TARIFES VIGENTS L’ANY 2018 PELS SERVEIS D’INSPECCIÓ
TÈCNICA DE VEHICLES FETS PER L’ENTITAT
CONCESSIONÀRIA
(Aprovada pel Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 11 d’octubre de 2017 i publicada en el
BOIB núm. 169, de dia 21 d’octubre de 2017)

Les tarifes vigents a partir de dia 1 de gener de 2018 pels serveis d’inspecció tècnica de
vehicles que presta l’entitat concessionària i que es detallen a continuació, són les
següents:
SERVEIS

COST UNITARI (€)

1 Inspecció periòdica de vehicles pesants

36,49 €

2 Inspecció periòdica de vehicles lleugers

29,18 €

3 Inspecció periòdica de quadricicles, quads i turismes

21,98 €

4 Inspecció periòdica de vehicles de 2 i 3 rodes

13,20 €

5 Inspecció d’emissió de gasos en vehicles pesants dièsel

35,66 €

6

Inspecció d’emissió de gasos en vehicles lleugers i turismes
dièsel

7 Inspecció d’emissió de gasos en vehicles amb catalitzador
8

Inspecció de vehicles accidentats amb inspecció periòdica
inclosa

9 Suplement per inspecció a l’Estació mòbil

17,98 €
5,15 €
125,82 €
15,81 €
54,24 €

10 Desplaçament [p = 55,05€ + (n-1) * 5,52€] variable segons n*
5,52 €
11 Pesatge

3,85 €

12 Segones inspeccions periòdiques de vehicles pesants

10,94 €

13 Segones inspeccions periòdiques de vehicles lleugers

8,75 €

Segones inspeccions periòdiques de quadricicles, quads i
turismes

6,61 €

15 Segones inspeccions periòdiques de vehicles de 2 i 3 rodes

3,96 €

16 Segona inspecció d’emissió de gasos en vehicles pesants dièsel

10,70 €

14

17

Segona inspecció d’emissió de gasos en vehicles lleugers i
turismes dièsels

5,39 €
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Inspecció específica de vehicles de transport escolar i de
menors

22,83 €

* n= nombre de vehicles per inspeccionar en un mateix desplaçament
* Suplement per a inspecció fora de l’horari de treball: el preu s’incrementa en un 25 %
(sols es poden fer fora de l’horari de treball a petició de la persona interessada).
* Per a la segona inspecció de comprovació de la correcció dels defectes observats a la
inspecció periòdica (excepte vehicles agrícoles) amb resultat desfavorable, s’abona 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 fa una inspecció completa al vehicle i s’abona el
100 % de la taxa corresponent.
* Si el resultat de la inspecció periòdica (excepte vehicles agrícoles) és desfavorable, els
defectes observats no obliguen a passar per la línia d’inspecció per comprovar-ne la
correcció i no són més de 4 defectes greus, es concedeix un termini màxim de 7 dies
hàbils per poder passar la segona inspecció sense abonar taxes.
* Les taxes caduquen un any després de la data d’obertura dels expedients que les
motiven.
* A aquestes tarifes, s’hi afegeix l’IVA.

