ÍNDEX:
En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes
vigents, així com diferent informació d’interès.
(Es pot accedir-hi directament clicant damunt el punt en qüestió)
1. Tarifes 2017
2. Quan cal passar la ITV
3. Comunicat de premsa del M.I Govern en relació al no enviament de les
cartes de convocatòria ITV.
4. Com puc conèixer quan li toca, al meu vehicle la primera inspecció periòdica
obligatòria?
4.1. Consultant l’apartat “observacions” en el permís de circulació (carta
groga)
4.2. Consultant el certificat de revisió vigent i/o distintiu ITV
a.
b.
c.
d.

Certificat de revisió
Distintiu ITV (turismes)
Targeta de transport (vehicles comercials)
Distintiu ITV (motocicletes)

4.3. Consultant telefònicament o via Web
5. Quin és el període per realitzar la ITV dins del termini de validesa?
5.1. Tarifa dintre de termini
5.2. Tarifa fora de termini
5.3. Exemple turisme - moto

TORNAR A ÍNDEX

1-TARIFES
INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES ANY 2017
ITV SERVEIS, S.A - NRT: A-707191-T
Sumari: Edicte del 01-02-2017 pel qual és públic els preus de les
inspeccions tècniques de vehicles, per a l’exercici 2017
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2-

QUAN CAL PASSAR LA ITV?

TIPUS

ANTIGUITAT
Fins a 5 anys
De 5 a 9 anys
Més de 9 anys

PERIODICITAT
Exempt
Biennal
Anyal

TIPUS

ANTIGUITAT
Fins a 5 anys
De 5 a 9 anys
Més de 9 anys

PERIODICITAT
Exempt
Biennal
Anyal

TIPUS

ANTIGUITAT
Fins a 15 anys
Més de 15 anys

PERIODICITAT
Semestral
Trimestral

TIPUS

ANTIGUITAT
Fins a 15 anys
Més de 15 anys

PERIODICITAT
Anyal
Semestral

TIPUS

ANTIGUITAT

PERIODICITAT

En tot cas

Anyal

ANTIGUITAT

PERIODICITAT

En tot cas

Exempt

TIPUS

NOTA: En tots els casos, l’antiguitat del vehicle es computa a partir de la data de la seva
fabricació. (Llei del Codi de la Circulació, Article 167)
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3- COMUNICAT DE PREMSA DEL M.I. GOVERN D’ANDORRA
EN RELACIÓ AL NO ENVIAMENT DE LES CARTES DE
CONVOCATÒRIA ITV.

Versió per imprimir (AGOST 2008)
• ECONOMIA

El Govern deixarà d’enviar les cartes als
usuaris que han de passar la ITV
Redacció
Andorra la Vella

• L’oficina del Portaveu va informar ahir que el Govern deixarà d’enviar les cartes de
convocatòria per superar la inspecció tècnica de vehicles (ITV). A més, els avisos
corresponents als vehicles que l’han de passar per primera vegada deixaran de
publicar-se al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, tal com es feia fins ara, perquè
és una informació que ja figura al permís de circulació.
La mesura es començarà a aplicar el setembre vinent i es pren perquè el ministeri
d’Economia, competent en aquesta matèria, entén que els usuaris ja disposen
d’informació i de mitjans suficients per conèixer la data en què els vehicles han de
passar aquesta inspecció. A més, ha pogut constatar que darrerament alguns ciutadans
no rebien la convocatòria de la inspecció a temps.
A partir d’ara, des del ministeri s’intentarà que les noves tecnologies guanyin terreny i
que els usuaris s’informin per altres vies de la data corresponent per passar la ITV.
Així, es podrà consultar la pàgina www.itvserveis.ad, que conté totes les dades
necessàries per saber quan un vehicle necessita passar la inspecció. També hi haurà la
possibilitat de consultar-ho al servei telefònic de la ITV, al número 127 /
+376.741.350.
Cal tenir en compte que la revisió es pot portar a terme durant el mes anterior a la data
que marca la reglamentació vigent.
De tota manera, durant els tres anys vinents les convocatòries es continuaran enviant
per correu als titulars dels vehicles que hagin de ser sotmesos a la inspecció tècnica per
primera vegada.
Diari d'Andorra Página 1 de 1
http://www.diariandorra.ad/noticies/view.php?SKIN=1&ID=8070 19/08/2008
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4- COM PUC CONÉIXER QUAN LI TOCA, AL MEU VEHICLE,
LA PRIMERA INSPECCIÓ PERIÒDICA OBLIGATÒRIA?:

4.1- CONSULTANT L’APARTAT “OBSERVACIONS” ó “PRIMERA
ITV” EN EL PERMÍS DE CIRCULACIÓ (CARTA GROGA)
Des del passat mes d’abril 2008, en totes les edicions del permís de circulació (carta
groga), en l’apartat d’observacions figura la data de la 1a ITV periòdica obligatòria.

En el nou permís de circulació (Gener 2009) la data de la 1a ITV periòdica
obligatòria figura en l’apartat “Primera ITV”
Kxxxx
xxxxx

4.2- CONSULTANT L’INFORME D’INSPECCIÓ VIGENT I/O
DISTINTIU ITV.
Si el resultat de la inspecció tècnica és FAVORABLE, es lliura a l’usuari el
corresponent certificat de revisió ITV on consta la informació sobre la validesa de la
inspecció en qüestió i es procedeix a col·locar el distintiu de la inspecció tècnica.
Cal recordar que és obligatori portar en tot moment amb la documentació del vehicle,
el corresponent certificat ITV així com el distintiu ITV o targeta de transport segons
correspongui.
a) INFORME INSPECCIÓ ITV
HISTÒRIC ITV

DADES
VEHICLE

RESULTAT
INSPECCIÓ

DEFECTES DETECTATS I QUALIFICACIÓ SEGONS
REGLAMENT REGULADOR DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA DE
VEHICLES 12-11-2008
(BOPA Núm 84 – Any 20 – 19/11/2008)

EXPLICACIÓ RESULTAT ITV SEGONS ARTICLE 12
BOPA Núm 84 – Any 20 – 19/11/2008

Distintiu ITV
assignat al
vehicle si
resultat
Favorable

b) DISTINTIU ITV
ANVERS

REVERS
MES
ANY
(Vigent fins
MARÇ 2009)

Recordatori
telèfons concertació
propera ITV

Col·locat en
marge inferior
esquerre del
parabrisa

Codificació
distintiu

c) TARGETA DE TRANSPORT (Vehicles comercials)

MARÇ
2009

d) DISTINTIU ITV (MOTOCICLETES)
MES
ANY

4.3-CONSULTANT TELEFÒNICAMENT O VIA WEB
En cas de dubte en la convocatòria del seu vehicle, sol·liciteu informació trucant, de
dilluns a divendres de 8h a 17h, directament a la Inspecció Tècnica de Vehicles i
Serveis, SA :
Telèfon de concertació / informació: 127 / (+376 )741350 des de fora del Principat
O bé consulteu la informació general a la web: www.itvserveis.ad
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