PERMISOS TEMPORALS PER A EMPRESES
(PLAQUES ROGES)
Són permisos per a l’ús d’empreses o entitats relacionades amb el vehicle: fabricants, els seus representants
legals, carrossers, importadors, venedors o distribuïdors, així com els laboratoris oficials.
IMPORTANT: Abans de presentar un tràmit en qualsevol prefectura, s’ha de sol·licitar cita prèvia.
REQUISITS GENERALS
Sol·licitud en imprès oficial, (imprès disponible
en www.dgt.es)

PERMISOS PER A PROVES O
D’INVESTIGACIÓ EXTRAORDINARIS

Taxa per l’import de 20,20 €. (No s’admet el
pagament en efectiu).

A més dels requisits anteriors, és necessari:

Identificació de l’interessat:
Persones físiques: document oficial que
acredite la identitat i el domicili del titular
(DNI, permís de conducció espanyol, targeta
de residència, passaport juntament amb el
número d’identificació d’estrangers).
Persones jurídiques: targeta d’identificació
fiscal i acreditar la representació i la identitat
de qui firme (model disponible en
www.dgt.es).
Justificant de tindre llicència municipal d’obertura
de l’establiment per a aquesta activitat i fotocòpia.
·

Últim rebut del pagament de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques (IAE) presentat al
cobrament i fotocòpia, o acreditació oficial de
realitzar aquest tipus d’activitat, si no és un
subjecte passiu d’aquest impost. En el cas dels
laboratoris oficials s’ha de presentar el
document acreditatiu de l’autorització de la seua
activitat expedit per l’òrgan competent.

RECONEIXEMENT
DELS
LLIBRES
TALONARISDELS BUTLLETINS DE
CIRCULACIÓ
Sol·licitud en
www.dgt.es).

imprès

oficial

(disponible

en

ASSAJOS

o

Acreditar que es posseeix prèviament el permís
temporal d’empresa.

o

Presentar la justificació de la necessitat de la
petició.

Aquests permisos se sol·liciten i tramiten a la Subdirecció
General de Gestió de la Mobilitat de la Direcció General
de Trànsit.

NOTA: Si el sol·licitant no és qui presenta el tràmit,
cal adjuntar una autorització firmada per aquest,
juntament amb el seu DNI original, en la qual es faça
constar la gratuïtat (model disponible en
www.dgt.es).
La presentació de la documentació acreditativa del
domicili d’empadronament i de l’IAE pot ser
substituïda per una autorització expressa perquè la
Direcció General de Trànsit duga a terme la
verificació telemàtica de la informació esmentada.
Per fer-ho, heu de marcar la casella corresponent en
el formulari de sol·licitud del tràmit o bé emplenar el
formulari de consentiment exprés disponible a la seu
electrònica o a les prefectures de Trànsit. En cas que
no s’obtinga informació vàlida, la possible esmena
s’ha de realitzar aportant la documentació.
En cas que no s’acredite fefaentment alguna de les
dades requerides més amunt, es podrà sol·licitar
documentació addicional.

Taxa per l’import de 8,50 €. (No s’admet el
pagament en efectiu).
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