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Carnet de conduir

Què és

• Promoció de l’obtenció del permís de conduir vehicles.

• Durant els sis primers mesos de residència legal. A l’Estat espanyol, la
validesa de permisos de conduir nacionals d’altres països i de permisos
internacionals, expedits segons la normativa internacional, està
condicionada al fet que siguin vigents i que el seu titular tingui 18 anys. En
qualsevol cas, només són vàlids durant els sis primers mesos, comptats des
que el titular formalitza la seva residència a l’Estat espanyol.

• Després dels sis primers mesos de residència legal. Transcorregut aquest
període, si vol continuar conduint haurà d’obtenir el permís espanyol, amb
la comprovació prèvia dels requisits i la superació de les proves
corresponents, excepte en els permisos expedits per països de la Unió
Europea o amb els quals s’ha signat un conveni de canvi.

• Les persones procedents de països no comunitaris. En l’actualitat, els
països amb els quals s’ha subscrit conveni de bescanvi immediat per permís
espanyol equivalent són: Andorra, Suïssa, Corea del Sud, Japó, Bulgària,
Argentina, Colòmbia, Equador, Perú, Uruguai, Marroc i Xile. Les persones
procedents de la resta de nacionalitats hauran d’obtenir el permís espanyol,
com qualsevol altre ciutadà.

• Les persones procedents de països comunitaris. Els permisos de conduir
expedits per un estat membre de la Unió Europea tenen validesa a l’Estat
espanyol. No obstant això, si el titular estableix la seva residència habitual a
Espanya, ha de comunicar-ho a qualsevol Prefectura Provincial de Trànsit en
un termini de sis mesos a partir de la data en què el titular va obtenir la
formalització de la residència normal. (Els permisos de Noruega, Islàndia i
Liechtenstein es tramiten com a permisos comunitaris.)

• Si ha d’obtenir el permís de conduir (per no disposar-ne del país d’origen, o
per impossibilitat de bescanvi), pot fer-ho a través de la xarxa d’autoescoles
autoritzades. A més, algunes escoles d’adults i entitats tenen programes de
preparació per a l’obtenció del carnet de conduir.

• Les persones que no tenen visat o permís de residència legal a l’Estat
espanyol (o a qualsevol altre estat membre de la UE) no estan autoritzades
a conduir ni poden aconseguir els permisos corresponents.
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A qui està adreçat

• A les persones estrangeres majors de 18 anys que vulguin obtenir el carnet de
conduir vehicles (que tinguin regularitzada la seva situació legal de residència).

Com es realitza

• Per al bescanvi de permís de conduir, cal concertar cita prèvia telefònicament
(902 300 175) o a través d’internet (www.dgt.es/tramites/canjes/citaprevia.htm).
Posteriorment, cal presentar la sol·licitud amb la resta de la documentació a la
Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona.

• Per a l’obtenció del permís de conduir (sense bescanvi), cal adreçar-se a les
escoles d’adults o entitats que ofereixen cursos de preparació per a estrangers. En
aquests cursos, rebran la informació sobre els procediments que han de seguir.

On es pot realitzar

Per sol·licitar cita prèvia per al bescanvi del permís de conduir

• A través del telèfon 902 300 175 en horari de 9 a 16 h ininterrompudament de
dilluns a divendres. L’atenció telefònica és en diferents llengües (castellà, àrab,
francès, anglès, etc.). En el moment d’establir la comunicació, és important tenir
a mà la documentació necessària (targeta de residència, permís de conduir del
país d’origen, etc.).

• A través del web www.dgt.es/tramites/canjes/citaprevia.htm, sempre que siguin
persones amb permisos de conduir expedits a Argentina, Bulgària, Colòmbia,
Equador, Marroc, Perú, Uruguai, Xile i Romania, i que hagin estat donats d’alta
en el Registre de Conductors i Vehicles de la Direcció General de Trànsit (per ser
titulars d’algun vehicle, permís o llicència de conducció o haver estat aspirants a
aquests).

Per sol·licitar qualsevol altra informació

• Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 184
Telèfons: 93 298 65 39/48/67
Horari: de dilluns a dijous, de 8.45 a 16.45 h; divendres, de 8.45 a 13.45 h
Horari d’estiu: de dilluns a divendres, de 8.45 a 13.45 h

• Web de la Direcció General de Trànsit: www.dgt.es
La informació sobre bescanvi de permisos de conduir està disponible a:
www.dgt.es/tramites/canjes/canjes.htm



Per a l’accés als cursos de preparació per a l’obtenció del carnet de conduir

• AFA Martinet de Nit
Rbla. Prim, 87-89
Telèfon: 93 266 39 36

• AMIC-SAIER
Servei d’informació de recursos i programes (cursos, centres d’ensenyament,
requisits de bescanvi, etc).
Font Honrada, 8-10
Telèfon: 93 424 04 99

Quina documentació cal presentar

Per formalitzar el bescanvi de permís de conduir

• Sol·licitud en imprès oficial que es facilita a la Prefectura Provincial de Trànsit de
Barcelona. Aquesta sol·licitud amb la resta de la documentació es lliurarà a la
Prefectura de Trànsit de Barcelona.

• Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) en vigor o, en el seu cas, del
passaport, el document d’identificació d’estrangers (NIE) i la targeta de residència
que acrediti la seva residència o condició d’estudiant a Espanya durant el període
mínim exigit (juntament amb els originals, que seran retornats).

• Informe d’aptitud psicofísica, expedit per un centre de reconeixement de
conductors autoritzat, amb una fotografia actual del sol·licitant (persones de
països no comunitaris).

• Dues fotografies actuals, de 32 x 25 mm.

• Declaració per escrit de no trobar-se privat per resolució judicial del dret a
conduir vehicles a motor o ciclomotors, ni sotmès a intervenció o suspensió del
permís.

• Declaració per escrit de no ser titular d’algun altre permís o llicència de
conducció, ja sigui expedit a Espanya o en algun altre país comunitari, de la
meteixa classe que el sol·licitat.

• Declaració per escrit del titular responsabilitzant-se de l’autenticitat, validesa i
vigència del permís i, en el seu cas, traducció oficial del mateix escrit al castellà.
Aquesta traducció haurà de realitzar-se pels intèrprets jurats, pels cònsols
d’Espanya a l’estranger o del país que hagi expedit el permís, o pel Reial
Automòbil Club d’Espanya (persones de països no comunitaris).
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• Permís que es pretengui bescanviar, i còpia o fotocòpia del mateix.

• Documentació complementària, segons el cas.

En tots els casos, la Prefectura Provincial de Trànsit sol·licitarà a les autoritats
expedidores dels permisos de conduir que en verifiquin l’autenticitat.

3.5
Carnet de conduir

Aquesta fitxa s’ha elaborat a partir de la informació obtinguda de la Guia d’acollida
realitzada per la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya

i la pàgina web de la Direcció General de Trànsit.


