Sotsdirecció General d’Atenció a la Ciutadania,
Qualitat i Inspecció de Serveis
Paseig l'Albereda, 16
46010 VALÈNCIA
Tel. 012

DENÚNCIA
Códi expediente D940/18
Origen de l’actuació:

Denúncia la qualifcació del seu vehicle realitzada per una Estació d'ITV d'Alacant que ha
comportat un període de validesa de la inspecció tècnica de durada inferior.
Objecte de l’actuació:
Revisió de l'actuacions dutes a terme pel Servei Territorial d'Indústria i Innovació respecte a la Inspecció
Tècnica del Vehicule (ITV) realitzada per l'Estació autoritzada.
Naturalesa de l’actuació:
Estudi, investiació abreujada i arxiu.
Data de comunicació de l’arrxiu:
12 de novembre de 2018
Resultats de l’actuació:

En l'escrit de denúncia s'al·leia, d'un costat indefensió per la falta de resposta a la reclamació (el
que ja s'ha produït) i d'un altre sol·licita s'esmene la qualifcació que ha realitzat del vehicule
l'Estació d'ITV i que, en opinió de la persona denunciant no s'ajusta a la normatva aplicable.
Referent a això cal assenyalar que la reclamació presentada ha iniciat un procediment
administratu reilat en el qual està en discussió una interpretació jurídica de les normes
d'aplicació; i sobre el que aquesta Inspecció no pot dur a terme cap actuació investiadora; de la
documentació aportada no es desprenen indicis que s'haiuera produït una manifesta infracció a
l'ordenament jurídic sinó que, com ja s'ha comentat, estem davant una discussió en un pla
estrictament jurídic sobre l'aplicabilitat i interpretació d'unes normes que, en tot cas, i en últma
instància competeix dirimir als Tribunals de Justcia.
En conseqüència, i de conformitat amb l'apartat 2a de la Resolució de 12 de novembre de 2015,
del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Partcipació i Cooperació, per la qual
s'ordena la publicació i màxima difusió del protocol pel qual s'estableixen criteris relatus a la
iniciació i tramitació de processos d'investiació desenvolupats per la Inspecció General de
Serveis, no procedeix admetre aquesta denúncia en vindre referida a un assumpte que compta
amb un procediment específc de reclamació que en aquests moments es troba en tramitació.
Tot això és comunicat a la persona denunciant.

