MATRÍCULA TURÍSTICA
IMPORTANT: Abans de presentar en qualsevol prefectura un tràmit, haurà de sol·licitar cita prèvia.
•

Sol·licitud en imprès
disponible a www.dgt.es).

(imprès

•

Targeta d’inspecció tècnica amb la ITV en
vigor.

•

Taxa per l’import de 96,80 €, excepte els
ciclomotors, que és de 27,00 €. (No s’admet
el pagament en metàl·lic)

•

Justificant del pagament/exempció de l’impost
de circulació de l’ajuntament en què tingueu
el domicili (original o fotocòpia).

•

Identificació de la persona interessada:
o

o

•

•

•

oficial

Document oficial que acrediti la identitat i
el domicili del titular (DNI, permís de
conduir espanyol, passaport més número
d’identificació d’estrangers).
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.

Autorització de l’administració tributària
(duanes): en la qual es reconeix el dret del
sol·licitant al règim de matrícula turística i en
el qual consta el termini pel qual se l’hi
concedeix, la marca i el número de bastidor
del vehicle.
Documentació del vehicle: Targeta d’ITV
electrònica (NIVE), o bé targeta d’ITV en
format paper amb la diligència de venda o
amb la factura.

(Se sol·licita abans que caduqui el termini pel qual es
va concedir; en cas contrari, s’ha de sol·licitar una nova
matrícula turística. Se sol·licita a la Prefectura de
Trànsit que va expedir el permís)

•

•

•

Sol·licitud, taxa per l’import de 96,80 €,
excepte els ciclomotors, que és de 27,00 €, i
identificació de la persona interessada. (No
s’admet el pagament en metàl·lic)

•

Justificant del pagament o l’exempció de
l’impost especial sobre determinats mitjans de
transport (impost de matriculació, model 576
o 06 de l’Agència Estatal Tributària,
www.aeat.es).

•

Document de l’administració tributària que
justifiqui el pagament/l’exempció de l’IVA i
document de duanes (DUA), que justifiqui el
pagament/l’exempció dels drets aranzelaris, si
es tracta d’un vehicle importat.

•

A més dels documents anteriors, si el vehicle
canvia de titular: sol·licitud de transmissió,
taxa per l’import de 54,00 €, excepte
ciclomotors, que és de 27,00 € (No s’admet el
pagament en metàl·lic), contracte de
compravenda i impost de transmissions
patrimonials (model 620).

•

Documentació del vehicle:
circulació i targeta de la ITV.

•

Justificant del pagament o l’exempció de
l’impost de circulació de l’ajuntament en què
tingueu el domicili (original o fotocòpia).

Justificant del pagament o l’exempció de
l’impost de circulació de l’ajuntament en
què tingui el domicili.
PRÒRROGA DE MATRÍCULA TURÍSTICA

•

PAS A MATRÍCULA ORDINÀRIA

Autorització de l’òrgan competent de
l’administració tributària (duanes) en què
consti el nou termini pel qual es concedeix la
pròrroga, la marca i el número de bastidor del
vehicle.
Document
de
l’òrgan
competent
de
l’administració tributària que acrediti el
pagament o l’exempció dels impostos
corresponents.
Sol·licitud i taxa per l’import de 20,20 €. (No
s’admet el pagament en metàl·lic)

permís

de

NOTA: Si no presenta el tràmit el titular, serà
necessari acompanyar 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·licitarse documentació addicional.
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