb resultat negatiu. 

Si la inspecció del vehicle per a la comprovació de l’esmena dels defectes es fa durant els dos mesos posteriors a la primera inspecció, la tarifa 
serà del 60% del seu valor (la inspecció serà gratuïta si es fa durant els primers 15 dies naturals i a la mateixa estació, es disposa d’una única 
inspecció gratuïta). 
 
En cas de superar el termini dels dos mesos, s’haurà de realitzar una nova inspecció del vehicle, sens perjudici de les possibles sancions que 
es puguin imposar. 

 
Si durant la inspecció per a la verificació de la reparació de defectes, es detectessin altres defectes qualificats al Manual de procediment 
d’inspeccions d’estacions ITV (https://ja.cat/Manual_ITV), el resultat de la inspecció es determinarà per la seva qualificació. 
 

Aspectos de interés de la inspección 

Las inspecciones técnicas de vehículos son realizadas de conformidad con el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la 
inspección técnica de vehículos. Para una adecuada valoración del informe de esta inspección técnica se le informa que: 
 
Los defectos detectados que se relacionan en el apartado "Relación de defectos encontrados en la inspección" se califican de la siguiente 
manera: 

• Defectos leves (DL): son defectos que no tienen un efecto significativo en la seguridad del vehículo o sobre el medio ambiente. 
• Defectos graves (DG): son defectos que disminuyen las condiciones de seguridad del vehículo o ponen en riesgo a otros usuarios 

de las vías públicas o que pueden tener un impacto sobre el medio ambiente.  
• Defectos muy graves (DMG): son defectos que constituyen un riesgo directo e inmediato para la seguridad vial o tienen un impacto 

sobre el medio ambiente.  

En función de la calificación de los defectos detectados, se determina el resultado de la inspección que se puede consultar en el apartado 
"Resultado de la Inspección: 

• Inspección favorable: No se han detectado defectos o los defectos detectados tienen la calificación de leve. Los defectos leves 
deben ser reparados en el plazo máximo de dos meses. El vehículo puede circular dentro del plazo de validez consignado en el 
informe de inspección técnica. El vehículo deberá llevar el distintivo indicado en el RD 920/2017, así como el informe de inspección. 

• Inspección desfavorable: Se han detectado defectos que tienen la calificación de grave. El vehículo queda inhabilitado para circular 
por las vías públicas excepto para su traslado al taller o, en su caso, para la regularización de la situación. Una vez reparados los 
defectos, se debe presentar el vehículo a una estación ITV para realizar una nueva inspección en un plazo no superior a los dos 
meses, contados desde la realización de la primera inspección técnica con resultado desfavorable. 

• Inspección negativa: Se han detectado defectos que tienen la calificación de muy grave. El vehículo queda inhabilitado para circular 
por las vías públicas. En este caso, el traslado del vehículo desde la estación ITV hasta su destino se realizará con medios ajenos al 
propio vehículo. Una vez reparados los defectos, se debe presentar el vehículo a una estación ITV para la nueva inspección, en un 
plazo no superior a dos meses, contados desde la realización de la primera inspección técnica con resultado negativo. 

Si la inspección del vehículo para la comprobación de la enmienda de los defectos se hace durante los dos meses posteriores a la primera 
inspección, la tarifa será del 60% de su valor (la inspección será gratuita si se realiza durante los primeros 15 días naturales y en la misma 
estación, se dispone de una única inspección gratuita). 
 
En caso de superar el plazo de dos meses, se deberá realizar una nueva inspección del vehículo, sin perjuicio de las posibles sanciones que 
eventualmente se pudieran imponer. 

 
Si durante la inspección para la verificación de la reparación de defectos, se detectaran otros defectos calificados en el Manual de 
procedimiento de inspecciones de estaciones ITV (https://ja.cat/Manual_ITV), el resultado de la inspección se determinará por su calificación. 
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Logo operador ITV

Informe de tràmits administratius de la ITV 
Identificació de l’estació, sol licitant, servei i vehicle 
Núm. expedient Estació  Adreça Raó social 
    
Tipus de servei Sol licitud Import servei Data i hora de la sol licitud / lliurament 
No periòdica      
Matrícula Número de bastidor Marca Tipus  
     
      
Tipus de servei i codi identificador 
 

Tràmit CR Descripció 
    
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Documentació requerida per al tràmit 
 

Document Valoració Document Valoració 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Referència de l’informe d’inspecció associat. 
Número d’informe tècnic 
 
Incompliments 

 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

 

Resultat del tràmit administratiu:  
  Favorable  
  Pendent de correcció  
  Desfavorable 

 

Vistiplau estació, signatura 
 

Observacions: 
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Logo operador ITV

Informe de tr mites administrativos de la ITV 
Identificación de la estación, solicitante, servicio y vehículo 
Núm. expediente Estación  Dirección Razón social 
    
Tipo de servicio Solicitud Importe servicio Data i hora de la solicitud / entrega 
No periódica      
Matrícula Número de bastidor Marca Tipo  
     
      
Tipo de servicio y código identificador 
 

Tr mite CR Descripción 
    
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Documentación requerida para el tr mite 
 

Documento Valoración Documento Valoración
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Referencia del informe de inspección asociado. 
Número de informe técnico 
 
Incumplimientos 

 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

 

Resultado del tr mite administrativo:  
  Favorable  
  Pendiente de corrección  
  Desfavorable 

 

V  B  estación, firma 
 

Observaciones: 
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