PERMISOS TEMPORALS PER A PARTICULARS
(PLAQUES VERDES)
IMPORTANT: Abans de presentar en qualsevol prefectura un tràmit, haurà de sol·licitar cita prèvia.

PLACA VERDA PER AL TRASLLAT
DELVEHICLE A L’ESTRANGER

REQUISITS GENERALS
• Sol·licitud en imprès oficial (imprès disponible
a www.dgt.es).
• Taxa per l’import de 20,20 €. (No s’admet el
pagament en metàl·lic)
• Identificació de la persona interessada:
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).

(validesa: 60 dies)
• Vehicles no matriculats:
o

Targeta d’ITV electrònica (NIVE), o bé
targeta d’ITV en format de paper amb la
diligència de venda o amb la factura.

o

Document que acrediti l’exportació legal si
el trasllat és a un país no comunitari: DUA
(document únic administratiu) expedit per la
duana.

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).

• Vehicles
matriculats:
se’n
tramitarà
prèviament la baixa definitiva per trasllat a un
altre país. La ITV haurà d’estar en vigor.

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.

PLACA VERDA DE 10 DIES PER AL
TRASLLAT A LA PROVÍNCIA DE MATRÍCULA
(validesa: 10 dies)

PLACA VERDA MENTRE ES TRAMITA LA
MATRICULACIÓ DEFINITIVA
(validesa: 60 dies)

• Expedient complet de matriculació ordinària de
vehicles.

PRÒRROGA DE LA PLACA VERDA

• Sol·licitud en imprès oficial.

• Documentació del vehicle: targeta d’ITV
electrònica (NIVE), o bé targeta d’ITV en format
de paper amb la diligència de venda o amb la
factura o l’acta d’adjudicació si procedeix d’una
subhasta.
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).
En cas d’absència d’acreditació fefaent d’alguna
de les dades més amunt requerides, podrà
sol·licitar-se documentació addicional.

• Permís temporal de circulació en vigor.
• Justificant que el vehicle no s’ha pogut
matricular per causes alienes a la persona
interessada.
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