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Barcelona, 24 de març de 2020 

RESUM 

  

En aquesta nota resumim aquelles mesures adoptades en matèria de conducció i vehicles 

relatives a autoritzacions administratives per a conduir, vigència dels permisos, així com les 

denúncies relatives al compliment de terminis, d’acord amb l'Ordre del Ministeri de l'Interior 

INT/262/2020, de 20 de març, publicada al Boletín Oficial del Estado (BOE) de data 21 de març 

de l'any 2020. 

 

 

 

AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES PER A CONDUIR I EN 

MATÈRIA DE VEHICLES 

Per l'Ordre del Ministeri de l'Interior INT/262/2020, de 20 de març, publicada al Boletín Oficial del 

Estado (BOE) de data 21 de març de l'any 2020, data de la seva entrada en vigor, es va 

acordar en relació amb les autoritzacions administratives per a conduir i en matèria de vehicles 

el següent: 

 AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES NACIONALS PER A CONDUIR 

Mentre duri l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues i fins a 60 dies després 

de la seva finalització, es prorroga la vigència d'aquells permisos i llicències de 

conducció, així com d'altres autoritzacions administratives per a conduir, el període de 

vigència de les quals venci durant l'estat d'alarma i les seves pròrrogues. 

 

 PERMÍS DE CONDUCCIÓ ESTRANGER VÀLID I EN VIGOR  

Durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues, s'interromp el 

termini de 6 mesos durant el qual el titular d'un permís de conducció estranger vàlid per 

a conduir a Espanya pot conduir en territori nacional. El còmput del termini es reprendrà 

tan aviat perdi vigència l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues. 

 

 AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE VEHICLES 
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Mentre duri l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues i fins a 60 dies després 

de la seva finalització, es prorroga la vigència de les autoritzacions temporals 

regulades en els articles 42 i següents del Reglament General de Vehicles. 

 

 DENÚNCIES PER INFRACCIONS RELACIONADES AMB EL COMPLIMENT 

D’AQUESTS TERMINIS 

Durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues no es 

formularan denúncies per infraccions relacionades amb el compliment dels termes i 

terminis abans referits. 

 

En endavant continuarem informant de qualsevol nova mesura i/o canvi normatiu que 

pugui produir-se com a conseqüència de la pandèmia provocada pel COVID-19.  

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva 

disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular. 

Contacti amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

 

 

La present Circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts 

d'informació general sobre novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir 

assessorament professional de cap mena ni pugui ser suficient per a la presa de decisions personals o empresarials. © 
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