SOL·LICITUD DE PROVES D’APTITUD

MOD. 04/2020-06-CAT

IMPRIMIR

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
DNI/NIE:

Data de naixement (dd/mm/aaaa):

País de naixement:

Nacionalitat:

Primer cognom:

Nom:

Segon cognom:

Sexe:
H

Telèfon:

D

Correu electrònic:

Menors d'edat: hauran de presentar el consentiment del pare, mare o tutor, signat i aportant DNI i document que acrediti el concepte.

DOMICILI DEL TITULAR PER A NOTIFICACIONS
Tipus de via:

Nom de la via:

Bloc:

Portal:

Codi postal:

Província:

Número:

Escala:

Planta:

Porta:

KM:

Municipi:

Localitat:

Centre de reconeixement:
 Ulleres

 Condicions restrictives

 Validesa limitada

SELECCIONEU EL TRÀMIT QUE VOLEU FER I OMPLIU ELS CAMPS CORRESPONENTS
 PERMÍS/LLICÈNCIA DE CONDUCCIÓ CLASSE

COD. DIR3: E00130201

Transmissió:
 Manual

TAXA: Permís 2.1; Permís A: 2.3; Llicéncias: 2.2

 AM tres rodes o
quadricicle lleuger

 Automàtica

Centre d’examen:

 B 96
 C1 97/C1E 97

Nom de l’autoescola:

Número d’autoescola:

Idioma de la prova teòrica:

Secció:

Dígit de control:

Castellà, llengües cooficials, anglès, francès i alemany: B i RPV.
Castellà i llengües cooficials: específics de les classes LCM; LVA; AM, A1, A2, BE; C1; C197; C; D1; D; C1E; C1E97; CE; D1E; DE.
CATALÀ: Catalunya i Illes Balears ÈUSCAR: País Basc i Navarra. GALLEC: Galícia. VALENCIÀ: Comunitat Valenciana.

Menors d'edat: hauran de presentar el consentiment del pare, mare o tutor, signat i aportant DNI i document que acrediti el concepte.
 AUTORITZACIÓ MERCADERIES PERILLOSES

TAXA: Obtenció 2.3; Prórroga: 4.5
 OBTENCIÓ

Sol·licito:

 PRÒRROGA
DADES DELS CURSOS

Tipus de curs:

Formació:

Bàsica comú:


Inicial


Reciclatge

Cisternes:


Inicial


Reciclatge

Classe 1 Explosius:


Inicial


Reciclatge

Classe 7 Radioactius:


Inicial


Reciclatge

Centre de formació:

 RECUPERACIÓ PERMÍS PER PÈRDUA DE PUNTS (RPV):
Perfil:

Data d’inici curs:

Data de fi/certificat del curs:

TAXA: 2.3

Número de centre de formació:

Data d’aprovació del curs:

Data de fi/certificat del curs:

Codi del curs:

M’oposo a que la Direcció General de Trànsit consulti electrònicament les meves dades personals referides a:
 Empadronament.
,

Firma de la persona interessada

d

de
Firma de l’empleat públic

El sol·licitant declara no estar privat per resolució judicial del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors; no estar sotmès a suspensió o intervenció
administrativa del permís o llicència de conduir; no ser titular d`un permís de conduir d’igual classe expedit en un altre estat membre de la Unió Europea
o en un altre estat part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, ni haver estat restringit, suspès o anul·lat en un altre estat membre el permís de
conducció que posseís.

INSTRUCCIONS
1.- Presenteu una sola sol·licitud per cada tràmit.
2.- Acompanyeu la sol·licitud amb la taxa corresponent al tràmit.
FORMES DE PAGAMENT DE LA TAXA ASSOCIADA AL TRÀMIT:
- Amb targeta bancària a oficines de Trànsit.
- Amb targeta bancària o càrrec en compte a través d’internet a https://sede.dgt.gob.es.
- En efectiu o càrrec en compte en qualsevol entitat financera.

Les dades de caràcter personal recollides en aquest formulari seran tractades exclusivament per a l'exercici de les competències establertes a la normativa vigent en matèria de trànsit, que legitima aquest
tractament. El responsable del tractament és la Direcció General de Trànsit. Podrà exercir els seus drets dirigint formulari a: DGT, carrer Josefa Valcárcel 44, 28071 Madrid; o bé: protecciondedatos@dgt.es.
Es preveu realitzar transferències internacionals en compliment de la normativa comunitària i la conservació de les dades serà pel temps necessari per complir amb la finalitat del tractament.
https://sede.dgt.gob.es/es/contenidos/proteccion-de-datos.shtml

