SOL·LICITUD TARGETES DE TACÒGRAF DIGITAL
(VIA TELEMÀTICA)

Haurà de disposar de certificat digital o DNI electrònic: El certificat digital es pot
sol·licitar en qualsevol oficina d'ACCV de la Comunitat Valenciana, o SUMA de la
província d'Alacant.
1.

https://www.accv.es/ciutadans/punts-de-registre-de-usuari/
2.

Una vegada tinga el certificat digital, ACCEDIR A LA SEU ELECTRÒNICA:
http://www.habitatge.gva.es/es/web/transportes/tacografo-digit-tran/
o
busque en Internet "GVA transports tacògraf"

Una vegada dins del web de transports de la Conselleria d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori, clique la pestanya SOL·LICITUD DE
TARGETES, i marque la icona "
" del tràmit que desitge realitzar (canvi, primera
emissió, renovació per caducitat, etc.).
4.
Una vegada dins, accedisca a través del botó TRAMITAR AMB CERTIFICAT.
3.

-Comunitat Autònoma > Comunitat Valenciana > Acceptar.
-Gestió de sol·licituds de targetes de tacògraf digital (per a realitzar la sol·licitud del tacògraf i
adjuntar documentació o esmenar una vegada realitzada la sol·licitud) / Consulta d'expedients,
per a saber l'estat en què es troba el tràmit.
-Continuar
-Acceptar.
-Certificat digital > Acceptar.
-Província: Alacant, València, Castelló (el que corresponga).
-Punxar organisme.

-Tipus d'accés: TITULAR / REPRESENTANT (Marcar el que corresponga)
-Tipus de targeta: Conductor/ Empresa/ Centre d'assaig (Marcar el que
corresponga)
-Acceptar.
Seleccionar tipus d'emissió: 1a EMISSIÓ, RENOVACIÓ, SUBSTITUCIÓ O CANVI.
(Depenent de la sol·licitud a realitzar)

Ens apareixen les dades del titular:
Dades del titular:
DNI > Acceptar

Omplir dades del formulari.

Dades del permís de conduir:
Omplir formulari.
Punxar "inserir conductor".

Generar taxa:
(Nota: les peticions per mal funcionament de la targeta no paguen taxa).
En la columna TAXA clique en la icona " ", i accedisca a la SOL·LICITUD
D'AUTORITZACIÓ, seleccionant a continuació el CODI A09 (Expedició de
targetes del tacògraf digital) i òmpliga el formulari per a obtindre la taxa MODEL
046.
Té dues opcions per al pagament:
 Pagar telemàticament (li genera el justificant, guarde’l en format PDF).
 Imprimir la taxa generada, acudir a qualsevol de les entitats que figuren en
el model i abonar l'import. Una vegada tinga el justificant, escanege’l,
apareixent la firma mecànica del banc amb el CODI D'AUTOLIQUIDACIÓ
O NRC.
CODI: A09
L'IMPORT DE LA TAXA ÉS: _________________32,47€ en 2018.

5.

Ha d'adjuntar la documentació que figura en la pàgina web de la manera següent:
 FOTO I SIGNATURA en format imatge ".JPG"

 DOCUMENTACIÓ RESTANT en format ".PDF"

Seleccione la documentació > Examinar >> Tipus de documentació > Seleccionar >>
marcar si el document és veraç >> adjuntar documentació > Continuar > Acceptar.

Les esmenes o adjuntar documentació es realitzaren dins de gestió de sol·licituds, i
es contestaran en el mateix tràmit en l'apartat/pestanya esquerra.

