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AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (AEAT)  

 

L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) actualitzarà les dades del domicili fiscal 

de la persona sol·licitant a la seva base de dades i les utilitzarà per enviar-li les futures 

comunicacions que realitzi (dades fiscals, esborrany de declaració de l'IRPF, etiquetes 

identificatives, etc.) 

 

Requisits per a la utilització d'aquest servei:  

 
o No dur a terme activitats empresarials o professionals (els empresaris, professionals 

i retenidors han de comunicar el canvi de domicili fiscal mitjançant la declaració 
censal, model 036. Enllaç al formulari web del model 036) 

 
o Disposar d'un número d'identificació fiscal (NIF), que serà:  

 

 Amb caràcter general: 

 
- Per als espanyols, el número del document nacional d'identitat (DNI), 

assignat pel Ministeri de l'Interior. 
- Per als que no tinguin la nacionalitat espanyola, el número d'identitat 

d'estranger (NIE), assignat pel Ministeri de l'Interior 

 

 Altres casos:  

 
- Per a espanyols menors de 14 anys que no disposin de DNI i per a 

estrangers menors de 18 anys que no disposin de NIE: NIF assignat per 
l'AEAT, que començarà per la lletra K. 

- Per a espanyols majors de 14 anys que no disposin de DNI i que 
resideixin a l'estranger: NIF assignat per l'AEAT, que començarà per la 
lletra L 

- Per a estrangers no residents i no obligats a disposar de NIE: NIF 
assignat per l'AEAT, que començarà per la lletra M. 

Confirmació de la recepció de la comunicació i actualització de les dades: 

En el termini de 15 dies, l'AEAT enviarà una carta a la persona interessada comunicant-li 

que ha rebut i ha atès la petició de canvi de domicili fiscal.  

  

Transcorregut el termini, es podrà consultar si el domicili fiscal ha estat actualitzat trucant al 

Centre d''Atenció Telefònica de l'Agència Tributària (901 200 345), o a través de la pàgina 

web www.agenciatributaria.es (en aquest cas caldrà disposar de certificat de signatura 

electrònica) 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie03600t.html
file://PROMETEO/maragon/E-TRAM/e-TRAM/Documents%20seguiment/documentació%20nous%20tràmits/www.agenciatributaria.es
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DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA  (DGP) 

Amb la finalitat de facilitar el compliment de la obligació que, tant el Reial Decret 1553/2005, 

de 23 de desembre, pel que es regula l'expedició del document nacional d'identitat i els seus 

certificats de signatura electrònica, imposa als espanyols en el seu article 7, apartat 2, com 

el Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre pel que s'aprova el Reglament de la Llei 

Orgànica 4/2000, respecte als ciutadans estrangers en el seu article 110, la Direcció 

General de la Policia i de la Guardia Civil actualitzarà les dades del domicili a les bases de 

dades del DNI, en cas que la persona sol·licitant tingui nacionalitat espanyola, i a la base de 

dades del Registre Central d'Estrangers, en el cas de ciutadans estrangers.  

 

Com a conseqüència d'aquesta actualització, es considerarà una modificació de les dades 

aplicant-se la normativa vigent en l'expedició/renovació de la documentació afectada per la 

comunicació.  

 

Requisits per la utilització d'aquest servei:  

 
o Disposar de número d'identificació que serà:  

 

 Per als espanyols, el número del document nacional d'identitat (DNI), 
assignat per la Direcció General de la Policia i de la Guardia Civil.  

 

 Per als que no tinguin nacionalitat espanyola, el número d'identitat 
d'estranger (NIE), assignat per la Direcció General de la Policia i de la 
Guardia Civil.  

 
o Les dades facilitades en la comunicació, han de coincidir fidelment en forma i fons 

amb les recollides en els documents aportats com identificador en el procés 
d'enviament.  

 Nom 

 Cognoms 

 Dades de filiació associades al número del DNI o al del NIE. 

 

Confirmació de la recepció de la comunicació i actualització de les dades: 

L’interessat podrà accedir a la confirmació del canvi de domicili o la consulta de l’estat de 

tramitació trucant al seu ajuntament i facilitant el número de sol·licitud. 
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DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀNSIT (DGT) 

La Direcció General de Trànsit actualitzarà les dades del domicili de les persones físiques 

que ho sol·licitin indicant el DNI en cas de tenir nacionalitat espanyola, i el NIE en el cas 

d’estrangers. 

Com a conseqüència d‘aquesta actualització, es considerarà una “modificació” de les dades 

del registre de conductors i persones de la DGT aplicant-se la normativa vigent. 

 

Requisits per a la utilització d'aquest servei: 

o Disposar d’un número d’identificació fiscal (NIF), que serà amb caràcter general: 

 Per als espanyols, el número del document nacional d’identitat (DNI), assignat 

pel Ministeri de l’Interior. 

 Pels que no disposin de la nacionalitat espanyola, el número d’identitat 

d’estranger (NIE), assignat pel Ministeri de l’Interior. 

o Constar al Registre de conductors i persones de la DGT com a conductor, o amb 

qualsevol altre tipus de relació amb l’esmentat organisme. 

o Les dades facilitades a la comunicació, han de coincidir fidedignament en forma i fons 

amb els recollits als documents aportats com identificador en el procés d’enviament, així  

com amb els registrats al registre de conductors i persones de la DGT (NIF i Data de 

naixement) 

Confirmació de la recepció de la comunicació i actualització de les dades: 

L’interessat podrà confirmar l’efectivitat del canvi a través de qualsevol Prefectura Provincial 

de Trànsit o a la Seu Electrónica de la DGT (sede.dgt.gob.es) 

 

https://sede.dgt.gob.es/es/
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MUTUALITAT GENERAL DE FUNCIONARIS CIVILS DE L’ESTAT (MUFACE) 

 

La Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE) actualitzarà les dades del 

domicili de la persona sol·licitant i les utilitzarà per enviar-li futures comunicacions a partir de 

la data d'actualització de les mateixes (enviament de talonaris, targetes d'afiliació, 

certificacions de retencions, tramitacions a través de l'Oficina Virtual, etc.).  

 

Requisits per la utilització d'aquest servei: 

 

 En el moment de la sol·licitud, l'interessat ha de pertànyer a la Mutualitat en qualitat 
de titular o de Beneficiari amb document propi. 

 

 Disposar de Número d'Identificació Fiscal (NIF), que serà:  

 
o Per als espanyols, el número del document nacional d'identitat (DNI), 

assignat pel Ministeri de l’Interior.  

 
o Per als que no tinguin la nacionalitat espanyola, el nombre d'identitat 

d'estranger (NIE), assignat pel Ministeri de l’Interior. 

 

Confirmació de la recepció de la comunicació i actualització de les dades: 

En el termini de 15 dies, l'interessat rebrà una comunicació conforme s'ha realitzat el canvi 

sol·licitat. 

Transcorregut el termini, es podrà consultar si el domicili ha estat actualitzat mitjançant una 

trucada al Centre d’Atenció Telefònica de MUFACE (912739950 i 912734999), o a la pàgina 

web www.muface.es (en aquest cas serà necessari disposar de certificat de firma 

electrònica) 

 

 

http://www.muface.es/
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INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (INSS) 

L’ Institut Nacional de la Seguretat Social actualitzarà a la Base de Dades de Pensions les 

dades del domicili del pensionista que sol·liciti aquest servei.  

 

El nou domicili s'utilitzarà per a les comunicacions i notificacions que es realitzin per part 

d'aquesta Entitat i, al seu torn, per la seva cessió a altres Organismes en els supòsits 

legalment previstos. 

 

Requisits per la utilització d'aquest servei: 

 

 Disposar de número d'identificació fiscal (NIF), que serà:  

o Per als espanyols, el número del document nacional i identitat (DNI), 
assignat pel Ministeri de l’Interior.  

 

o Per als que no tinguin la nacionalitat espanyola, el número d'identitat 
d'estranger (NIE), assignat pel Ministeri de l’Interior. 

 

Confirmació de la recepció de la comunicació i actualització de les dades: 

L’interessat podrà accedir a la confirmació del canvi de domicili mitjançant una trucada al 

telèfon 900 16 65 65. O bé trucant al seu ajuntament i facilitant el número de sol·licitud. 
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TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (TGSS) 

 

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) actualitzarà les dades de domicili de 

residència i de notificacions de la persona sol·licitant i les utilitzarà per a les comunicacions 

amb els ciutadans, així com per la seva cessió a altres Organismes en els supòsits 

legalment previstos. 

 

Requisits per la utilització d'aquest servei: 

o No serà d'aplicació aquest servei per als empresaris respecte al seu domicili social i 

d'activitat, els quals hauran de comunicar-lo en els termes previstos en el Reial 

Decret 84/1996 de 26 de gener.  

 

o Disposar de número d'identificació fiscal (NIF), que serà: 

  

 Per als espanyols, el número del document nacional i identitat (DNI), 
assignat pel Ministeri de l’Interior.  

 

 Per als que no tinguin la nacionalitat espanyola, el número d'identitat 
d'estranger (NIE), assignat pel Ministeri de l’Interior. 

 

Confirmació de la recepció de la comunicació i actualització de les dades: 

L’interessat podrà accedir a la confirmació del canvi de domicili mitjançant una trucada al 

901 50 20 50. O bé trucant al seu ajuntament i facilitant el número de sol·licitud. 
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SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (CatSalut) 

El CatSalut efectuarà l'actualització de les dades derivades de la comunicació del domicili 

per part d'un ciutadà. Serveis i efectes: 

 

1. Comunicació simple de canvi de domicili sense reassignació de Centre d'Atenció 

Primària (CAP) 

 

CatSalut actualitzarà el domicili per a futures comunicacions (renovació de la targeta 

sanitària, campanyes de salut,...). 

 

No podran acollir-se a aquest servei les persones que no estiguin prèviament donades d’alta 

de la targeta sanitària de Catalunya (inclosos els nounats) 
 

2. Comunicació de canvi de domicili amb assignació de Centre d'Atenció Primària 

(CAP) de la persona sol·licitant i convivents menors d'edat, si s'escau 

 

A més d'actualitzar el domicili, CatSalut assignarà el CAP a la persona sol·licitant i als 

menors d'edat que conviuen amb ella en funció del nou domicili del padró municipal 

d'habitants. 

 

No podran acollir-se a aquest servei les persones que: 

 
- No estiguin prèviament donades d’alta de la targeta sanitària de Catalunya (inclosos 

els nounats) 
 

- Hagin sol·licitat prèviament l'assignació d'un CAP diferent al que els corresponia per 
domicili. En aquest cas, qualsevol sol·licitud de canvi haurà de fer-se 
presencialment en el CAP de preferència. 

 
- No tinguin la prestació d'atenció primària a càrrec de CatSalut, ja que no tenen 

assignat cap CAP. 
 

-  Tinguin assignades entitats específiques (MUTUAM o PAMEM) per raó de 
pertinença a col·lectius ja que l'assignació no és territorial. 

 

En municipis amb més d’un CAP, es pot trucar al telèfon 061 -CatSalut Respon- per saber 

quin ha estat el CAP assignat. 

Confirmació de la recepció de la comunicació i actualització de les dades: 
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L'assignació del CAP i la comunicació de dades personals a CatSalut es realitzaran en un 

termini màxim de 2 dies a partir de la comunicació del domicili. 

 

L’interessat podrà accedir a la confirmació del canvi de domicili l’assignació del CAP, si 

escau, mitjançant una trucada al telèfon 061 - CatSalut Respon. 

 

 


