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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE L’INTERIOR
3982 Ordre INT/229/2021, de 8 de març, per la qual s’estableix el procediment per 

al pagament pels subjectes passius substituts del contribuent de la taxa per 
anotació del resultat de la inspecció tècnica de vehicles.

La Llei 16/1979, de 2 d’octubre, sobre taxes de la Prefectura Central de Trànsit, 
estableix a l’article 3, com a fet imposable, la realització de les activitats o la prestació dels 
serveis especificats en les tarifes que figuren a l’article 6. Aquest precepte recull, al grup IV 
«Altres tarifes», punt 6, la relativa a l’«Anotació del resultat de la inspecció tècnica de 
vehicles al Registre de vehicles de la Prefectura Central de Trànsit, en els casos en què hi 
hagi l’obligació reglamentària de fer aquesta inspecció».

L’article 4 del text legal esmentat disposa, així mateix, que el subjecte passiu obligat al 
pagament de la taxa esmentada són les persones naturals o jurídiques a les quals, o bé a 
sol·licitud seva o bé en virtut de preceptes legals o reglamentaris, afectin les activitats o els 
serveis que constitueixen els fets imposables.

D’altra banda, l’article 14 de la Llei esmentada estableix que, no obstant el que preveu 
l’article 4, són subjectes passius, com a substituts del contribuent, de la taxa per anotació 
del resultat de la inspecció tècnica de vehicles les persones, els organismes o les estacions 
que facin la inspecció. Els subjectes passius substituts han de repercutir l’import de la taxa 
als qui sol·licitin els serveis d’inspecció. A més, determina que per mitjà d’una ordre del 
ministre de l’Interior s’han d’establir la forma i els terminis en què els subjectes passius 
substituts han de liquidar i ingressar l’import de les taxes.

En compliment del que disposa el precepte anterior, es va dictar l’Ordre del ministre de 
l’Interior, de 5 de març de 1999, per la qual s’estableixen la forma i els terminis per a la 
liquidació i l’ingrés per part dels subjectes passius substituts del contribuent de la taxa per 
anotació del resultat de la inspecció tècnica de vehicles.

D’acord amb l’Ordre esmentada, les entitats que efectuen el servei d’inspecció han de 
repercutir l’import de la taxa per anotació del resultat de la inspecció tècnica de vehicles 
als interessats que sol·licitin aquesta inspecció i han de remetre, dins dels primers quinze 
dies de cada mes, en suport informàtic, a la Direcció General de Trànsit els resultats de les 
inspeccions efectuades el mes anterior, així com, en un document a part, un resum del 
total de vehicles sotmesos a inspecció i la liquidació corresponent. L’import de la liquidació 
mensual s’ha d’ingressar els cinc primers dies del mes següent a aquell en què es van 
practicar les inspeccions, al compte que l’organisme autònom Prefectura Central de Trànsit 
té obert al Banc d’Espanya.

Tanmateix, s’ha constatat que el procediment que regula aquella Ordre no garanteix un 
control efectiu del cobrament en tots els casos de la taxa que es merita per l’anotació de la 
inspecció tècnica del vehicle, ni el seu ingrés al compte de la Prefectura Central de Trànsit 
en l’exercici corresponent. Tant el Tribunal de Comptes com la Intervenció Delegada a 
l’organisme autònom Prefectura Central de Trànsit han posat de manifest aquesta situació.

El Tribunal de Comptes, al seu informe de fiscalització dels ingressos de la Prefectura 
Central de Trànsit, exercici 2015, aprovat per la Resolució de 4 de desembre de 2018, indica 
que en el sistema de control de la recaptació de la taxa esmentada s’han detectat deficiències 
importants, entre les quals cal destacar: a) la falta de contrast dels ingressos efectuats al 
compte del Banc d’Espanya amb les liquidacions mensuals que han de presentar els 
subjectes passius; i b) la inexistència de procediments normalitzats per conciliar les 
liquidacions esmentades amb la informació sobre ITV disponible al Registre de vehicles de 
la PCT/DGT. Finalment, recomana millorar el sistema de control sobre aquesta taxa.

Igualment, la Intervenció Delegada a l’organisme autònom esmentat, als informes 
d’auditoria dels últims exercicis, exposa aquesta falta de control. En particular, com a 
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conseqüència de l’informe d’auditoria corresponent a l’exercici 2016, la Intervenció 
Delegada va elaborar un informe de recomanacions de control intern i un informe addicional 
al d’auditoria, en el qual indica que la Prefectura Central de Trànsit no comprova que les 
taxes cobrades per la inspecció tècnica de vehicles es corresponen amb les anotacions 
d’inspecció efectuades al Registre de vehicles durant l’exercici, i recomana establir 
procediments de control de la recaptació de la taxa esmentada que permetin comprovar 
que les estacions que presten el servei d’ITV cobren totes les taxes que es meriten i 
transfereixen a l’organisme els imports cobrats.

Atès que anualment s’efectuen un nombre molt elevat d’inspeccions tècniques de 
vehicles, més de vint milions, l’organisme autònom Prefectura Central de Trànsit no 
disposa dels mitjans materials ni personals necessaris per contrastar manualment tots i 
cadascun dels ingressos efectuats al compte del Banc d’Espanya amb les liquidacions 
mensuals dels subjectes passius substituts del contribuent i la informació sobre les 
anotacions del resultat de les inspeccions tècniques de què disposa el Registre de 
vehicles.

Per aquest motiu, és imprescindible dictar una nova ordre que estableixi un procediment 
en què només es pugui efectuar l’anotació del resultat de la inspecció tècnica al Registre 
de vehicles si s’ha acreditat amb caràcter previ el pagament de la taxa. Així, els subjectes 
passius substituts del contribuent han d’introduir en el sistema informàtic, abans d’anotar 
el resultat de la inspecció, un número de taxa vàlid, la qual s’ha d’haver comprat 
prèviament. Es pot comprar la taxa de manera individualitzada o bé efectuar una compra 
massiva de taxes i després anar aplicant cada una d’aquestes a l’anotació del resultat de 
la inspecció tècnica.

Si bé l’article 60 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, estableix 
que el pagament del deute tributari s’ha d’efectuar en efectiu, també preveu que la 
normativa tributària reguli els requisits i les condicions perquè el pagament es pugui 
efectuar utilitzant tècniques i mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. En aquest sentit, 
és necessari esmentar l’Ordre HAC/729/2003, de 28 de març, per la qual es regulen els 
supòsits i les condicions generals per al pagament per via telemàtica de les taxes que 
constitueixen recursos de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics. 
D’acord amb la normativa anterior, en aquesta Ordre s’estableixen els requisits i el 
procediment per al pagament de la taxa per via telemàtica.

En cas que el subjecte passiu substitut del contribuent no pagui la taxa en efectiu, 
mitjançant el model d’autoliquidació 791 que preveu l’Ordre del ministre d’Hisenda, de 4 de 
juny de 1998, per la qual es regulen determinats aspectes de la gestió recaptatòria de les 
taxes que constitueixen drets de la hisenda pública, ho pot fer per via telemàtica.

Pel que fa al contingut i la tramitació, aquesta Ordre observa els principis de necessitat, 
eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, exigits com a 
principis de bona regulació per l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quant a la seva necessitat i eficàcia, aquesta iniciativa normativa és l’única que es pot 
portar a terme per aconseguir l’objectiu de controlar que les estacions d’inspecció tècnica 
de vehicles, com a subjectes passius substituts del contribuent, cobren la taxa per 
l’anotació de la inspecció tècnica dels vehicles al Registre de vehicles i la ingressen a la 
hisenda pública el mateix exercici comptable. A causa de la gran quantitat d’inspeccions 
tècniques de vehicles que es fan cada any, no cal adoptar cap altre tipus de mesures no 
reguladores que permetin un control exacte de la recaptació.

Respecte als principis de proporcionalitat i seguretat jurídica, aquesta Ordre conté la 
regulació imprescindible per assolir l’objectiu proposat i és coherent amb la resta de 
l’ordenament jurídic i genera un marc normatiu integrat.

En aplicació del principi de transparència, aquesta Ordre s’ha sotmès al tràmit 
d’audiència i informació pública, d’acord amb el que disposa l’article 133.2 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, en relació amb l’article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de 
novembre, del Govern. També es compleix el principi d’eficiència ja que redueix càrregues 
administratives i permet un control millor dels recursos públics.
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En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del ministre de Política Territorial i Funció 
Pública, i d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Objecte.

Aquesta Ordre té per objecte la regulació del procediment per al pagament per part 
dels subjectes passius substituts del contribuent de la taxa per l’anotació del resultat de la 
inspecció tècnica de vehicles al Registre de vehicles de l’organisme autònom Prefectura 
Central de Trànsit, en els casos en què hi hagi l’obligació reglamentària de fer la inspecció 
esmentada.

Article 2. Subjectes passius.

Són subjectes passius, com a substituts del contribuent, de la taxa per anotació del 
resultat de la inspecció tècnica de vehicles les persones, els organismes o les estacions 
que facin la inspecció. Els subjectes passius substituts han de repercutir l’import de la taxa 
als qui sol·licitin els serveis d’inspecció.

Article 3. Formes de pagament de la taxa.

El pagament de la taxa per l’anotació del resultat de la inspecció tècnica de vehicles al 
Registre de vehicles s’ha d’efectuar en efectiu o per via telemàtica, d’acord amb l’Ordre del 
ministre d’Hisenda, de 4 de juny de 1998, per la qual es regulen determinats aspectes de 
la gestió recaptatòria de les taxes que constitueixen drets de la hisenda pública, i amb 
l’Ordre HAC/729/2003, de 28 de març, per la qual s’estableixen els supòsits i les condicions 
generals per al pagament per via telemàtica de les taxes que constitueixen recursos de 
l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics.

Article 4. Pagament de la taxa en efectiu.

El subjecte passiu substitut del contribuent que pagui la taxa en efectiu ha d’utilitzar el 
model d’autoliquidació 791 que preveu l’Ordre del ministre d’Hisenda, de 4 de juny de 1998, 
que està a disposició dels interessats a www.dgt.es.

Article 5. Requisits previs per al pagament de la taxa per via telemàtica.

Les entitats que facin la inspecció tècnica del vehicle, com a subjectes passius 
substituts del contribuent, a fi de poder efectuar el pagament de la taxa per via telemàtica 
han de complir els requisits següents:

a) Disposar d’un número d’identificació fiscal (NIF).
b) Disposar d’un certificat electrònic qualificat, emès d’acord amb les condicions que 

estableix la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels 
serveis electrònics de confiança, que sigui admissible per l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària d’acord amb la normativa vigent en cada moment.

c) Tenir els sistemes de pagament admesos per l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, d’acord amb la normativa vigent en cada moment.

d) Tenir uns sistemes d’informació que compleixin els requisits tècnics exigibles per 
a la interoperabilitat correcta amb el sistema de pagament electrònic de taxes de 
l’organisme autònom Prefectura Central de Trànsit. Aquests requisits tècnics s’han de 
publicar a la seu electrònica de l’organisme esmentat.

Article 6. Procediment de pagament de la taxa per via telemàtica.

1. El pagament de la taxa per via telemàtica s’ha d’efectuar a través del servei de 
pagament electrònic de taxes accessible a la seu electrònica de l’organisme autònom 
Prefectura Central de Trànsit o bé a través de serveis web automatitzats publicats.
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2. El subjecte passiu substitut del contribuent ha de determinar si fa la compra de la 
taxa de manera individual o massiva.

3. El servei de pagament electrònic de taxes de l’organisme autònom Prefectura 
Central de Trànsit ha de connectar amb la passarel·la de pagaments de taxes de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària perquè porti a terme tots els passos necessaris per 
completar el pagament amb l’entitat col·laboradora.

4. Es pot dur a terme una consulta i recuperació de taxes d’una operació de pagament 
anterior a través del servei de consulta de pagament electrònic de taxes de la seu electrònica 
de l’organisme autònom esmentat, amb el número de referència completa (NRC) del 
pagament i amb l’autenticació de la persona que va efectuar el pagament de referència.

Article 7. Procediment de comunicació de la taxa al Registre de vehicles.

Per poder efectuar l’anotació del resultat de la inspecció tècnica al Registre de vehicles, 
els subjectes passius substituts del contribuent han d’introduir, necessàriament i amb 
caràcter previ, en el sistema informàtic un número de taxa vàlid.

Disposició addicional única. Absència d’augment de les despeses de personal.

L’aplicació del que disposa aquesta Ordre s’ha d’efectuar amb els mitjans personals 
existents a l’Administració General d’Estat i no pot generar cap increment de les despeses 
de personal.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queda derogada l’Ordre del ministre de l’Interior, de 5 de març de 1999, per la qual 
s’estableixen la forma i els terminis per a la liquidació i l’ingrés per part dels subjectes 
passius substituts del contribuent de la taxa per anotació del resultat de la inspecció 
tècnica de vehicles.

2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que 
s’oposin al que estableix aquesta Ordre.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.21a de la Constitució 
espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de trànsit i circulació 
de vehicles de motor, així com del que preveu l’article 149.1.14a, que li atorga la 
competència en matèria d’hisenda general i deute de l’Estat.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor al cap de sis mesos de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 8 de març de 2021.–El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez.
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