PERMÍS INTERNACIONAL DE CONDUIR
EN EL CAS DE TRACTAR-SE D’UN PERMÍS DE CONDUIR EXPEDIT EN UN PAÍS DE LA UNIÓ
EUROPEA, PRÈVIAMENT S’HA D’INSCRIURE.

DOCUMENTACIÓ
1r. SOL·LICITUD: en l’imprès oficial disponible a les prefectures de trànsit i a la pàgina web de la
DGT (www.dgt.es).
2n. TAXA IV.5: 10,20 €. Tres formes de pagament de taxes: per internet en www.dgt.es, amb targeta
bancària en les prefectures de Trànsit i amb càrrec en compte bancari o en efectiu en entitats financeres
(model 791 disponible en 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 vostre 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. FOTOGRAFIA: una d’original de 32 x 26 mm, de color i amb el fons clar, llis i uniforme, feta de cara
amb el cap descobert i sense posar-se ulleres amb vidres foscos o qualsevol altre peça de vestir o
objecte que pugui impedir o dificultar la identificació de la persona.
Quan es tracta de sol·licitants que per la seva religió porten els cabells tapats, s’admeten les fotografies
amb vel, i l’única limitació per admetre-les és que l’oval del rostre hi aparegui totalment descobert des
del començament dels cabells fins al mentó, de manera que no impedeixi o dificulti la identificació de la
persona.
5è. Fotocòpia del PERMÍS DE CONDUIR nacional en vigor.

CAS ESPECIAL
REPRESENTACIÓ: Quan la documentació no la presenta el titular del permís, la persona que el
representa ha d’aportar el seu DNI original i l’autorització de la persona interessada per fer el tràmit,
on expressi el seu caràcter gratuït.
La presentació de la documentació acreditativa del domicili d'empadronament i del IAE podrà ser substituïda
per una autorització expressa perquè la Direcció General de Trànsit dugui a terme la verificació telemàtica
d'aquesta informació. Per a això 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 en les prefectures de
Trànsit. En el cas que no s'obtingui informació vàlida, la possible esmena s'haurà de realitzar mitjançant
l'aportació de documentació.

