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3r Els apartats 1 i 3 de l’article 39.
4t De l’article 40, els apartats 1, 3 i 4 íntegres; i

de l’apartat 2, els paràgrafs a) i b).
5è Els articles 41, 42, 44 i 45.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat», a excepció del que pre-
veu l’article 11, que entra en vigor el dia 1 d’agost de
2003.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i la facin complir.
Madrid, 10 de juliol de 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern
en funcions,

MARIANO RAJOY BREY

MINISTERI DE L’INTERIOR
13978 REIAL DECRET 896/2003, d’11 de juliol, pel

qual es regula l’expedició del passaport ordi-
nari i se’n determinen les característiques.
(«BOE» 166, de 12-7-2003.)

La normativa que regula l’expedició del passaport
ordinari data inicialment de dates anteriors a la vigència
de la Constitució, la qual cosa, tot i haver estat modi-
ficada parcialment en diferents ocasions posteriorment,
genera determinades disfuncions a l’hora d’aplicar-la,
derivades tant de la mateixa antiguitat de les normes,
com de la dispersió d’aquestes.

D’altra banda, la Llei orgànica 1/1992, de 21 de
febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, disposa
l’obligació dels espanyols que pretenguin sortir del terri-
tori nacional d’estar en possessió del passaport, o docu-
ment que reglamentàriament s’estableixi, i li atorga a
aquest document la mateixa consideració que al docu-
ment nacional d’identitat. Així mateix, reconeix el dret
d’obtenir-lo a tots els espanyols que el so�icitin, amb
les úniques excepcions dels qui l’autoritat judicial n’hagi
prohibit l’expedició o la sortida d’Espanya, o als qui hagin
estat condemnats a penes o mesures de seguretat que
comportin privació o limitació de la seva llibertat de resi-
dència o moviment, mentre no s’hagin extingit. Els
menors d’edat i els discapacitats tenen el mateix dret
a obtenir el passaport, si bé la llei ho condiciona al fet
que disposin d’autorització dels qui exerceixin la pàtria
potestat o tutela, o si no n’hi ha, de l’òrgan judicial
competent.

Pel que respecta a la competència per gestionar-lo,
concedir-lo i expedir-lo, la Llei orgànica 2/1986, de 13
de març, de forces i cossos de seguretat, l’atribueix al
Cos Nacional de Policia, en recollir entre les seves fun-
cions la d’expedir passaports.

La situació de dispersió normativa apuntada, d’una
banda, la necessitat d’incorporar al passaport els nous
elements de seguretat que n’obstaculitzin la manipulació
i falsificació, de l’altra, així com l’exigència d’adaptació
a les diferents resolucions sobre la matèria emanades
dels organismes internacionals de què Espanya forma
part (Unió Europea, Organització d’Aviació Civil Interna-
cional, etc.), aconsellen la promulgació d’una norma que
reculli i unifiqui les diferents disposicions referides a la

regulació de l’expedició i del contingut del passaport
ordinari espanyol.

Així mateix, tenint en compte que el passaport és
un document que acredita la identitat i nacionalitat del
seu titular llevat de prova en contra, és imprescindible
establir les previsions adequades amb vista a coordinar
i centralitzar la informació entre els diferents òrgans i
unitats que han de dur a terme les tasques d’expedició
del document esmentat, per tal d’impedir-ne l’ús frau-
dulent, especialment en l’àmbit del terrorisme, la delin-
qüència organitzada i el tràfic d’éssers humans.

Finalment, cal assenyalar que amb aquest Reial decret
també s’aconsegueix una agilitació i simplificació del pro-
cediment, atès que es faciliten les relacions dels ciu-
tadans amb l’Administració, d’una banda, ja que se supri-
meixen alguns tràmits exigits per la normativa anterior,
com l’acreditació del domicili o la constància de signatura
de l’autoritat o funcionari que expedeix el passaport en
el mateix document, que es fan innecessaris amb la uti-
lització de les noves tecnologies, i de l’altra, s’agilita el
procediment, ja que es redueix el termini màxim per
expedir-lo, de tres a dos dies.

En virtut d’això, a proposta del ministre de l’Interior,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres, en la reunió del dia 11 de juliol
de 2003,

D I S P O S O :

Article 1. Naturalesa del passaport ordinari i funcions.

El passaport ordinari espanyol és un document públic,
personal, individual i intransferible, expedit pels òrgans
de l’Administració General de l’Estat que en aquest Reial
decret s’assenyalen, que acredita, fora d’Espanya, la iden-
titat i nacionalitat dels ciutadans espanyols llevat de pro-
va en contra i, dins del territori nacional, les mateixes
circumstàncies dels espanyols no residents.

Article 2. Dret a obtenir el passaport ordinari.

1. Tots els ciutadans espanyols tenen dret a obtenir
el passaport ordinari sempre que no es doni alguna de
les circumstàncies següents:

a) Haver estat condemnat a penes o mesures de
seguretat que comportin la privació o limitació de la
seva llibertat de residència o de moviments, mentre no
s’hagin extingit, llevat que obtinguin autorització de l’òr-
gan judicial competent.

b) Quan l’autoritat judicial n’hagi prohibit l’expedició
o la sortida d’Espanya respecte a l’interessat que estigui
inculpat en un procés penal.

c) Que motivadament li sigui limitat aquest dret pel
Ministeri de l’Interior en l’àmbit de les mesures que s’ha-
gin d’adoptar en els casos que recull la Llei orgànica
4/1981, d’1 de juny, reguladora dels estats d’alarma,
excepció i setge.

2. L’obtenció del passaport per als ciutadans sub-
jectes a pàtria potestat o a tutela està condicionada al
consentiment exprés de la persona o l’òrgan que en tin-
gui assignat l’exercici o, si no n’hi ha, de l’òrgan judicial
competent.

Article 3. Òrgans competents per gestionar i expedir
el passaport ordinari.

1. La competència per regular el passaport ordinari
correspon a l’Administració General de l’Estat, que l’exer-
ceix per mitjà del Ministeri de l’Interior.
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2. La competència per expedir-lo correspon:

a) Al territori nacional, als òrgans de la Direcció
General de la Policia que depèn del Ministeri de l’Interior.

b) A l’estranger, l’expedició la duen a terme les
representacions diplomàtiques i consulars d’Espanya.

El Ministeri d’Afers Exteriors ha de comunicar al Minis-
teri de l’Interior (Direcció General de la Policia), amb una
periodicitat màxima de dos mesos, pel procediment infor-
màtic i telemàtic que fixin ambdós departaments, les
relacions de passaports expedits per les diferents repre-
sentacions diplomàtiques i consulars.

Article 4. Procediment d’expedició.

1. El passaport ordinari s’expedeix als espanyols que
el so�icitin davant els òrgans o les unitats que assenyala
l’article anterior, quan aportin els documents següents:

a) So�icitud degudament emplenada i signada.
b) Document nacional d’identitat del so�icitant en

vigor, o el caducat, acompanyat del resguard acreditatiu
d’haver-ne so�icitat la renovació, que es torna en el
moment de presentar-lo, una vegada comprovades les
dades d’aquest document amb les reflectides a la so�i-
citud.

c) Una fotografia del rostre del so�icitant mida car-
net, en color i amb fons clar, llis i uniforme, presa de
front, i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altra
peça que impedeixi la identificació de la persona.

d) Resguard acreditatiu de l’abonament de la taxa
d’expedició de passaport legalment establerta, per l’im-
port vigent en cada moment.

2. Quan la persona que so�iciti l’expedició del pas-
saport sigui menor d’edat i no estigui en possessió del
document nacional d’identitat, perquè no està obligat
a obtenir-lo, ha d’aportar certificació literal de naixement
expedida pel Registre Civil i el document nacional d’i-
dentitat de la persona que n’exerceixi la pàtria potestat
o tutela, excepte en el supòsit, en aquest últim cas, que
aquesta hagi estat assumida per ministeri de la llei.

Si la persona que exerceix la pàtria potestat és estran-
gera ha d’aportar, a més de la certificació literal de naixe-
ment del menor, el número d’identificació d’estrangers
o qualsevol altre document identificatiu expedit per una
autoritat oficial.

Així mateix, en les so�icituds d’expedició de passaport
per a menors d’edat i per a persones incapacitades hi
ha de constar el consentiment exprés de qui n’exerceix
la pàtria potestat o tutela amb la indicació que no està
limitat per prestar-ne l’exercici; en cas contrari, n’ha de
suplir la mancança amb una autorització judicial.

El consentiment de la persona o l’entitat que exerceixi
la pàtria potestat o tutela es presta davant el funcionari
de l’òrgan competent per expedir el passaport. També
es pot prestar davant fedatari públic, i en aquest cas
a la so�icitud s’hi ha d’adjuntar una còpia autèntica del
document del qual resulti aquest consentiment.

3. En els casos de residents a l’estranger que so�i-
citin el passaport a les representacions diplomàtiques
o consulars, el requisit d’aportar el document nacional
d’identitat es pot substituir per la presentació del pas-
saport en vigor o pendent de renovar o la certificació
literal de naixement del Registre Civil o Consolat en què
s’hagi inscrit el naixement.

4. El passaport s’expedeix en el termini màxim de
dos dies hàbils, a partir del moment de la presentació
de forma legal dels documents a què es refereixen els
apartats anteriors d’aquest article, llevat que circums-
tàncies tècniques o excepcionals ho impedeixin, i l’ha
de retirar, en l’òrgan en què s’hagi so�icitat, el so�icitant
mateix o la persona autoritzada.

5. L’expedició del passaport només es pot denegar
quan es doni algun dels casos que preveu l’article segon,
no remoguts mitjançant la corresponent resolució judi-
cial, o per la falta de presentació d’algun dels documents
que s’indiquen en aquest article. Aquesta denegació s’ha
de dur a terme mitjançant una resolució motivada, que
es tramita d’acord amb les previsions que estableix la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

Article 5. Validesa del passaport.

1. Amb caràcter general, i sense perjudici del que
disposen els apartats següents d’aquest article, el pas-
saport té una validesa improrrogable de cinc anys, si
el titular en té menys de trenta en la data d’expedir-lo,
i de deu anys, quan hagi complert aquesta edat. Per
als menors de cinc anys, la validesa del passaport es
limita a dos anys.

2. Els passaports expedits als menors de catorze
anys residents a Espanya que no tinguin document nacio-
nal d’identitat, tenen validesa màxima fins que el menor
tingui aquesta edat, sense que, en cap cas, la vigència
sigui superior a cinc anys.

3. Quan els passaports s’expedeixin a menors o
incapacitats, la validesa assenyalada als dos apartats
anteriors d’aquest article pot ser limitada a petició moti-
vada de les persones o institucions que en tinguin assig-
nada la pàtria potestat o tutela.

4. Si es dóna en el so�icitant alguna de les circums-
tàncies que assenyalen l’apartat 1, a) o b) de l’article
2, i el jutge o tribunal competent autoritza l’expedició
del passaport, la validesa d’aquest es limita, si s’escau,
al temps que estableixin les autoritats indicades.

5. En els casos de pèrdua o sostracció del passaport
en vigor, la validesa del primer duplicat que s’expedeixi
per substituir-lo està limitada a la data de vigència que
tingui l’extraviat. En els casos de posteriors pèrdues o
sostraccions la validesa dels duplicats es pot limitar a
tres mesos.

6. També es pot limitar la validesa del passaport
a determinats països o territoris, quan així ho disposi
l’autoritat judicial en relació amb les persones en les
quals es doni alguna de les circumstàncies que preveu
l’apartat 1, a) i b), de l’article 2 o el so�icitin motiva-
dament les persones que exerceixin la pàtria potestat
o la tutela, respecte als seus fills o a les persones que
estiguin sota la seva guarda.

7. Quan es tracti d’un so�icitant de passaport que,
no estant inscrit com a resident en el Registre de matrí-
cula consular, estigui a l’estranger i no tingui el passaport
que se li hagi expedit, bé per pèrdua o sostracció, o
perquè es troba en un país al qual es pot viatjar sense
passaport, la validesa del passaport que li expedeixi la
representació diplomàtica o consular es pot limitar a tres
mesos.

Article 6. Retirada del passaport.

1. El passaport ordinari pot ser retirat o retingut als
ciutadans que estiguin en alguna de les circumstàncies
a què es refereixen l’apartat 1, a) i b), de l’article 2,
pels òrgans encarregats d’expedir-lo, quan això sigui inte-
ressat per les autoritats judicials competents.

2. També es pot retirar o retenir quan així ho acordi
el Ministeri de l’Interior, de la manera i en els casos
a què es refereix el paràgraf c) de l’article 2 esmentat.

3. El passaport retirat o retingut d’acord amb el que
disposen els apartats anteriors d’aquest article s’ha de
reintegrar al seu titular, si no ha perdut la vigència, tan
aviat com desapareguin les circumstàncies que en van
motivar la retirada o retenció.



Suplement núm. 16 Divendres 1 d’agost 2003 3159

Article 7. Obligacions dels titulars del passaport.

Els titulars de passaport tenen l’obligació de conser-
var-lo amb la diligència pertinent. Del seu furt o pèrdua
se n’ha de donar compte de manera immediata a la
comissaria de policia o lloc de la Guàrdia Civil més proper
o a la representació diplomàtica o consular d’Espanya
a l’estranger. L’incompliment d’aquesta obligació pot
donar lloc a la sanció corresponent.

Article 8. Substitució i anu�ació del passaport.

1. Una vegada utilitzats tots els fulls del passaport,
es reemplaça per un altre, i hi està prohibida l’addició
de fulls solts.

2. Tot passaport que presenti alteracions o esme-
nes, que estigui mancat de fulls o coberta, o que con-
tingui escrits o anotacions indegudes o altres defectes
que en dificultin la identificació completa del titular, per-
drà la validesa.

3. El període de validesa del nou passaport, en els
casos descrits anteriorment, no passa del que té el reem-
plaçat o l’anu�at.

4. Excepcionalment, per motius de seguretat o
altres degudament justificats, a fi de facilitar la circulació
pels diferents països, es pot expedir un segon passaport
a una mateixa persona, amb les limitacions de validesa
temporal o territorial que en cada cas siguin procedents.

Article 9. Característiques i descripció del passaport
ordinari.

1. El passaport ordinari està constituït en una llibreta
que, a més de les cobertes, té 32 pàgines numerades
correlativament. Aquest nombre de pàgines que té el
passaport està indicat al peu de l’última d’aquestes, en
les llengües oficials dels estats membres de la Unió
Europea.

2. Les dimensions són de 88 × 125 mi�ímetres,
amb un marge de tolerància de 2 mi�ímetres, per a
cada un dels costats.

3. La coberta, dins de la normativa comunitària, és
de la gamma del color vermell fosc, i a la portada hi
figuren, en l’ordre que a continuació es detalla, les ins-
cripcions següents:

a) «Unió Europea».
b) «Espanya».
c) «La figura impresa de l’escut d’Espanya».
d) «Passaport».
Les expressions «Unió Europea» i «Espanya» figuren

impreses en caràcters tipogràfics semblants.
4. Cada passaport té un número de sèrie que es

pot repetir en totes les seves pàgines mitjançant per-
foració, i per confeccionar-lo s’hi poden aplicar totes les
mesures de seguretat que es considerin necessàries.

Article 10. Contingut.

1. A la primera pàgina del passaport hi figuren, en
l’ordre que s’esmenta i redactades en les llengües oficials
dels estats membres de la Unió Europea, les mencions
següents:

a) «Unió Europea».
b) «Espanya».
c) «Passaport».
Les expressions «Unió Europea» i «Espanya» apa-

reixen impreses en caràcters tipogràfics semblants.
2. Té una pàgina plastificada que conté les men-

cions següents:
a) El número del passaport, que coincideix amb el

de sèrie de la llibreta.

b) Un número identificador personal que és el del
document nacional d’identitat del titular, llevat que no
en tingui perquè és resident a l’estranger o menor de
14 anys, cas en què el número esmentat es correspon,
respectivament, amb el de la inscripció al Registre de
matrícula consular, o amb el del document nacional d’i-
dentitat de qui té la pàtria potestat o tutela seguit del
subradical corresponent.

c) El número de l’oficina expedidora.
d) Els cognoms, el nom, la nacionalitat, la data i

el lloc de naixement i el sexe, així com les dates d’ex-
pedició i caducitat del passaport. Conté, igualment, la
signatura digitalitzada del titular, a l’efecte de la qual,
per prestar-la, ha d’acudir a les unitats expedidores.

Aquestes mencions es redacten en castellà, anglès
i francès, i s’acompanyen de números que facin refe-
rència a un índex, inclòs al passaport, que indiqui, en
les llengües oficials dels estats membres de la Unió Euro-
pea, l’objecte d’aquestes.

e) La fotografia digitalitzada del titular.
f) Dues línies de caràcters OCR a la part inferior

del full de dades, per a la lectura mecànica d’aquestes.

3. Una de les pàgines es reserva a les autoritats
competents per expedir aquest document, a fi que s’hi
puguin recollir les observacions que en cada cas siguin
procedents. La menció que figura a l’encapçalament d’a-
questa pàgina es redacta en les llengües oficials dels
estats membres de la Unió Europea.

4. També es destina una altra de les pàgines a la
reproducció parcial de les disposicions que regulen els
passaports i la inscripció dels espanyols als registres de
matrícula consulars, així com les recomanacions que es
considerin necessàries, i es reserva la resta de les pàgines
per a visats.

5. També es poden incloure dades biomètriques que
siguin necessàries per a una identificació més completa
del titular, i s’insereixen bé a la pàgina de dades per-
sonals, referida a l’apartat 2 d’aquest article, o bé a la
que determini el Ministeri de l’Interior.

Disposició addicional única. Reciprocitat.

Sempre que hi hagi reciprocitat amb el país o països
de destinació, es poden expedir, amb motiu d’excursions,
peregrinacions o actes de naturalesa anàloga, docu-
ments co�ectius de viatge que compleixin les previsions
que especifica l’Acord europeu sobre circulació proveïts
de passaports co�ectius entre els països membres del
Consell d’Europa, ratificat per Espanya el 18 de maig
de 1982. Aquest document és vàlid per a un sol viatge.

Disposició transitòria única. Validesa de passaport.

El nou model de passaport s’ha d’implantar progres-
sivament en la mesura que les circumstàncies d’ordre
tècnic ho permetin. Els passaports expedits o que es
continuïn expedint amb el model de llibreta anterior, con-
serven la validesa pel període que van ser expedits.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats el Reial decret 3129/1977, de 23
de setembre, pel qual es regula l’expedició de passaport
ordinari als espanyols, i els reials decrets 126/1985,
de 23 de gener, i 1064/1988, de 16 de setembre, que
el modifiquen, així com totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que disposa aquest Reial
decret.
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Disposició final primera. Habilitacions.

1. S’habiliten els ministeris de l’Interior i d’Afers
Exteriors perquè, en l’àmbit de les seves competències,
dictin les disposicions de desplegament necessàries per
a l’execució d’aquest Reial decret.

2. S’habilita el Ministeri de l’Interior per determinar
el model de so�icitud del passaport.

3. Correspon al Ministeri de l’Interior determinar el
calendari d’implantació del nou model del passaport,
amb l’informe previ del Ministeri d’Afers Exteriors refe-
rent a la seva expedició fora d’Espanya.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 11 de juliol de 2003.

JUAN CARLOS R.

El ministre de l’Interior,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
13979 REIAL DECRET 833/2003, de 27 de juny, pel

qual s’estableixen els requisits tècnics que han
de complir les estacions d’inspecció tècnica
de vehicles (ITV) a fi que siguin autoritzades
per fer aquesta activitat. («BOE» 166,
de 12-7-2003.)

El Reial decret llei 7/2000, de 23 de juny, de mesures
urgents en el sector de les telecomunicacions, estableix
un nou sistema per a la prestació de serveis d’inspecció
tècnica de vehicles (ITV).

El Reial decret llei esmentat disposa que, per a la
prestació dels serveis d’ITV, excepte en el cas en què
l’execució de la inspecció es dugui a terme directament
per les comunitats autònomes o l’Administració com-
petent, les estacions ITV han d’obtenir l’autorització prè-
via de l’Administració competent, sempre que el titular
acrediti el compliment dels requisits tècnics que es deter-
minin reglamentàriament.

Per tant, és necessari establir els requisits tècnics
esmentats que permetin a les comunitats autònomes
procedir a autoritzar les estacions ITV.

Els requisits tècnics han de garantir, a tot el territori
nacional, l’alta qualitat i homogeneïtat de la inspecció
tècnica de vehicles.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de les com-
petències exclusives de l’Estat en matèria de bases i
coordinació de la planificació general de l’activitat eco-
nòmica i de trànsit i circulació de vehicles de motor,
que estableixen l’article 149.1.13a i 21a de la Cons-
titució espanyola.

Aquesta disposició s’ha sotmès al procediment d’in-
formació que preveu el Reial decret 1337/1999, de 31
de juliol, pel qual es regula la tramesa de la informació
en matèria de normes per a la qualitat i reglamentacions
tècniques i reglaments relatius a la societat de la infor-
mació, en aplicació de la Directiva 98/34/CE del Par-
lament Europeu i del Consell, de 28 de març de 1998.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Ciència
i Tecnologia i del ministre d’Economia, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell
de Ministres en la reunió del dia 27 de juny de 2003,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte i camp d’aplicació.

1. L’objecte d’aquest Reial decret és establir els
requisits tècnics que han de complir les estacions d’ins-
pecció tècnica de vehicles (ITV) perquè siguin autorit-
zades per fer inspeccions tècniques de vehicles, fixar
les obligacions generals que han de ser observades pels
titulars de les estacions ITV autoritzades i establir, sense
perjudici del que disposi l’Administració pública com-
petent, el règim d’incompatibilitats dels socis, directius
i personal que hi presti els serveis.

Aquest Reial decret s’aplica a totes les estacions d’ins-
pecció tècnica de vehicles que defineix l’apartat següent.

2. Són estacions d’inspecció tècnica de vehicles les
insta�acions que tenen per objecte l’execució material
de les inspeccions tècniques que, d’acord amb el Regla-
ment general de vehicles i altres normes aplicables, s’han
de fer als vehicles i als seus components o accessoris,
i que hagin estat autoritzades prèviament per l’òrgan
competent de la comunitat autònoma del territori on
estiguin radicades, o en les quals la comunitat autònoma
executi directament el servei d’inspecció.

Article 2. Obligacions generals que han de ser obser-
vades pels titulars de les estacions ITV autoritzades.

Els titulars d’estacions ITV han d’adoptar les mesures
i disposicions necessàries a fi de garantir el compliment
de les obligacions següents:

a) A l’estació ITV no es poden fer feines de reparació,
transformació o manteniment de vehicles.

b) Les tarifes pels serveis que presti l’estació han
de ser públiques, no poden ser superiors a les que fixi
a aquest efecte la comunitat autònoma corresponent,
que tenen el caràcter de màxim; les tarifes i les seves
modificacions han de ser notificades abans d’aplicar-les,
acompanyades d’un estudi econòmic, a l’òrgan compe-
tent de la comunitat autònoma.

c) L’estació ITV ha de fixar l’horari d’atenció al
públic, de conformitat amb els criteris que a aquest efec-
te estableix la comunitat autònoma per a la totalitat de
les estacions ITV autoritzades. Tant l’horari inicial, com
qualsevol modificació d’aquest, ha de ser aprovat per
l’òrgan competent de la comunitat autònoma correspo-
nent.

d) Cada estació ITV ha de tenir a disposició dels
usuaris les condicions, incloent les tarifes desglossades
en els seus diversos conceptes, en les quals es fan les
inspeccions.

e) L’estació ITV ha de ser imparcial quant a les con-
dicions en les quals es fa la inspecció.

f) L’estació ITV ha de tenir cobertes les responsa-
bilitats civils que puguin derivar de la seva actuació, mit-
jançant una pòlissa d’assegurança, aval o una altra garan-
tia financera atorgada per una entitat degudament auto-
ritzada per la quantia que fixi la comunitat autònoma,
per una quantia mínima de 300.500 euros per línia d’ins-
pecció, sense que la quantia de la garantia limiti aquesta
responsabilitat.

Article 3. Incompatibilitats.

Sense perjudici del règim d’incompatibilitats que
pugui establir l’Administració pública competent per
organitzar les funcions i els serveis d’inspecció, els socis
o les directius de l’empresa i el personal que hi presti
els seus serveis no poden tenir participació directa o
indirecta en:

a) Activitats de transports terrestres per carretera.
b) Comerç de vehicles automòbils.


