SOL·LICITUD DE NOVA MATRÍCULA
NOTA: La sol·licitud de nova matrícula només s’admet quan el vehicle té les sigles d’una altra província
distinta de la del domicili de la persona interessada. En tots els casos s’ha de sol·licitar prèviament
l’expedició d’una nova targeta d’inspecció tècnica en una estació de la ITV.
IMPORTANT: Abans de presentar en qualsevol prefectura un tràmit, haurà de sol·licitar cita prèvia
•

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

•

Taxa per l’import de 96,80 €. (No s’admet el
pagament en metàl·lic)

•

Identificació de la persona interessada:

oficial

(imprès

o

Persones físiques: document oficial que
acrediti la identitat i el domicili del titular
(DNI, permís de conduir espanyol, targeta
de residència, passaport més número
d’identificació d’estrangers).

o

Persones
jurídiques:
targeta
d’identificació fiscal de la societat i
acreditar la representació i identitat de qui
firma (model disponible a www.dgt.es).

o

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.

•

Documentació del vehicle: permís de
circulació i targetes de la ITV: l’original i la
nova (amb el full rosa i el full blau), en la qual
es consignarà la nova matrícula.

•

Casuística:
o

Si es tramita la nova matrícula com a
conseqüència d’un canvi de domicili, s’ha
de presentar el justificant del nou domicili:
la targeta censal o el certificat
d’empadronament, si el nou domicili no
figura en el DNI.

o

Si es tramita amb un canvi de titularitat,
s’ha de presentar tota la documentació
que es fa constar en el full informatiu de
“Canvis de Titularitat”.

NOTA:
Si no presenta el tràmit el titular, serà necessari acompanyar una autorització firmada per aquest, juntament
amb el seu DNI original en la qual es faci constar la gratuïtat (model disponible a www.dgt.es).
La presentació de la documentació acreditativa del domicili d'empadronament podrà ser substituïda per una
autorització expressa perquè la Direcció General de Trànsit dugui a terme la verificació telemàtica d'aquesta
informació. Per a això ha 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 en les prefectures de Trànsit.
En el cas que no s'obtingui informació vàlida, la possible esmena s'haurà de realitzar mitjançant l'aportació
de documentació.
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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