NOTA SOBRE EL VISAT D’AUTORITZACIONS DE TRANSPORT PUBLIC DE
MERCADERIES PER CARRETERA I OPERADORS DEL TRANSPORT
CORRESPONENT A L’ANY 2018

1. El visat de les autoritzacions de transport públic de mercaderies per carretera i
d’operadors de transport corresponents a l’any 2018 (MDP, MDL, MDLA I OT),
s’ha de sol·licitar telemàticament, acudint a la OVT (Oficina Virtual de Tràmits),
apartat tràmits, on figuren especificats els requisits, documentació i forma de
realitzar-lo.
http://web.gencat.cat/ca/tramits

2. La sol·licitud del visat es farà, segons la distribució mensual següent, tenint en
compte la darrera xifra del número o codi d'identificació fiscal de l'empresa
sol·licitant:
NIF o CIF acabat en
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Mes
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
setembre
octubre
novembre

No es tindran en compte les lletres que figurin a continuació del darrer dígit del
número o codi d'identificació fiscal.

3. Recollida del visat
La recollida del visat s'ha d'efectuar abans que finalitzi el mes següent al que fixa
l'apartat anterior per a la presentació de la sol·licitud, a excepció dels presentats
els mesos de juliol i novembre, que s'han de recollir abans que finalitzin els mesos
de setembre de 2018 i gener de 2019, respectivament. S’ha de recollir a la seu del
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Servei Territorial de Transports corresponent a la demarcació de residència de
l’autorització. Es pot consultar l’estat de la tramitació de la vostre sol·licitud a la
Sede Electronica del Ministerio de Fomento, a l’apartat “Consultar expediente”.

4. Abonament de sancions pendents
L'obtenció del visat de les autoritzacions a què fa referència aquesta nota queda
condicionat al pagament de les sancions pecuniàries imposades per resolucions
que posin fi a la via administrativa per infraccions a la legislació de transports.
Barcelona, 28 de desembre de 2017
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