Què he de fe r pe r a
le ga lit za r
e l m e u Food Truck a la
ITV ?

Salt, 13 d’abril de 2018

Què he de fer per a legalitzar
el meu Food Truck a la ITV

Índex

 Marc Legal.
 Opcions de legalització:
o Vehicle nou.
o Vehicle usat.





Tipologia de vehicles.
Factors que condicionen el tipus de vehicle a triar.
Contactes d’interès.
Col·loqui.

Marc Legal

01

 Real Decret 2822/1998, Reglament General de Vehicles.
 Real Decret 224/2008, pel que es regula les estacions ITV.
 Manual, del MINETUR, per inspeccions periòdiques ITV (rev. 7.2.2).
 Real Decret 750/2010, pel qual es regula l’homologació de vehicles,
parts i components.
 Real Decret 866/2010, sobre reformes d'importància de vehicles.
 Manual, del MINETUR, per inspeccions no periòdiques ITV (rev. 3).
 Reglaments de baixa tensió i aparells a gas
 ATP, si s’escau (Ajuntament)
Fora de l’àmbit de la ITV
 Normes sanitàries

Opcions de legalització

02

Fabricant amb representant a Espanya
Vehicle nou
Fabricant sense representant a Espanya
Nacional, sense matrícula històrica
Vehicle usat

Amb homologació de tipus,
com a tenda
Estranger
Sense homologació de
tipus, com a tenda

Vehicle històric (RD 1247/1995, 14 de juliol)

Opcions de legalització
vehicle nou

02.1

Fabricant amb representant legal a Espanya:

Vehicle
Nou

o El representant del fabricant, o ell mateix, emet
directament la targeta ITV i amb ella podem
anar a matricular a Trànsit.
 Si el vehicle està homologat de tipus,
en base a un COC.
 Si no està homologat de tipus, en
base a una homologació individual.
Fabricant sense representant legal a Espanya:

ITV






Homologació individual o C.O.C.
Factura de compra, si és procedent del E.E.E.
Documentació de duana, si és de tercer país.
Dades del sol·licitant.

Opcions de legalització
vehicle usat

02.2.1

Vehicle usat nacional:
Partim d’un vehicle amb matricula ordinària,
i, sobre ell, efectuem una transformació a
vehicle tenda o modifiquem un que ja està
classificat com a tal (no inclou històrics).
Caldrà iniciar expedient ITV, aportant:
•
•
•
•
•
•
•

Documentació del vehicle (TITV + PC).
Informe de conformitat (Fabricant o Laboratori).
Projecte tècnic.
Tècnic competent
Certificat final d’obra.
Certificat de taller (Format RD 886/2010).
Butlletí de gas i/o elèctric, si s’escau.
Dades del sol·licitant.

Opcions de legalització
vehicle usat

02.2.2

Amb homologació de tipus europea de vehicle
acabat, com a tenda:
•
•
•
•
•

Vehicle
Usat
Estranger

Certificat de conformitat (COC) o Fitxa reduïda.
Documentació del país d’origen.
Factura de compra, si és del E.E.E.
Documents de duana, si és de tercer país.
Dades del sol·licitant.

Sense homologació de tipus europea de vehicle
acabat, com a tenda:
•
•
•
•
•

Homologació individual (informe + resolució).
Documentació del país d’origen.
Factura de compra, si és del E.E.E.
Documents de duana, si és de tercer país.
Dades de sol·licitant.

Tipologia de vehicles

03.1

Vehicle de partida:

Furgó

Remolc

Camió

Bus

Tricicle

Tipologia de vehicles

03.2

Vehicle reformat:
Furgó

Camió

Tricicle

Bus

Remolc

Factors que condicionen el tipus
de vehicle a triar

04

 Tacògraf:
o Autopropulsat amb una MMA > 3500 Kg.
o Autopropulsat que forma part d’un conjunt de més de 3500 Kg.
o Aquest punt no aplica, quan el conjunt és arrossegat per un
turisme.
 Limitador de velocitat: Autopropulsat amb una MMA > 3500 Kg.
 Càrrega útil:
o MMA – Tara: Ha ser capaç d’incloure ocupants (75 Kg. /
persona) i mercaderies.
 Permís de conducció.
 Compatibilitzar l’estètica del sector amb la normativa vigent:
o Enllumenat i senyalització.
o Elements reglamentaries: Proteccions, antiprojeccions, etc ..
o Arestes exteriors.

Contactes d’interès

05.1

 Centres per tramitar homologacions individuals:
IDIADA i INTA
 Serveis tècnics de reformes.
 Col·legis d’enginyers:
 Col·legi d’enginyers tècnics.
 Col·legi d’enginyers industrials.
 Gremi d’instal·ladors (gas / electricitat).

Contactes d’interès

05.2

http://www.f2i2.net/documentos/lsi/STO_Vehiculos/CatalogoST_2017_V02-MEIC.pdf

Contactes d’interès

Col·loqui

05.3

06

Gràcies per la seva atenció
Obrim un torn de preguntes per tal que, entre
tots, puguem concretar conceptes que no hagin
quedat clars, o be, que no s’han tractat i poden
ser del seu interès (si estan al nostre abast).

Què he de fe r pe r a
le ga lit za r
e l m e u Food Truck a la
ITV ?
http://www.prevencontrol.com/itv/FoodTruck2018.pdf
A partir del proper dilluns i durant tota la setmana

Salt, 13 d’abril de 2018

