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Adreça electrònic
e
ca vial

D’accord amb l’article 59.bis del texxt articulat de
d la llei sobre Tràficc, Circulació de
Vehicles a mottor y Segurretat vial, des del pass
sat 1 de juliol de 2016
6, les emprreses
que disposin de
d vehicles al seu nom
m i les que hagin de formalitzar
f
qualsevol tipus
de tràmit
t
amb
b la Direccció General de Tràfic
c, estan ob
bligades a estar dona
ades
d’altta i a obten
nir una Adre
eça Electrò
ònica Vial (D
DEV).
D’aq
questa man
nera, l’adre
eça electròn
nica s’utilitz
za per part de la DGT
T com a sisttema
de notificació
n
. En casoss com, per exemple, matriculaciions, notificcació de multes
o ca
anvis de titularitat de vehicles, aquest
a
serà
à el mitjà utilitzat
u
per a la notific
cació
pertinent, inde
ependentment de qu
ue l’empresa tingui l’Adreça E
Electrònica Vial
habiilitada o no
o.
A les emprese
es que enca
ara no disp
posin d’una
a DEV, la pròpia
p
Adm
ministració le
es hi
assignarà una en el mom
ment de realitzar quals
sevol tràmitt. El fet de n
no disposa
ar-ne,
pot suposar una infracció lleu, san
ncionable amb
a
una multa
m
de fin
ns a 100,0
00 €.
Les empresess tenen la possibilita
at de deleg
gar en un tercer la rrecepció de
e les
esm
mentades notificacion
ns, mitjan
nçant l’Apoderamentt, que ha de qu
uedar
degu
udament in
nscrit en el Registre Electrònic
E
d’Apoderam
d
ments, tal i ccom s’estableix
en la Resolucció de 9 de
d abril de 2015. Es
E pot rea
alitzar per via telemàtica
prem
ment aquí.
A ba
anda de no
otificar les sancions mitjançant
m
aquesta ad
dreça electtrònica, la DGT
tamb
bé les publlicarà en el Tablón Ed
dictal de Sa
anciones de
e Tráfico (T
TESTRA)

