AUTORITZACIÓ D’OBERTURA D’ESCOLES
PARTICULARS DE CONDUCTORS
DOCUMENTACIÓ
1r. SOL·LICITUD: en imprès oficial model 2.10 disponible a les prefectures de trànsit, subscrita pel
titular de l’escola o el seu representant en la qual s’ha d’indicar:
- denominació del centre
- elements personals i materials
- ubicació dels locals i els terrenys o les zones de pràctiques
- les classes de permís i llicència per a l’ensenyament dels quals se sol·licita l’autorització
2n TAXA III.1: 433,20 €. Hi ha tres maneres de pagament: per internet en www.dgt.es; amb tarjeta
bancària a les prefectures de trànsit; i amb càrrec en el compte bancari o en efectiu en entitats
financeres (model 791 disponible a les prefectures i en www.dgt.es).
3r DNI/NIE o, si s’escau, DOCUMENTS QUE ACREDITEN LA CONSTITUCIÓ DE LA
SOCIETAT de la persona jurídica titular de l’escola: original i còpia
4t TERRENYS PER A CLASSES PRÀCTIQUES: En cas que se’n dispose, aportar el document que
ho acredite i l’autorització municipal per a impartir-hi les dites classes o el certificat que acredite que
no cal la dita autorització, si s’escau.
Si no es disposa de terrenys, s’ha d’aportar l’autorització municipal per realitzar les pràctiques
esmentades en zones que tinguen les condicions idònies per a l’ensenyament.
5è. RELACIÓ DEL PERSONAL DOCENT especificant l’abast de la seua autorització per a
l’exercici.
6è. RELACIÓ DELS VEHICLES de què es disposarà, en la qual s’especifique les seues
característiques i condicions d’utilització (com a ensenyament o acompanyament).
7è. LOCALS: s’ha d’acreditar que es compleixen els requisits exigits per la normativa municipal per
a exercir l’activitat pròpia de l’escola.
8è. RELACIÓ DEL MATERIAL DIDÀCTIC.
9è. DECLARACIONS DEL SOL·LICITANT o DELS ASSOCIATS (en el cas de les persones
jurídiques), DEL PERSONAL DIRECTIU I DEL PERSONAL DOCENT de no trobar-se
incursos en cap de les prohibicions a què es refereix l’article 12 del RD 1295/2003, de 17 de
octubre, modificat pel RD 369/2010.

Prèviament a l’autorització, l’escola serà sotmesa a inspecció per funcionaris de la
prefectura provincial de trànsit.
(22/06/2018)

