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Secció I. Disposicions generals
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI

3575 Aprovació definitiva de les Tarifes aplicables l'any 2015 als serveis d'inspecció tècnica de vehícles,
que presta l'entitat concessionària del servei

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 11 de desembre de 2014, va aprovar la revisió de les Tarifes aplicables l’any 2015 en la
prestació dels serveis d’inspecció tècnica de vehicles, realitzats per l’entitat concessionària del servei, amb motiu de l’aplicació de la variació
anual de l’IPC.

Així mateix, a proposta del grup del PSOE, es va aprovar per majoria, la modificació del segon paràgraf de la proposta orginal que es
transcriu a continuació:

Allà on diu:

“Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i notificar-lo a la concessionària del Servei “General de Servicios ITV,
S.A.”, amb la indicació dels peus de recursos que escaiguin.”

Ha de dir:

“Segon.- Les presents tarifes s’exposaran al públic en el tauler d’anuncis del Consell de Mallorca durant el termini de trenta dies hàbils, a fi
que els interessats puguin presentar les reclamacions que estimin oportunes”.

En compliment d’aquest acord, l’expedient es va sotmetre a informació pública, durant el termini de trenta dies perquè totes les persones que
hi estiguessin interessades poguessin examinar l’expedient i formular-hi les reclamacions pertinents, mitjançant la inserció del anuncis
corresponents en el BOIB núm. 175 de dia 23 de desembre de 2014, en el tauler d’edictes des de dia 23 de desembre de 2014 a 4 de febrer de
2015 i en el diari Ultima Hora de dia 14 de gener de 2015.

Durant aquest termini no s’hi va presentar cap al·legació, per la qual cosa i, de conformitat amb el que va aprovar el Ple, l’acord va esdevenir
definitiu.i es va ordenar que se’n publicàs íntegrament el text en el , que s’incorpora com a annex.Butlletí Oficial de les Illes Balears

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de publicar
aquest acord. Tot això, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No
obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

 

ANNEX

TARIFES APLICABLES EL 2015 PELS SERVEIS D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES APLICABLES QUE PRESTA
L’ENTITAT CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI.

SERVEIS COST UNITARI (€)

1 Inspecció periòdica vehicles pesants 36,13 €

2 Inspecció periòdica vehicles lleugers 28,89 €

3 Inspecció periòdica quadricicles, quads i turismes 21,77 €

4 Inspecció periòdica vehicles de 2 i 3 rodes 13,07 €

5 Inspecció emissió gasos vehicles pesants dièsel 35,30 €

6 Inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes dièsel 17,80 €

7 Inspecció emissió de gasos vehicles amb catalitzador 5,09 €

8 Inspecció vehicles accidentats amb inspecció periòdica inclosa 124,59 €

9 Suplement per inspecció a l'Estació mòbil 15,65 €

54,52 €
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SERVEIS COST UNITARI (€)

10 Desplaçament [p = 54,52€+ (n-1) x 5,46€] variable segons n* 5,46 €

11 Pesatge 3,81 €

12 Segones inspeccions periòdiques vehicles pesants. 10,84 €

13 Segones inspeccions periòdiques vehicles lleugers. 8,66 €

14 Segones inspeccions periòdiques quadricicles, quads i turismes. 6,54 €

15 Segones inspeccions periòdiques vehicles de 2 i 3 rodes. 3,92 €

16 Segona inspecció emissió gasos vehicles pesants dièsel 10,59 €

17 Segona inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes dièsel 5,33 €

28 Inspecció específica vehicles transport escolar i de menors 22,61 €

* n = nombre de vehicles a inspeccionar en un mateix desplaçament

 

· Suplement per a inspecció fora de l’horari de treball: el preu s’incrementarà en un 25% (sols es podran realitzar fora de l’horari de treball a
petició de l’interessat).

· Per a la segona inspecció de comprovació de la correcció dels defectes observats a la inspecció periòdica (excepte vehicles agrícoles) amb
resultat desfavorable, s’abonarà una taxa del 30% de la primera, sempre que el termini de presentació del vehicle no sigui superior a dos
mesos; en aquest cas es procedirà a realitzar una inspecció completa al vehicle, abonant el 100% de la taxa corresponent.

· En el cas que el resultat de la inspecció periòdica (excepte vehicles agrícoles) sigui desfavorable, i que els defectes observats no obliguin a
passar per la línia d’inspecció per comprovar la seva correcció, i no siguin més de 4 defectes greus, es concedirà un termini màxim de 7 dies
hàbils per poder passar la segona inspecció sense abonar taxes.

· Les taxes caducaran a l’any de la data d’obertura dels expedients que les motiven.

·  A aquestes tarifes s’hi afegirà l’IVA.

 

Palma, 20 de febrer de 2015
 

Per delegació de la presidenta,
el secretari general

(Decret de dia 4 de setembre de 2012, BOIB núm. 147, de 9 d’octubre)
Jeroni M. Mas Rigo
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