CANVI DE TITULARITAT DEL VEHICLE
IMPORTANT: Abans de sol·licitar el canvi de la titularitat del vehicle heu:
de cancel·lar qualsevol limitació de disposició que tingueu inscrita en el Registre de béns mobles, excepte si hi
ha el consentiment exprés de la financera.
d’abonar les sancions imposades per infraccions de transports anotades en el Registre de vehicles.
de liquidar l’impost de circulació de l’any anterior.
Recordeu que per realitzar tràmits en totes les prefectures és necessari demanar cita prèvia.
• Sol·licitud en imprès oficial (imprès disponible a
www.dgt.es).
• Taxa per import de 54,00 €, excepte ciclomotors, que
és de 27,00 €.(No s’admet el pagament en metàl·lic)

del vincle amb el titular del vehicle: sentència,
conveni regulador...
o

Vehicles agrícoles: document acreditatiu de
la inscripció en el Registre oficial de maquinària
agrícola de la comunitat autònoma.

o

Certificat de transports: si es tracta d’un
autobús o un vehicle de transport de
mercaderies amb una MMA superior a 6 tones i
una càrrega que excedeixi les 3,5 tones.

o

Si es tracta de vehicles procedents de les
Canàries, Ceuta i Melilla: certificat de duanes
que acrediti el compliment de les obligacions
tributàries. Per a l’anotació de la importació
s’ha d’abonar la taxa de 8,40 €. (No s’admet el
pagament en metàl·lic)

o

Casos de transferència per defunció: s’ha de
presentar la declaració de responsabilitat sobre
l'adquisició del vehicle (Model disponible en
www.dgt.es), així com justificant de
liquidació de l'impost de successions.

o

En cas de subhasta ordinària o adjudicació
per la Delegació del Govern per al Pla nacional
de drogues, s’ha d’aportar acta o certificat
d’adjudicació.

o

Justificant del pagament/exempció de l’impost
de matriculació, en els casos en què el canvi
de titularitat de vehicles d’autoescola, lloguer
sense conductor, taxi, canvi de residència, que
van estar exempts del pagament en el moment
de la matriculació, es faci abans dels terminis
previstos legalment.

o

L’existència d’ordre de precintament impedeix
l’expedició del permís de circulació.

• Identificació de les persones interessades:
o

o

o

o

Persones físiques: el comprador ha de
presentar un document oficial, original, que
acrediti la seva identitat i domicili (DNI, permís
de conduir espanyol, targeta de residència,
passaport
més
número
d’identificació
d’estrangers).
Persones jurídiques: targeta d’identificació
fiscal de la societat i acreditar la representació i
identitat de qui firma (model disponible a
www.dgt.es).
Menors o incapacitats: dades i firma del pare,
la mare o el tutor, el seu DNI i el document que
acrediti el concepte en el qual actuen.
Per identificar el venedor, n’hi ha prou amb la
fotocòpia d’algun dels documents consignats.
Aquest requisit d’identificació del venedor no
serà necessari si prèviament s’ha presentat
notificació de venda.

• Documentació del vehicle:
o

permís de circulació si no hi ha hagut
notificació de venda prèvia.

• Impostos:
o

Justificant
del
pagament/exempció/nosubjecció de l’impost de transmissions
patrimonials liquidat en la comunitat autònoma,
excepte quan el venedor és un empresari en
l’exercici de la seva activitat, cas en el qual ha
d’aportar la factura. A la CA de Catalunya i la CF
de Navarra s’ha d’aportar el justificant en tots els
casos, excepte per a ciclomotors i determinats
vehicles de més de 10 anys d’antiguitat, per als
quals no s’obliga a presentar autoliquidació (no
històrics i amb valor inferior a 40.000€). A la CA
d’Aragó s’aportarà el justificant en tots els casos,
excepte per a vehicles de motor amb més de 10
anys d’antiguitat i que a més tinguin menys de 1.000
cm3.

• A més dels documents anteriors:
o

Document acreditatiu de la transmissió. En
els casos de separació, divorci o trencament

Una vegada fet el tràmit, s’expedeix un nou permís de
circulació que només és vàlid si té la ITV en vigor
NOTA: Si no presenta el tràmit l’adquirent, cal presentar

també l’autorització firmada per aquest, juntament amb
el seu DNI original, en la qual es faci constar la gratuïtat
(model disponible a www.dgt.es).
En cas d’absència d’acreditació fefaent d’alguna de les
dades més amunt requerides, podrà sol·licitar-se
documentació addicional
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