Govern d’Andorra

Sol·licitud de matriculació i d'altres tràmits al Registre de Vehicles
1. Tràmit que se sol·licita
 Nova matriculació 			

 Compravenda/traspàs 		

 Matrícula temporal (MT)

 3a placa de matrícula1 			

 Placa de prova1 			

 Duplicat de carta groga			

 Emissions de CO2 en g/km		

 Placa de matrícula personalitzada/ordinària

2. Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:						

Núm. de cens:

Nacionalitat:
Núm. del passaport/DNI:							
Tel. fix/mòbil:			
Adreça electrònica:							

3. Dades de la part venedora (en el cas de compravenda/traspàs)
Nom i cognoms o raó social:						

Núm. de cens:

Nom i cognoms de la persona hereva:
Adreça electrònica:							
Tel. fix/mòbil:

4. Dades del vehicle (ompliu aquest espai en els casos de nova matriculació, compravenda/traspàs i MT)
Matrícula ordinària:					Matrícula personalitzada (si escau):			
Marca:			Model:			Forma:				Color:
Motor euro:			

Tipus d'energia:

Nbre. de seients:			

Cilindrada:

Tara:			Potència (kW):		Càrrega útil:
Emissions de CO2 (g/km):		

Pes total rodant:		

Any de fabricació:

Quilometratge: 			Núm. d’homologació:						
Núm. de xassís: 						

Data de primera matrículació:

Ganxo inclòs en l'homologació de tipus:  Sí  No

5. Data, nom i signatura
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Lloc i data:
Nom i signatura de la persona que sol·licita

Nom i signatura de la persona que ven			

1. En el cas de la 3a placa de matrícula o de la placa de prova, indiqueu a l'apartat 4 únicament la matrícula.

Segell de l'empresa

Documentació que s'ha d'adjuntar
A)
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

Nova matriculació
Certificat d’assegurança a nom del comprador
Fotocòpia de la targeta on consti el núm. de compte IBAN de la persona que sol·licita (comprador)
Factura d’origen amb el segell original de la Duana andorrana
Declaració de la Duana
Fitxa tècnica
Escriptura notarial de poders del representant legal (en el cas de no tenir signatura)
Còpia del passaport/DNI per als no andorrans (en el cas de ser el primer vehicle inscrit al seu nom)
Contracte de reserva de domini signat per les parts compradora i venedora (en el cas de pagar a terminis) o contracte de lloguer (si escau)
Certificat del taller d’origen i homologació de les peces (en el cas de modificació del vehicle)
Certificat/Full de control de la ITV (faxímil) i informe dels quilòmetres de la ITV (en el cas d’un vehicle matriculat anteriorment en un
altre país)
FF Permís de circulació original del país d’origen (en el cas d’un vehicle matriculat anteriorment en un altre país)
B) Compravenda/traspàs
FF Certificat d’assegurança a nom del comprador
FF Fotocòpia de la targeta on consti el núm. de compte IBAN de la persona que sol·licita (comprador)
FF Carta groga signada pel venedor
FF Escriptura notarial de poders del representant legal (en el cas de no tenir signatura)
FF Còpia del passaport/DNI per als no andorrans (en el cas de ser el primer vehicle inscrit al seu nom)
FF Contracte de reserva de domini signat per les parts compradora i venedora (en el cas de pagar a terminis) o contracte de lloguer (si escau)
FF Certificat del taller d’origen i homologació de les peces (en el cas de modificació del vehicle)
FF Testament o aute del batlle i acceptació de l'herència (en el cas de defunció del propietari)
FF Cancel·lació de la reserva de domini (si escau)
C) Matrícula temporal
FF Presenteu aquesta sol·licitud a l'ACA
D) Placa de prova
FF Carta verda
FF Certificat d’assegurança a nom del titular
E) Duplicat de carta groga
FF Certificat de pèrdua o robatori del Servei de la Policia d'Andorra
F) Emissions de CO2 en g/km
FF Carta groga
FF Certificat d'emissions de CO2 en g/km del fabricant del vehicle o d'un centre acreditat
G) Placa de matrícula personalitzada/ordinària
FF Carta groga
FF Còpia de la resolució

Legislació aplicable
• Llei del Codi de la circulació vigent
• Llei 4/2015, del 15 de gener, dels transports per carretera. Disposició addicional quarta de modificació de l’article 3 de la Llei 2/2014, del 23 de gener, de
modificació del Codi de la circulació, del 10 de juny de 1999
• Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles vigent
• Reglament de tallers de reparació de vehicles automòbils vigent
• Reglament regulador de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginys mecànics vigent
• Reglament de modificació dels articles 12 i 17 i l’addició de l’article 19 del Reglament regulador de la fabricació de la instal·lació de les plaques de matrícula
en vehicles i ginys mecànics vigent
• Reglament regulador del procediment de reserva de matrícules del Registre de Vehicles vigent
• Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals
• Decret pel qual es regula el fitxer de dades personals del Registre de Vehicles, del 8 d’octubre del 2014

