INSCRICIÓN DO PERMISO DE CONDUCIÓN
DE PAÍSES DA UNIÓN EUROPEA, ISLANDIA,
LIECHTENSTEIN E NORUEGA
ESTE TRÁMITE É VOLUNTARIO E PODE SOLICITARSE EN CALQUERA XEFATURA
PROVINCIAL DE TRÁFICO

DOCUMENTACIÓN
1. Solicitude: no impreso de cuestións varias dispoñible nas xefaturas de Tráfico e na páxina web da DXT
(www.dgt.es).
2. Taxa IV.1: 8,50 €.
Formas de pagamento: por internet en www.dgt.es, con tarxeta de crédito ou débito nas xefaturas de
Tráfico ou con cargo na conta bancaria (modelo 791 dispoñible nas xefaturas e en www.dgt.es).
3. Acreditación de identidade e residencia:
− DNI ou pasaporte: orixinal en vigor.
− Autorización de residencia ou documento de identidade do seu país ou pasaporte, xunto co
certificado de inscrición no Rexistro Central de Estranxeiros para estranxeiros comunitarios:
orixinal en vigor.
− Autorización de residencia para estranxeiros non comunitarios: orixinal en vigor.
4. Permiso de condución: orixinal en vigor e fotocopia.
5. Declaración por escrito de non estar privado por resolución xudicial do dereito a conducir vehículos a
motor e ciclomotores.

SUPOSTOS ESPECIAIS
Representación: cando a documentación non sexa presentada pola persoa titular do permiso, a persoa que
a representa deberá achegar o seu document o de id entifi cación ofici al e u n h a autorización da
persoa interesada para realizar o trámite onde exprese o seu carácter gratuíto.
A presentación da documentación acreditativa do domicilio de empadroamento e do IAE poderá ser substituída por unha
autorización expresa para que a Dirección Xeral de Tráfico leve a cabo a verificación telemática da dita información. Para
isto ten que marcar o recadro correspondente no formulario de solicitude do trámite, ou ben cubrir o formulario de
consentimento expreso dispoñible na sede electrónica ou nas xefaturas de Tráfico. No caso de que non se obteña información
válida, a posible emenda deberase realizar mediante a presentación da documentación.
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