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VIA OBERTA. REGISTRE DE VEHICLES I CONDUCTORS 
 

Carta de servei 
16/10/2018 

NOM I EMISOR DEL SERVEI  

Registre de Vehicles 

Direcció General de Trànsit. Ministeri de l’Interior 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

El servei facilita la connexió i l’ús del servei de consulta a la Direcció General de Trànsit 

(DGT) de la informació associada a les dades de vehicles i persones del servei ATEX5 

(Acceso Telemático de Usuarios Externos). 

 

MODALITATS DE CONSULTA 

Actualment hi ha dues modalitats de consulta actives: 

1- Dades d’un vehicle (ATEX5): El servei permetrà la consulta per MATRICULA – 

BASTIDOR - NIVE (Número d’Identificació del Vehicle) y retornarà totes les dades 

relatives al vehicle consultat.   

2- Dades del titular d’una autorització de conducció (ATEX5): El servei permetrà la 

consulta per documentació NIF/NIE/CIF y retornarà totes les dades relatives al 

conductor consultat. 

 

1- DADES D’UN VEHÍCLE (ATEX5) 

 
CÓM FER LES CONSULTES: 

Aquesta modalitat permet consultar les dades d’un vehicle a partir de les dades 

següents: 

 Tipus de procediment (Finalitat): Camp Obligatori. S’haurà de triar en el 

desplegable el tipus de procediment autoritzat pel qual  es vol consultar la dada. En 

cas que no aparegui al desplegable el tipus de procediment que necessiteu és perquè 

no s’ha autoritzat la consulta per aquest tipus de procediment. Haureu de sol·licitar 

l’autorització per a la consulta d’aquestes dades a través del formulari corresponent. 

 Número d’expedient: Camp Obligatori. És l’identificador de l’expedient 

administratiu del vostre ens en base al que es fa la consulta d’aquestes dades. 

 Criteri de cerca: Camp Obligatori. Permet triar la forma de consulta seleccionant un 

dels tres criteris següents: 

 Matrícula 

 Bastidor  

 NIVE: format per 32 dígits que és el DNI del vehicle. 

Al triar una de les tres opcions de consulta, apareix el criteri de recerca seleccionat a 

la finestra de sota per tal que s’empleni amb el número de matrícula, número de 

bastidor o NIVE, segons l’opció escollida. 

 Data: Camp opcional. Si s’indica una data, la resposta consisteix en  les dades del 

domicili dels conductors habituals i els arrendataris en aquella data. 
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El format en què s’hauran d’introduir les dades és el següent: 

 

   
 

QUINES DADES S’OBTENEN: 

 Consulta de vehicle: Bloc de dades corresponent a la petició que origina la resposta. 

 Resultat de la operació:  

 0: consulta realitzada correctament. 

 0502: error realitzant la consulta.  

 Dades del vehicle:  

 Dades del vehicle: Per obtenir la informació sol·licitada s’haurà de descarregar la 

versió imprimible. 
 

La pantalla de resposta que s’obté és la següent: 
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La informació que s’obtindrà al PDF- versió imprimible serà: 

 

 Dades de la consulta (les mateixes dades que s’han introduït per fer la consulta): 

 Consulta: Consulta de dades d'un vehicle. 

 Codi finalitat: Tipus de procediment pel qual heu fet la consulta. MONITORITZACIO 

(en aquest cas es tracta de proves) 

 Matrícula: 1234AAA ó B-1234-BC 

 Data: DD/MM/AAAA (només apareix en cas que s’hagi introduït a les dades de la 

consulta). 

 

 Dades generals del vehicle consultat 

 Descripció 

 Bastidor: Indica el número de bastidor del vehicle en qüestió 

 Marca: Indica la marca del vehicle precedida per cinc dígits que són la codificació 

numèrica de la marca. Ex: 00143-AUDI 

 Model: Indica el model del cotxe. Ex: A3 SPORTBACK 

 NIVE: No s’informa 

 País: No s’informa 

 Servei: PART (particular)- sin especificar (en cas de vehicles estàndards) / PART 

(particular)-Obras (per ex. Grua) 

 Servei complementari: Sense informar 

 Tipus industria: Els tipus dels vehicles estan definits per una xifra de quatre dígits 

(0000): els dos primers indiquen la seva construcció i els dos darrers el seu tipus 

d’ús. El cas més habitual és el vehicle turisme destinat a ús particular que té el 

número 1000. 

 Tipus vehicle: Informa si es tracta d’un turisme, monovolum, remolc, tractor, 

camió, ciclomotor, etc. 

 Domicili del vehicle: Informa del municipi on es paga l’Impost sobre Vehicles de 

Tracció Mecànica (IVTM). 

 Carrer: Inclourà el carrer, número i planta/pis 

 Codi postal: 

 Municipi: 

 Província: 

 Poble: No s’informa 

 Domicili del vehicle INE: Informa les mateixes dades que l’apartat “domicili del 

vehicle” 

 Bloc: No s’informa 

 Codi postal: El mateix que l’apartat anterior. 

 Escala: No s’informa 

 Hm: No s’informa 

 Km: No s’informa 

 Municipi: El mateix que l’apartat anterior. 

 Numero via: El mateix que l’apartat anterior. 

 Planta: El mateix que l’apartat anterior. 

 Portal: No s’informa 

 Província: El mateix que l’apartat anterior. 

 Poble: No s’informa 

 Porta: No s’informa 

 Tipus via: El mateix que l’apartat anterior. 

 Via: El mateix que l’apartat anterior. 

 Dates de control: 

 Data caducitat turística: Hi ha  una matrícula especial denominada turística que  

empara la circulació temporal de vehicles que entren a Espanya per turisme i que 

són  propietat de persones físiques amb residència a l’estranger (fora de la U.E). 

La validesa d’aquesta matrícula turística té un termini de validesa 



 

Pàgina 6 

 

 Data importació: Si el vehicle és d’importació, s’informarà de la data. 

 Data ITV: S’informa la data en la qual s’ha de realitzar la propera ITV en format: 

AAA-MM-DD 

 Data matriculació: S’informa de la data de matriculació en format: AAA-MM-DD 

 Data primera matriculació: Aquesta data s’informarà si el vehicle és d’importació 

i procedeix d’un altre país; s’haurà de matricular de nou en el país per on circuli. 

Amb les matrícules antigues es donava en els casos en què el vehicle s’adquiria 

en una CCAA i circulava per una altra. 

 

 Indicadors: 

 Baixa definitiva: Si el vehicle ha sigut donat de baixa definitiva per un Centre 

Autoritzat de Tractament de Vehicles s’informarà en aquest apartat de la data de 

baixa. Si aquest indicador apareix, el vehicle no podrà circular ni podrà fer-se un 

canvi de titularitat ja que “en teoria” el vehicle es va destruir conforme a criteris 

mediambientals. 

 Baixa temporal: Indicarà el període de temps en què el vehicle ha estat donat de 

baixa temporalment. Per exemple, en el cas que  el cotxe hagi estat en  mans de 

compravendes professionals. 

 Càrrega EEFF: Indicarà “S” o “N”. Ens indica si existeix alguna inscripció o 

limitació de disposició del vehicle al Registre de Bens Mobles. 

 Embargament: Si existeix un deute pendent amb l’Administració pública o ordre 

judicial i s’ha limitat la disposició del vehicle mentre no es pagui. En aquest cas 

apareixerà una “S” de SI. En cas que no hi hagi embargament apareixerà el 

camp en blanc. 

 Excés pes dimensió: 

 Importació: Indica S/N 

 Incidències:  

 Limitación disposición: 

 Possessió: Indica S/N. Quan, per exemple, està a nom d’un particular però l’usa 

una empresa de construcció, agrària, etc. 

 Precinte: Indica de la immobilització del vehicle prèviament embargat per evitar 

que el propietari continuï usant-lo quan està embargat 

 Port franc: Indica S/N si el vehicle ha estat en port franc (territori duaner on les 

mercaderies poden ser importades sense previ pagament dels drets i impostos 
aranzelaris corresponents). 

 Reformes: Indica S/N. Si el vehicle ha sofert modificacions en els elements que 

venen de sèrie (ex: tunning) s’indicarà S i per el contrari N. Pot ser que les 

reformes no compleixin amb els requisits exigits per circular per Espanya; això 

s’indica en aquest punt.  

 Renting: Indica S/N si el vehicle és de renting o no. 

 Subhasta: Indica S/N quan el vehicle ha estat embargat i s’ha de vendre en 

pública subhasta per cobrar el deute pendent. 

 Sostracció: Indica S/N si el vehicle està denunciat per sostracció. 

 Tutela: Indica S/N 

 Matriculació: 

 Classe: 0 - ORDINARIA/ 2- REMOLQUE/ 5- VEHÍCLE ESPECIAL (tractor, grua)/ 6- 

CICLOMOTOR/ 7- TEMPORAL (matricula temporal; matricula prova de vehicles)/ 

8-HISTORICO (Vehicle històric) 

 Data: AAAA-MM-DD THH:MM:SS+01:00=(hora: mai s’informa) 

 Prefectura: Delegació de la DGT de la que depèn: B–BARCELONA/ T-Tarragona, 

BA-Badajoz, etc. 

 Matrícula: 1234ABC o B-1234-AB 

 Sucursal: 0- 

 

 Persona física: 
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 Cognom 1: Cognom del propietari del vehicle 

 Cognom 2: Cognom del propietari del vehicle 

 Dir. electrònica vial: (DEV). És obligatòria per a les persones jurídiques. La GDT i 

les administracions amb competència sancionadora en matèria de trànsit 

enviaran les notificacions de procediments sancionadors a la DEV. En blanc si no 

en té. 

 Data naixement: del propietari del vehicle en format: AAAA-MM-

DDTHH:MM:SS+01:00=(hora: mai s’informa) 

 ID document: Document d’identitat del propietari del vehicle 

 Indicador Dev: Indica si disposa de DEV o no. En cas negatiu indica “false” i en 

cas positiu indica “true” 

 Nom: Nom del propietari del vehicle 

 Sexe: M=Mujer o H=hombre 

 Tipus persona: Camp en blanc 

 

 Persona jurídica: Si el propietari del vehicle és persona física aquest apartat 

apareixerà en blanc i a la inversa 

 CIF: Numero d’identificació de la persona jurídica 

 Indicador Dev: Indica si disposa de DEV o no. En cas negatiu indica “false” i en 

cas positiu indica “true” 

 Raó social: Nom de la persona jurídica 

 Tipus persona: Camp en blanc 

  

 Domicili: Indica el domicili del propietari del vehicle 

 Carrer: Inclourà el carrer, número i planta/pis 

 Codi postal: 

 Municipi: 

 Província: 

 Poble: no s’informa 

 

 Domicili INE: Camps en blanc si ja s’ha informat el domicili en l’apartat anterior. 

 Bloc: 

 Codi postal: 

 Escala: 

 Hm: 

 Km: 

 Municipi: 

 Número via: 

 Planta: 

 Portal: 

 Província: 

 Poble: 

 Porta: 

 Tipus via: 

 Via: 

 

 Dades tècniques: 

 Carrosseria: AC FAMILIAR 

 Cat. Homologació: M1 

 Color: - NO DISPONIBLE 

 Autonomia elèctrica:  

 Categoria elèctrica: 

 Codi Eco: 

 Colzes: 112.0 

 Consum: 
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 Eco innovació: 

 Nivell emissions: EURO 5  

 Propulsió: 1 - DIESEL  

 Reducció Eco: 

 Tipus alimentació: M - MONOFUEL  

 Distància eixos: 

 Distància via anterior: 

 Distància via posterior: 

 Certificat conformitat: 

 Full rosa: 

 Full rescat: 

 Període validesa targeta: 

 Període validesa targeta 15: 

 Període validesa targeta no vàlida: 

 Període validesa targeta vàlida: 

 Targeta ITV definitiva: 

 Targeta ITV no vàlida: 

 Targeta ITV temporal: 

 Fabricant: AUDI AG  

 Massa màx. Tècnica: 1880 

 Massa màxima: 

 Massa servei: 1395  

 Pes màxim: 1880  

 Tara: 1320  

 Número homologació: E1*2001/116*0217*32  

 Places mixtes: 000  

 Places normals: 5  

 Places peu: 0  

 Cilindrada: 1598.0  

 Potència fiscal: 11.64 

 Potència neta màx.: 77.0  

 Rel. potència pes: 0.0  

 Procedència: 3 - IMPORT. CEE  

 Tipus ITV: 8P  

 Variant:  

 Versió: 

 Tipus targeta ITV: 

 Fabricant base: 

 Massa servei base: 

 Marca base: 

 Homologació base: 

 Tipus base: 

 Variant base: 

 Versió base: 

 Mom base: 

 

 Dades responsables: Indica les dades de la persona física o jurídica responsable del 

vehicle quan s’ha fet una transmissió que encara no ha arribat a finalitzar-se. Si n’hi ha 

indicarà: 

 Posseïdor: 

 Anotació: No s’informa 

 Data Possessió: en format: AAAA-MM-DD THH:MM:SS+01:00=(hora: mai 

s’informa) 

 Filiació: Nom del posseïdor. Pot ser persona física o jurídica. 

 ID document: Document d’identificació del posseïdor. 



 

Pàgina 9 

 

 Prefectura: Delegació de la DGT de la que depèn: B–BARCELONA/ T-Tarragona, 

BA-Badajoz, etc. 

 Situació possessió: Cóm es té la possessió; ex: A - BAJA TEMP. TRANSF. 

FINALIZADA 

 Sucursal: No s’informa. 

 Tipus: No s’informa. 

 

 Dades Tràmits: Indica si hi ha algun tràmit que faci variar les dades pròximament. 

Poden aparèixer les dades de la baixa temporal mentre es fa una compravenda: 

 Baixa: 

 Causa de baixa: Ex. Entrega a compravenda 

 Data d’inici: en format: AAAA-MM-DD THH:MM:SS+01:00=(hora: mai s’informa) 

 Data fi: en format: AAAA-MM-DD THH:MM:SS+01:00=(hora: mai s’informa) 

 Prefectura: Delegació de la DGT de la que depèn: B–BARCELONA/ T-Tarragona, 

BA-Badajoz, etc. 

 Sucursal: No s’informa 

 Tipus de baixa: Ex. T-TEMPORAL 

 Transferència: S’indica quan s’ha transmès el vehicle i ha canviat de 

propietari/posseïdor. S’indicaran totes les transferències que ha tingut el vehicle una 

darrera l’altre. 

 Data transferència: en format: AAAA-MM-DD THH:MM:SS+01:00=(hora: mai 

s’informa) 

 ID document anterior: Document d’identificació de l’anterior posseïdor o 

propietari. 

 Prefectura: Delegació de la DGT de la que depèn: B–BARCELONA/ T-Tarragona, 

BA-Badajoz, etc. 

 Sucursal: No s’informa 

 

 Matriculació temporal: Camps en blanc si no hi ha hagut matriculació temporal 

 Anotació: 

 Data: 

 Matrícula anterior: 

 

 Dades Administratives: 

 

 Dades ITV reformes: Apareix l’historial de totes les ITVs que ha passat el vehicle 

 ITV: 

 Anotació: 0 

 Compta hores: 0  

 Estació: Numero d’estació on es passa la ITV. 5 dígits. 

 Data caducitat: en format: AAAA-MM-DD THH:MM:SS+01:00=(hora: mai 

s’informa) 

 Data fi anterior: en format: AAAA-MM-DD THH:MM:SS+01:00=(hora: mai 

s’informa) 

 Data ITV: en format: AAAA-MM-DD THH:MM:SS+01:00=(hora: mai s’informa) 

 Quilometratge: 45229  

 Motiu ITV: P – PERIODICA/ S-SUBSANAR DEFECTOS 

 Província: B – BARCELONA/ T-TARRAGONA/ BA-BADAJOZ, etc. 

 Resultat ITV: F - FAVORABLE / D-DESFAVORABLE 

 

 Dades assegurances: Apareix l’històric d’assegurances que ha tingut el cotxe 

 Assegurança: 

 Contracte assegurança: -  

 Entitat: Codi entitat asseguradora (LNNN) – Nom Entitat asseguradora.  

 Data inici: en format: AAAA-MM-DD THH:MM:SS+01:00=(hora: mai s’informa) 
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 Data fi: en format: AAAA-MM-DD THH:MM:SS+01:00=(hora: mai s’informa) 

 

 Llista vehicles: Camp en blanc 

 Matrícula: 

 

 Dades seguretat: 

 Ncap: És un organisme europeu autònom format per membres de diferents països 

que desenvolupa un programa independent d’avaluació de vehicles y estableix un 

test de seguretat totalment independent. 

 Any assaig: No informa el camp 

 Adults: 0.0  

 Menors: 0.0  

 Vianants: 0.0  

 Seguretat: 0.0  

 Global: 0.0 

 

 Dades llibre taller: Camp en blanc 

 

 

2- DADES DEL TITULAR D’UNA AUTORITZACIÓ DE CONDUCCIÓ (ATEX5) 
 

CÓM FER LES CONSULTES: 

Aquesta modalitat permet consultar les dades d’una persona física o jurídica a partir de 

les dades següents: 

 Tipus de documentació: Camp obligatori. S’ha de triar entre: NIF, NIE CIF. 

 Documentació: Camp obligatori. S’haurà d’introduir el número d’identificació de la 

persona segons el tipus de documentació que s’hagi triat. Es tracta d’una sèrie de 

números i lletres segons els formats següents: 

 NIF: 8 dígits numèrics + dígit de Control (lletra) 

 NIE: Lletra X, Y, Z+7 dígits numèrics + dígit de Control (lletra) 

 CIF (Código de Identificación Fiscal): És l’identificador de les persones jurídiques 

composat per una lletra (indica la forma jurídica)+8 dígits numèrics. 

 Tipus de procediment (Finalitat): Camp Obligatori. S’haurà de triar en el 

desplegable el tipus de procediment autoritzat per al qual  es vol consultar la dada. 

En cas que no aparegui el que necessiteu és perquè no s’ha autoritzat la consulta 

per aquests tipus de procediment. Haureu sol·licitar l’autorització per a la consulta 

d’aquestes dades a través del formulari corresponent. 

 Número d’expedient: Camp Obligatori. És l’identificador de l’expedient 

administratiu del vostre ens en base al que es fa la consulta d’aquestes dades. 

 

El format en el qual  s’hauran d’introduir les dades és el següent: 
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QUINES DADES S’OBTENEN: 

 Consulta de Persona: Bloc de dades corresponent a la petició que origina la resposta. 

 Resultat de la operació:  

 0: consulta realitzada correctament. 

 0502: error realitzant la consulta.  

 Dades de la persona:  

 Dades de la persona: Per obtenir la informació sol·licitada s’haurà de descarregar la 

versió imprimible. 
 

La pantalla de resposta que s’obté és la següent: 
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La informació que s’obtindrà al PDF- versió imprimible serà: 

 Dades de la consulta: (les mateixes dades que s’han introduït per fer la consulta): 

 Consulta: Consulta de dades d'una persona. 

 Codi finalitat: Tipus de procediment pel qual heu fet la consulta. MONITORITZACIO 

(en aquest cas es tracta de proves) 

 Documentació: Numero de documentació que heu introduït per fer la consulta 

 

 Identificació persona física: Retornarà aquestes dades si qui es consulta es una 

persona física. 

 Cognom 1: Cognom1 de la persona titular del document identificador introduït 

 Cognom 2: Cognom2 de la persona titular del document identificador introduït 

 Dir. electrònica vial: (DEV). És obligatòria per a les persones jurídiques. La GDT i les 

administracions amb competència sancionadora en matèria de trànsit enviaran les 

notificacions de procediments sancionadors a la DEV. En blanc si no en té. 

 Data naixement: en format: AAAA-MM-DD THH:MM:SS+01:00=(hora: mai 

s’informa) 

 ID document: Numero de document que s’ha introduït per fer la consulta. 

 Indicador Dev: Indica si disposa de DEV o no. En cas negatiu indica “false” i en cas 

positiu indica “true” 

 Nom: Nom de la persona titular del document identificador introduït per a la 

consulta. 

 Sexe: M=Mujer o H=hombre  

 Tipus persona: PF (Persona Física)  

 

 Identificació persona jurídica: Retornarà aquestes dades si qui es consulta es una 

persona jurídica. 

 CIF: (Código de Identificación Fiscal) Numero de document que s’ha introduït per fer 

la consulta. 
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 Indicador Dev: Indica si disposa de DEV o no. En cas negatiu indica “false” i en cas 

positiu indica “true” 

 Raó social: Nom de la persona jurídica 

 Tipus persona: PJ (Persona Jurídica) 

 

 Domicili: 

 Carrer: Inclourà el carrer, número i planta/pis 

 Codi postal: 

 Municipi: 

 Província: 

 Poble: 

 

 Domicili INE: En alguns casos els camps estan en blanc i d’altres es repeteixen les 

dades de l’apartat anterior (Domicili). 

 Bloc: 

 Codi postal:  

 Escala: 

 Hm: 

 Km: 

 Municipi: 

 Número via: 

 Planta: 

 Portal: 

 Província: 

 Poble: 

 Porta: 

 Tipus via: 

 Via: 

 

 Indicadors: 

  Autoritzat mercaderies perilloses: Informa “false” en cas negatiu i “true” en cas 

positiu.  

 Autoritzat transport escolar: Informa “false” en cas negatiu i “true” en cas positiu.  

 Condición restrictiva: Informa “false” en cas negatiu i “true” en cas positiu.  

 Función autoescuela: -  

 Indicador DEV: Indica si disposa de DEV o no. En cas negatiu indica “false” i en cas 

positiu indica “true” 

 Lents:  

 

 Permís vigent: Apareixerà l’historial de tots els tipus de permís que tingui la persona 

que s’està consultant.  

 Data inici: És la data en la qual va aconseguir el permís de conduir per primera 

vegada; en format: AAAA-MM-DD THH:MM:SS+01:00=(hora: mai s’informa) 

 Data fi: És la data en caduca l’últim permís de conduir; en format: AAAA-MM-DD 

THH:MM:SS+01:00=(hora: mai s’informa) 

 Tipus permís: Ex. B - B  

 Vigència: Camp en blanc 

 

 Tràmits: 

 Expedició: Apareixerà l’historial de les revisions inicials per a cada tipus de permís 

de conduir. 

 Centre mèdic: Camp en blanc 

 Classe afectació: Camp en blanc si no n’hi ha cap. Si hi ha alguna afectació física 

o psíquica s’indicarà. Ex.: obligatori ús d’ulleres. 

 Concessió obligada: Camp en blanc 
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 Data: És la data en la qual  es va fer la revisió mèdica per aconseguir el permís 

de conduir; en format AAAA-MM-DD THH:MM:SS+01:00=(hora: mai s’informa) 

 

 

 Prefectura: B – BARCELONA/ T-TARRAGONA/ CA-CADIZ, etc. 

 Sucursal: –  

 Tipus: 1 - EXAMEN  

 Tipus permís: Ex.: B – B 

 

 Incidència: En cas que hi hagi alguna incidència o canvi en les dades de la persona 

consultada apareixerà aquesta circumstancia en un últim paràgraf. 

 Anotació: Tipus d’anotació: codi alfanumèric i detall de la incidència. Ex. Canvi 

denominació en cas de persona jurídica. 

 Document: Numero de document de identitat 

 Data: Data en la qual es dona la incidència o canvi que s’informa. en format: AAAA-

MM-DD THH:MM:SS+01:00=(hora: mai s’informa) 

 Prefectura: B – BARCELONA/ T-TARRAGONA/ CA-CADIZ, etc. 

 Sucursal: Camp en blanc 

 Tipus: Tipus d’incidència. Ex: canvi DNI 

 

 

Cost del servei 

No n’hi ha. 

 

 

 


