COMUNICACIÓ IMPORTANT SOBRE MATRICULACIÓ DE
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
Des de l’ADV CELLERS DOMENYS us comuniquem els nous requisits tècnics per
l’homologació nacional de màquines agrícoles de les categories R (remolcs
agrícoles) i S (màquines arrossegades) que a data d’avui estiguin SENSE
MATRICULAR.
La Direcció General de Trànsit ens ha fet arribar una comunicació adreçat als socis
de la Cooperativa que hagin adquirit un remolc agrícola o màquina arrossegada
abans de l’1 de Gener de 2017 (per tant amb homologació diferent a la del
Reglament UE 167/2013, actualment en vigor). Per tal de poder matricular les
màquines el titular de la màquina agrícola (o tècnic de l’ADV) haurà de realitzar la
inscripció al ROMA abans del dia 30 de desembre de 2018. Una vegada inscrita al
ROMA disposeu d’un mes per poder matricular-la. En cas de no complir aquest
requisit NO ES PODRÀ CIIRCULAR PER VÍA PÚBLICA a partir de l’1 de Gener de
2019.
Per inscriure la màquina al ROMA i després matricular-la, el titular de la màquina agrícola
ha de disposar de la corresponent targeta ITV. Si el titular de la màquina agrícola només
disposa del certificat de característiques tècniques, només podrà fer la inscripció al ROMA,
però no la podrà matricular. Si el titular no disposa de la documentació, la podrà
aconseguir:
 Mitjançant el fabricant ( si aquest continua en actiu)
 Presentant un certificat de característiques tècniques emès per un tècnic
competent (enginyer agrícola, industrial, etc.), d’acord amb l’Annex IV del Reial
Decret 1013/2009 (en aquest cas, només serviria per inscriure la màquina al
ROMA, no per a matricular-la).
 Mitjançant la realització d’una homologació individual que donarà lloc a l’emissió
d’una fitxa tècnica (amb ella podrà matricular la màquina).
Per tal de facilitar-vos la feina, des de la Cooperativa us podem fer la inscripció al ROMA.
Per això, heu de portar la següent documentació i deixar-la a recepció de les oficines de
Sant Jaume del Domenys o Pira amb data límit de 21 de Desembre de 2018:
 Fotocopia DNI
 Copia de la factura de compra (en cas que fos possible)
 Fitxa tècnica de la màquina (requisit obligatori per poder inscriure-la)
 Declaració conformitat CE (en cas que fos possible, ve juntament amb la factura de
compra)

Es cas de dubte o aclariment poseu-vos en contacte amb el tècnic de l’ADV.
Restem a la vostra disposició.
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