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MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DO CONCELLO DE 
CHANTADA SOBRE O SERVIZO DE ITV MÓBIL PARA VEHÍCULOS AGRÍCOLAS 
 
 
De acordo e ó abeiro do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e 
Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986 do 28 de 
novembro, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Chantada desexa someter á 
consideración do Pleno Municipal a seguinte MOCIÓN. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
As principais actividades do sector agrario e gandeiro en Chantada, tanto por número 
de explotacións, hectáreas destinadas, facturación e persoas ocupadas son a produción 
de leite de vacún e a viticultura. No caso da segunda, e por cuestións de orografía, o uso 
da maquinaria restrínxese a momentos moi concretos como a vendima ou a aplicación 
de fitosanitarios. Aínda así, para os donos de viñedos e adegueiros faise imprescindible 
nesas datas dispoñer dun tractor e un remolque para trasladar as uvas ou aplicar os 
tratamentos. 
 
No caso do sector leiteiro, tanto intensivo como extensivo, o uso da maquinaria é diario. 
Dende carros mesturadores a cisternas para evacuar e depositar os xurros ata 
autocargadores para achegar as forraxes, salas móbiles de muxidura (agárdase a 
adquisición de varias nos vindeiros meses), por non falar das épocas de sementeira e 
recollida con todo o que conleva de preparación e acondicionamento previo e posterior 
a esas accións. E tamén no sector cárnico de vacún é preciso dispoñer, como mínimo, 
dun tractor para o traballo diario. Sen esquecer os centos de xubilados que xa non están 
no réxime agrario pero que seguen mantendo cabezas de gando ou leiras cultivadas para 
completar as rendas familiares e que teñen algún vehículo agrícola en funcionamento 
na casa. 
 
A Inspección Técnica de Vehículos agrícola española é a máis esixente da UE, sendo que 
en países cun sector primario semellante ao español en canto a producións como 
Alemania, Francia, Italia ou Portugal nin sequera é obrigatoria a inspección técnica para 
ningún vehículo agrícola que non exceda dos 40 Km/hora, que son a inmensa maioría. 
Pero, como veremos, ese nivel de esixencia non se corresponde co servizo prestado para 
cumprir cos requisitos que marca a normativa. É decir, obrígase a cumprir pero non se 
poñen os medios para poder facelo. 
 
No caso galego é a Xunta de Galicia a que ten as competencias sobre a ITV, transferidas 
polo Estado dende os primeiros anos da autonomía. Dende hai 34 anos é a mesma 
empresa a que ten a concesión deste servizo en réxime de monopolio a cambio, claro 
está, dun canon. Un servizo público privatizado, pois. Como vimos comprobando 
repetidamente en diferentes territorios e sectores, as empresas beneficiarias dun 
contrato público sempre anteporán o beneficio económico á prestación do servizo que 
lles foi adxudicado.  
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Por eso, corresponde á administración pública que outorga a concesión velar polo 
cumprimento da encomenda, e así se dispón no artigo 2 do Decreto 205/1994, que 
regula a ITV en Galicia. É, pois, a Consellería de Economía, Empresa e Innovación a que 
ten que garantir que os propietarios de vehículos agrícolas poidan pasar a ITV en prazos 
razonables, sen esperas abusivas, con suficientes datas dispoñibles e coa frecuencia 
axeitada. Tamén, claro, para que poidan subsanar con marxe suficiente as deficiencias 
que sexan detectadas nos vehículos. 
 
Malia ser cabeceira de comarca e de partido xudicial, en Chantada non contamos cunha 
estación fixa de ITV. Algo que, se cadra, conviría reclamar aínda que hoxe non estamos 
aquí para eso. Pero, a piques de comezar a campaña de recollida de millo e en plena 
vendima e colleita de patacas, cómpre lembrar que –segundo os datos de Unións 
Agrarias- a última vez que a ITV agrícola móbil se desprazou á nosa vila foi no mes de 
xullo e estiveron aquí unha xornada laboral e media (estaban previstas máis datas pero 
non se cubriron). E ademáis, non está previsto que volva a estar no noso concello en 
todo o que resta de ano 2021. Coincidirán os grupos aquí presentes en que ese tempo 
é absolutamente insuficiente para a cantidade de vehículos agrícolas que hai neste 
concello. Lembremos que non falamos só de tractores –que por si sós xa xustificarían 
esta moción- senón de todos os vehículos agás motocultores e remolques pequenos 
acoplados.  
 
Polo tanto, dende hai máis de dous meses e polo meos para todo o que resta deste ano, 
a única posibilidade dos agricultores e gandeiros para pasar a ITV dos seus vehículos 
agrícolas era desprazarse a Lalín ou Monforte, percorrendo máis de 60 km entre ida e 
volta nos dous casos. E hai que insistir en que os vehículos sometidos a ITV non son 
precisamente os máis novos e en mellor estado. É preciso ter en conta a periodicidade 
obrigatoria das ITV agrícolas: 
 
Tractores agrícolas e forestais cunha velocidade máxima superior a 40 km/h: 
 

• Ata 4 anos está exento. 
• De 4 a 16 anos, revisión cada dous anos. 
• Con máis de 16 anos, revisión anual. 

 
O resto de tractores agrícolas ou tractores forestais, maquinarias automotrices, 
remolques, máquinas remolcadas e tractocarros réxense por estes prazos: 
 

• Ata 8 anos estarán exentos. 
• De 8 a 16 anos, revisión cada dous anos. 
• Con máis de 16 anos, revisión anual. 

 
En resumo, o escasísimo servizo de ITV agrícola que recibe Chantada fai que agricultores 
e gandeiros se vexan expostos a sancións por parte da Garda Civil por non ter os 
vehículos en regra, co conseguinte impacto nuns petos xa moi castigados por outros 
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motivos. E teñamos en conta que a ITV de cada vehículo supón un desembolso mínimo 
de 21,50 € (aos que hai que engadir o custo do combustible e o custo do tempo de 
traballo perdido no desprazamento a Lalín ou Monforte). Peor aínda, é a seguridade 
persoal a que se pon en risco ao non ter garantido o correcto estado da maquinaria. 
 
Este grupo municipal ten por costume nas súas iniciativas traer a este Pleno Municipal 
propostas de sentido común para mellorar a vida dos chantadinos e chantadinas. Non 
se nos ocorre problemática máis razoable para que se concite a unanimidade da 
corporación e, tendo en conta ademáis que o alcalde de Chantada é tamén senador da 
forza política que goberna a Xunta, se atope unha solución inmediata. 
 
Por todo o anteriormente exposto, proponse ó Pleno Municipal a adopción dos 
seguintes: 
 
 

ACORDOS 
 
 
1) Instar á Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Xunta de Galicia a que 

estableza a periodicidade que sería necesaria, tendo en conta cantidade de 
maquinaria agrícola que hai no concello, para que o servizo de ITV Agrícola Móbil se 
desprace a Chantada e as datas máis acaídas para dito fin. 
 

2) Instar á Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Xunta de Galicia para que 
curse a orde precisa á empresa concesionaria da ITV para enviar de xeito inmediato 
e sen limitación de tempo a unidade móbil para paliar na medida do posible os danos 
derivados desta ausencia inxustificada do servizo. 

 
 
 
Chantada, 10 de setembro de 2021, 
 
 
 
 
 

Asdo. Raquel López Rodríguez 
Voceira do Grupo Municipal Socialista 

Concello de Chantada 
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