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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
13946 Ordre PRE/2356/2010, de 3 de setembre, per la qual es modifica l’annex IV del 

Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 818/2009, de 8 de 
maig.

Mitjançant el Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 818/2009, de 
8 de maig, s’ha incorporat al nostre ordenament la Directiva 2006/126/CE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 20 de desembre, sobre el permís de conducció, i s’ha derogat 
expressament l’anterior Reglament general de conductors pel qual s’havia transposat al 
nostre dret intern la Directiva 91/439/CEE, del Consell, de 29 de juliol, sobre el permís 
esmentat.

En aquest context, la Comissió ha considerat necessari adaptar al progrés científic i 
tècnic algunes de les aptituds exigides per a la conducció de vehicles, en concret les que 
es refereixen a la vista, la diabetis i l’epilèpsia.

Per a això, i per tal que tots els estats membres, tant els que ja han incorporat al seu 
ordenament intern la Directiva 2006/126/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 
de desembre, com aquells altres que encara no ho han fet i continuen regint-se per la 
Directiva 91/439/CEE, del Consell, de 29 de juliol, adaptin els seus respectius ordenaments 
als canvis proposats, la Comissió ha hagut de dictar dues directives amb el mateix 
contingut.

Una primera Directiva, la Directiva 2009/112/CE, de la Comissió, de 25 d’agost, que 
modifica l’annex III de la Directiva 91/439/CEE, del Consell, de 29 de juliol, que estan 
obligats a incorporar al seu ordenament intern els estats membres que segueixin regint-se 
per aquesta.

I una segona Directiva, la Directiva 2009/113/CE, de la Comissió, de 25 d’agost, que 
modifica l’annex III de la Directiva 2006/126/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 
20 de desembre, per als estats membres que hagin incorporat al seu ordenament la 
Directiva esmentada, com en el cas d’Espanya, que l’ha incorporat al nostre dret intern 
mitjançant el vigent Reglament general de conductors.

D’acord amb el que s’ha exposat, per tal d’incorporar al nostre ordenament la Directiva 
2009/113/CE, de la Comissió, de 25 d’agost, es dicta aquesta Ordre per la qual es modifica 
l’annex IV del Reglament general de conductors.

De conformitat amb l’habilitació que conté la disposició final segona de l’esmentat 
Reial decret 818/2009, de 8 de maig, la modificació de l’annex IV exigeix que es faci 
mitjançant una ordre de la ministra de la Presidència, a proposta conjunta dels ministres 
de l’Interior i de Sanitat i Política Social.

Sobre aquesta Ordre ha emès informe el Consell Superior de Seguretat Viària, de 
conformitat amb el que disposa l’article 5.2 e) del Reial decret 317/2000 3, de 14 de març, 
pel qual es regula la seva organització i funcionament.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de l’Interior i de Sanitat i Política Social, i 
d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex IV del Reglament general de conductors, aprovat pel 
Reial decret 818/2009, de 8 de maig.

L’apartat 1 «Capacitat visual», els punts 1 i 2 de l’apartat 8 «Malalties metabòliques i 
endocrines», l’epígraf i el punt 2 de l’apartat 9 «Sistema nerviós i muscular» de l’annex IV 
«Aptituds psicofísiques requerides per obtenir o prorrogar la vigència del permís o de la 
llicència de conducció» del Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 
818/2009, de 8 de maig, queden redactats de la manera següent:
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«1. Capacitat visual

Si per aconseguir l’agudesa visual requerida es necessita utilitzar lents correctores, 
s’ha d’expressar, a l’informe d’aptitud psicofísica, l’obligació de fer-les servir durant la 
conducció. Aquestes lents han de ser ben tolerades. Als efectes d’aquest annex, les lents 
intraoculars no s’han de considerar com a lents correctores, i s’entén com a visió monocular 
qualsevol agudesa visual inferior a 0,10 en un ull, amb lents correctores o sense, deguda 
a pèrdua anatòmica o funcional de qualsevol etiologia.

Exploració
(1)

Criteris d’aptitud per obtenir o prorrogar permís o llicència 
de conducció ordinaris

Adaptacions, restriccions i altres limitacions en persones, 
vehicles o de circulació en permís o llicència subjecta a 

condicions restrictives

Grup 1: AM, A1, A2, A, B, 
B + E i LCC (art. 45.1a) (2)

Grup 2: BTP, C1, C1 + E, C, 
C + E, D1, D1 + E, D, D + E 

(art. 45.1b i 2) (3)

Grup 1
(4)

Grup 2
(5)

1.1 Agudesa 
visual.

S’ha de tenir, si és 
necessari amb lents 
correctores, una 
agudesa visual 
binocular, almenys, 
de 0,5.

S’ha de tenir, amb 
correcció òptica o 
sense, una agudesa 
visual, almenys, de 0,8 
i, almenys, de 0,1 per a 
l’ull amb millor agudesa 
i amb pitjor agudesa 
respectivament. Si es 
necessita correcció 
amb ulleres, la potència 
d’aquestes no pot 
excedir les + 8 
diòptries.

No s’admeten. No s’admeten.

No s’admet la visió 
monocular.

No s’admet la visió 
monocular.

Els afectats de visió 
monocular amb agudesa 
visual en l’ull millor de 0,5 
o més alta, i més de sis 
mesos d’antiguitat en 
visió monocular poden 
obtenir o prorrogar 
permís o llicència, 
sempre que reuneixin les 
altres capacitats visuals. 
Quan, pel grau 
d’agudesa visual o per 
l’existència d’una malaltia 
ocular progressiva, els 
reconeixements periòdics 
a realitzar siguin per un 
període inferior al de 
vigència normal del 
permís o llicència, el 
període de vigència s’ha 
de fixar segons criteri 
mèdic. Mirall retrovisor 
exterior a banda i banda 
del vehicle i mirall interior 
panoràmic o, si s’escau, 
mirall retrovisor adaptat.

No s’admeten.
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Exploració
(1)

Criteris d’aptitud per obtenir o prorrogar permís o llicència 
de conducció ordinaris

Adaptacions, restriccions i altres limitacions en persones, 
vehicles o de circulació en permís o llicència subjecta a 

condicions restrictives

Grup 1: AM, A1, A2, A, B, 
B + E i LCC (art. 45.1a) (2)

Grup 2: BTP, C1, C1 + E, C, 
C + E, D1, D1 + E, D, D + E 

(art. 45.1b i 2) (3)

Grup 1
(4)

Grup 2
(5)

No s’admet la cirurgia 
refractiva (diferent 
d’afàquia)

No s’admet la cirurgia 
refractiva (diferent 
d’afàquia)

Al cap d’un mes d’haver-se 
efectuat cirurgia 
refractiva, aportant un 
informe de la intervenció, 
es pot obtenir o prorrogar 
el permís o llicència, amb 
període de vigència 
màxim d’un any. 
Transcorregut un any des 
de la data de la 
intervenció, i tenint en 
compte el defecte de 
refracció prequirúrgic, la 
refracció actual i la 
possible existència 
d’efectes secundaris no 
volguts, segons criteri 
oftalmològic s’ha de fixar 
el període de vigència 
posterior.

En cas de cirurgia 
refractiva, i 
transcorreguts tres 
mesos des de la 
intervenció, aportant 
un informe de la 
intervenció, es pot 
obtenir o prorrogar el 
permís amb període 
de vigència màxim 
d’un any. 
Transcorregut un any 
des de la data de la 
Intervenció, i tenint en 
compte el defecte de 
refracció prequirúrgic, 
la refracció actual i la 
possible existència 
d’efectes secundaris 
no volguts, segons 
criteri oftalmològic 
s’ha de fixar el 
període de vigència 
posterior.

1.2 Camp visual. Si la visió és binocular, 
el camp binocular ha 
de ser normal. En 
l’examen binocular, el 
camp visual central 
no ha de presentar 
escotomes absoluts 
en punts 
corresponents dels 
dos ulls ni escotomes 
relatius significatius 
en la sensibilitat 
retiniana.

S’ha de tenir un camp 
visual binocular normal. 
Després de l’exploració 
de cada un dels camps 
monoculars, aquests no 
han de presentar 
reduccions 
significatives en cap 
dels seus meridians. En 
l’examen monocular, no 
s’admet la presència 
d’escotomes absoluts 
ni escotomes relatius 
significatius en la 
sensibilitat retiniana.

No s’admeten. No s’admeten.

Si la visió és 
monocular, el camp 
visual monocular ha 
de ser normal. El 
camp visual central 
no ha de presentar 
escotomes absoluts 
ni escotomes relatius 
significatius en la 
sensibilitat retiniana.

No s’admet visió 
monocular.

No s’admeten. No s’admeten.
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Exploració
(1)

Criteris d’aptitud per obtenir o prorrogar permís o llicència 
de conducció ordinaris

Adaptacions, restriccions i altres limitacions en persones, 
vehicles o de circulació en permís o llicència subjecta a 

condicions restrictives

Grup 1: AM, A1, A2, A, B, 
B + E i LCC (art. 45.1a) (2)

Grup 2: BTP, C1, C1 + E, C, 
C + E, D1, D1 + E, D, D + E 

(art. 45.1b i 2) (3)

Grup 1
(4)

Grup 2
(5)

1.3 Afàquies i 
pseudofàquies.

No s’admeten les 
monolaterals ni les 
bilaterals.

Ídem grup 1. Al cap d’un mes d’haver-se 
establert, si s’assoleixen 
els valors determinats en 
els apartats 1.1 i 1.2 
corresponents al grup 1, 
el període de vigència del 
permís o llicència ha de 
ser, com a màxim, de tres 
anys, segons criteri 
mèdic.

Al cap de dos mesos 
d’haver-se establert, 
si s’assoleixen els 
valors determinats en 
els apartats 1.1 i 1.2 
corresponents al grup 
2, el període de 
vigència del permís 
ha de ser, com a 
màxim, de tres anys, 
segons criteri mèdic.

1.4 Sensibilitat al 
contrast.

No han d’existir 
alteracions 
significatives en la 
capacitat de 
recuperació a 
l’enlluernament ni 
alteracions de la visió 
mesòpica.

Ídem grup 1. En el cas de patir 
alteracions de la visió 
mesòpica o de 
l’enlluernament, s’han 
d’establir les restriccions i 
limitacions que, segons 
criteri oftalmològic, siguin 
necessàries per garantir 
la seguretat en la 
conducció. En tot cas 
s’han de descartar 
patologies 
oftalmològiques que 
originin alteracions 
incloses en algun dels 
restants apartats sobre 
capacitat visual.

No s’admeten.

1.5 Motilitat 
palpebral.

No s’admeten ptosis ni 
lagoftàlmies que 
afectin la visió en els 
límits i les condicions 
que assenyalen els 
apartats 1.1 i 1.2 
corresponents al grup 
1.

No s’admeten ptosis ni 
lagoftàlmies que afectin 
la visió en els límits i 
les condicions que 
assenyalen els apartats 
1.1 i 1.2 corresponents 
al grup 2.

No s’admeten. No s’admeten.
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Exploració
(1)

Criteris d’aptitud per obtenir o prorrogar permís o llicència 
de conducció ordinaris

Adaptacions, restriccions i altres limitacions en persones, 
vehicles o de circulació en permís o llicència subjecta a 

condicions restrictives

Grup 1: AM, A1, A2, A, B, 
B + E i LCC (art. 45.1a) (2)

Grup 2: BTP, C1, C1 + E, C, 
C + E, D1, D1 + E, D, D + E 

(art. 45.1b i 2) (3)

Grup 1
(4)

Grup 2
(5)

1.6 Motilitat del 
globus ocular.

Les diplopies 
n’impedeixen 
l’obtenció o la 
pròrroga.

Ídem grup 1. Les diplopies només es 
permeten segons criteri 
oftalmològic sempre que 
no es manifestin en els 
20º centrals del camp 
visual i no produeixin cap 
altra simptomatologia, en 
especial fatiga visual. En 
les d’aparició recent ha 
de transcórrer un 
període, almenys, de 6 
mesos sense conduir. En 
cas que es permeti 
l’obtenció o la pròrroga 
del permís o llicència, el 
període de vigència 
màxim és de tres anys. 
Quan la diplopia s’elimini 
mitjançant l’oclusió d’un 
ull s’han d’aplicar les 
mateixes restriccions de 
la visió monocular.

No s’admeten.

El nistagme impedeix 
l’obtenció o pròrroga 
quan no permeti 
assolir els nivells de 
capacitat visual que 
indiquen els apartats 
1.1 a 1.7 del grup 1, 
tots dos 
inclusivament, quan 
sigui manifestació 
d’alguna malaltia de 
les incloses en 
aquest annex o quan, 
segons criteri 
facultatiu, origini o 
pugui originar fatiga 
visual durant la 
conducció.

El nistagme impedeix 
l’obtenció o pròrroga 
quan no permeti assolir 
els nivells de capacitat 
visual que indiquen els 
apartats 1.1 a 1.7 del 
grup 2, ambdós 
inclusivament, quan 
sigui manifestació 
d’alguna malaltia de les 
incloses en aquest 
annex o quan, segons 
criteri facultatiu, origini 
o pugui originar fatiga 
visual durant la 
conducció.

No s’admeten. No s’admeten.
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Exploració
(1)

Criteris d’aptitud per obtenir o prorrogar permís o llicència 
de conducció ordinaris

Adaptacions, restriccions i altres limitacions en persones, 
vehicles o de circulació en permís o llicència subjecta a 

condicions restrictives

Grup 1: AM, A1, A2, A, B, 
B + E i LCC (art. 45.1a) (2)

Grup 2: BTP, C1, C1 + E, C, 
C + E, D1, D1 + E, D, D + E 

(art. 45.1b i 2) (3)

Grup 1
(4)

Grup 2
(5)

No s’admeten altres 
defectes de la visió 
binocular ni 
estrabismes que 
impedeixin assolir els 
nivells que fixen els 
apartats 1.1 a 1.7 del 
grup 1, tots dos 
inclusivament. Quan 
no impedeixin assolir 
els nivells de 
capacitat visual que 
indiquen els apartats 
1.1 a 1.7 del grup 1, 
tots dos 
inclusivament, 
l’oftalmòleg ha de 
valorar, 
principalment, les 
seves conseqüències 
sobre la fatiga visual, 
els defectes 
refractius, el camp 
visual, el grau 
d’estereòpsia, la 
presència de fòries i 
de torticoli i l’aparició 
de diplopia, així com 
la probable evolució 
del procés, i fixar en 
conseqüència el 
període de vigència.

No s’admeten altres 
defectes de la visió 
binocular ni els 
estrabismes.

Quan els estrabismes o 
altres defectes de la visió 
binocular no impedeixin 
assolir els nivells de 
capacitat visual que 
indiquen els apartats 1.1 
a 1.7 del grup 1, tots dos 
inclusivament, i, a causa 
de la seva repercussió 
sobre paràmetres com la 
fatiga visual, els defectes 
refractius, el camp visual, 
el grau d’estereòpsia, la 
presència de fòries i de 
torticoli, l’aparició de 
diplopia o per la probable 
evolució del procés, els 
reconeixements periòdics 
a realitzar siguin per un 
període inferior al de 
vigència normal del 
permís o llicència, aquest 
s’ha de fixar segons el 
criteri de l’oftalmòleg.

Quan els estrabismes o 
altres defectes de la 
visió binocular no 
impedeixin assolir els 
nivells de capacitat 
visual que indiquen 
els apartats 1.1 a 1.7 
del grup 2, tots dos 
inclusivament, 
l’oftalmòleg ha de 
valorar les seves 
conseqüències sobre 
paràmetres com la 
fatiga visual, els 
defectes refractius, el 
camp visual, el grau 
d’estereòpsia, la 
presència de fòries i 
de torticoli, l’aparició 
de diplopia i la 
probable evolució del 
procés, i fixar en 
conseqüència el 
període de vigència, 
que ha de ser en tot 
cas com a màxim de 
tres anys.

1.7 Deteriorament 
progressiu de la 
capacitat visual.

Les malalties 
progressives que no 
permetin assolir els 
nivells que fixen els 
apartats 1.1 a 1.6 
anteriors, tots dos 
inclusivament, 
n’impedeixen 
l’obtenció o la 
pròrroga.

Les malalties i els 
trastorns progressius 
de la capacitat visual 
n’impedeixen l’obtenció 
o la pròrroga.

Quan no impedeixin assolir 
els nivells que fixen els 
apartats 1.1 a l’1.6, i els 
reconeixements periòdics 
a realitzar siguin per un 
període inferior al de 
vigència normal del 
permís o llicència, el 
període de vigència s’ha 
de fixar segons criteri 
mèdic.

No s’admeten.
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Exploració
(1)

Criteris d’aptitud per obtenir o prorrogar permís o llicència 
de conducció ordinaris

Adaptacions, restriccions i altres limitacions en persones, 
vehicles o de circulació en permís o llicència subjecta a 

condicions restrictives

Grup 1: AM, A1, A2, A, B, 
B + E i LCC (art. 45.1a) (2)

Grup 2: BTP, C1, C1 + E, C, 
C + E, D1, D1 + E, D, D + E 

(art. 45.1b i 2) (3)

Grup 1
(4)

Grup 2
(5)

Quan tot i assolir els 
nivells que fixen els 
apartats 1.1 a l’1.6 
anteriors, tots dos 
inclusivament, la 
pressió intraocular es 
trobi per damunt dels 
límits normals, s’han 
d’analitzar possibles 
factors de risc 
associat i s’ha 
d’establir un control 
periòdic segons 
criteri oftalmològic.

Ídem grup 1. Quan els reconeixements 
periòdics a realitzar 
siguin per un període 
inferior al de vigència 
normal del permís o 
llicència, el període de 
vigència s’ha de fixar 
segons criteri mèdic.

Quan els 
reconeixements 
periòdics a realitzar 
siguin per un període 
inferior al de vigència 
normal del permís, el 
període de vigència 
s’ha de fixar segons 
criteri mèdic.

1.8 Deteriorament 
agut de la 
capacitat visual.

Després d’una pèrdua 
important i brusca de 
visió en un ull, ha de 
transcórrer un 
període d’adaptació 
de 6 mesos sense 
conduir, després del 
qual es pot obtenir o 
renovar el permís o 
llicència aportant un 
informe oftalmològic 
favorable.

Ídem grup 1. No s’admeten. No s’admeten.
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8. Malalties metabòliques i endocrines

Exploració (1)

Criteris d’aptitud per obtenir o prorrogar permís o llicència 
de conducció ordinaris

Adaptacions, restriccions i altres limitacions en persones, 
vehicles o de circulació en permís o llicència subjecta a 

condicions restrictives

Grup 1: AM, A1, A2, A, B, B 
+ E i LCC (art. 45.1a) (2)

Grup 2: BTP, C1, C1 + E, C, 
C + E, D1, D1 + E, D, D + E 

(art. 45.1b i 2) (3)
Grup 1 (4) Grup 2 (5)

8.1 “Diabetis 
mellitus” .

No ha d’existir diabetis 
mellitus que cursi amb 
inestabilitat metabòlica 
severa que requereixi 
assistència 
hospitalària, ni diabetis 
mellitus en tractament 
amb insulina o amb 
fàrmacs 
hipoglucemiants.

No ha d’existir diabetis 
mellitus que cursi amb 
inestabilitat metabòlica 
severa que requereixi 
assistència 
hospitalària, ni diabetis 
mellitus tractada amb 
insulina o amb fàrmacs 
hipoglucemiants.

Sempre que calgui el 
tractament amb 
insulina o amb fàrmacs 
hipoglucemiants s’ha 
d’aportar un informe 
mèdic favorable que 
acrediti el control 
adequat de la malaltia i 
la formació 
diabetològica 
adequada de 
l’interessat. El període 
de vigència màxim és 
de cinc anys, i pot ser 
reduït segons criteri 
facultatiu.

Els afectats de diabetis 
mellitus tipus 1 i els de 
tipus 2 que requereixin 
tractament amb 
insulina, aportant 
informe favorable d’un 
endocrinòleg o 
diabetòleg que acrediti 
el control adequat de la 
malaltia i la formació 
diabetològica adequada 
de l’interessat, en casos 
molt excepcionals 
poden obtenir o 
prorrogar el permís amb 
un període de vigència 
màxim d’1 any. Els 
afectats de diabetis 
tipus 2 que necessitin 
tractament amb fàrmacs 
hipoglucemiants han 
d’aportar informe 
favorable d’un 
endocrinòleg o 
diabetòleg que acrediti 
el bon control i el 
coneixement de la 
malaltia, i el període 
màxim de vigència és 
de tres anys.

8.2 Quadres 
d’hipoglucèmia.

No han d’existir, en l’últim 
any, quadres repetits 
d’hipoglucèmia aguda 
ni alteracions 
metabòliques que 
cursin amb pèrdua de 
consciència.

Ídem grup 1. No s’admeten. No s’admeten.
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9. Sistema nerviós i muscular

No han d’existir malalties del sistema nerviós i muscular que produeixin pèrdua o 
disminució greu de les funcions motores, sensorials o de coordinació que incideixin 
involuntàriament en el control del vehicle.

Es defineix l’epilèpsia com la presentació de dues o més crisis epilèptiques en un 
termini menor de 5 anys. Per crisi epilèptica provocada, la que té un factor causant 
identificable i evitable.

Exploració (1)

Criteris d’aptitud per obtenir o prorrogar permís o llicència 
de conducció ordinaris

Adaptacions, restriccions i altres limitacions en persones, 
vehicles o de circulació en permís o llicència subjecta a 

condicions restrictives

Grup 1: AM, A1, A2, A, B, 
B + E i LCC (art. 45.1a) (2)

Grup 2: BTP, C1, C1 + E, C, 
C + E, D1, D1 + E, D, D + E 

(art. 45.1b i 2) (3)
Grup 1 (4) Grup 2 (5)

9.2 Epilèpsies i 
crisis convulsives 
d’altres 
etiologies.

No es permeten quan 
hagin aparegut crisis 
epilèptiques 
convulsives o crisis 
amb pèrdua de 
consciència durant 
l’últim any.

Només es permeten quan 
no han necessitat 
tractament ni s’han 
produït crisis durant els 
deu últims anys.

Els afectats d’epilèpsies 
amb crisis convulsives 
o amb crisis amb 
pèrdua de consciència 
han d’aportar informe 
favorable d’un 
neuròleg en el qual es 
faci constar el 
diagnòstic, el 
compliment del 
tractament, la 
freqüència de crisis i 
que el tractament 
farmacològic prescrit 
no impedeix la 
conducció. El període 
de vigència del permís 
o llicència és de dos 
anys com a màxim. En 
el cas d’absència de 
crisis durant els tres 
últims anys, el període 
de vigència és de cinc 
anys com a màxim.

Els afectats d’epilèpsies 
han d’aportar l’informe 
favorable d’un neuròleg 
en el qual s’acrediti que 
no han necessitat 
tractament ni han tingut 
crisis durant els deu 
últims anys, no existeix 
cap patologia cerebral 
rellevant ni activitat 
epileptiforme a l’EEG. El 
període de vigència del 
permís és de dos anys 
com a màxim.
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Exploració (1)

Criteris d’aptitud per obtenir o prorrogar permís o llicència 
de conducció ordinaris

Adaptacions, restriccions i altres limitacions en persones, 
vehicles o de circulació en permís o llicència subjecta a 

condicions restrictives

Grup 1: AM, A1, A2, A, B, 
B + E i LCC (art. 45.1a) (2)

Grup 2: BTP, C1, C1 + E, C, 
C + E, D1, D1 + E, D, D + E 

(art. 45.1b i 2) (3)
Grup 1 (4) Grup 2 (5)

En el cas de crisis 
convulsives o amb 
pèrdua de 
consciència durant el 
son, s’ha de constatar 
que, almenys, ha 
transcorregut un any 
només amb aquestes 
crisis i només durant 
el son.

Només es permeten quan 
no han necessitat 
tractament ni s’han 
produït crisis durant els 
deu últims anys.

En el cas d’aquestes 
crisis durant el son, el 
període de vigència 
del permís o llicència 
és com a màxim de 
dos anys, amb 
l’informe favorable 
d’un neuròleg en el 
qual es faci constar el 
diagnòstic, el 
compliment del 
tractament, l’absència 
d’altres crisis 
convulsives i que el 
tractament 
farmacològic prescrit, 
si s’escau, no 
impedeix la conducció. 
En el cas d’absència 
d’aquest tipus de crisis 
durant els tres últims 
anys, el període de 
vigència és de cinc 
anys com a màxim.

Els afectats d’epilèpsies 
han d’aportar l’informe 
favorable d’un neuròleg 
en el qual s’acrediti que 
no han necessitat 
tractament ni han tingut 
crisis durant els deu 
últims anys, no existeix 
cap patologia cerebral 
rellevant ni activitat 
epileptiforme a l’EEG. El 
període de vigència del 
permís és de dos anys 
com a màxim.

En el cas de crisis 
epilèptiques repetides 
sense influència 
sobre la consciència 
o sobre la capacitat 
d’actuar, s’ha de 
constatar que, 
almenys, ha 
transcorregut un any 
només amb aquest 
tipus de crisi.

En el cas de crisis 
epilèptiques repetides 
sense influència sobre 
la consciència o sobre 
la capacitat d’actuar, 
s’ha de constatar que, 
almenys, ha 
transcorregut un any 
només amb aquest 
tipus de crisi i sense 
tractament.

S’ha d’aportar l’informe 
favorable d’un 
neuròleg en què es 
faci constar el 
diagnòstic, compliment 
del tractament, si 
s’escau, la freqüència 
de les crisis i que el 
tractament 
farmacològic prescrit 
no impedeix la 
conducció. El període 
de vigència del permís 
és de dos anys com a 
màxim.

S’ha d’aportar l’informe 
favorable d’un neuròleg 
en què es faci constar el 
diagnòstic, la 
no-existència d’un altre 
tipus de crisi i que no ha 
necessitat tractament 
durant l’últim any.

El període de vigència del 
permís és d’un any com 
a màxim.
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Exploració (1)

Criteris d’aptitud per obtenir o prorrogar permís o llicència 
de conducció ordinaris

Adaptacions, restriccions i altres limitacions en persones, 
vehicles o de circulació en permís o llicència subjecta a 

condicions restrictives

Grup 1: AM, A1, A2, A, B, 
B + E i LCC (art. 45.1a) (2)

Grup 2: BTP, C1, C1 + E, C, 
C + E, D1, D1 + E, D, D + E 

(art. 45.1b i 2) (3)
Grup 1 (4) Grup 2 (5)

En el cas de crisi 
epilèptica provocada 
per un factor causant 
identificable s’ha 
d’aportar un informe 
neurològic favorable 
en el qual consti a 
més un període 
sense crisis, almenys, 
de sis mesos. S’han 
de tenir en compte 
altres apartats 
d’aquest annex.

En el cas de crisi 
epilèptica provocada 
per un factor causant 
identificable, s’ha 
d’aportar un informe 
neurològic favorable 
que acrediti un període 
sense crisis, almenys, 
d’un any i inclogui 
valoració 
electroencefalogràfica. 
S’han de tenir en 
compte altres apartats 
d’aquest annex.

En cas de lesions 
estructurals cerebrals 
amb risc augmentat, per 
a l’inici de crisis 
epilèptiques, se n’ha de 
valorar la magnitud 
mitjançant un informe 
neurològic.

No s’admeten. No s’admeten.

En el cas de primera 
crisi o única no 
provocada, s’ha 
d’acreditar un període 
sense crisis, almenys, 
de sis mesos 
mitjançant un informe 
neurològic.

En el cas de primera crisi 
o única no provocada, 
s’ha d’acreditar un 
període sense crisis, 
almenys, de cinc anys i 
sense fàrmacs 
antiepilèptics mitjançant 
un informe neurològic. 
Segons criteri 
neurològic i si es 
reuneixen bons 
indicadors de pronòstic 
es pot reduir el període 
sense crisi exigit.

No s’admeten. No s’admeten.

En el cas d’altres 
pèrdues de 
consciència s’han 
d’avaluar en funció 
del risc de 
recurrència i de 
l’exposició al risc.

En el cas d’altres pèrdues 
de consciència s’han 
d’avaluar en funció del 
risc de recurrència i de 
l’exposició al risc.

No s’admeten. No s’admeten.
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Exploració (1)

Criteris d’aptitud per obtenir o prorrogar permís o llicència 
de conducció ordinaris

Adaptacions, restriccions i altres limitacions en persones, 
vehicles o de circulació en permís o llicència subjecta a 

condicions restrictives

Grup 1: AM, A1, A2, A, B, 
B + E i LCC (art. 45.1a) (2)

Grup 2: BTP, C1, C1 + E, C, 
C + E, D1, D1 + E, D, D + E 

(art. 45.1b i 2) (3)
Grup 1 (4) Grup 2 (5)

Si es produeix una crisi 
convulsiva o amb 
pèrdua de 
consciència durant un 
canvi o retirada de 
medicació s’ha 
d’acreditar 1 any 
sense cap crisi una 
vegada restablert el 
tractament 
antiepilèptic. Segons 
criteri neurològic es 
pot impedir la 
conducció des de 
l’inici de la retirada 
del tractament i 
durant el termini de 6 
mesos després de 
deixar-lo.

No s’admet la mediació 
antiepilèptica.

No s’admeten. No s’admeten.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix aquesta Ordre.

Disposició final primera. Incorporació del dret comunitari.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2009/113/CE, de la 
Comissió, de 25 d’agost, que modifica la Directiva 2006/126/CE, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 20 de desembre, sobre el permís de conducció.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 3 de setembre de 2010.–La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la 
Presidència, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.
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