1ª EMISIÓN

SOLICITUDE DE TARXETA DE TACÓGRAFO DIXITAL

RENOVACIÓN
SUSTITUCIÓN

CONDUCTOR

TROCO

DATOS DO SOLICITANTE
Código de Barras PDF417:

Fotografía:

Sinatura do titular:

APELIDO 1º: ...................................................................................

NOME: .....................................................................................................
APELIDO 2º: ..........................................................................................

SEXO:

H

M

Nº DNI/NIE/Pasaporte: ........................................... DATA DE NACEMENTO: _ _ /_ _/_ _ _ _

TIPO DOCUMENTO IDENTIDADE:DNI
.....................
PAIS DE NACIONALIDADE: .................................

DOMICILIO: .......................................................................................... POBOACIÓN: ............................................................................................
C.P.:.........................

PROVINCIA: ................................................... TELÉFONO: ................................... E-MAIL: ..............................................

PERMISO DE CONDUCIR:
NÚMERO: ..............................................

TIPO: ............... DATA DE VALIDEZ: _ _/_ _/_ _ _ _

PAIS EMISOR: ...........................................

AUTORIDADE EMISORA:
......................................................................................................
XESTORIA

REPRESENTANTE

ASOCIACION PROFESIONAL

DOMICILIO: .....................................................................................................................................................................................................................
NOME E APELIDOS / RAZÓN SOCIAL: .................................................................................................

NIF/CIF: ......................................................

POBOACIÓN: ............................................................................................................................................

C.P.: ........................

TELEFONO: ....................................................

PROVINCIA: ...................................................

E-MAIL: ..................................................

CUBRIR CANDO PROCEDA
RENOVACIÓN

NÚMERO DA TARXETA:

CAUSA DA SOLICITUDE:

CADUCIDADE

SUSTITUCIÓN

NÚMERO DA TARXETA:
(Se se
conoce)

CAUSA DA SOLICITUDE:
PERDA

ROUBO:

Data da perda: _ _/_ _/_ _ _ _

TROCO

MODIFICACIÓN DATOS

DETERIORO

MAL
FUNCIONAMENTO

RETIRADA
EN CONTROL

Data do roubo: _ _/_ _/_ _ _ _

(Cambio de país)

PAIS DE ORIXE: ..........................................................

Nº DE TARXETA TROCADA:

ENTREGA DA TARXETA SOLICITADA
¿ ENVIO POR CORREO ?

SI

NON

Para poder realiza-lo envío por correo da tarxeta, será necesario que anteriormente o
titular da tarxeta se persoe na oficina provincial de rexistro

DOMICILIO PARA ENVIO POR CORREO: ......................................................................................................................................................................
(Se é distinto ó indicado en DATOS DO SOLICITANTE)
POBOACIÓN: ...................................................................................................

C.P.: ...................

PROVINCIA: .................................................

En ....................................., ............ de ................................. de.................
Sinatura do conductor ou representante:

SOLICITUDE DE TARXETA DE TACÓGRAFO DIXITAL
CONDUCTOR
DOCUMENTACION NECESARIA
Renovación
1ª Emisión
•
•
•
•

•

•

Foto con características correctas e sinatura •
DNI/ TIE/ Pasaporte e formulario
Xustificante taxas aboadas
Permiso de conducir en vigor de categoría
correcta (cuando o permiso non se atope
inscrito na DGT)
Acreditación residencia/ Tarxeta residencia/
Visado de traballo /autorización para
traballar de autoridade laboral (se
extranxeiro)
Mandato de representación acreditado (se
representación, xestoría ou para recoller)

Sustitución
(roubo/perda/deterioro/ mal
Modificación datos funcionamento/ retirada en
control)

Caducidade
Igual que 1ª
emisión

•
•
•

Igual que 1ª emisión
Tarxeta antiga
Xustificante de
modificación de datos

•
•
•

•
•
•

Formulario sen foto
•
Denuncia roubo ou declaración
•
xurada da perda
Mandato de representación
acreditado (se representación,
xestoría ou para recoller)
Xustificante taxas aboadas
Tarxeta antiga (se deterioro ou
mal funcionamento)
Documentación que acredite a
retirada en control (se retirada)

Troco
(Cambio de
país)
Igual que 1ª
emisión
Tarxeta antiga

GLOSARIO
ACREDITACION RESIDENCIA: Para os cidadáns de países pertencentes á Unión Europea, acreditarase a residencia a través de calquera
documentación (xustificante
(xustificante de pago de impostos,
impostos, certificación bancaria, contrato laboral, de luz, etc.) que acredite
acredite que se reside en España.
Para os cidadáns de países non pertencentes á Unión Europea, acreditarase a residencia a través da tarxeta de identidade de extranxeiro (TIE)
ou visado de traballo e residencia ou autorización administrativa para traballar ou outra documentación equivalente expedida conforme á
lexislación de dereitos e liberdades dos extranxeiros en España.
PERMISO DE CONDUCIR: Os cidadáns da Unión Europea poderán continuar co seu permiso de conducir, ou poderán trocalo por ún español. Os
cidadáns de países non pertencentes á Unión Europea poderán presentapresenta-lo seu permiso de conducir, se ben unha vez transcorridos 6 meses de
residencia normal, dito permiso deberá ser trocado por ún español (se existe convenio ó respecto) ou ben o seu titular deberá obteobte-lo
correspondente permiso español. En ambos casos deberá solicitarse unha nova tarxeta por cambio de datos administrativos.
RETIRADA EN CONTROL: Ocorre cando a tarxeta anterior foi retirada nun control ou inspección, por algunha das causas explicitadas no
Regulamento (CEE) 2135/98: falsedade en datos ou uso fraudulento.
INSTRUCCIÓNS
FOTOGRAFIA: Deberá presentarse unha fotografía coas seguintes características:
a)
b)
c)

Un tamaño de 25 x 32 mm., en color, cun fondo uniforme e de ton branco ou claro. A distancia entre a queixada e o nacimento do pelo
ou a frente será de entre 20 y 25 mm. Deberá ser unha fotografía actual do solicitante, de tipo carné.
Non deberá apareceaparece-lo solicitante con gafas escuras, chapeu ou calquera outro elemento que oculte parte da faciana.
faciana.
Se se envía por Internet, a fotografía deberá ter unha resolución mínima de 600 Puntos por pulgada, recortada se é posible
posible a un
tamaño de 25 x 32 mm e ficheiro estará en formato JPEG, cunha compresión que non comprometa a súa calidade.
calidade.

SINATURA: O solicitante asinara no recadro situado ó efecto, sen sobrepasalo.
sobrepasalo. Se se envía por Internet, a sinatura deberá ter unha resolución
mínima de 600 puntos por pulgada, recortada se é posible a un tamaño
tamaño de 50 x 11 mm,
mm, con fondo branco.
branco. O ficheiro estará en formato
GIF ou JPEG, coa máxima compresión que non comprometa a súa calidade.
calidade.
CODIGO DE BARRAS: Usarase cando o solicitante se conecte por Internet, pero non posúa unha certificación electrónica de clase 2A con sinatura
dixital emitido polas autoridades certificadoras recoñecidas.
recoñecidas. O solicitante poderá rechearechea-lo formulario en pantalla e imprimilo con
todos os seus datos; para facilitafacilita-la súa captura nas estacións das Oficinas provinciais de Rexistro,
Rexistro, ditos datos se codificarán mediante
o código de barras bidimensional ubicado ó efecto.
ENTREGA DE TARXETA: A entrega material da tarxeta só se fará ó titular da mesma ou a un representante que aporte unha autorización con
sinatura recoñecida e fotocopia do seu DNI (a non ser que o titular fora identificado anteriormente e elixa recibirecibi-la tarxeta no seu
domicilio). No caso de persoa xurídica,
xurídica, ademais,
ademais, deberá presentar as escrituras nas que consten os poderes do administrador ou
representante que será quen teña asinada a autorización. Se o representante é unha xestoría ou asociación de transportistas, deberá
ter aportado previamente o mandato.

Obrigacións do titular:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Proporcionar información completa á autoridade española emisora de tarxetas, particularmente con respecto a datos de rexistro.
Usa-las claves e certificacións da tarxeta somentes no sistema de Tacógrafo.
Usa-la tarxeta somentes no sistema de Tacógrafo.
Evitar usos non autorizados do equipo, a clave privada e a tarxeta.
Usar somentes as claves, a tarxeta e as certificacións propias.
Ter únicamente unha tarxeta de conductor válida.
Notificar á autoridade española emisora de tarxetas, tan pronto como sexa posible, se antes do remate do período de validez ocurriu
algunha das seguintes circunstancias:
1.
Roubo da tarxeta de conductor. Deberá ser denunciado perante a autoridade competente do lugar onde se producise.
2.
Perda ou deterioro da tarxeta de conductor.
O conductor, nestos casos, deberá solicita-la sustitución da tarxeta nun prazo de 7 días perante a autoridade do estado de residencia.
Devolver á autoridade emisora de tarxetas a tarxeta roubada ou perdida, se ésta é recuperada.

Os datos personais recollidos serán tratados co seu consentimento, informado nos termos do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, e de conformidade cos principios dispostos na mesma,
pudendo exerce-lo dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición perante o responsable do ficheiro. Para cualquera cuestión relacionada con esta materia, ou se ten vostede
algunha suxerencia que permita mellorar este impreso, pode dirixirse ó teléfono de información administrativa 012.

ACEPTAR

LIMPIAR FORMULARIO

