PERMISOS TEMPORAIS PARA EMPRESAS (PLACAS
VERMELLAS)
Son permisos para uso de empresas ou entidades relacionadas co vehículo: fabricantes, os seus representantes
legais, carroceiros, importadores, vendedores ou distribuidores, así como os laboratorios oficiais.
IMPORTANTE: Antes de presentar en calquera xefatura un trámite, deberá solicitar cita previa
PERMISOS PARA PROBAS OU
ENSAIOS DE INVESTIGACIÓN
EXTRAORDINARIOS

REQUISITOS XERAIS
Solicitude en impreso oficial (impreso dispoñible en
www.dgt.es).

Ademais dos requisitos anteriores, é necesario:
Taxa por importe de 20,20 €. (Non se admite o
pagamento en metálico).

o

Acreditar que se está en posesión
previa do permiso temporal de
empresa.

o

Presentar xustificación da necesidade
da petición.

Identificación da persoa interesada:
Persoas físicas: documento oficial que
acredite a identidade e o domicilio de titular
(DNI, permiso de condución español, tarxeta
de residencia, pasaporte xunto co número
de identificación de estranxeiros).
Persoas xurídicas: tarxeta de identificación
fiscal da sociedade e acreditar a
representación e a identidade da persoa
que asine (modelo dispoñible en www.dgt.es).
Xustificante de ter licenza municipal de apertura
de establecemento para esta actividade e
fotocopia.
Último recibo de pagamento do imposto sobre
actividades económicas (IAE) posto ao
cobramento e fotocopia ou acreditación oficial
de realizar este tipo de actividade, se non é
suxeito pasivo deste imposto. No caso de
laboratorios
oficiais,
presentarase
un
documento acreditativo da autorización da súa
actividade expedido polo órgano competente.

RECOÑECEMENTO
TALONARIO
DOS
CIRCULACIÓN

DOS
LIBROSBOLETÍNS
DE

Solicitude en impreso oficial (dispoñible en
www.dgt.es ).
Taxa polo importe de 8,50 €. (Non se admite o
pagamento en metálico).

Estes permisos solicítanse e tramítanse na
Subdirección Xeral de Xestión da Mobilidade da
Dirección Xeral de Tráfico.

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).
-A presentación da documentación acreditativa do
domicilio de empadroamento e do IAE poderá ser
substituída por unha autorización expresa para que a
Dirección Xeral de Tráfico leve a cabo a verificación
telemática da dita información. Para iso, ten que
marcar o recadro correspondente no formulario de
solicitude do trámite ou ben cubrir o formulario de
consentimento expreso dispoñible na sede
electrónica ou nas xefaturas de Tráfico. No caso de
que non se obteña información válida, a posible
emenda deberase realizar mediante a presentación
de documentación.
-En caso de ausencia de acreditación fidedigna
dalgún dos datos arriba requiridos, poderá solicitarse
documentación adicional.
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