EDICTE
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LA TAXA PELS SERVEIS QUE
ES PRESTEN A LES ESTACIONS D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES DE
MENORCA
Publicat en el BOIB núm. 123, de 7.10.2017, en el Diari Menorca de 5.10.2017 i en el
tauler d'Edictes de la Corporació de dia 9.10.2017 a dia 21.11.2017, anunci relatiu a
l’acord adoptat pel Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter
extraordinari de 25 de setembre de 2017, pel qual s’aprova inicialment la
MODIFICACIÓ DE LA TAXA PELS SERVEIS QUE ES PRESTEN A LES
ESTACIONS D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES DE MENORCA, sense que
dins del termini legal d’exposició al públic s’hagi presentat cap reclamació al respecte,
s’entén elevada a definitiva la seva aprovació, fent-se públic el text íntegre de
l’esmentada ordenança fiscal.
Així mateix, es fa públic que aquesta modificació entrarà en vigor dia 1 de gener de
2018 o, si es publica amb posterioritat a aquesta data, l'endemà de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS PRESTATS A
LES ESTACIONS D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES A MENORCA
FONAMENT LEGAL.
Article 1.- En virtut del que estableixen els articles 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, els 20 a 27 i el 122 de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals, la Llei 13/1993, de 20 de desembre,
d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'inspecció tècnica de
vehicles (ITV), el Reial decret 2042/1994, de 14 d'octubre, regulador de l'ITV i la Llei
2/1997, de 3 de juny, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el
Consell Insular de Menorca estableix la taxa pels serveis prestats en les estacions
d'ITV a Menorca, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
FET IMPOSABLE.
Article 2.- Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'activitat, tant tècnica com
administrativa, que es desenvolupa, a instància de part, en les estacions d'ITV a
Menorca.
SUBJECTE PASSIU.
Article 3.- Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les
persones físiques, o jurídiques que sol·licitin o es beneficiïn dels esmentats serveis.
MERITACIÓ.
Article 4.- La taxa es meritarà quan s'iniciï la prestació del servei per part de
l'Administració, amb la recepció de la sol·licitud i corresponent iniciació de l'expedient.
QUOTES.
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Article 5.- La quota tributària es determina per una quantitat fixa, segons la naturalesa
del servei/activitat que es realitzi, conformement amb la taula següent:

CONCEPTE

TAXES 2018
AMB IVA

TAXES 2018
SENSE IVA

IVA 2018

1ª revisió periòdica vehicles pesants

42,03 €

34,734

7,294

2ª revisió periòdica vehicles pesants

21,01 €

17,366

3,647

1ª revisió periòdica vehicles lleugers

33,57 €

27,746

5,827

2ª revisió periòdica vehicles lleugers

16,79 €

13,873

2,913

1ª revisió periòdica turismes

25,19 €

20,819

4,372

2ª revisió periòdica turismes

12,59 €

10,409

2,186

1ª revisió periòdica vehicles 2,3 rodes

15,06 €

12,443

2,613

2ª revisió periòdica vehicles 2,3 rodes

7,53 €

6,221

1,306

Suplement estació mòbil 1ª inspecció

17,94 €

14,829

3,114

Suplement estació mòbil 2ª inspecció

8,97 €

7,414

1,557

Revisió prèvia matriculació vehicles
usats
d'importació
no
exempts
d'homologació

134,13 €

110,848

23,278

Revisió prèvia matriculació vehicles
importats per importador que no és el
representant oficial a Espanya

134,13 €

110,848

23,278

Revisió prèvia Vehicles importats
exempts d'homologació de tipus RD
2140/85

97,02 €

80,182

16,838

Revisió prèvia matriculació de vehicles
espanyols
o
d'importació
per
representant oficial

60,38 €

49,903

10,480

Revisió prèvia al canvi de matrícula
regulada per RD 1539/96

60,38 €

49,903

10,480

Reformes d'importància amb projecte

34,32 €

28,367

5,957

Reformes d'importància sense projecte

16,73 €

13,830

2,904

Duplicats de tarja d'ITV

20,42 €

16,874

3,544

Verificació
taxímetres

precinte

d'aparells

13,15 €

10,871

2,283

extraordinària

transport

31,91 €

26,370

5,538

Inspecció certificat remolc

21,58 €

17,832

3,745

Anotació targeta d'ITV

8,40 €

6,939

1,457

Pesatge

5,10 €

4,212

0,884

10,68 €

8,827

1,854

Anàlisi de fums

10,68 €

8,827

1,854

Carpeta instància

1,02 €

0,840

0,176

5,70 €

4,711

0,989

Inspecció
escolar

Inspecció
regloscopi

Emissió
prèvia

i

enllumenat

certificats

sense

mitjançant

inspecció
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Emissió certificats amb inspecció prèvia

16,79 €

13,878

2,914

Emissió de duplicat de full d'inspecció
periòdica i/o adhesiu

5,70 €

4,711

0,989

Llibre de registre per a fabricants de
vehicles

52,71 €

43,560

9,148

1ª inspecció emissions contaminants
vehicles pesants diesel

43,16 €

35,665

7,490

2ª inspecció emissions contaminants
vehicles pesants diesel

13,10 €

10,823

2,273

1ª inspecció emissions contaminants
vehicles lleugers diesel

21,77 €

17,994

3,779

2ª inspecció emissions contaminants
vehicles lleugers diesel

6,47 €

5,347

1,123

1ª inspecció emissions contaminants
vehicles amb catalitzador

5,73 €

4,735

0,994

2ª inspecció emissions contaminants
vehicles amb catalitzador

1,75 €

1,444

0,303

Desplaçaments
P= T+(n-1)*S n= Número de vehicles/IVA exclòs

TAXA 2018

IVA

(T) Desplaçaments

64,34

11,166

(S) Suplement per vehicle en desplaçaments ( 10% de la
taxa per desplaçament)

6,43

1,117

Suplement per inspecció fora de l'horari de feina a petició de la persona usuària: El preu
s'incrementarà en un 25%
Quan es porti a terme una operació d'arrodoniment, haurà de fer-se arrodonint per excés o per
defecte al múltiple de cinc més proper,
Si s'obté una quantitat exactament igual a la meitat d'aquest múltiple (0,025), l'arrodoniment es
farà a l'alçada.

NORMES DE GESTIÓ
Article 6.- Aquesta taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, i s'haurà de satisfer
prèviament a la prestació del servei, de manera que no es prestarà sens acreditar-ne
el pagament corresponent.
Això no obstant, en el supòsit de falta de pagament d'aquesta taxa, el seu import podrà
exigir-se pel procediment de constrenyiment i els actes que se'n derivin s'adaptaran al
previst en el Reglament general de recaptació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.
En tot el que no prevegi la present Ordenança s'aplicaran les normes contingudes en
la Llei 39/88, reguladora de les hisendes locals, i en la Llei general tributària.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA.
En el cas de modificar-se el tipus d'IVA s'imputarà dita modificació als preus sense
necessitat de nova tramitació.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança fiscal, entrarà en vigor un cop aprovada definitivament i després
de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Contra l'acord precedent, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, en el
termini de dos mesos a partir de l’endemà del dia que es publiqui aquest edicte al
Butlletí Oficial de les Illes Balears, recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
Tot això sens perjudici que pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu
procedent en dret.
Tot l'anterior s’ajusta a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula de la jurisdicció
contenciosa administrativa, i a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Finalment, escau d'indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn
l'eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se'n puguin derivar,
excepte que l'autoritat competent ho acordi expressament.

LA SECRETÀRIA INTERINA

Rosa Salord Olèo
Signat a Maó en la data de la signatura
electrònica que consta en aquest document
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