RENOVACIÓ DE PERMISOS DE CONDUIR COMUNITARIS
Des del 19/01/2013 hi ha un permís comunitari únic i, per tant, es renova amb l’expedició del
model únic i amb els terminis de l’ordenament espanyol.
1.- TITULARS DE PERMISOS DE CONDUIR COMUNITARIS CADUCATS O QUE CADUQUEN
AVIAT
Els permisos de conduir expedits en qualsevol estat membre de la Unió Europea o en estats que
són part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu d’acord amb la normativa comunitària
mantenen la seva validesa a Espanya, en les condicions en què han estat expedits en el seu lloc
d’origen, excepte que l’edat requerida per conduir correspon a l’exigida per obtenir el permís
espanyol equivalent.
No obstant això, no són vàlids per conduir a Espanya els permisos de conduir expedits per algun
d’aquests estats que estiguin restringits, suspesos o retirats en qualsevol d’aquests o a Espanya.
La renovació d’un permís de conduir comunitari està subjecta al fet que el titular del permís ha de
realitzar unes proves d’aptitud psicofísica i ha de ser resident en l’estat membre en el qual se
sol•licita aquesta renovació.
2.- TITULARS D’UN PERMÍS DE CONDUIR COMUNITARI AMB UN TERMINI DE VIGÈNCIA
INDEFINIT, O SUPERIOR A 15 ANYS PER AL GRUP 1 I SUPERIOR A 5 ANYS PER AL GRUP
2
Els titulars d’un permís de conduir comunitari amb una vigència indefinida o superior a 15 anys
estan obligats a renovar-lo, sempre que tinguin la residència legal a Espanya transcorreguts dos
anys, des del 19 de gener de 2013, data d’entrada en vigor de la Directiva 2006/126/CE.
Per exemple:
1.- Un titular d’un permís de conduir comunitari amb una vigència indefinida o superior a 15 anys,
amb residència legal a Espanya obtinguda el 19/01/2013 o anterior a aquesta data, ha de renovar
el seu permís de conduir a partir del 19/01/2015.
2.- Un titular d’un permís de conduir comunitari amb una vigència indefinida o superior a 15 anys,
amb residència legal a Espanya obtinguda el 06/06/2014, ha de renovar el seu permís de conduir
a partir del 06/06/2016.
Aquest procediment es realitza en compliment de les normatives sobre el permís de conduir
(Directiva 2006/126/CE i Reglament general de conductors aprovat per l’RD 818/2009, de 8 de
maig) com a element indispensable de la política comú de transports, per contribuir així a
augmentar la seguretat de la circulació viària.
Els estats membres han de poder aplicar el període de validesa prescrit per la Directiva a un
permís sense una validesa administrativa limitada expedit per un altre estat membre i en el territori
del qual el titular hagi residit més de dos anys.

Per tot això, els països de la Unió Europea des de l’any 2013 tenen un permís de conduir únic per
als 28 estats membres, necessari per aconseguir harmonitzar els més de 110 tipus de permisos
de conduir que hi havia fa uns anys.
Per renovar aquests permisos s’ha de sol•licitar CITA PRÈVIA a www.dgt.es o al telèfon 060.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:


Sol•licitud en l’imprès oficial que es facilita a les prefectures de trànsit i a la pàgina web de
la DGT (www.dgt.es).



Acreditació d’identitat i residència: document nacional d’identitat o NIE o passaport en
vigor i qualsevol altre mitjà de prova que la prefectura de trànsit sol•liciti, per acreditar la
residència.



Permís de conduir comunitari: original i fotocòpia.



Informe d’aptitud psicofísica emès per un centre de reconeixement de conductors
autoritzat.



Una fotografia recent de 32 x 26 mm. Quan es tracta de sol·licitants que per la seva religió
porten els cabells tapats, s’admeten les fotografies amb vel, però l’única limitació per
admetre-les és que l’oval del rostre ha d’aparèixer totalment descobert des del
començament dels cabells fins al mentó, de forma que no impedeixi o dificulti la
identificació de la persona.



Taló foto, que es facilita a les prefectures de trànsit: emplenat i signat dins del requadre
corresponent.



TAXA IV.3: 23,80 €.
PAGAMENT DE TAXES: Tres formes de pagament:
- Amb targeta bancària o amb càrrec en compte per internet en www.dgt.es
- Amb targeta bancària a les prefectures de Trànsit
- Amb càrrec en compte bancari o en efectiu (model 791 disponible en prefectures i en
www.dgt.es)
SUPÒSITS ESPECIALS
TAXA:

A) Els més grans de 70 anys no paguen taxa
B) Quan per raons mèdiques la pròrroga és per un termini inferior a l’establert,
els preus de les taxes són els següents:
Fins a 4 anys

19 €

Fins a 3 anys

14,30 €

Fins a 2 anys

9,50 €

1 any

4,80 €

