DUPLICATS I RENOVACIONS DEL PERMÍS DE CIRCULACIÓ
IMPORTANT: Abans de presentar un tràmit en qualsevol prefectura, s’ha de sol·licitar cita prèvia.
REQUISITS GENERALS
Sol·licitud en imprès oficial (imprès disponible en
www.dgt.es).

RENOVACIONS PER CANVI DE DOMICILI
Es pot tramitar el canvi de domicili des d’alguns ajuntaments.
Consulteu els ajuntaments disponibles en www.dgt.es

Tràmit gratuït.
Identificació de l’interessat:
Persones físiques: document oficial que acredite la
identitat i el domicili del titular (DNI en vigor, permís
de conducció espanyol, targeta de residència,
passaport amb número d’identificació d’estrangers).
Persones jurídiques: targeta d’identificació fiscal i
acreditar la representació i la identitat de qui firme
(model disponible en www.dgt.es).
Menors o incapacitats: dades i firma del pare, la
mare o el tutor, el seu DNI i el document que
acredite el concepte en què actuen.
Documentació del vehicle: permís de circulació
(excepte en el cas de pèrdua o sostracció).

Justificant del canvi de domicili: DNI en vigor, certificat
d’empadronament, targeta censal… Si no hi ha canvi
de municipi bastarà un rebut de l’aigua, la llum, el gas...
En cas de canvi de domicili de vehicles procedents de
Canàries, Ceuta i Melilla a la Península o Balears, s’ha
d’aportar el document que acredite que s’ha despatxat
el vehicle a la duana. Si no s’aporta el dit document, es
comunicarà al departament de duanes.
Per a l’anotació de la importació s’ha d’abonar la taxa
per l’import de 8,50 €.

RENOVACIONS PER CANVI DE SERVEI I
REFORMES D’ IMPORTÀNCIA

DUPLICAT PER DETERIORAMENT, PÈRDUA O
SOSTRACCIÓ

Taxa per l’import de 20,40 €. (No s’admet el
pagament en efectiu).

Taxa per l’import de 20,40 €. (No s’admet el pagament
en efectiu).

Documentació original del vehicle: Targeta de la
ITV, en la qual ha de figurar la reforma o el canvi
de servei reaitzat.

RENOVACIONS PER CANVI DE DADES: NOM,
COGNOMS, RAÓ SOCIAL
Taxa per l’import de 20,40 €. El tràmit és gratuït si es
tracta de la modificació de les dades que consten en els
documents d’identitat de les persones físiques. (No
s’admet el pagament en efectiu).
Justificant del canvi: original del DNI o de la targeta
d’identificació fiscal de la societat, en el qual ja figure la
modificació.
Si es tracta d’un vehicle especial agrícola: document
acreditatiu d’haver comunicat el canvi prèviament al
ROMA (Registre Oficial de Maquinària Agrícola).

Justificant de pagament o exempció de l’Impost
Especial sobre Determinats Mitjans de Transport,
en els casos de canvi de destinació dels vehicles
d’autoescola, lloguer sense conductor, taxi, que
van estar exempts del pagament en el moment de
la matriculació.
Si es tracta d’un vehicle especial agrícola:
document
acreditatiu
d’haver
comunicat
prèviament el canvi al ROMA.

NOTA: Si el titular no és qui presenta el tràmit, cal adjuntar una autorització firmada per aquest, juntament amb el seu DNI
original, en la qual es faça constar la gratuïtat (model disponible en www.dgt.es).
La presentació de la documentació acreditativa del domicili d’empadronament i de l’IAE pot ser substituïda per una
autorització expressa perquè la Direcció General de Trànsit duga a terme la verificació telemàtica de la informació
esmentada. Per fer-ho, heu de marcar la casella corresponent en el formulari de sol·licitud del tràmit o bé emplenar el
formulari de consentiment exprés disponible a la seu electrònica o a les prefectures de Trànsit. En cas que no s’obtinga
informació vàlida, la possible esmena s’ha de realitzar aportant la documentació.
En cas que no s’acredite fefaentment alguna de les dades requerides més amunt, es podrà sol·licitar documentació
addicional.
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