BAIXA TEMPORAL.
ALTA DO VEHÍCULO EN SITUACIÓN DE BAIXA
TEMPORAL
IMPORTANTE: Antes de presentar en calquera xefatura un trámite, deberá solicitar cita previa

ALTA DO VEHÍCULO EN SITUACIÓN
DE BAIXA TEMPORAL

BAIXA TEMPORAL
Solicitude en impreso oficial (impreso dispoñible en
www.dgt.es).
Taxa por importe de 8,50 € salvo subtracción do
vehículo.(Non se admite pagamento en metálico)
Identificación do interesado:
Persoas físicas: documento oficial que acredite
a identidade e domicilio da persoa titular (DNI,
permiso de condución español, tarxeta de
residencia, pasaporte máis número de
identificación de estranxeiros).
Persoas xurídicas: tarxeta de identificación fiscal
da sociedade e acreditar a representación e
identidade da persoa que asine (modelo
dispoñible en www.dgt.es).
Menores ou incapacitados: datos e sinatura do
pai, nai ou titor, o seu DNI e documento que
acredite o concepto polo que actúan.
Documentación do
vehículo:
circulación e tarxeta de ITV.

permiso

Solicitude, taxa e identificación do interesado
como en baixa temporal.
Tarxeta de ITV.
Acta de recuperación do vehículo, no caso de que se
tratase dunha baixa por subtracción. Neste caso non
se aboará taxa pola alta.
Con carácter xeral, as altas dunha baixa temporal
por subtracción son comunicadas automaticamente
polos corpos e forzas de seguridade do Estado no
momento en que se formaliza a recuperación do
vehículo

Os vehículos agrícolas deberán achegar
documento acreditativo da alta no Rexistro Oficial de
Maquinaria Agrícola da comunidade autónoma,
salvo acreditación telemática no Rexistro de
Vehículos da DXT.

de

A existencia dun precinto é un impedimento para
tramitar a baixa, é preciso cancelalo previamente.
Os vehículos agrícolas deberán achegar o
documento acreditativo da baixa no Rexistro Oficial
de Maquinaria Agrícola da comunidade autónoma.
Denuncia da subtracción do vehículo, de ser o caso.

Con carácter xeral, as baixas temporais por
subtracción son comunicadas automaticamente
polos corpos e forzas de seguridade do Estado
no momento en que se formaliza a denuncia

NOTA: Se non presenta o trámite a persoa adquirente, será
necesario acompañar unha autorización asinada por esta, xunto
co seu DNI orixinal, na que se faga constar a gratuidade (modelo
dispoñible en www.dgt.es).
En caso de ausencia de acreditación fidedigna dalgún dos datos
arriba requiridos, poderá solicitarse documentación adicional.
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