INSCRIPCIÓ DEL PERMÍS DE CONDUCCIÓ
DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA, ISLÀNDIA,
LIECHTENSTEIN I NORUEGA
AQUEST TRÀMIT ÉS VOLUNTARI I ES POT SOL·LICITAR EN QUALSEVOL PREFECTURA
PROVINCIAL DE TRÀNSIT

DOCUMENTACIÓ
1r. SOL·LICITUD: en l’imprès de qüestions vàries disponible a les prefectures de trànsit i a la pàgina web
de la DGT (www.dgt.es).
2n. TAXA IV.1: 8,50 €. 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. PERMÍS DE CONDUCCIÓ: original en vigor i fotocòpia.
5è. DECLARACIÓ, per escrit, de no estar privat, per resolució judicial, del dret a conduir vehicles de
motor i ciclomotors.

SUPÒSITS ESPECIALS
REPRESENTACIÓ: Si el titular del permís no és qui presenta documentació, la persona que el representa
ha d’aportar el seu document d’identificació oficial i l’autorització de l’interessat per a realitzar el tràmit, en
la qual s’expresse el seu caràcter gratuït.
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.

(Actualització 22/06/2018)

