LLEI 13/1993, DE 20 DE DESEMBRE, D'ATRIBUCIÓ DE
COMPETÈNCIES ALS CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA
D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES
(BOCAIB núm. 159, de 31 de desembre de 1993;
BOE núm. 59, de 10 de març de 1994)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En data 28 de març del 1983, el Ple del Consell General Interinsular aprovà un
Decret pel qual es delegaven als Consells Insulars de Menorca competències en matèria
d'inspecció tècnica de vehicles.
La Disposició Transitòria Novena, punt primer, de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears preceptua que les Institucions d'autogovern de les Illes Balears hauran de
respectar les competències que els consells insulars hagin rebut de l'Ens Preautonòmic.
Per altra part, aquesta mateixa disposició transitòria novena estableix que els
acords de la Comissió Tècnica Interinsular, com a encarregada de distribuir entre els
consells insulars les competències a què fa referència l'article 39 de l'Estatut, adoptaran
la forma de proposta al Parlament de les Illes Balears, que, en el seu cas, els aprovarà
mitjançant una llei.
En el mateix sentit es pronuncia la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de Consells
Insulars.
Per altra banda, malgrat que el Decret de 28 de març del 1983 del Consell
General Interinsular delegava les competències que ens ocupen als Consells Insulars de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, sense fer ho respecte del Consell Insular de Mallorca,
aquesta llei, acomplint el previst a l'article 9 de la Llei de 5/1989, de 13 d'abril, de
Consells Insulars, les atribueix simultàniament als tres consells insulars.
Cal assenyalar que la llei present s'ajusta a les pautes que marca, en relació amb
els diversos aspectes de l'atribució de competències, l'esmentada Llei de Consells
Insulars, com a reconeixement del caràcter marc que suposa aquesta disposició legal.
Article 1. Objecte de la llei
En atenció a allò que estableixen el darrer paràgraf de l'article 39 de la Llei
Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i l'article
12.3 de la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de Consells Insulars, per aquesta llei s'atribueixen
als Consells Insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera, amb caràcter de
pròpies, totes les competències executives i de gestió assumides per la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en relació amb les matèries següents:
1. Les inspeccions tècniques de vehicles i automòbils, inclosos els agrícoles.
2. Les autoritzacions de reformes d'importància en els vehicles de carretera,
d'acord amb el Reial Decret 736/1988, de 8 de juliol, el qual regula la tramitación de
reformas de importancia de vehículos de carretera y modifica el artículo 252 del Código
de la Circulación.

3. L'expedició de duplicats de targetes d'inspecció tècnica (T.I.T), així com
l'anotació de canvi de destí.
4. La verificació i el precintat de taxímetres.
5. La inspecció tècnica i l'expedició de certificats per a vehicles de transport
escolar.
6. L'expedició de certificats d'autorització per a vehicles que transportin alguna
mercaderia perillosa o perible.
7. L'informe dels expedients d'autorització de certàmens o proves esportives,
sempre que intervenguin vehicles i se celebrin en el territori pertanyent a cadascun dels
consells insulars.
8. La inspecció tècnica i l'expedició de targeta d'inspecció tècnica prèvia a la
matriculació. S'inclouen vehicles nacionals, d'importació i canvi de residència, si n'és el
cas.
Article 2. Normativa reguladora
1. En l'exercici de les competències atribuïdes per aquesta llei, els consells
insulars ajustaran el seu funcionament al règim establert en aquesta, a la Llei 5/1989, de
13 d'abril, de Consells Insulars, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, i a la
legislació emanada del Parlament de les Illes Balears que hi resulti d'aplicació o,
subsidiàriament, a la legislació estatal.
2. Els consells insulars tendran potestat reglamentària organitzativa per a regular
ne la pròpia organització i el propi funcionament.
Article 3. Potestat reglamentària normativa i actuacions reservades al
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
No obstant l'atribució de competències que a favor dels Consells Insulars
estableix l'article 1, correspon al Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
l'exercici de les competències següents:
1. La potestat reglamentària normativa sobre les competències atribuïdes als
Consells Insulars per la llei present, amb subjecció a les limitacions establertes en els
apartats 1 i 2 de l'article 46 de l'Estatut d'Autonomia.
2. L'arxiu general i la certificació de les dades obrants en aquest.
3. La resolució dels expedients d'infracció de la normativa en matèria de vehicles
i la imposició de les sancions corresponents.
4. Les funcions de coordinació en matèria de preus de serveis, amb informe
previ dels consells insulars.
5. Les funcions d'interpretació de la normativa i normalització d'impresos i
distintius a utilitzar.
6. Les relacions amb altres organismes competents en matèria de vehicles.
7. L'elaboració d'estadístiques generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, per a la qual cosa els consells insulars facilitaran les corresponents al seu àmbit
territorial.
Article 4. Col·laboració i informació mútua
Sense perjudici de la coordinació general a la qual fa referència el capítol VI de
la Llei 5/1989, de 13 d'abril, de Consells Insulars, el Govern de la Comunitat Autònoma

de les Illes Balears i els consells insulars podran acordar els mecanismes adequats de
col·laboració i informació mútua en les matèries objecte d'aquesta atribució.
Article 5. Subrogació dels consells insulars
Els consells insulars se subroguen a partir de l'efectivitat de l'atribució de
competències prevista en aquesta llei, en els drets i en les obligacions de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, relatius a les competències atribuïdes.
Article 6. Ingressos del servei
En matèria d'Inspecció Tècnica de Vehicles el consell insular ingressarà el cànon
o els altres ingressos que se'n devenguin. A més, cada consell insular ingressarà els
preus corresponents a les inspeccions realitzades pels serveis propis. Atès que els
ingressos estimats són superiors al cost d'aquesta part del servei, el flux negatiu que es
produeix per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es veurà compensat dins de
la finançació global dels consells insulars que s'inclouen a la secció 32 dels Pressuposts
Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. A l'annex I s'especifiquen el
cost dels ingressos i el flux resultant, associats a l'atribució de competències efectuada
per aquesta llei. Als annexos II i III s'especifiquen el personal i els béns i drets objecte
de traspàs.
Disposició addicional
Comissions paritàries
Es crearà, per acord entre el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i el consell insular corresponent, una comissió paritària la missió de la qual serà
la d'instrumentar el traspàs dels mitjans i documentació que la llei present determina,
així com la de garantir que els expedients en tràmit siguin resolts en els terminis
establerts per la legislació vigent.

Disposicions transitòries
Primera. Dret funcionarial d'opció
Els funcionaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, procedents de
l'Administració General de l'Estat o d'altre organisme o institució pública, o que hagin
ingressat directament, que amb motiu de l'atribució de competències als consells
insulars resultin traspassats, mantendran els drets que els corresponguin, inclòs el de
participar en els concursos de trasllat que convoqui la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en igualtat de condicions que la resta dels membres de la mateixa categoria o
cos, perquè així puguin exercir en tot moment el dret permanent d'opció.
Segona. Conveni de personal
El personal de la Conselleria de Comerç i Indústria, que amb anterioritat a la
data en què s'efectuà la concessió administrativa del Servei d'Inspecció Tècnica de
Vehicles a Menorca, desenvolupava les funcions de la competència que es transfereix a
aquesta illa, serà objecte d'un conveni entre el Consell Insular de Menorca i el Govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Tercera. Inversió nova i de reposició

Al Consell Insular d'Eivissa i Formentera li correspondrà la finançació de la
inversió nova i de reposició a més de les despeses afectes a l'atribució que s'efectua per
la llei present.
Quarta. Resolució dels recursos administratius
Correspondrà al Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la
competència per tramitar i resoldre els recursos administratius contra els actes i acords
dictats abans de l'efectivitat de l'atribució competencial que estableix la llei present,
encara que el recurs s'interposi posteriorment.
Cinquena. Representació i defensa judicial
Correspondrà al Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la
representació i defensa en judici dels recursos i accions jurisdiccionals contra els actes i
acords dictats abans de l'efectivitat de l'atribució competencial que estableix la llei
present, encara que el recurs s'interposi posteriorment.
Disposició derogatòria
Queda sense efecte el Decret de 28 de març del 1983, de delegació de
competències del Consell General Interinsular de Balears als Consells Insulars de
Menorca i d'Eivissa i Formentera, en matèria d'inspecció tècnica de vehicles i proves
esportives, així com qualsevol disposició contrària a aquesta llei.
Disposicions finals
Primera. Autorització per al desplegament
Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè dicti
les disposicions necessàries per al desplegament i l'execució de la llei present.
Segona. Data d'efectivitat de l'atribució
En compliment d'allò que regula l'article 22 h) de la Llei 5/1989, de 13 d'abril,
de Consells Insulars, s'estableix dia 1 de gener del 1994 com a data d'efectivitat de
l'atribució competencial en concepte de pròpia.
Tercera. Entrada en vigor
La llei present entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
ANNEX I
(Veure BOCAIB núm. 159, de 31 de desembre)
ANNEX II
Personal que es traspassa
(Veure BOCAIB núm. 159, de 31 de desembre)
ANNEX III
Béns i drets que es traspassen
(Veure BOCAIB núm. 159, de 31 de desembre)

