Govern d’Andorra

Sol·licitud de permís o llicència de conduir
 Renovació

 Duplicat

 Modificació de dades

1. Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognoms:							
Núm. de cens:
Núm de passaport o DNI:							
Nacionalitat:
Adreça electrònica:							
Tel. fix/mòbil:
Dades per a la digitalització

Foto

Signeu dins el quadre. Heu d’utilitzar un retolador de
color negre i de punta gruixuda.

2. Dades del permís de conduir
Núm. de permís de conduir:					

3. Compromís de retorn del permís de conduir original
La persona interessada es compromet a retornar el permís de conduir que es vol tramitar, en el moment en què se li lliuri el permís sol·licitat.
Signatura de la persona interessada

Espai reservat a l'administració
Data:					Número:

R3 T004 - 29/08/2016

El/la sol·licitant és apte/a per conduir vehicles de les categories:
 49 cc

J

 A1

 A2

 A3

 B1

 B1+E

 B2

 C1

 C2

 D1

 D2

 B2+E

 C1+E

Observacions:

 C2+E

 D1+E

 D2+E

Informació important
• Aquest imprés de sol·licitud no es pot fotocopiar; l'original el podeu obtenir al Servei de Tràmits.
• Els certificats mèdics tenen una validesa de tres mesos.
• Cada vegada que se sol·liciti un duplicat per pèrdua, el sol·licitant ha de satifer els imports següents (Art. 160 del Codi de la circulació):
1r duplicat: import normal del document;
2n duplicat: doble de l'import normal;
3r duplicat: triple de l'import normal;
4t duplicat: quàdruple de l'import normal.

Documentació general que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
A) Renovació:
FF Certificat mèdic oficial si se sol·licita la renovació de les categories 49 cc, A1, A2, A3 o B1.
FF Certificat mèdic oficial especial si se sol·licita la renovació de les categories B2, C1, C2, D1, D2. Aquest certificat el podeu obtenir a la
Clínica Verge de Meritxell. Consultes externes. Telèfon 871 100.
FF Permís de conduir andorrà (l'original cal entregar-lo en el moment de rebre'n el nou) o en cas de pèrdua o robatori, certificat del Servei
de Policia d'Andorra que acrediti aquesta circumstància.
FF Una fotografia recent en color (35x45 mm), amb el fons blanc.
B) Duplicat:
FF En cas de pèrdua o robatori, certificat del Servei de Policia d'Andorra que acrediti aquesta circumstància.
FF En cas de mal estat, permís malmès.
C) Modificació de dades
FF Documentació relacionada amb la modificació que es pretengui dur a terme.

Legislació aplicable
• Llei del Codi de la circulació, vigent.
• Disposició final primera de la Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric que modifica l’article 113 de la llei del Codi de la circulació, del
10 de juny de 1999.
• Llei 4/2015, del 15 de gener, dels transports per carretera.
• Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
• Decret de 24 de maig del 2006 que regula el fitxer de dades personals "Registre dels Permisos de Conduir" del Ministeri d'Economia.

