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INFORMACIÓ PER SOL·LICITAR UN DUPLICAT DE TARGETA D'INSPECCIÓ
TÈCNICA
Si necessitau una nova targeta d'inspecció tècnica (TIT), també anomenada fitxa d'inspecció tècnica
o targeta d'ITV, podeu sol·licitar-ne un duplicat.
És important primer saber si la TIT del teu vehicle és electrònica. En el cas que ho sigui, el duplicat
s’ha de sol·licitar a l'Oficina de Trànsit de la DGT. Si no ho és, ha de sol·licitar-se cita per a
l'obertura d'expedient de duplicat a l'Estació d'ITV, presencialment a les oficines de l'Estació d'ITV
d'Eivissa situades a la ctra. de Sant Miquel, km 2,700 o al taulell principal de la planta baixa del
Consell Insular d'Eivissa situat a l’av. d'Espanya, 49.
Les TIT electròniques es varen començar a emetre l'any 2015. Podeu consultar si la vostra TIT és
electrònica enviant un e-mail a consultasitv@conselldeivissa.es indicant la matrícula i l’any de 1a
matriculació del vehicle. Per a TIT anteriors a 2015 no cal que faceu la consulta. ja que no és
electrònica.
A la ITV del Consell d'Eivissa podeu sol·licitar un duplicat d'una TIT no electrònica en els següents
casos:
•

PER DETERIORAMENT. En aquest cas, la TIT s'ha deteriorat per algun motiu però encara
la conservau. Haureu d'aportar la TIT deteriorada original, la qual, en el moment del
lliurament de la nova TIT serà destruïda per la ITV.

•

PER EXTRAVIAMENT. Si heu perdut la TIT, haureu d'aportar una declaració jurada que
s’ha produït aquesta circumstància. Podeu descarregar-ne un model a la SEU
ELECTRÒNICA DEL CONSELL D'EIVISSA.

•

PER ROBATORI. Si us han robat la documentació, haureu d'aportar la denúncia davant la
Policia (Policia Local, Policia Nacional o Guàrdia Civil).

•

PER ADJUDICACIÓ PER SUBHASTA OFICIAL. Si us ha estat adjudicat un vehicle per
subhasta oficial, haureu d'aportar l'acta de subhasta on consti el número de bastidor del
vehicle.

•

PER REHABILITACIÓ.- Se sol·licita aquest duplicat quan el vehicle estava de baixa
definitiva a Trànsit.

PROCÉS DEL TRÀMIT
1r. La persona titular del vehicle (o la seua representant) sol·licita cita per a l'obertura de duplicat
davant la ITV presencialment a les oficines de l'Estació d'ITV d'Eivissa, situades a la ctra. de
Sant Miquel, km. 2,700 o al taulell principal de la planta baixa del Consell Insular d'Eivissa
situat a l’av. d'Espanya, 49. Si hi ha tota la documentació requerida, el dia de la citació
d'obertura d'expedient, es procedeix a l'obertura de l'expedient i se us donarà una cita especial
per a aquest tràmit (no serveixen les cites gestionades a través del Servei de Cita Prèvia del
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Consell d'Eivissa). En el cas que la ITV estigui caducada, el vehicle haurà de passar una revisió
periòdica juntament amb la del duplicat.
Podeu descarregar-vos els formats d'alguns documents que ha d’omplir la persona
interessada a la SEU electrònica del Consell d'Eivissa
2n. L'estació d'ITV sol·licita al Departament d'Indústria del la Comunitat Autònoma (CA) en què
va ser matriculat el vehicle els seus antecedents a fi d'obtenir una còpia de la TIT anterior i totes
les reformes i anotacions que s'han anat realitzant en el vehicle.
3r. El dia de la cita acordada per a la inspecció del vehicle, qualsevol persona (no cal que sigui la
titular ni la persona autoritzada) es presenta amb el vehicle i la documentació que se li haurà
donat a la ITV a les línies d'inspecció per realitzar la revisió. No cal que primer passi per
l'oficina.
4t. Una vegada superada la inspecció, se li farà lliurament de l'Informe Tècnic d'Inspecció amb el
seu resultat. Amb aquest document podrà circular i justificar que està pendent de l'emissió de la
nova TIT.
5è. L'Estació d'ITV realitzarà en el menor termini de temps possible el duplicat de la TIT. Quan
estigui a punt, s'avisarà la persona titular o autoritzada perquè passi a recollir-la a l'Estació
d'ITV d'Eivissa. És important remarcar que la documentació únicament es podrà lliurar a la
persona titular o a les persones autoritzades per ella que constin a l'expedient.
DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A L'OBERTURA DE L'EXPEDIENT DE
DUPLICAT
Declaració responsable de veracitat de la documentació aportada
Document acreditatiu de la identitat de la persona titular:
o En cas de persona física espanyola→ DNI
o En cas de persona física estrangera amb NIE →NIE + un altre document d'identificació
amb fotografia.
o En cas de persona jurídica→CIF + escriptures de l'empresa en les quals aparegui el nom de
l'administrador + document acreditatiu de la identitat de l'administrador (DNI o NIE +
document identificatiu amb fotografia)
Permís de circulació (original): En el cas de no disposar-ne, es podrà aportar uns antecedents en
vigor de la Prefectura Provincial de Trànsit.
Facsímils del núm. de bastidor del vehicle (calc del núm. de bastidor encunyat en el vehicle) o
una fotografia impresa del núm. de bastidor.
Document acreditatiu de propietat del vehicle (només en el cas que en el permís de circulació
consti l'anterior titular). Factura oficial de compra o contracte de compravenda (documents
originals)
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Autorització del titular a nom d'una altra persona física o jurídica (només en el cas en què el
titular no sigui qui faci la sol·licitud)
Document acreditatiu de la identitat del representant (només en el cas en què el titular no sigui
qui faci la sol·licitud).
Declaració jurada de la pèrdua de la targeta d'inspecció tècnica (només en el cas de sol·licitar un
duplicat per pèrdua).
Declaració jurada del deteriorament de la targeta d'inspecció tècnica (només en el cas de
sol·licitar un duplicat per deteriorament i l'estat de la TIT deteriorada impedeix identificar-la).
Denúncia davant la Policia Local, Policia Nacional o Guàrdia Civil en què consti el robatori de la
TIT (només en el cas de sol·licitar un duplicat per robatori).
Denúncia de la pèrdua de la targeta d'inspecció tècnica si se’n disposa. En cas contrari, es podrà
justificar mitjançant la declaració jurada de pèrdua (només en el cas de sol·licitar un duplicat per
pèrdua).
Acta d'adjudicació del vehicle per subhasta en què consti el número de bastidor del vehicle
subhastat (només en el cas de sol·licitar un duplicat per adjudicació per subhasta oficial).
Ofici de Trànsit (només en el cas de sol·licitar un duplicat per rehabilitació després baixa
definitiva a Trànsit).
En el cas de disposar de la targeta d'inspecció tècnica deteriorada o alguna còpia realitzada de
l’extraviada o sostreta es recomana aportar-la a l'Estació d'ITV.
HORARI DE SOL·LICITUD CITACIÓ OBERTURA EXPEDIENTS
•

Taulell principal de la planta baixa del Consell Insular d’Eivissa
Avda. d’Espanya, 49
Matins: de dilluns a divendres de 08:00 a 09:00 i de 13:00 a 15:00 h
•

Oficines de l’Estació d’Itv
Ctra Sant Miquel km 2,700
Matins: 09:00 a 12:00 h
Tardes: 16:30 a 19:00 h

