MATRICULACIÓ DE VEHICLES HISTÒRICS
IMPORTANT: Abans de presentar un tràmit en qualsevol prefectura, s’ha de sol·licitar cita prèvia

Sol·licitud en imprès oficial (imprès disponible

en www.dgt.es).
Taxa per l’import de 96,80 €, excepte ciclomotors,
27,00 €. (No s’admet el pagament en efectiu).
Identificació de l’interessat:
Persones físiques: document oficial que
acredite la identitat i el domicili del titular (DNI,
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.

Acreditació de la propietat del vehicle. En cas que
no siga el mateix titular qui fa la matriculació i qui
figura en la documentació original, a través dels
següents mitjans possibles: Document notarial: acta
de notorietat o de manifestacions; Factura de compra
si s’adquireix a un agent de compravenda o a una
persona jurídica. Si el vehicle procedeix de la UE o
d’un tercer país i la factura és d’un agent de
compravenda espanyol, s’ha d’aportar l’IAE o el
document acreditatiu d’estar inclòs en el cens de
subjectes passius de l’IVA als efectes d’operacions
intracomunitàries; Contracte de compravenda si la
venda és entre particulars.
Certificat de transports: si es tracta d’un autobús,
o d’un vehicle de transport de mercaderies amb una
MMA superior a 6 tones i una càrrega que excedisca
de 3,5 tones, llevat d’acreditació telemàtica en el
Registre de Vehicles de la DGT.

Resolució de l’òrgan competent de la comunitat
autònoma en la qual es cataloga el vehicle com a
“històric”.

Impostos:
Justificant de pagament o exempció de l’Impost
de Circulació de l’ajuntament on el sol·licitant
tinga el domicili (original o fotocòpia).

Documentació del vehicle:
Targeta d’inspecció tècnica expedida per una
estació d’ITV de la província del domicili de
l’interessat, en la qual es faça constar la
matriculació com a vehicle històric.

Justificant de pagament, exempció o no-subjecció
de l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de
Transport, (model 576, 06 o 05 de l’Agència
Estatal Tributària, www.aeat.es), si el vehicle no
ha estat matriculat abans a Espanya.

Quatre fotografies en color del vehicle
(ambdós laterals, davantera i posterior).

Justificant de pagament o exempció de l’Impost
de Transmissions Patrimonials (si es presenta un
contracte entre particulars o un document
notarial).

Permís de circulació i targeta de la ITV
(original i fotocòpia), si el vehicle està en
circulació.
Documentació estrangera del vehicle (original i
fotocòpia), si el vehicle procedeix d’un altre
país.

Document Únic Administratiu (DUA), expedit per
la duana en cas que es tracte d’un vehicle
importat procedent de tercers països.

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).
En cas que no s’acredite fefaentment alguna de les dades requerides més amunt, es podrà sol·licitar documentació
addicional.
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