Legislació aplicable
Llei 339/1990, de 2 de març, sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial
Llei 17/2005, de 19 de juliol, per la qual es regula el permís i la llicència de conducció per
punts i es modifica el text articulat de la llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat vial
Orde del ministeri de l'Interior 2596/2005, de 28 de juliol, per la qual es regulen els cursos de
sensibilització i reeducació vial per als titulars d'un permís o llicència de conducció
Reial Decret 62/2006, de 27 de gener, pel qual es modifica el reglament general de
conductors, aprovat per reial decret 772/1997, de 30 maig.
Entrada en vigor: 1 de juliol de 2006

Assignació inicial de punts
12, excepte les excepcions següents:
8 a permisos/llicències amb antiguitat inferior a 3 anys
8 a permisos/llicències recuperats després de pèrdua de la totalitat de punts
Motiu pèrdua: Sanció ferma en via administrativa per comissió d'infraccions greus o molt greus
a la Llei de Trànsit que porten aparellada la pèrdua de punts.
Màxim de punts perduts en un dia: 8, amb les següents excepcions:
Conduir amb alcoholèmia positiva, estupefaents, psicotròpics, estimulants i anàlegs
No sotmetre's a les proves de detecció
Sobre passar en més d'un 50% la velocitat màxima autoritzada i per damunt de 30 km/h a
esta
Conducció manifestament temerària
Superar en un 50% el nombre de places permeses
Circular en sentit invers a l’establi’t
Competicions i carreres de vehicles no autoritzades
Excedir en més d'un 50% els temps de conducció o reduir en idèntic percentatge els de
descans.
Recuperació automàtica dels 12 punts
Després de 2 anys sense haver perdut cap punt.
Després de 3 anys, si es van perdre posa infracció molt greu
En el cas de permisos de 8 punts (vore punt 1r), igualment la recuperació automàtica es
farà fins als 12
Bonificacions per a permisos que conserven els 12 punts
Després de 3 anys sense pèrdues, s'obtenen 2 punts més, totalitzant 14
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Després d'altres 3 anys sense pèrdues, s'obté 1 punt més, totalitzant un màxim de 15
Pèrdua total de punts: Termini d'espera per a recuperació.
Amb caràcter general: 6 mesos
Conductors professionals: 3 mesos
Sí, després de recuperar-ho, es perd abans de 3 anys, es dobla l'espera
Amb caràcter general: 12 mesos
Conductors professionals: 6 mesos
Recuperació parcial de punts (fins a 4) per mitjà de curs de sensibilització i reeducació vial
Cada 2 anys, amb caràcter general
Cada any, per a conductors professionals
Duració màxima dels cursos de sensibilització i reeducació vial
15 hores, per a recuperació parcial de punts
30 hores, per a recuperació total de punts

mil·ligrams per litre d'aire exhalat
Professionals i permisos amb
antiguitat <2 anys

INFRACCIÓ

Alcoholèmia
positiva

Conduir davall
els efectes de...

PUNTS
PERDUTS

Resta

>0,30

>0,50

0,15 a 0,30

0,25 a 0,50

6
4
6

Estupefaents, psicotròpics, estimulants i anàlegs
Negar-se a sotmetre's a proves detecció d'alcoholèmia positiva estupefaents, psicotròpics,

6

estimulants i anàlegs
Manifestament temerària
En sentit contrari al establit
Competicions/curses no autoritzades
Conduccions de
En autopistes/autovies amb vehícle expresament prohibit en dites vies
risc:

6
4

Sense permís corresponent al vehicle
De forma negligent
Amb velocitat
limitada a (km/h) 10
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2

>120 >135 >150 >165 >180

6

Excedir en més d'un 50% els temps de conduir

Superar 50% d'excés en places d'un
vehicle (exclòs el conductor)
excepte autobusos
Vehicle de...

>1
>2
>4
>5
>7
>8
>10
>11
>13

places
(inclòs el
conductor)
con

ocupants

Tirar a la via o voltants objectes que puguen produir incendis o accidents de circulació
Prioritat de pas
STOP
Semàfor fase roja
amb perill
entorpint a sentit contrari
en llocs de visibilitat reduïda
ficant en perill
a ciclistes
entorpint

Infraccions sobre

Adelantaments
augmentar
la velocitat
efectuar
maniobres

impidan
que
dificulten

6

4
4

4

el
adelantament

3

Canvi de sentit prohibit
Maniobres

4

6

Reduir en més d'un 50% els tiemps de descans
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3

Marxa arrere en

autopistes
autovies

4

No respetar les snyals dels Agents de Circulació

4

No respectar la distància de seguretat amb el vehicle que el procedeix

3

telèfon mòbil manualment
Conduir utilitzant auriculars
anàlegs
Parades/Estacionaments en Revoltas
Canvis de rasant
Túnels
Passos inferiors
Inteserccions

3
2
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Qualsevol altre lloc perillós que
constituïsca risc a la circulació o els
vianants
Carrils transport públic urbà
Conduir vehicles que tinguen instal·lats mecanismes o sistemes encaminats a eludir la
vigilància dels agents de trànsit, o que porten instruments amb la mateixa intenció, així
com la utilització de mecanismes de detecció de radars

2

Circular sense ell quan siga obligatori
Utilitzar-lo sense subjectar-se a lo establert

LLumenat

el cinturó de seguritat

Conduir sense utilitzar

(segons el
vehicle)

el casc de protecció

Circular amb menors de 12 anys com a passatgers de motocicletes/ciclomotors

2
3
2

L'anterior quadre reflecteix els punts perduts per infracció, sense perjuí de la sanció econòmica
i/o suspensió temporal del permís que corresponga

Tipus de curs

Objectiu

Duració

Contingut

Cost

Periodicitat

170 €

Es pot realitzar
un sols curs
cada 2 anys; Els
conductors
professionals
poden fer un
curs cada any

7 hores sobre
seguretat vial

Recuperació Recuperar
parcial
4 punts

12 hores en 2
jornades de 6 1 hora de debat
hores o 3 de 4
en grup
hores (en dias
4 hores de
laborables)
formació
individualitzada
14 hores sobre
seguretat vial

Recuperar
el permis
Recuperació
de conduir
del permis o
si es supera
licència de
l'examen
conducció
posterior al
curs

6 mesos després
de la notificació
de la retirada; 3
mesos si es
conductor
professional.

24 hores en un
màxim de 2
setmanes
seguides amb
320 € més 75
grups de 2
€ de taxa
2 hores de
Si torna a
jornades
per drets perdre'l en els 3
debat en grup
consecutives de
d'examen
anys següents
6 hores cada
deurà esperar
una o 3 jornades
un any abans de
de 4 hores (en
realitzar un altre
dies laborables)
8 hores de
curs (6 mesos si
formació
es un conductor
individualitzada
professional)
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Curs de
formació
addicional

Cursos
obligatoris per
a conductors
professionals

Repassar
4 hores en una
conceptes
sola jornada (en
si es suspèn
dies laborables)
l'examen
Es podrà
recuperar
un màxim
de 4 punts

Segons estiga
establit

Resum de
l'anterior

Segons estiga
establit

Després de
suspendre
100 € més 75
€ de taxa
l'examen de
per drets recuperació del
permís de
d'examen
conduir
Segons
estiga
establit

Segons estiga
establit

Procediment de recuperació del permís de conduir

Pérdua del permis per
pérdua de tots els punts

Pérdua del permis per
decisió judicial

Període d'espera de 6 mesos (3 mesos per a conductors professionals). Espera d'1 any si es la 2ª
retirada en un termini de 3 anys (6 mesos per a conductors professionals)

Realització del curs de recuperació

Realització de l'examen en la Dirección General de Trànsit

Si s'aprova

Si es suspen

Es recupera el permís
de conduir

Deu realitzar un curs de
formació adicional i nou
examen

Si s'aprova

Si es suspenen les 3 convocatories
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