
Suplement núm. 21 Dilluns 2 desembre 2002 3049

21589 RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2002, de la
Direcció General de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària, per la qual s’aprova el
model 030, de comunicació de canvi de domi-
cili o de variació de dades personals o fami-
liars, que poden utilitzar les persones físiques,
i es determinen el lloc i la forma de presen-
tació del model. («BOE» 267, de 7-11-2002.)

La Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tri-
butària («Butlletí Oficial de l’Estat» del 31), a l’article 45,
estableix a càrrec dels subjectes passius l’obligació de
posar en coneixement de l’Administració tributària el can-
vi de domicili mitjançant una declaració expressa a
aquest efecte.

El compliment de l’obligació esmentada, pel que fa
a les persones físiques, es realitza per mitjà de dues
vies procedimentals diferenciades en funció que la per-
sona obligada exerceixi activitats econòmiques o satis-
faci rendiments subjectes a retenció o ingrés a compte
o no exerceixi les activitats o operacions esmentades.
Així, els empresaris, els professionals i els retenidors
estan obligats a comunicar el nou domicili fiscal mit-
jançant la declaració censal de modificació a què es
refereix l’article 10.2.a) del Reial decret 1041/1990,
de 27 de juliol, pel qual es regulen les obligacions censals
que han de presentar als efectes fiscals els empresaris
i professionals i altres obligats tributaris («Butlletí Oficial
de l’Estat» de 10 d’agost); mentre que les persones físi-
ques que no tenen la consideració fiscal d’empresaris,
professionals o retenidors han de comunicar la variació
per mitjà de la declaració anual de l’impost sobre la
renda de les persones físiques o, en el cas de contri-
buents no obligats a declarar, mitjançant la so�icitud
de devolució.

Ara bé, en aquests últims casos el canvi de domicili
no té efectes abans de la presentació de la declaració
o so�icitud de devolució en les quals es materialitza la
comunicació, circumstància que pot originar problemes
als contribuents en les comunicacions amb l’Agència Esta-
tal d’Administració Tributària, especialment als no obli-
gats a declarar per l’impost sobre la renda de les persones
físiques que no so�iciten en un exercici determinat la
devolució que correspongui per l’impost esmentat.

Per tal d’evitar aquests inconvenients, i considerant
el dret dels contribuents a ser assistits per l’Administració
tributària en el compliment de les seves obligacions tri-
butàries, que contenen la lletra a) de l’article 3 i l’ar-
ticle 20 de la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de drets
i garanties dels contribuents («Butlletí Oficial de l’Estat»
del 27), s’ha considerat convenient procedir a l’aprovació
del model normalitzat corresponent que pot ser utilitzat
per fer la comunicació del canvi de domicili pels con-
tribuents que no estiguin obligats a presentar la decla-
ració censal de modificació corresponent.

Així mateix, per tal d’optimitzar els procediments de
gestió tant de les declaracions com de les so�icituds
de devolució per l’impost sobre la renda de les persones
físiques, aquest model permet, en els termes de volun-
tarietat comentats anteriorment, a tots els contribuents
per aquest impost, sigui quina sigui la naturalesa de les
rendes obtingudes en l’exercici i de la seva condició d’em-
presari o professional, efectuar abans de la presentació
de les respectives declaracions o so�icituds de devolució
la comunicació de variació de les dades personals o fami-
liars que, pel fet d’afectar l’existència i la composició
de la unitat familiar o la consideració de minusvàlid d’al-
gun dels membres de la unitat familiar, tenen una espe-
cial rellevància fiscal en la gestió d’aquest impost.

Per tot això i a l’empara del que estableixen tant l’ar-
ticle 70.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de

règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú («Butlletí Oficial de l’Estat»
del 27), al tenor del qual les administracions públiques
han d’establir models i sistemes normalitzats de so�i-
cituds quan es tracti de procediments que impliquin la
resolució nombrosa d’expedients, com l’article 45 de la
Llei esmentada, que insta les administracions públiques
a promoure la incorporació de tècniques electròniques,
informàtiques i telemàtiques en l’exercici de la seva acti-
vitat i en l’exercici de les seves competències,

Aquesta Direcció General ha resolt:

Primer. Aprovació del model 030 de comunicació
de canvi de domicili o de variació de dades personals
o familiars.—S’aprova el model 030 de comunicació de
canvi de domicili o de variació de dades personals o
familiars, que figura com a annex d’aquesta Resolució
i que consta de dos exemplars: un per a l’Administració
i un altre per a l’interessat.

Segon. Utilització del model 030 de comunicació
de canvi de domicili o de variació de dades personals
o familiars.

1. Per a la comunicació de canvi de domicili, el
model 030 pot ser presentat pels contribuents que no
estiguin obligats a la presentació de la declaració censal
de modificació en els termes de l’article 10.2.a) del Reial
decret 1041/1990, de 27 de juliol, en la redacció que
en fa el Reial decret 1082/2001, de 5 d’octubre, i vul-
guin fer per mitjà d’aquest model la comunicació del
nou domicili fiscal.

2. Per a la comunicació de variació de dades per-
sonals o familiars, el model 030 pot ser presentat per
tots els contribuents, amb independència que exerceixin
activitats empresarials o professionals, o satisfacin ren-
diments subjectes a retenció o ingrés a compte, que
vulguin fer per mitjà d’aquest model la comunicació de
la variació de les dades personals o familiars pròpies
o dels fills que formin part de la unitat familiar.

Tercer. Emplenament del model 030 de comunica-
ció de canvi de domicili o de variació de dades personals
o familiars.

1. L’emplenament de la comunicació ajustada al
model 030 s’ha de fer, amb caràcter general, de manera
individual per a cada contribuent que vulgui comunicar
el canvi de domicili o la variació de les seves dades
personals o familiars.

2. No obstant això, quan es comuniqui un canvi
d’estat civil perquè ha contret matrimoni, així com quan
el canvi de domicili o qualsevol altra de les variacions
que motiva la presentació de la comunicació afectin
els dos cònjuges, el model ha de ser emplenat i signat
per tots dos.

Quart. Forma i lloc de presentació del model 030
de comunicació de canvi de domicili o de variació de
dades personals o familiars.

1. La presentació de la comunicació ajustada al
model 030 es pot fer en imprès o per via telemàtica
per mitjà d’internet.

2. La presentació en imprès s’ha de fer a la delegació
o administració de l’Agència Tributària corresponent al
domicili fiscal del contribuent en el moment de la pre-
sentació, bé mitjançant lliurament directe o per correu
dirigit a l’oficina de gestió de l’esmentada delegació o
administració.

3. Poden fer la presentació telemàtica per internet
mitjançant el procediment que s’estableixi a la pàgina
web de l’Agència Tributària els contribuents que disposin
d’un certificat d’usuari X.509.V3 en vigor expedit per
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la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de
la Moneda.

En el cas de la comunicació dels dos cònjuges a què
es refereix el número 2 de l’apartat tercer d’aquesta Reso-
lució, cada cònjuge ha de disposar del certificat d’usuari
en vigor.

Cinquè. Comunicació de canvi de domicili per telè-
fon.—Els contribuents a què es refereix el número 1 de
l’apartat segon anterior també poden comunicar a l’A-
gència Estatal d’Administració Tributària el canvi de domi-
cili mitjançant una trucada al Centre d’Atenció Telefònica
de l’Agència Tributària, número de telèfon 901 200 345.
A aquests efectes, s’han d’adoptar les mesures de control
necessàries que permetin garantir la identitat de la per-
sona o persones que efectuen la comunicació, així com
la seva conservació.

Sisè. Contribuents obligats a presentar una declara-
ció censal de modificació.—Els contribuents obligats a pre-
sentar la declaració censal de modificació en els termes
que estableix l’article 10.2.a) del Reial decret 1041/1990,
de 27 de juliol, continuen obligats a comunicar el canvi
de domicili en els termes que s’hi estableixen, i han d’u-
tilitzar el model de declaració censal vigent en el moment
en què s’ha de presentar la declaració.

La comunicació de la variació de les dades personals
o familiars la poden efectuar els contribuents esmentats
en els termes exposats en aquesta Resolució.

Setè. Final.—Aquesta Resolució entra en vigor el
dia 1 de gener de 2003.

Madrid, 23 d’octubre de 2002.—El director general,
Salvador Ruiz Gallud.
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Comunicació de canvi de
domicili o de variació de

dades personals o familiars

Exemplar per a l’Administració

Codi Administració

ANNEX

Agència Tributària

Delegació de/d’

Administració de/d’ Codi Administració

1. Motiu de la comunicació

Variació (altes i/o baixes) en el nombre de fills que formen part de la unitat familiar ....................

Variació en les dades dels fills que formen part de la unitat familiar .............................

Canvi d’estat civil .................................................................................................................

(Marqueu amb una «X» la casella o caselles que corresponguin al motiu pel qual es presenta aquesta comunicació)

Canvi de domicili ............................

Errors a l’etiqueta identificativa........

Variació al grau de minusvalidesa...

Lloc i data

6. Petició d’etiquetes � Data i signatura de la declaració

Si voleu rebre etiquetes identificatives, marqueu amb una «X» aquesta casella

Signat:

Canvi de domicili / Errors  a l’etiqueta identificativa    (En cas de canvi de domicili, consigneu les dades completes del domicili nou).

3. Cònjuge de l’interessat

Domicili
Via pública Núm. Esc. Pis Porta

Municipi Província C. postal

NIF Primer cognom

Segon cognom Nom

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa del cònjuge de l’interessat.
Si no disposeu d’etiquetes, consigneu-hi les dades que se sol·liciten en aquest apartat i adjunteu una
fotocòpia del document acreditatiu del número d’identificació fiscal (NIF).

Domicili:

NIF Primer cognom Segon cognom Nom

Nou grau de minusvalidesa (indiqueu-ne el percentatge).........

Data de naixement............................

2. Interessat

Domicili
Via pública Núm. Esc. Pis Porta

Municipi Província C. postal

NIF Primer cognom

Segon cognom Nom

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa de l’interessat.
Si no disposeu d’etiquetes, consigneu-hi les dades que se sol·liciten en aquest apartat i adjunteu una
fotocòpia del document acreditatiu del número d’identificació fiscal (NIF).

Tipus de via Nom de la via Núm. Esc. Pis Porta

Municipi Província Codi postal Telèfon

Domicili:

NIF Primer cognom Segon cognom Nom

Primer cognom, segon cognom i nom (per aquest ordre)NIF

Consigneu-hi el NIF, els cognoms i el nom, la data de naixement i, si s’escau, el grau de minusvalidesa de cada un dels fills als quals faci referència aquesta comunicació. Tot seguit, marqueu amb una «X» la casella
que correspongui a la causa de la comunicació: alta, baixa o variació de dades. En el cas de variació, consigneu-hi les noves dades que en resultin.

Si algun dels fills no té NIF, no hi feu constar aquesta dada.

Atenció: només formen part de la unitat familiar els fills menors d’edat, tret que visquin independentment dels pares amb el seu consentiment, així com els fills majors d’edat incapacitats judicialment subjectes a

Minusvalidesa
(percentatge) Alta

4. Fills que formen part de la unitat familiar: altes, baixes i variació de dades

48

Baixa Variació

Causa de la comunicació

41

5. Representant (en el cas que aquesta comunicació es presenti per mitjà de representant)

NIF Cognoms i nom o raó social

Via pública Núm. Municipi Província Codi postal

Model

030

Nou grau de minusvalidesa (indiqueu-ne el percentatge) ............

Data de
naixement:

Sexe:

Estat
civil
actual:

Solter/a .. Casat/ada

Home Dona

Divorciat/ada o separat/ada legalment .................

Vidu/ídua

Canvi de domicili / Errors en l’etiqueta identificativa  (En el cas de canvi de domicili, consigneu-hi les dades completes del nou domicili)

Atenció:

Quan es comuniqui el canvi d’estat civil perquè s’ha contret matrimoni, i  quan el
canvi de domicili o qualsevol altra de les variacions que motiven la presentació
d’aquesta comunicació afecti els dos cònjuges, aquest document l’han de signar
tots dos.

Interessat Cònjuge

Canvi de domicili / Errors en l’etiqueta identificativa  (En el cas de canvi de domicili, consigneu-hi les dades completes del nou domicili)

Data de naixement

Signatura de l’interessat/dels interessats o del seu representant

Data d’adquisició de l’estat civil actual:
(si es comunica canvi d’estat civil)

01

05

03

02

06

04

07

09

08

10 11

13

12

14

16

15

17

18

19

20

Tipus de via Nom de la via Núm. Esc. Pis Porta

Municipi Província Codi postal Telèfon

30

44

37

31

45

38

34

48

41

35

49

42

36

50

43

33

47

40

32

46

39

60

pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.
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Comunicació de canvi de
domicili o de variació de

dades personals o familiars

Exemplar per a l’interessat

Codi Administració

Agència Tributària

Delegació de/d’

Administració de/d’ Codi Administració

1. Motiu de la comunicació

Variació (altes i/o baixes) en el nombre de fills que formen part de la unitat familiar ....................

Variació en les dades dels fills que formen part de la unitat familiar .............................

Canvi d’estat civil .................................................................................................................

(Marqueu amb una «X» la casella o caselles que corresponguin al motiu pel qual es presenta aquesta comunicació)

Canvi de domicili ............................

Errors a l’etiqueta identificativa........

Variació al grau de minusvalidesa...

Lloc i data

6. Petició d’etiquetes � Data i signatura de la declaració

Si voleu rebre etiquetes identificatives, marqueu amb una «X» aquesta casella

Signat:

Canvi de domicili / Errors  a l’etiqueta identificativa    (En cas de canvi de domicili, consigneu les dades completes del domicili nou).

3. Cònjuge de l’interessat

Domicili
Via pública Núm. Esc. Pis Porta

Municipi Província C. postal

NIF Primer cognom

Segon cognom Nom

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa del cònjuge de l’interessat.
Si no disposeu d’etiquetes, consigneu-hi les dades que se sol·liciten en aquest apartat i adjunteu una
fotocòpia del document acreditatiu del número d’identificació fiscal (NIF).

Domicili:

NIF Primer cognom Segon cognom Nom

Nou grau de minusvalidesa (indiqueu-ne el percentatge).........

Data de naixement............................

2. Interessat

Domicili
Via pública Núm. Esc. Pis Porta

Municipi Província C. postal

NIF Primer cognom

Segon cognom Nom

Espai reservat per a l’etiqueta identificativa de l’interessat.
Si no disposeu d’etiquetes, consigneu-hi les dades que se sol·liciten en aquest apartat i adjunteu una
fotocòpia del document acreditatiu del número d’identificació fiscal (NIF).

Tipus de via Nom de la via Núm. Esc. Pis Porta

Municipi Província Codi postal Telèfon

Domicili:

NIF Primer cognom Segon cognom Nom

Primer cognom, segon cognom i nom (per aquest ordre)NIF

Consigneu-hi el NIF, els cognoms i el nom, la data de naixement i, si s’escau, el grau de minusvalidesa de cada un dels fills als quals faci referència aquesta comunicació. Tot seguit, marqueu amb una «X» la casella
que correspongui a la causa de la comunicació: alta, baixa o variació de dades. En el cas de variació, consigneu-hi les noves dades que en resultin.

Si algun dels fills no té NIF, no hi feu constar aquesta dada.

Atenció: només formen part de la unitat familiar els fills menors d’edat, tret que visquin independentment dels pares amb el seu consentiment, així com els fills majors d’edat incapacitats judicialment subjectes a

Minusvalidesa
(percentatge) Alta

4. Fills que formen part de la unitat familiar: altes, baixes i variació de dades

48

Baixa Variació

Causa de la comunicació

41

5. Representant (en el cas que aquesta comunicació es presenti per mitjà de representant)

NIF Cognoms i nom o raó social

Via pública Núm. Municipi Província Codi postal

Model

030

Nou grau de minusvalidesa (indiqueu-ne el percentatge) ............

Data de
naixement:

Sexe:

Estat
civil
actual:

Solter/a .. Casat/ada

Home Dona

Divorciat/ada o separat/ada legalment .................

Vidu/ídua

Canvi de domicili / Errors en l’etiqueta identificativa  (En el cas de canvi de domicili, consigneu-hi les dades completes del nou domicili)

Atenció:

Quan es comuniqui el canvi d’estat civil perquè s’ha contret matrimoni, i  quan el
canvi de domicili o qualsevol altra de les variacions que motiven la presentació
d’aquesta comunicació afecti els dos cònjuges, aquest document l’han de signar
tots dos.

Interessat Cònjuge

Canvi de domicili / Errors en l’etiqueta identificativa  (En el cas de canvi de domicili, consigneu-hi les dades completes del nou domicili)

Data de naixement

Signatura de l’interessat/dels interessats o del seu representant

Data d’adquisició de l’estat civil actual:
(si es comunica canvi d’estat civil)

01

05

03

02

06

04

07

09

08

10 11

13

12

14

16

15

17

18

19

20

Tipus de via Nom de la via Núm. Esc. Pis Porta

Municipi Província Codi postal Telèfon

30

44

37

31

45

38

34

48

41

35

49

42

36

50

43

33

47

40

32

46

39

60

pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.


