
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET LLEI 45/2020, de 17 de novembre, sobre l'habilitació transitòria i extraordinària per continuar la
prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles.

 

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom del rei, pel president o
presidenta de la Generalitat.

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern, i atès el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del
president de la Generalitat de Catalunya;

D'acord amb això, promulgo el següent

 

 

DECRET LLEI

 

Exposició de motius

La inspecció tècnica de vehicles (ITV) té per objecte principal la comprovació periòdica que els vehicles
compleixen les condicions de seguretat i ambientals que exigeix la normativa aplicable en el moment de la
seva homologació o, si s'escau, adaptació. També té per objecte altres inspeccions en cas de reformes i altres
tràmits.

La finalitat de la inspecció tècnica de vehicles és detectar les deficiències mecàniques que poden comprometre
la seguretat viària i, per això, té caràcter obligatori, establert per la normativa vigent. El caràcter obligatori de
la inspecció tècnica de vehicles imposa a l'Administració pública competent la necessitat de vetllar perquè el
servei es presti adequadament i també assegurar la seva qualitat.

El règim d'aquesta intervenció pública ha anat evolucionant per adaptar-se a les necessitats canviants del
servei i del parc de vehicles existent. La Generalitat va optar des de l'inici de la seva actuació, l'any 1982, per
l'externalització del servei d'inspecció en operadors privats i, en una primera etapa, va escollir el règim jurídic
de la concessió administrativa.

Amb la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, es va substituir la figura de la concessió per un
nou règim jurídic d'autorització administrativa dels operadors externs. Aquest règim d'autorització, que
concreta 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, està subjecte a una planificació territorial i a una sèrie de restriccions i
limitacions amb l'objectiu d'assegurar una cobertura suficient a tot el territori de la xarxa d'inspecció i de
promoure la competència.

El Decret 45/2010, de 30 de març, va aprovar el Pla territorial de noves estacions d'inspecció tècnica de
vehicles de Catalunya per al període 2010-2014; i mitjançant l'Ordre IUE/279/2010, de 7 de maig, es va
publicar la convocatòria i es van aprovar les bases que regulen el concurs públic per accedir a l'autorització de
noves estacions d'inspecció tècnica de vehicles que preveu el Pla territorial del Decret 45/2010, de 30 de març,
abans esmentat.

El règim jurídic vigent ha comportat una conflictivitat jurídica important i, com a conseqüència, el Tribunal
Suprem ha anul·lat dos dels requisits que l'esmentat Decret 30/2010, 2 de març, establia que havien de
complir els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles. Un dels requisits el regula l'article 74,
relatiu a la quota màxima de mercat de cada empresa o grup d'empreses autoritzades; i l'altre l'article 75,
relatiu a les distàncies mínimes entre les estacions d'inspecció tècnica de vehicles autoritzades a una mateixa
empresa o grup d'empreses.
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El Tribunal Suprem també ha anul·lat la disposició addicional segona del mateix Decret 30/2010, de 2 de març,
que permetia als operadors habilitats d'acord amb la Llei 10/2006, de 19 de juliol, de la prestació dels serveis
d'inspecció en matèria de seguretat industrial, autoritzats en el nou règim, utilitzar per a la realització de les
tasques d'inspecció que els corresponen els béns i els drets de les concessions anteriors que havien de revertir
a la Generalitat de Catalunya.

Els operadors esmentats estaven obligats a pagar a la Generalitat de Catalunya una contraprestació econòmica
per l'ús dels béns i els drets dels antics concessionaris, per la qual cosa el Tribunal Suprem també ha anul·lat
l'Ordre IUE/468/2010, de 27 de setembre, pel qual es regula la contraprestació econòmica per l'ús per part
dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles dels béns i drets revertits de les antigues
concessions administratives.

D'altra banda, el Tribunal Suprem ha anul·lat l'Ordre IUE/279/2010, de 7 de maig, per la qual s'obre la
convocatòria i s'aproven les bases que regulen el concurs públic per accedir a l'autorització de noves estacions
d'inspecció tècnica de vehicles previstes en el Pla territorial pel Decret 45/2010, de 30 de març. El Tribunal
Suprem considera que en la mesura que l'Ordre IUE/279/2010, de 7 de maig, inclou condicions i requisits que
preveu el Decret 30/2010, de 2 de març, declarats nuls, també s'ha d'anul·lar.

Finalment, el Pla territorial de noves estacions a partir del qual es convoquen els nous concursos ha perdut la
seva vigència, ja que el Decret 45/2010, de 30 de març, que el va aprovar, definia la seva temporalitat per al
període 2010-2014.

Per tant, ens trobem en una conjuntura en la qual el model definit per la Llei 12/2008, de 31 de juliol, es troba
estancat, i en perill la continuïtat de la prestació del servei de la ITV a Catalunya, ja que, d'una banda, els
operadors autoritzats d'acord amb l'Ordre IUE/279/2010, de 7 de maig, tenen anul·lada l'autorització i no
podrien continuar actuant; i, de l'altra, els antics operadors autoritzats en el nou règim no podrien continuar
utilitzant els béns i els drets de les concessions anteriors per realitzar les tasques d'inspecció.

D'acord amb la Directiva 2014/45/UE, de 3 d'abril de 2014, relativa a les inspeccions tècniques periòdiques
dels vehicles de motor i dels seus remolcs, i per la qual es deroga la Directiva 2009/40/CE, la inspecció tècnica
de vehicles és una activitat sobirana que necessàriament han de realitzar els estats, o els organismes públics o
privats sota la seva supervisió. La inspecció tècnica de vehicles es defineix com un servei d'interès general
relacionat amb el transport, que té per objectiu, d'una banda, assegurar que els vehicles estiguin en bones
condicions des del punt de vista de la seguretat i el medi ambient durant tota la seva vida útil; i, de l'altra, la
prevenció dels riscos associats a les deficiències de seguretat dels vehicles que incideixen negativament en la
seguretat viària i poden contribuir a provocar accidents de trànsit amb ferits i víctimes mortals. Per tant, és un
servei essencial que no es pot deixar de prestar. La Directiva 2014/45/UE, de 3 d'abril, ha estat transposada
pel Reial decret 920/2017, de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles.

És per tot això exposat que es donen les circumstàncies d'extraordinària i urgent necessitat que habiliten per
dictar un decret llei, ja que es requereix una intervenció normativa immediata, de rang legal, que garanteixi la
continuïtat, amb caràcter excepcional i transitori, de la prestació del servei d'ITV pels operadors que presten el
servei en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, en tant no es defineixi un nou marc jurídic, amb
l'aprovació pel Parlament d'una llei que reguli el servei d'interès general de la inspecció tècnica de vehicles, que
atorgui seguretat jurídica a l'activitat; es du a terme l'activitat administrativa que comporta l'execució dels
pronunciaments judicials, activitat que requereix el compliment d'uns terminis que podria comportar greus
alteracions en la prestació del servei si no es garantís la continuïtat de manera transitòria i excepcional; i es
resol l'expedient posterior d'alienació onerosa.

S'estableix, en relació amb els operadors de la inspecció habilitats d'acord amb l'article 2 de la Llei 10/2006, de
19 de juliol, i autoritzats en el nou règim, que d'acord amb la disposició addicional segona del Decret 30/2010,
de 2 de març, utilitzen per a la realització de les tasques d'inspecció els béns i els drets de les concessions
anteriors, que han de ser objecte de reversió a conseqüència de la finalització de les antigues concessions, que
poden continuar prestant el servei d'inspecció tècnica de vehicles, sols pel període de temps imprescindible i
necessari per a concloure els procediments regulats a l'article 3 d'aquest Decret llei i fins que el Parlament
aprovi la llei que reguli amb caràcter general la inspecció tècnica de vehicles i entri en vigor el nou sistema
d'habilitació dels operadors.

Des de la perspectiva de la garantia de prestació del servei, l'habilitació transitòria i extraordinària procedeix
perquè cap dels pronunciaments jurisdiccionals sobre el règim jurídic de la inspecció tècnica de vehicles no ha
qüestionat que els operadors actuals que presten el servei, destinataris d'aquesta habilitació, compleixen els
requisits tècnics que afecten la seva competència i que són els que garanteixen la qualitat del servei.

Així mateix, es considera necessària la suspensió de noves autoritzacions de titulars d'estacions tècniques de
vehicles fins que s'estableixi el nou marc jurídic amb l'aprovació pel Parlament d'una llei que reguli el servei
d'interès general de la inspecció tècnica de vehicles, per tal d'evitar que es consolidin situacions que puguin no
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ser compatibles amb el nou marc jurídic que reguli l'activitat.

Aquest Decret llei es fonamenta en les competències exclusives que la Generalitat de Catalunya exerceix en
matèria d'indústria, d'acord amb l'article 139.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Atès el que preveu l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del
Govern; en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; a proposta del
conseller d'Empresa i Coneixement, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Habilitació dels operadors autoritzats d'acord amb el Decret 30/2010

El servei d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) es continuarà prestant, amb caràcter excepcional i transitori, pels
mateixos operadors que el presten en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, i d'acord amb el
seu annex, que inclou la totalitat de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles existents a Catalunya.

 

Article 2

Condicions de la prestació del servei. Taxes i contraprestació econòmica per l'ús dels béns i els drets

2.1 Els operadors habilitats d'acord amb aquest Decret llei han de continuar prestant el servei d'inspecció
tècnica de vehicles en les mateixes condicions actuals i han de continuar abonant les taxes que preveu la
normativa vigent en matèria de taxes i preus públics a conseqüència de la seva activitat inspectora.

2.2 Els operadors autoritzats per a la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles d'acord amb l'article
80.2 del 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, han d'abonar, a més del que disposa l'apartat 2.1 anterior, una quantia
com a contraprestació econòmica per l'ús dels béns i els drets de les antigues concessions que consistirà en el
2% dels ingressos provinents de les inspeccions realitzades mensualment per cada estació d'ITV.

2.3 Aquesta contraprestació econòmica s'abonarà a l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial de la
Generalitat de Catalunya durant els vint primers dies del mes següent a la realització de les inspeccions,
d'acord amb les instruccions que aquell òrgan estableixi.

 

Article 3

Reversió dels béns i drets de les antigues concessions

3.1 El departament competent en matèria de seguretat industrial ha de dur a terme les actuacions oportunes
per concloure el procediment de reversió dels béns procedents de les antigues concessions administratives del
servei d'inspecció tècnica de vehicles.

3.2 La reversió dels béns immobles que no siguin propietat de les empreses concessionàries i, en
conseqüència, dels quals no és possible la transmissió patrimonial, comporta el pagament a la Generalitat
d'una contraprestació econòmica equivalent al valor de mercat, en els termes i els terminis que estableixin les
resolucions administratives corresponents. En aquest cas, el pagament de la quantia ha de comportar la
continuació en la prestació del servei en l'estació que correspongui, fins que el Parlament aprovi la llei que
reguli el règim jurídic del servei d'interès general de la inspecció tècnica de vehicles i s'atorgui el nou sistema
de títols habilitants als operadors que s'estableixi.

 

Article 4

Termini de l'habilitació

L'habilitació a la qual es refereix l'article 1 d'aquest Decret llei perquè els actuals operadors continuïn prestant
el servei d'inspecció tècnica de vehicles té caràcter excepcional i transitori, i només pel període de temps
imprescindible i necessari per concloure els procediments regulats a l'article 3 i fins que el Parlament aprovi la
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llei que reguli amb caràcter general la inspecció tècnica de vehicles i entri en vigor el nou sistema d'habilitació
dels operadors.

 

 

Disposició addicional

Suspensió de noves autoritzacions

Se suspèn l'atorgament de noves autoritzacions de titulars d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles que
preveuen els articles 26.1 i 37 de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, fins a l'entrada en
vigor d'una nova llei que reguli el nou marc jurídic del servei d'interès general de la inspecció tècnica de
vehicles.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Projecte de llei de regulació de la inspecció tècnica de vehicles

El Govern, en el termini màxim de quinze mesos a comptar des de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, ha de
presentar al Parlament un projecte de llei que reguli el servei d'interès general de la inspecció tècnica de
vehicles.

 

Segona

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals correspongui ho facin complir.

 

 

Barcelona, 17 de novembre de 2020

 

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda

 

Ramon Tremosa i Balcells

Conseller d'Empresa i Coneixement

 

 

 

Annex

Estacions d'inspecció tècnica de vehicles que actualment presten serveis d'ITV a Catalunya
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Operador Província* Comarca SSTT** Estació Línies

APPLUS B Barcelonès Barcelona B-02 Badalona 4

APPLUS B Baix Llobregat Barcelona B-05 Sant Just Desvern 2

APPLUS B Baix Llobregat Barcelona B-07 Sant Joan Despí 2

APPLUS B Maresme Barcelona B-08 Argentona 3

APPLUS B Alt Penedès Barcelona B-09 Olèrdola 2

APPLUS B Barcelonès Barcelona B-10 Puigmadrona 2

APPLUS B Baix Llobregat Barcelona B-11 Cornellà 3

APPLUS B Anoia Barcelona B-12 Igualada 2

APPLUS B Barcelonès Barcelona B-14 Diputació 2

APPLUS B Barcelonès Barcelona B-15 Motors 4

APPLUS B Garraf Barcelona B-17 Vilanova i la Geltrú 2

APPLUS B Vallès Oriental Barcelona B-18 Granollers 3

APPLUS B Baix Llobregat Barcelona B-21 Sant Andreu de la Barca 2

APPLUS B Vallès Occidental Barcelona B-24 Sabadell 3

TUV SUD B Vallès Oriental Barcelona B-26 Sant Celoni 2

TR CERTIO B Vallès Occidental Barcelona B-03 Viladecavalls 4

TR CERTIO B Bages Barcelona B-06 Manresa 2

TR CERTIO B Berguedà Barcelona B-13 Berga 2

TR CERTIO B Barcelonès Barcelona B-16 Còrsega 3

TR CERTIO B Barcelonès Barcelona B-19 Avila 3

TR CERTIO B Cim Vallès Barcelona B-20 CIM - Vallès 2

TR CERTIO B Vallès Occidental Barcelona B-22 Sant Cugat 3

TR CERTIO B Barcelonès Barcelona B-23 Caracas 2

TR CERTIO L Solsonès Barcelona L-06 Solsona 1

ITEVELESA B Bages Barcelona B-25 Sant Fruitós 2

PREVENCONTROL B Osona Barcelona B-04 Vic 3

PREVENCONTROL GI Gironès Girona GI-02 Celrà 3

PREVENCONTROL GI Empordà Girona GI-03 Vilamalla 3
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PREVENCONTROL GI Garrotxa Girona GI-04 Olot 2

PREVENCONTROL GI Baix Empordà Girona GI-06 Palamós 2

PREVENCONTROL GI Selva Girona GI-07 Blanes 3

PREVENCONTROL GI Ripollès Girona GI-08 Ripoll 1

PREVENCONTROL GI Gironès Girona GI-09 Girona 3

APPLUS GI Cerdanya Lleida GI-05 Puigcerdà 1

APPLUS L Segrià Lleida L-02 Lleida 4

APPLUS L Pallars Jussà Lleida L-03 Tremp 1

APPLUS L Segarra Lleida L-05 Granyanella 2

APPLUS L Noguera Lleida L-07 Artesa de Segre 1

APPLUS L Vall d'Aran Lleida L-08 Vielha 1

APPLUS L Pallars Sobirà Lleida L-09 Sort 1

TUV SUD L Garrigues Lleida L-11 les Borges Blanques 1

CERTIO L Alt Urgell Lleida L-04 Montferrer 1

ITEVELESA L Alta Ribagorça Lleida L-10 Pont de Suert 1

APPLUS T Baix Camp Tarragona T-02 Reus 4

APPLUS T Conca de Barberà Tarragona T-05 Montblanc 1

APPLUS T Tarragonès Tarragona T-06 Tarragona 3

ITEVELESA T Baix Penedès Tarragona T-07 Bellvei 2

APPLUS T Baix Ebre Terres de l'Ebre T-03 Tortosa 2

APPLUS T Ribera d'Ebre Terres de l'Ebre T-04 Móra la Nova 2

TUV SUD T Montsià Terres de l'Ebre T-08 Amposta 2

APPLUS    M-01  

APPLUS    M-08  

APPLUS    MA-05  

APPLUS    MA-07  

TUV SUD    M-12  

TUV SUD    M-13  

CERTIO    M-03  

ITEVELESA    M-11  
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PREVENCONTROL    M-09  

PREVENCONTROL    M-10  

 

*

B, Barcelona

G, Girona

L, Lleida

T, Tarragona

 

**SSTT, serveis territorials

 

(20.322.084)
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