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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
8276 Reial decret 628/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen les peculiaritats del 

règim d’autoritzacions per conduir vehicles pertanyents a les Forces Armades 
i la Guàrdia Civil.

La disposició final primera del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de 
març, faculta el Govern per regular a proposta dels ministres de Defensa i de l’Interior i, si 
s’escau, dels altres ministres competents, les peculiaritats del règim d’autoritzacions i 
circulació dels vehicles pertanyents a les Forces Armades.

En compliment d’aquest mandat es va aprovar el vigent Reial decret 1257/1999, de 16 
de juliol, pel qual es regulen els permisos de conducció de vehicles de les Forces Armades 
i de la Guàrdia Civil, que concreta aquestes peculiaritats, i recull totes les exigències que 
imposen les circumstàncies especials que concorren en aquests àmbits però tenint en 
compte sempre, com a prioritat, la seguretat viària.

Han estat diversos els canvis normatius que hi ha hagut amb posterioritat en matèria 
de trànsit dels quals cal destacar, d’una banda, la modificació del text articulat de la Llei 
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per la Llei 17/2005, de 19 
de juliol, que va implantar el permís de conducció per punts. I, de l’altra, l’aprovació del 
nou Reglament general de conductors, pel Reial decret 818/2009, de 8 de maig, que ha 
suposat una reforma substancial respecte a les classes de permisos de conducció, ja que 
va substituir la llicència de conducció de ciclomotors pel permís de conducció AM, va 
incorporar el nou permís de conducció de la classe A2, i va incloure per primera vegada el 
permís de conducció de la classe BTP.

Així mateix, en el títol III dedicat als permisos de conducció expedits per les Forces 
Armades i per la Direcció General de la Guàrdia Civil, es regula de manera detallada el 
bescanvi tant del permís de conducció com de les autoritzacions especials per conduir 
vehicles que transportin mercaderies perilloses expedides per escoles o organismes de 
les Forces Armades o de la Direcció General de la Guàrdia Civil, un bescanvi que es 
reconeix per primera vegada en el Reglament esmentat.

Aquests canvis incideixen directament en el contingut del Reial decret 1257/1999, 
de 16 juliol, motiu pel qual s’ha considerat necessari dictar el present Reial decret per tal 
d’actualitzar, completar i adaptar-ne el contingut a aquestes modificacions.

A través d’aquest Reial decret es regulen únicament els aspectes peculiars i específics 
del règim de les autoritzacions per conduir vehicles pertanyents a les Forces Armades i la 
Guàrdia Civil, que per raó de les seves característiques especials, ha de ser de manera 
diferent a com es regulen en la normativa vigent de trànsit, sense perjudici que, en tota la 
resta, els sigui aplicable aquesta normativa.

Del seu contingut cal destacar els aspectes següents:

Els permisos de conducció, així com les autoritzacions especials, els han d’expedir 
les escoles o organismes de les Forces Armades i de la Direcció General de la Guàrdia 
Civil quan sigui necessari per raó del lloc de destinació o per necessitats del servei.

Aquesta és una de les característiques més rellevants de les autoritzacions per 
conduir vehicles de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil, l’obtenció de les quals no 
respon a un interès personal o particular, ja que es concep com un element més en la 
formació dels seus membres per prestar un servei, la qual cosa justifica que s’expedeixin 
aquestes classes de permisos, tot això en benefici del bon funcionament i de les 
necessitats de l’Exèrcit o del cos de pertinença.

Es preveu que tant el Registre de Conductors i Infractors de la Direcció General de 
Trànsit, com els respectius registres de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil es facilitin 
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recíprocament, per mitjans electrònics mitjançant la interconnexió de les seves respectives 
bases de dades, les dades que siguin necessàries per aplicar el que disposa aquest Reial 
decret.

Se substitueix el format actual en cartolina dels permisos de conducció de vehicles de 
les Forces Armades i de la Guàrdia Civil pel format en targeta de plàstic, com ja es va fer 
l’any 2004 respecte dels permisos de conducció civils i més recentment amb els permisos 
de conducció del Cos Nacional de Policia, ja que ofereix més garanties contra la 
falsificació i està menys exposat al deteriorament per l’ús.

Així mateix, també se substitueix el format actual en cartolina de les autoritzacions 
especials per conduir vehicles de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil que transportin 
mercaderies perilloses per un model harmonitzat en format targeta de plàstic i amb més 
mesures de seguretat que l’actual, de conformitat amb les Esmenes proposades per 
Portugal als annexos A i B de l’Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies 
perilloses per carretera (ADR), del qual Espanya és part contractant, que obliga des del 
passat dia 1 de gener de 2013 a expedir les autoritzacions especials per conduir vehicles 
que transportin mercaderies perilloses, en l’àmbit civil, en aquest format.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha emès informe sobre aquest Reial 
decret, d’acord amb el que disposa el paràgraf b) de l’article 5 de l’Estatut d’aquesta 
Agència, aprovat pel Reial decret 428/1993, de 26 de març.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de l’Interior i de Defensa, amb l’aprovació 
prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 18 de juliol de 2014,

CAPÍTOL I

Disposicions comunes

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte regular les peculiaritats del règim 
d’autoritzacions per conduir vehicles pertanyents a les Forces Armades i a la Guàrdia 
Civil.

2. Els vehicles pertanyents a les Forces Armades o a la Guàrdia Civil només els 
poden conduir els qui siguin titulars d’un permís de conducció o d’una autorització especial 
per conduir vehicles que transportin mercaderies perilloses, conforme al que preveu 
aquest Reial decret.

3. Les autoritzacions especials per conduir vehicles que transportin mercaderies 
perilloses habiliten el seu titular a conduir qualsevol d’aquests vehicles quan transportin 
mercaderies perilloses conforme al que preveuen les disposicions de l’Acord europeu 
sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), o la 
reglamentació militar reguladora del transport de mercaderies perilloses per carretera.

4. No obstant el que disposen els apartats anteriors, les autoritzacions temporals 
expedides conforme al que preveuen els articles 3 i 6 també habiliten el seu titular per 
conduir vehicles de les Forces Armades o de la Guàrdia Civil.

Article 2. Requisits per expedir les autoritzacions.

Les autoritzacions per conduir vehicles de les Forces Armades o de la Guàrdia Civil 
només es poden expedir als qui compleixin un dels requisits següents:

a) Tenir la condició de militar i que ho exigeixi el seu lloc de destinació o les 
necessitats del servei.

b) Ser personal civil adscrit al Ministeri de Defensa o a la Direcció General de la 
Guàrdia Civil i que ho exigeixi el seu lloc de treball o contracte laboral.
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Article 3. Excepcions.

1. Es poden expedir autoritzacions temporals per conduir vehicles pertanyents a les 
Forces Armades o a la Guàrdia Civil als qui es trobin fent cursos o duent a terme alguna 
activitat en l’àmbit de les Forces Armades o de la Guàrdia Civil, sempre que siguin titulars 
d’un permís de conducció equivalent i en vigor.

2. Aquestes autoritzacions les ha d’expedir una escola o organisme facultat per a 
això conforme s’estableix a l’article 5 i han d’habilitar el seu titular a conduir vehicles de 
les Forces Armades o de la Guàrdia Civil, únicament durant el termini de temps i en les 
condicions que s’hi determinin.

Article 4. Obligacions dels titulars de les autoritzacions per conduir.

1. El titular de qualsevol de les autoritzacions que habiliten per conduir vehicles de 
les Forces Armades o de la Guàrdia Civil les ha de dur al damunt i exhibir-les quan, amb 
motiu de la circulació, els agents de l’autoritat li ho requereixin, i han d’estar, en tot cas, en 
vigor.

2. L’autorització especial per conduir vehicles de les Forces Armades o de la Guàrdia 
Civil que transportin mercaderies perilloses per si sola no autoritza a conduir aquests 
vehicles, si no va acompanyada del permís de conducció en vigor requerit per conduir el 
vehicle de què es tracti.

3. Cap persona no pot ser titular de més d’un permís de conducció o d’una 
autorització especial per conduir vehicles pertanyents a les Forces Armades o a la 
Guàrdia Civil.

4. En el supòsit que el titular d’un permís de conducció o d’una autorització especial 
per conduir vehicles pertanyents a les Forces Armades o a la Guàrdia Civil obtingui un 
altre permís de conducció o una altra autorització especial per conduir aquests vehicles, li 
ha de ser retirat el que escaigui per remetre’l al registre de conductors corresponent.

Article 5. Facultat per expedir les autoritzacions.

1. Per ordre del ministre de l’Interior es determinen les escoles i els organismes de 
les Forces Armades i de la Direcció General de la Guàrdia Civil facultats per expedir les 
autoritzacions per conduir vehicles pertanyents a aquestes institucions, que es poden 
bescanviar pels seus equivalents previstos en els articles 4 i 25, respectivament, del 
Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 818/2009, de 8 de maig.

2. Aquestes escoles i organismes poden expedir les referides autoritzacions 
administratives encara que el seu titular pertanyi a un altre Exèrcit o a la Guàrdia Civil, 
sempre que compleixin els requisits que exigeix aquest Reial decret.

3. Aquestes autoritzacions les ha d’expedir l’escola o l’organisme militar competent i, 
una vegada expedides, s’han d’anotar en el registre corresponent.

A aquests efectes, el cap de la seva unitat ha de requerir d’ofici l’interessat perquè faci 
les proves necessàries per obtenir el permís de conducció de la classe que es consideri 
oportuna o l’autorització especial per transportar mercaderies perilloses, davant l’escola o 
l’organisme militar corresponent.

Article 6. Pròrroga de la vigència.

1. El cap del registre de conductors o el cap d’unitat ha de requerir d’ofici el titular de 
l’autorització per conduir vehicles pertanyents a les Forces Armades o a la Guàrdia Civil 
en l’últim trimestre de la seva validesa, perquè faci els tràmits necessaris per prorrogar-ne 
la vigència.

2. Durant la tramitació de la pròrroga de la vigència de l’autorització administrativa 
es pot proveir el seu titular d’una autorització temporal per conduir, que ha d’expedir 
l’escola o l’organisme facultat per a això, conforme estableix l’article 5.
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Article 7. Expedició de duplicats.

1. Només s’han d’expedir duplicats de les autoritzacions per conduir per pèrdua, 
deteriorament, sostracció de l’original o variació de les dades.

2. La sol·licitud s’ha d’adreçar a l’escola o organisme competent, en el model que es 
faciliti o que es pot descarregar en les corresponents pàgines web de les Forces Armades 
o de la Guàrdia Civil.

A la sol·licitud s’ha d’adjuntar una informació succinta de les circumstàncies que han 
donat lloc a la pèrdua, sostracció o deteriorament de l’original a fi de depurar possibles 
responsabilitats disciplinàries conforme a la normativa vigent.

3. Una vegada s’expedeixi el duplicat i, si en el cas de pèrdua o sostracció 
posteriorment apareix, s’ha de remetre l’autorització original a l’organisme que el va 
expedir per anul·lar-lo.

Article 8. Informes d’aptitud psicofísica.

Els informes d’aptitud psicofísica per obtenir o prorrogar la vigència de les 
autoritzacions per conduir els poden expedir:

a) Els centres sanitaris de les Forces Armades o de la Direcció General de la 
Guàrdia Civil.

b) Un centre de reconeixement destinat a verificar les aptituds psicofísiques dels 
conductors, acreditat per la Direcció General de Trànsit, quan no existeixi en la província 
cap centre dels que es refereix el paràgraf anterior o ho aconsellin les necessitats del 
servei.

c) Els facultatius de les Forces Armades o del cos de la Guàrdia Civil que han de fer 
les proves i exploracions necessàries per verificar que reuneixen les aptituds psicofísiques 
necessàries per conduir, de conformitat amb el que disposa l’annex IV del Reglament 
general de conductors.

Article 9. Formació que s’ha d’impartir, proves que s’han de fer i vehicles que s’hi han 
d’utilitzar.

1. La formació que s’ha d’impartir i les proves que s’han de fer per obtenir les 
diferents classes de permís de conducció i l’autorització especial per conduir vehicles de 
les Forces Armades i de la Guàrdia Civil que transportin mercaderies perilloses, s’han 
d’ajustar, amb caràcter general, al que disposa el títol II del Reglament general de 
conductors, sense perjudici de les especialitats que corresponguin a la naturalesa militar 
dels vehicles, que s’han de tenir en compte quan s’atorga l’autorització de l’escola o 
organisme de les Forces Armades o de la Guàrdia Civil.

2. Per poder iniciar la formació pràctica en vies obertes al trànsit general per obtenir 
el permís de conducció de les classes A1 i A2, l’escola o organisme de les Forces 
Armades o de la Direcció General de la Guàrdia Civil ha d’atorgar a l’aspirant, una vegada 
superada la prova de control d’aptituds i comportaments en circuit tancat, una autorització 
que el faculti per completar la seva formació i fer l’aprenentatge en vies obertes al trànsit 
en general.

3. Els vehicles utilitzats en les proves, en la mesura en què ho permetin les seves 
característiques especials i els criteris operatius que regeixen la dotació de material 
automòbil a les Forces Armades i a la Guàrdia Civil, s’han d’ajustar al que disposa el 
capítol III del títol II del Reglament general de conductors.

Article 10. Bescanvi de les autoritzacions per conduir pels seus equivalents militars.

1. Els permisos de conducció, així com les autoritzacions especials per conduir 
vehicles que transportin mercaderies perilloses, es poden bescanviar pels seus 
equivalents per conduir vehicles de les Forces Armades o de la Guàrdia Civil, sempre que 
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aquestes autoritzacions estiguin en vigor i el seu titular compleixi els requisits que 
estableix l’article 2.

2. El bescanvi s’ha de fer d’ofici en els supòsits en què per raó del lloc de destinació, 
la normativa vigent o per necessitats del servei s’exigeixi ser titular d’alguna d’aquesta 
classe d’autoritzacions.

3. Una vegada bescanviats s’han d’anotar en el registre corresponent.

Article 11. Règim sancionador.

Les infraccions als preceptes d’aquest Reial decret s’han de sancionar de conformitat 
amb el que disposa l’article 67 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de 
març.

CAPÍTOL II

Dels permisos de conducció de vehicles de les Forces Armades o de la 
Guàrdia Civil

Article 12. Classes de permisos de conducció.

Els permisos de conducció de vehicles pertanyents a les Forces Armades o a la 
Guàrdia Civil han de ser de les mateixes classes i característiques que els que estableix 
l’article 4 del Reglament general de conductors i es poden bescanviar pels seus 
equivalents civils, amb l’única excepció del permís de conducció de la classe F.

Article 13. Requisits per a l’obtenció dels permisos de conducció bescanviables.

1. Per a l’obtenció dels permisos de conducció de vehicles pertanyents a les Forces 
Armades o a la Guàrdia Civil bescanviables, s’han de complir els requisits que estableix el 
Reglament general de conductors, amb les peculiaritats següents:

a) Haver complert les edats mínimes que s’exigeixen a l’article 4 del Reglament 
general de conductors amb les excepcions següents:

Per a permisos de les classes C, C+E: divuit anys.
Per a permisos de les classes D1, D1+E, D i D+E: dinou anys.

b) Haver estat declarat apte per una escola o organisme de les Forces Armades o 
de la Direcció General de la Guàrdia Civil autoritzades pel ministre de l’Interior.

2. El bescanvi dels permisos de conducció pels seus equivalents civils només ha de 
tenir lloc quan el seu titular hagi complert l’edat mínima que preveu l’article 4 del 
Reglament general de conductors, per obtenir aquesta classe de permís.

Article 14. Requisits per obtenir el permís de conducció de la classe F.

1. El permís de conducció de la classe F habilita el seu titular per a la conducció de 
vehicles especials de naturalesa militar, de rodes, cadenes, mixtos i altres, exclusius de 
l’àmbit de les Forces Armades o de la Guàrdia Civil.

2. Per obtenir el permís de conducció de la classe F es requereix:

a) Haver complert divuit anys.
b) Ser titular d’un permís de conducció en vigor de la classe B.
c) Ser declarat apte per una escola o organisme de la Direcció General de la Guàrdia 

Civil o de les Forces Armades autoritzats, respectivament, pels ministres de l’Interior o de 
Defensa, encara que el seu titular pertanyi a un altre Exèrcit o a la Guàrdia Civil.
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3. El seu període de vigència és de deu anys mentre el seu titular no compleixi els 
seixanta-cinc anys i de cinc anys a partir d’aquesta edat, en aquest últim cas, sempre que 
es mantingui la situació de servei actiu o de reserva amb destinació.

Article 15. Peculiaritats en la conducció de vehicles.

1. Per conduir vehicles automòbils destinats al transport de mercaderies en què es 
transportin persones en nombre superior a nou, inclòs el conductor, es requereix, a més 
del permís de conducció exigit pel vehicle de què es tracti, el de la classe D1 o D segons 
que el nombre de persones transportades, inclòs el conductor, excedeixi o no de disset.

2. Amb el permís de conducció de les classes C1 i C es poden conduir vehicles 
automòbils que transportin persones en nombre superior a nou, inclòs el conductor, 
sempre que el vehicle formi part d’un comboi o columna militar, i aquest transport es dugui 
a terme en les condicions que estableix l’apartat 4.

3. Els conductors de vehicles de la Guàrdia Civil i de la Policia Militar, Naval i Aèria 
de les Forces Armades amb una massa màxima autoritzada no superior a 3.500 
quilograms i el nombre de seients dels quals, inclòs el conductor, no excedeixi de nou, 
han de ser titulars, en tots els casos, d’un permís de conducció de la classe BTP, que els 
permeti, quan les circumstàncies així ho imposin, fer front a situacions d’emergència i 
utilitzar els senyals lluminosos i acústics especials de què van dotats aquests vehicles.

4. Es poden transportar persones en vehicles no específicament destinats al 
transport de viatgers.

En aquests supòsits i excepte en operacions i exercicis militars o durant l’exercici de 
funcions policials i de suport en situacions d’emergència, els vehicles han d’estar proveïts 
d’una protecció adequada a la càrrega que transportin, de manera que no destorbi els 
ocupants ni pugui danyar-los en cas que sigui projectada, així com de seients instal·lats 
adequadament a la caixa dels vehicles, d’acord amb la capacitat d’aquests, sense 
sobrepassar, en cap cas, la seva massa màxima autoritzada i tenint en compte les 
característiques tècniques del vehicle.

Als efectes del que disposa el paràgraf anterior, s’exclou del concepte de càrrega tant 
l’equip com l’armament individual del personal que es transporti.

5. Els vehicles especials de naturalesa típicament militar que es condueixin amb un 
permís de la classe F només poden circular per les vies públiques en columna militar, 
sense que mai puguin ser cap ni cua d’aquesta, excepte en el desenvolupament 
d’operacions i exercicis militars o durant l’exercici de funcions policials i de suport en 
situacions d’emergència.

Article 16. Model del permís de conducció.

El permís de conducció s’ha d’expedir de conformitat amb el model que recull l’annex l.

Article 17. Pèrdua de vigència del permís de conducció.

La declaració de pèrdua de vigència per la desaparició d’algun dels requisits exigits 
per al seu atorgament l’ha d’iniciar l’autoritat competent per expedir l’autorització per 
conduir a instància del cap de la unitat a la qual pertanyi el conductor, conforme al que 
disposa l’article 36 del Reglament general de conductors, i donar vista de l’expedient al 
titular de l’autorització, en els termes que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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CAPÍTOL III

De les autoritzacions especials per conduir vehicles de les Forces Armades i de la 
Guàrdia Civil que transportin mercaderies perilloses

Article 18. Requisits per a la seva obtenció i pròrroga.

Per a l’obtenció o pròrroga de la vigència de l’autorització especial per conduir vehicles 
de les Forces Armades o de la Guàrdia Civil que transportin mercaderies perilloses per 
carretera, s’han de reunir els requisits que estableix l’article 26 del Reglament general de 
conductors, excepte el que preveu el seu paràgraf b), que se substitueix pel requisit 
d’haver estat declarat apte després d’haver superat el curs de formació com a conductor 
per al transport de mercaderies perilloses realitzat en una escola o organisme de les 
Forces Armades o de la Guàrdia Civil autoritzades pel ministre de l’Interior.

Article 19. Model de l’autorització especial.

L’autorització especial per conduir vehicles que transportin mercaderies perilloses per 
carretera s’ha d’expedir de conformitat amb el model que recull l’annex II.

CAPÍTOL IV

Dels registres de conductors

Article 20. Finalitat dels registres de conductors.

1. En els registres de conductors de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil es 
recullen i gestionen de manera automatitzada les dades de caràcter personal dels titulars 
dels permisos de conducció o de l’autorització especial per conduir vehicles que 
transportin mercaderies perilloses per carretera, així com el seu comportament i les 
sancions per fets relacionats amb el trànsit i la seguretat viària, amb la finalitat de controlar 
el compliment de les exigències que preveu la normativa vigent.

2. La Secretaria General Tècnica del Ministeri de Defensa i la Direcció General de la 
Guàrdia Civil són els òrgans responsables dels Registres de Conductors de les Forces 
Armades i de la Guàrdia Civil, respectivament.

3. El titular de l’òrgan responsable de cada registre ha d’adoptar les mesures de 
gestió i organització que siguin necessàries per assegurar, en tot cas, la confidencialitat, 
seguretat i integritat de les dades automatitzades de caràcter personal existents en el 
registre i el seu ús respecte a les finalitats per a les quals es van recollir.

4. Les mesures de seguretat d’aquests registres han de ser de nivell alt d’acord amb 
el que disposa la normativa vigent en la matèria.

Article 21. Dades que han de figurar en els registres.

1. En cada registre de conductors han de figurar les dades següents:

a) Nom, cognoms, nacionalitat i destinació del titular de l’autorització, el número del 
seu document nacional d’identitat si és espanyol o, si s’escau, el número d’identitat 
d’estranger.

b) Data, lloc de naixement i sexe del titular de l’autorització.
c) Situació militar.
d) Cos/escala, Categoria/grau i lloc de treball.
e) Classes de permís i altres autoritzacions administratives o documents necessaris 

per conduir o relacionats amb la conducció.
f) Condició de professional de l’ensenyament de la conducció, de formador o de 

psicòleg formador.
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g) Historial i resultats de les diferents proves d’aptitud realitzades per obtenir 
autoritzacions administratives per conduir.

h) Historial, mencions i períodes de vigència de les diferents autoritzacions o 
documents que autoritzin a conduir.

i) Mencions, incidències, restriccions i limitacions relacionades amb la mateixa 
autorització, la persona titular d’aquesta, el vehicle o la circulació.

j) Identificació del servei sanitari o centre de reconeixement que va fer l’exploració 
del conductor i va emetre el corresponent informe d’aptitud psicofísica, així com el resultat 
final d’aquest informe.

k) Condemnes judicials que afectin l’autorització administrativa per conduir i les 
sancions administratives imposades per resolució ferma en via administrativa per la 
comissió d’infraccions greus o molt greus.

l) Nul·litat o lesivitat, pèrdua de vigència o mesures cautelars adoptades.
m) Crèdit de punts de què es disposa.
n) Procedència del permís en cas de bescanvi.
ñ) Altres incidències relacionades amb les autoritzacions administratives per conduir.

Article 22. Tractament i cessió de dades.

1. El tractament i la cessió de les dades que contenen els registres de conductors 
corresponents s’han de sotmetre al que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament de 
desplegament.

2. Les dades de cada Registre, que en cap cas no té caràcter públic, únicament són 
objecte de cessió quan així ho autoritzi una norma amb rang de llei.

3. En tot cas, es poden cedir les dades entre els respectius registres així com al 
Registre de Conductors i Infractors de la Direcció General de Trànsit i a la inversa, a 
l’empara del que estableix l’article 11.2 e) i c) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre.

Disposició addicional primera. Normativa aplicable.

La conducció i circulació dels vehicles de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil es 
regeix, en els aspectes que no regula aquest Reial decret, pel que disposa el text articulat 
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària i per la normativa 
que el desplega, així com per la seva reglamentació específica en els aspectes 
exclusivament militars, i pel que estableixen els convenis i tractats internacionals que li 
siguin aplicables.

Disposició addicional segona. Interconnexió entre registres.

La cessió de dades a què es fa referència a l’article 21 es fa per mitjans electrònics, 
mitjançant la interconnexió de les bases de dades dels seus respectius registres, d’acord 
amb el principi de proporcionalitat i limitada a la finalitat que la justifiqui.

No obstant això, els titulars dels òrgans responsables del Registre de Conductors i 
Infractors o dels registres de conductors de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil s’han 
de comunicar recíprocament en el termini de quinze dies, les dades que es recullen en els 
paràgrafs g), i) i j) de l’article 77 del Reglament general de conductors.

Disposició addicional tercera. Despeses de personal.

Les mesures que inclou aquest Reial decret no poden suposar un increment de 
dotacions, ni de retribucions, ni d’altres despeses de personal.
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Disposició transitòria primera. Equivalència de permisos de conducció expedits amb 
anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret 1257/1999, de 16 de juliol.

L’equivalència dels permisos de conducció expedits amb data anterior a l’entrada en 
vigor del Reial decret 1257/1999, de 16 de juliol, és la mateixa que la que preveu la 
disposició transitòria primera del Reglament general de conductors.

Disposició transitòria segona. Permisos de conducció i autoritzacions especials per 
transportar mercaderies perilloses expedits conforme al model que preveu el Reial 
decret 1257/1999, de 16 de juliol.

Els permisos de conducció i les autoritzacions especials per transportar mercaderies 
perilloses expedits conforme al model que preveu el Reial decret 1257/1999, de 16 de 
juliol, continuen sent vàlids en les mateixes condicions que van ser expedits fins que en 
finalitzi el període de vigència i s’han d’ajustar a l’equivalència que preveu la disposició 
transitòria segona del Reglament general de conductors.

Disposició transitòria tercera. Escoles i organismes de les Forces Armades i de la 
Direcció General de la Guàrdia Civil facultats per expedir l’autorització especial per 
conduir vehicles que transportin mercaderies perilloses i el permís de conducció de la 
classe F.

1. Fins que s’estableixin per ordre del ministre de l’Interior les escoles i els 
organismes militars i de la Direcció General de la Guàrdia Civil facultats per expedir 
l’autorització especial per conduir vehicles que transportin mercaderies perilloses, 
aquestes autoritzacions les han d’expedir les escoles i els organismes que determinen 
l’Ordre de 30 de desembre de 1997 i l’Ordre INT/2130/2008, de 9 de juliol, respectivament.

2. Fins que s’estableixin per ordre dels ministres de l’Interior en l’àmbit de la Guàrdia 
Civil, o de Defensa en l’àmbit de les Forces Armades, les escoles i els organismes 
facultats per expedir el permís de conducció de la classe F, aquests permisos els han 
d’expedir les escoles i els organismes que determinen l’Ordre de 30 de desembre de 1997 
i l’Ordre INT/2130/2008, de 9 de juliol, respectivament.

Disposició transitòria quarta. Procediments d’obtenció o pròrroga de permisos de 
conducció iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Els procediments per a l’obtenció o pròrroga del permís de conducció de vehicles de 
les Forces Armades o de la Guàrdia Civil o de les autoritzacions especials per conduir 
aquesta classe de vehicles quan transportin mercaderies perilloses, iniciats amb 
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, s’han de tramitar de conformitat 
amb la normativa vigent en el moment en què es van iniciar, i el permís de conducció o la 
seva pròrroga s’han d’expedir conforme al model que preveu l’annex I d’aquest Reial 
decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1257/1999, de 16 de juliol, sobre regulació de permisos 
de conducció de vehicles de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil, així com totes les 
disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Dades dels registres de conductors de les Forces Armades o 
de la Guàrdia Civil.

En compliment del que preveu l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, la finalitat, els usos, les dades, l’estructura, els òrgans responsables, els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el nivell de seguretat dels registres 
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de conductors de les Forces Armades o de la Guàrdia Civil, són els que s’estableixen per 
als fitxers de dades de caràcter personal corresponents a cadascun.

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que preveu l’article 149.1.4a, 21a i 29a de 
la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de trànsit i 
circulació de vehicles de motor, així com en matèria de defensa, forces armades i 
seguretat pública.

Disposició final tercera. Habilitació per modificar els annexos.

La modificació dels annexos es fa per ordre de la ministra de la Presidència, a 
proposta conjunta dels ministres de l’Interior i de Defensa.

Disposició final quarta. Facultats de desplegament.

S’autoritza els ministres de l’Interior i de Defensa, en l’àmbit de les seves respectives 
competències, per dictar separadament o conjuntament totes les disposicions que siguin 
necessàries per al desplegament d’aquest Reial decret.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor en el termini de sis mesos des de la seva publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 18 de juliol de 2014.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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ANNEX I

Model del permís de conducció de vehicles de les Forces Armades i de la 
Guàrdia Civil

1. Les característiques físiques de la targeta corresponent al model de permís de 
conducció s’han d’ajustar a les normes ISO 7810 i ISO 7816-1.

2. El permís és de color verd RAL - 6019, i consta de dues cares:

La pàgina 1 – anvers – conté:

1r Bandera d’Espanya.
2n Menció:

Ministeri de Defensa - Regne d’Espanya (per a Forces Armades).
Ministeri de l’Interior - Regne d’Espanya (per a la Guàrdia Civil).

3r Permís de conducció per a vehicles de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil.
4t Logotip de les Forces Armades o de la Guàrdia Civil, segons organisme expedidor.
5è Fons amb l’escut d’Espanya en color blanc.
6è Les informacions específiques del permís de conducció expedit consten 

numerades de la manera següent:

(1) Ocupació del titular.
(2) Cognoms del titular.
(3) Nom del titular.
(4) Data de naixement del titular.
(5) a) Data d’expedició del permís.

b) Data de caducitat del permís.
c) Òrgan expedidor: Registre de Conductors de Forces Armades // Guàrdia Civil.

(6) Número de permís.
(7) Fotografia del titular.
(8) Signatura del titular.
(9) Categories de vehicles que el titular té dret a conduir.

La pàgina 2 – revers – conté:

1r

(9) Categories de vehicles que el titular tingui dret a conduir.
(10) Data de la primera expedició de cada categoria (aquesta data s’ha de transcriure 

al nou permís en tota substitució o intercanvi posteriors).
(11) Data de caducitat de cada categoria.
(12) Si s’escau, les mencions addicionals o restrictives en forma codificada respecte 

a cada categoria a què s’apliquin.

Els codis s’estableixen de la manera següent:

– Codis 1 a 99 codis comunitaris harmonitzats.
– Codis 100 i posteriors codis nacionals vàlids únicament en circulació per territori 

espanyol.

2n Una explicació dels epígrafs numerats que apareixen en les pàgines 1 i 2 del 
permís de conducció (almenys els epígrafs 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 5c, 6, 9, 10, 11 i 12).
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ANNEX II

Model d’autorització especial per conduir vehicles de les Forces Armades i de la 
Guàrdia Civil que transportin mercaderies perilloses

1. Les característiques físiques de la targeta corresponent al model de l’autorització 
especial per conduir vehicles de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil que transportin 
mercaderies perilloses per carretera s’han d’ajustar a les normes ISO 7810 i ISO 7816-1.

2. L’autorització especial és de color verd RAL - 6019, i consta de dues cares:

La pàgina 1 – anvers – conté:

1r Bandera d’Espanya.
2n Menció:

Ministeri de Defensa - Regne d’Espanya (per a Forces Armades).
Ministeri de l’Interior - Regne d’Espanya (per a la Guàrdia Civil).

3r ADR - Certificat de formació del conductor de les Forces Armades i de la Guàrdia 
Civil.

4t Logotip de les Forces Armades o de la Guàrdia Civil, segons organisme expedidor.
5è Fons amb l’escut d’Espanya en color blanc.
6è Les informacions específiques del certificat de formació del conductor per al 

transport de mercaderies perilloses per carretera consten numerades de la manera 
següent:

(1) Ocupació del titular.
(2) Cognoms del titular.
(3) Nom del titular.
(4) Data de naixement del titular.
(5) a) Data d’expedició.

b) Vàlid fins a: (dd/mm/aaaa).
c) Òrgan expedidor: Registre de Conductors de Forces Armades // Guàrdia Civil.

(6) Número del certificat.
(7) Fotografia del titular.
(8) Signatura del titular.

La pàgina 2 – revers – conté:

(9) Cisternes - (Classe o número(s) ONU autoritzats a transportar. Cal ratllar les 
dades que no siguin procedents.

(10) Que no sigui en cisternes - (Classe o número(s) ONU. Cal ratllar les dades que 
no siguin procedents.
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Pàgina 1 –ANVERS
Per a les Forces Armades 
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Per a les Forces Armades i per a la Guàrdia Civil 
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