BAN MUNICIPAL

FAIG SABER
Que Applus Iteuve Technology, S.L. entitat concessionària de la Generalitat de
Catalunya, desplaçarà una UNITAT MÒBIL a Calaf, a fi de realitzar les INSPECCIONS
TÈCNIQUES DE VEHICLES AGRÍCOLES (ITV). La data i horari de les revisions és la
següent:
DIA 10 DE SETEMBRE DE 2021
HORARI: DE 9:00H A 10:30H
LLOC: C/ DE L’ALCALDE MAS I DOMÉNECH (DAVANT DEL POLIESPORTIU
MUNICIPAL)
Les persones interessades hauran de trucar a l’Ajuntament de Calaf abans del dia 7 de
setembre de 2021 en horari de 8:30h a 14:00h al telèfon 93 869 85 12, per tal de
reservar dia i hora per a la inspecció. En el moment de la sol·licitud s’haurà
d’indicar el nom del propietari, la matrícula i la classe de vehicles (tractor,
remolc, màquina arrossegadora, collitadora o ciclomotor). (Les hores es donaran
per ordre correlatiu)
Perodicitat de les inspeccions: (RD 920/2017 de 23/10/2017)
Tractors de rodes agrícoles o forestals, amb una velocitat máxima de fabricació de 40
km/h:


Fins a 4 anys, exempt.



De 4 a 16 anys, bienal



Més de 16 anys, anual

Resta de tractors agrícoles o forestals, màquines automotrius (exepte les d’1 eix),
remolcs especials, màquines remolcades, i camions agrícoles:


Fins a 8 anys, exempt



De 8 a 16 anys, bienal



Més de 16 anys, anual
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Jordi Badia Perea, Alcalde de l’Ajuntament de Calaf,

Documentació a presentar:



Targeta d’inspecció tècnica de vehicles



Permís de circulació



Acreditació de l’assegurança

Tots els vehicles han de disposar d’assegurança en vigor, en cas de no disposar-ne no
es podrán revisar.
Degut a la situació extraordinària per el coronavirus s’hauran de tenir en compte les
següents premisses:


Únicament es revisaran vehicles amb cita concertada prèviament.



Recomanem, per evitar contacte físic amb diners, el pagament amb targeta.



Recomanem, que tots els usuaris utilitzin guants i mascareta



Informar als usuaris que respectin l’hora de citació per evitar aglomeracions en la
zona d’inspecció i sols una persona per vehicle.

Tot això ho faig públic pel coneixement general de tots els titulars de maquinària
agrícola del municipi de Calaf i dels municipis veïns que hi estiguin interessats.
Calaf, document signat electrònicament
L’alcalde,
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