RENOVACIÓ DE PERMISOS DE CONDUCCIÓ
COMUNITARIS
Des del 19 de gener de 2013 hi ha un permís comunitari únic i, per tant, la renovació s’ha de
fer amb l’expedició del model únic i en els terminis de l’ordenament espanyol.
1. TITULARS DE PERMISOS DE CONDUCCIÓ COMUNITARIS CADUCATS O A PUNT DE CADUCAR

Els permisos de conducció expedits en qualsevol estat membre de la Unió Europea o en
estats que formen part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, d’acord amb la normativa
comunitària, mantindran la seua validesa a Espanya, en les condicions en què s’hagueren expedit
al lloc d’origen, excepte quant a l’edat requerida per a la conducció que ha de correspondre amb
l’edat exigida per a obtenir el permís espanyol equivalent.
No obstant això, els permisos de conducció, expedits per algun dels dits estats, que
estiguen restringits, suspesos o retirats en qualsevol d’ells o a Espanya no seran vàlids per a
conduir a Espanya.
La renovació d’un permís de conducció comunitari està subjecta al fet que el titular del
permís se sotmeta a unes proves d’aptitud psicofísica i que siga resident a l’estat membre on
sol·licite eixa renovació.
2. TITULARS D’UN PERMÍS DE CONDUCCIÓ 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 conducció comunitari amb una vigència indefinida o superior a
15 anys estan obligats a renovar el permís, amb la condició que tinguen 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. El titular d’un permís de conducció comunitari amb una vigència indefinida o superior a
15 anys amb residència legal a Espanya obtinguda el 19/1/2013 o anterior a eixa data haurà de
renovar el seu permís de conducció a partir del dia 19/1/2015.
2. El titular d’un permís de conducció comunitari amb una vigència indefinida o superior a
15 anys amb residència legal a Espanya obtinguda el 6/6/2014 haurà de renovar el seu permís a
partir del dia 6/6/2016.
Aquest procediment es realitza en compliment de les normatives sobre el permís de
conducció (Directiva 2006/126/CE i Reglament General de Conductors aprovat per RD 818/2009,

de 8 de maig) com a element indispensable de política comú de transports, contribuint 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 expedida per un altre estat membre i al
territori del qual el titular haja residit més de dos anys.
Per tot això, els països de la Unió Europea des de l’any 2013 tenen un permís de
conducció únic per als 28 estats membres, necessari per a aconseguir harmonitzar els més de
110 tipus de permisos de conducció que hi havia fa uns anys.
Per a renovar aquests permisos cal sol·licitar CITA PRÈVIA en www.dgt.es o en el
telèfon 060.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:










Sol·licitud en imprés oficial que es facilitarà 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·licite per a acreditar la
residència.
Permís de conducció 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 tracte de sol·licitants que, per la seua
religió porten el cabell cobert, s’admetran les fotografies amb vel, sent l’única limitació per
a ser admeses que l’oval del rostre aparega completament descobert des del naixement
del cabell fins al mentó, de manera que no impedisca o dificulte la identificació de la
persona.
Taló foto, que es facilitarà a les prefectures de Trànsit, emplenat i firmat dins del requadro
corresponent.
TAXA IV.3: 23´80 €.

PAGAMENT DE TAXES. Tres maneres d’abonament:
- Amb targeta bancària o amb càrrec en el compte per internet en www.dgt.es.
- Amb targeta bancària a les prefectures de Trànsit.
- Amb càrrec en el compte bancari o en efectiu (model 791 disponible a les
prefectures i en www.dgt.es).
SUPÒSITS ESPECIALS
TAXA: a) Les persones majors de 70 anys no paguen taxa.
b) Quan, per raons mediques, la pròrroga siga per un termini inferior a l’establit,
els preus de les taxes seran els següents:
Fins a 4 anys
Fins a 3 anys
Fins a 2 anys
1 any o menys

19 €
14,30 €
9,50 €
4,80 €

