MATRÍCULA TURÍSTICA
IMPORTANTE: Antes de presentar en calquera xefatura un trámite, deberá solicitar cita previa

Solicitude en impreso oficial (impreso dispoñible en
www.dgt.es).
Taxa por importe de 96,80 €, agás os ciclomotores (27,00 €).
(Non se admite pagamento en metálico).
Identificación da persoa interesada:
Documento oficial que acredite a identidade e o
domicilio da persoa titular (DNI, permiso de condución
español, pasaporte máis número de identificación de
estranxeiros).
Menores ou incapacitados: datos e sinatura do pai, nai
ou titor, o seu DNI e documento que acredite o
concepto polo que actúen.
Autorización da Administración tributaria (Aduanas) na
que se recoñece o dereito do solicitante a réxime de
matrícula turística e na que consta o prazo polo que se lle
concede, a marca e o número de bastidor de vehículo.
Documentación do vehículo: tarxeta de ITV electrónica
(NIVE) ou tarxeta de ITV en formato papel coa dilixencia de
venda ou, no seu defecto, factura.
Xustificante do pagamento ou exención do imposto de
circulación do concello no que teña o seu domicilio.

PASE A MATRÍCULA ORDINARIA
Solicitude, taxa por importe de 96,80 €, agás os
ciclomotores (27,00 €), e identificación da persoa
interesada. (Non se admite pagamento en metálico).
Xustificante do pagamento ou exención do imposto especial
sobre determinados medios de transporte (imposto de
matriculación, modelo 576 ou 06 da Axencia Estatal
Tributaria, www.aeat.es).
Documento da Administración tributaria que xustifique
pagamento/exención do IVE e documento de Aduanas
(DUA), que xustifique o pagamento/exención dos dereitos
arancelarios, se se trata dun vehículo importado.
Ademais dos documentos anteriores, se o vehículo cambia
de titular: solicitude de transmisión, taxa por importe de
54,00 €, agás os ciclomotores (27,00 €), contrato de
compravenda e imposto de transmisións patrimoniais
(modelo 620).
Documentación do vehículo: permiso de circulación e
tarxeta de ITV.
Xustificante do pagamento ou exención do imposto de
circulación do concello no que teña o seu domicilio (orixinal
ou fotocopia).

PRÓRROGA DE MATRÍCULA TURÍSTICA
(Solicítase antes de que caduque o prazo polo que se
concedeu, en caso contrario, haberá que solicitar unha
nova matrícula turística. Solicítase na xefatura de tráfico
que expediu o permiso.)

NOTA:
Se non presenta o trámite a persoa adquirente, será necesario
acompañar unha autorización asinada por esta, xunto co seu
DNI orixinal, na que se faga constar a gratuidade (modelo
dispoñible en www.dgt.es).

Autorización do órgano competente da Administración
tributaria (Aduanas) na que conste o novo prazo polo que se
concede a prórroga, a marca e o número de bastidor do
vehículo.

En caso de ausencia de acreditación fidedigna dalgún dos datos
arriba requiridos, poderá solicitarse documentación adicional.

Documento do órgano competente da Administración
tributaria que acredite o pagamento ou exención dos
impostos correspondentes.
Solicitude e taxa por importe de 20,20 €. (Non se admite
pagamento en metálico).
Tarxeta de inspección técnica coa ITV en vigor.
Xustificante do pagamento/exención do imposto de
circulación do concello no que teña o seu domicilio (orixinal
ou fotocopia).
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