CANVI DEL PERMÍS
DE CONDUCCIÓ DE PAÏSOS NO COMUNITARIS SENSE
CONVENI PER A CONDUCTORS PROFESSIONALS
REQUISITS
1r. ACREDITAR QUE S’HA ESTAT CONTRACTAT COM A CONDUCTOR PROFESSIONAL PER UN TEMPS NO
INFERIOR A 6 MESOS PER UNA O MÉS EMPRESES LEGALMENT ESTABLIDES O AMB SUCURSAL A
ESPANYA.
2n. NO ESTAR PRIVAT DEL DRET A CONDUIR VEHICLES DE MOTOR I CICLOMOTORS, NI ESTAR SOTMÈS
A SUSPENSIÓ O INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA DEL VOSTRE PERMÍS O LA LLICÈNCIA.
3r. SUPERAR UNA PROVA DE CONTROL D’APTITUDS I COMPORTAMENTS EN CIRCULACIÓ EN VIES
OBERTES AL TRÀNSIT.

DOCUMENTACIÓ
1r. SOL·LICITUD: en imprès oficial disponible a les prefectures de trànsit i a la pàgina web de la DGT (www.dgt.es) en
què s’inclou una declaració de no estar privat, per resolució judicial, del dret a conduir i de no posseir un altre permís
de la UE o de l’EEE de la mateixa classe que el sol·licitat o que haja estat restringit, suspès o anul·lat; i TALÓ FOTO
emplenat, disponible a les prefectures de trànsit.
2n. TAXA II.1: 92,20 €. 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. ACREDITACIÓ D’IDENTITAT I RESIDÈNCIA:
− DNI o PASSAPORT: original en vigor.
− AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA o DOCUMENT D’IDENTITAT del seu país o PASSAPORT
juntament amb el CERTIFICAT D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE CENTRAL D’ESTRANGERS per a
estrangers comunitaris: original en vigor.
− AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA per a estrangers no comunitaris: original en vigor.
4t. INFORME D’APTITUD PSICOFÍSICA TELEMÀTIC anotat en el Registre de Conductors per un CENTRE DE
RECONEIXEMENT PER A CONDUCTORS.
5è. PERMÍS DE CONDUCCIÓ ESTRANGER: original en vigor i fotocòpia.
6è. TRADUCCIÓ OFICIAL DEL PERMÍS DE CONDUCCIÓ AL CASTELLÀ, si s’escau, en la qual se n’acredite
la validesa i la vigència, i s’hi especifiquen els vehicles que s’autoritzen a conduir.
7è. FOTOGRAFIA: una original de 32 x 26 mm en color i amb el fons llis, agafada de front amb el cap descobert i sense
ulleres de vidre fosc o qualsevol altra peça de vestir o complement que puga impedir o dificultar la identificació de la
persona. Quan es tracte de sol·licitants que, per la seua religió, porten el cap 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.
8è. CERTIFICAT D’EMPRESA, que acredite haver estat contractat com a conductor professional
(almenys 6 mesos) en una empresa legalment establida o amb sucursal a Espanya.
9è. SEGURETAT SOCIAL: acreditar la cotització per un període de, almenys, 6 mesos.
La presentació de la documentació acreditativa del domicili d’empadronament i de l’IAE podrà ser substituïda per una
autorització expressa perquè la Direcció General de Trànsit duga a terme la verificació telemàtica de la dita informació. Per
fer-ho, s’ha de marcar la casella corresponent en el formulari de sol·licitud del tràmit, o bé emplenar el formulari de
consentiment exprés disponible a la seu electrònica o a les prefectures de trànsit. En cas que no s’obtinga informació vàlida, la
possible esmena s’haurà de realitzar mitjançant l’aportació de documentació.
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