REHABILITACIÓ DE VEHICLES
IMPORTANT:Abans de presentar en qualsevol prefectura un tràmit, haurà de sol·licitar cita prèvia.
•

Sol·licitud en imprès
disponible a www.dgt.es).

•

Taxa per l’import de 97,80 €, excepte els
ciclomotors, que és de 27,30 €. (No s’admet
el pagament en metàl·lic)

•

Identificació de la persona interessada:
o

oficial

(imprès

Persones físiques: document oficial que
acrediti la identitat i el domicili del titular
(DNI, permís de conduir espanyol, targeta
de residència, passaport més número
d’identificació d’estrangers).

o

Persones
jurídiques:
targeta
d’identificació fiscal de la societat i
acreditar la representació i identitat de qui
firma (model disponible a www.dgt.es).

o

Menors o incapacitats: dades i firma del
pare, la mare o el tutor, el seu DNI i el
document que acrediti el concepte en el
qual actuen.

o

Si el sol·licitant no és el titular del vehicle
ha d’aportar un document acreditatiu de
la propietat (contracte juntament amb el
DNI del transmitent; factura juntament
amb el NIF de l’empresa, document
notarial...).

En el cas que es tracti d’un vehicle adjudicat en una
subhasta per la Delegació del Govern per al Pla
nacional sobre drogues, l’acta o el certificat
d’adjudicació legitima l’adjudicatari per sol·licitar la
seva rehabilitació (Informació específica d’aquest cas a

Una vegada presentada aquesta documentació la
Prefectura de Trànsit, si és procedent, tramet un
ofici a l’estació de la ITV, perquè faci la inspecció
del vehicle. Una vegada superada la inspecció,
s’han de presentar els documents següents:
•

Targeta de la ITV expedida a aquest efecte
per l’estació de la ITV.

•

Els vehicles agrícoles han d’aportar el
document acreditatiu de l’alta en el Registre
oficial de maquinària agrícola de la comunitat
autònoma, excepte acreditació telemàtica en
el Registre de Vehicles de la DGT.

•

Certificat de transports si es tracta d’un
autobús o un vehicle de transport de
mercaderies amb una MMA superior a 6
tones i una càrrega que excedeixi les 3,5
tones, excepte acreditació telemàtica en el
Registre de Vehicles de la DGT.

•

Justificant del pagament/exempció de l’impost
sobre transmissions patrimonials si no es
presenta la factura i la persona que sol·licita
la rehabilitació no és l’últim titular.

•

Justificant del pagament/exempció de l’impost
de circulació de l’ajuntament en què el
sol·licitant té el domicili.

www.dgt.es)

NOTA: Si no presenta el tràmit el titular, serà necessari acompanyar una autorització firmada per aquest,
juntament amb el seu DNI original, en la qual es faci constar la gratuïtat (model disponible a www.dgt.es)
En cas d’absència d’acreditació fefaent d’alguna de les dades més amunt requerides, podrà sol·licitar-se
documentació addicional.
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