1a EMISSIÓ

SOL·LICITUD
DETARJETA
TARGETA
DE
TACÒGRAF DIGITAL
SOL·ICITUD DE
DE
TACÓGRAFO

RENOVACIÓ
SUBSTITUCIÓ

CONDUCTOR

CANVI

DADES DE QUI SOL·LICITA
Codi de barres PDF417:

Fotografia:

Firma del titular:

NOM: .....................................................................................................
2n LLINATGE: ..........................................................................................
DNI/NIE/passaport: ...........................................

1r LLINATGE: ...................................................................................
SEXE:

H

D

DNI
TIPUS DOCUMENT IDENTITAT: .....................

DATA DE NAIXEMENT: _ _ /_ _/_ _ _ _ PAÍS DE NACIONALITAT: .................................

DOMICILI: .......................................................................................... LOCALITAT: ............................................................................................
CP:.........................

PROVÍNCIA: ................................................... TELÈFON: ................................... ADREÇA ELECTRÒNICA:....
.............................

PERMÍS DE CONDUIR:
NÚMERO: ..............................................

TIPUS: ............... DATA DE VALIDESA: _ _/_ _/_ _ _ _

PAÍS EMISSOR: ...........................................

AUTORITAT EMISSORA: ......................................................................................................
GESTORIA

REPRESENTANT

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL

DOMICILI: .....................................................................................................................................................................................................................
NOM I LLINATGES / RAÓ SOCIAL: ................................................................................................. NIF/CIF: ......................................................
LOCALITAT: ............................................................................................................................................
TELÈFON: ....................................................

PROVÍNCIA: ...................................................

CP: ........................
ADREÇA ELECTRÒNICA:..............................

EMPLENAU-HO SI PERTOCA
RENOVACIÓ

NÚMERO DE LA TARGETA:

CAUSA DE LA SOL·LICITUD:

SUBSTITUCIÓ

CADUCITAT

MODIFICACIÓ DADES

NÚMERO DE LA TARGETA:

CAUSA DE LA SOL·LICITUD:

(si el sabeu)

PÈRDUA

ROBATORI:

DETERIORACIÓ

MAL
FUNCIONAMENT

RETIRADA
EN CONTROL

Data de pèrdua: _ _/_ _/_ _ _ _ Data de robatori

CANVI

(canvi de país)

PAÍS D'ORIGEN: ..........................................................

NÚM. DE TARGETA CANVIADA:

ENTREGA DE LA TARGETA SOL·LICITADA
TRAMESA PER CORREU ?

SÍ

NO

Per poder fer la tramesa de la targeta per correu, és necessari que abans
el titular de la targeta hagi comparegut a l'oficina provincial de registre

DOMICILI PER A TRAMESA PER CORREU: ......................................................................................................................................................................
(si és diferent a l'indicat a DADES DE QUI SOL·LICITA)
LOCALITAT: ................................................................................................

CP: ...................

...................................., ............ d ................................. de.................
Firma conductor o representant:

PROVÍNCIA:...
.. ............

S
LOL·LICITUD DE TARGETA DE TACÒGRAF DIGITAL
CONDUCTOR
DOCUMENTACIÓ
NECESSÀRIA
NECESARIA
Renovació
1a emissió
x
x
x
x

x

x

Foto amb característiques correctes i firma. x
DNI/ TIE/ passaport i formulari.
Justificant taxes abonades.
Permís de conduir en vigor de categoria
correcta (si el permís no està
inscrit a la DGT).
Acreditació residència/ Targeta residència/
Permís de treball / autorització per treballar
d'autoritat laboral (si és estranger).
Mandat de representació acreditat (si
representació, gestoria o per recollir-la).

Caducitat

Modificació dades

Igual que 1a x
emissió.
x
x

Igual que 1a emissió.
Targeta antiga.
Justificant de
modificació de dades.

Substitució
Canvi
(robatori/pèrdua/deterioració/
(canvi de
mal funcionament/retirada
pais)
en control)
x
x
x

x
x
x

Formulari sense foto.
x
Denúncia robatori o declaració
jurada pèrdua.
x
Mandat de representació
acreditat (si representació,
gestoria o per recollir-la).
Justificant taxes abonades
Targeta antiga (si deterioració o
mal funcionament).
Documentació que acrediti la
retirada en control (si retirada).

Igual que 1a
emissió.
Targeta antiga.

GLOSSARI
ACREDITACIÓ RESIDÈNCIA: per als ciutadans de països que pertanyen a la Unió Europea, s'ha d'acreditar la residència a través de qualsevol
documentació (justificant de pagament d'imposts, certificat bancari, contracte laboral, de llum, etc.) que acrediti que resideix a Espanya.
Per als ciutadans de països que no pertanyen a la Unió Euopea, s'ha d'acreditar la residència a través de la targeta d'identitat d'estranger
(TIE) o permís de treball i de residència o autorització administrativa per treballar o una altra documentació equivalent expedida d'acord amb
a.
la legislació de drets i llibertats dels estrangers a Espanya.
PERMÍS DE CONDUIR: els ciutadans de la Unió Europea poden continuar amb el seu permís de conduir o el poden canviar per un d'espanyol.
Els ciutadans de països que no pertanyen a la Unió Europea poden presentar el seu permís de conduir, si bé quan hagin transcorregut 6 mesos
de residència normal, aquest permís s'ha de canviar per un d'espanyol (si hi ha conveni respecte d'això) o bé el titular ha d'obtenir el permís
espanyol corresponent. En ambdós casos s'ha de sol·licitar una targeta nova per canvi de dades administratives.
RETIRADA EN CONTROL: ocorre quan la targeta anterior s'ha retirat en un control o inspecció, per alguna de les causes que explicita el
Reglament (CEE) 2135/98: falsedat a les dades o ús fraudulent..
INSTRUCCIONS
FOTOGRAFIA: s'ha de presentar una fotografia amb les característiques següents:
a)
b)
c)

Una mida de 25 x 32 mm, en color, amb un fons uniforme i de to blanc o clar. La distància entre la barra i el naixement dels cabells
o el front ha de ser entre 20 i 25 mm. Ha de ser una fotografia actual de qui sol·licita, tipus carnet.
Qui sol·licita no ha d'aparèixer amb ulleres obscures, capell o qualsevol altre element que oculti part de la cara.
Si s'envia per Internet, la fotografia ha de tenir una resolució mínima de 600 punts per polzada, retallada si és possible a una
mida de 25 x 32 mm, i el fitxer ha d'estar en format JPEG, amb una compressió que no en comprometi la qualitat.

FIRMA: qui sol·licita ha de firmar en el requadre situat a aquest efecte, sense sobrepassar-lo. Si s'envia per Internet, la firma ha de tenir una
resolució mínima de 600 punts per polzada, retallada si és possible a una mida de 50 x 11 mm, amb fons blanc. El fitxer ha d'estar
en format GIF o JPEG, amb la compressió màxima que no en comprometi la qualitat.
CODI DE BARRES: s'ha d'usar quan qui sol·licita es connecta per Internet i no té un certificat electrònic de classe 2A amb firma digital, emès
per les autoritats certificadores reconegudes. Qui sol·licita pot omplir el formulari a la pantalla i imprimir-lo amb totes les dades;
per facilitar-ne la captura a les estacions de les oficiones provincials de registre, aquestes dades es codifiquen amb el codi de
barres bidimensional ubicat a aquests efectes.
ENTREGA DE TARGETA: l'entrega material de la targeta només es farà al titular o a un representant que aporti firma reconeguda i fotocòpia del
D
f NI (llevat que el titular ja s'hagi identificat abans i triï rebre la targeta en el domicili).
En el cas de persona jurídica, a més, ha de presentar les escriptures en què constin els poders de l'administrador o representant, que
ha de ser qui ha firmat l'autorització. Si el representant és una gestoria o associació de transportistes, n'ha d'haver aportat prèviament
el mandat.

Obligacions del titular:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Proporcionar informació completa a l'autoritat espanyola emissora de targetes, particularment pel que fa a dades de registre.
Usar les claus i els certificats de la targeta únicament en el sistema de tacògraf.
Usar la targeta únicament en el sistema de tacògraf.
Evitar usos no autoritzats de l'equip, la clau privada i la targeta.
Usar únicament les claus, la targeta i els certificats propis.
Tenir únicament una targeta de conductor vàlida.
Notificar a l'autoritat espanyola emissora de targetes, tan aviat com pugui, si abans que acabi el període de validesa ha ocorregut
alguna de les circumstàncies següents:
1.
Robatori de la targeta de conductor. L'ha de denunciar davant l'autoritat competent del lloc on s'ha produït.
2.
Pèrdua o deterioració de la targeta de conductor.
El conductor, en aquests casos, ha de sol·licitar la substitució de la targeta en un termini de 7 dies davant l'autoritat de l'estat de residència.
Tornar a l'autoritat emissora de targetes la targeta robada o perduda, si la recupera.

AIXÒ FEIA REFERÈNCIA A LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES PERÒ TAMBÉ A LEGISLACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Carácter Personal, y de conformidad con los principios dispuestos en la materia y en la Ley 5/2002, de 19 de Abril, de la Agencia Catalana de Protección de Datos, de la Generalitat de
Catalunya, pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia, o si tiene
alguna sugerencia que permita mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.

ACEPTAR

LIMPIAR FORMULARIO

