TRÀMITS DE CONDUCTORS

MOD 03/2016-01-CAT

IMPRIMIR

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
DNI/NIE:

Data de naixement (dd/mm/aaaa):

País de naixement:

Nacionalitat:

Primer cognom:

Nom:

Segon cognom:

DOMICILI DEL TITULAR PER A NOTIFICACIONS
Tipus de vía:

Nom de la vía:

Bloc:

Portal:

Codi postal:

Provincia:

Número:

Escala:

Planta:

Porta:

KM:

Municipi:

Localitat:

ELEGIU EL TRÀMIT QUE VOLEU FER I OMPLIU ELS CAMPS CORRESPONENTS
PRÒRROGA DE VIGÉNCIA (RENOVACIÓ)

DUPLICAT
NOTIFICACIÓ DE CANVI DE DOMICILI
Variació de dades

Clase de permís/llicència:

*Heu d’aportar taló-foto (Mod. 2.67)

CANVI

Nom/Cognom
DNI/NIF

Sostracció

Altres

SOL·LICITUD DE PERMÍS INTERNACIONAL

INSCRIPCIÓ DE PERMÍS UE

PAÍS DE LA UNIÓ EUROPEA

Pèrdua
Deterioració

ALTRES PAÏSOS

RENOVACIÓ DE PERMÍS COMUNITARI

MILITAR

POLICIA

DADES DEL PERMÍS DE CONDUIR
Classe de permís:

Número:

País que el va expedir:

SUBSTITUCIÓ DE PERMÍS

Data d’expedició:

Pèrdua

Deterioració

Data de caducitat:

Sostracció

DADES DEL PERMÍS DE CONDUIR
Classe de permís:

Número:

País que el va expedir:

Data d’expedició:

Data de caducitat:

ALTRES QÜESTIONS (INDIQUEU TRÀMIT)

M’oposo que la DGT consulti electrònicament les meves dades davant les Administracions Públiques per a la realització del present tràmit.

,

Firma de la persona interessada

d

de

Firma de l’empleat públic

INSTRUCCIONS
1.- Presenteu una sola solicitud per cada tràmit.
2.- Acompanyeu la sol·licitud amb la taxa corresponent al tràmit.
FORMES DE PAGAMENT DE LA TAXA ASSOCIADA AL TRÀMIT:
- Amb targeta bancària a oficines de Trànsit.
- Amb targeta bancària o càrrec en compte a través d’internet a https://sede.dgt.gob.es.
- En efectiu o càrrec en compte en qualsevol entitat financera.

El sol·licitant declara no estar privat per resolució judicial del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors; no estar sotmés a suspensió o intervenció
administrativa del permís o llicència de conducció; no ser titular d’un permís de conduir d’igual classe expedit en un altre estat membre de la Unió
Europea o en un altre estat part de l’Acuerd sobre l’Espai Econòmic Europeu, ni haver estat restringit, suspès anul·lat en un altre estat membre el permís
de conduir que posseís.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.- D’acord amb la Llei orgànica 15/199, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades personals s’incorporaran
a fitxers inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquests fitxers compten amb les mesures de seguretat adequades per garantir la confidencialitat i seguretat
d’aquests davant de persones no autoritzades. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol oficina d’atenció presencial de la Direcció General de Trànsit o a través de la
seva seu electrònica a www.dgt.es.

