
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 9  Dimecres 11 de gener de 2017  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

307 Reial decret 704/2016, de 23 de desembre, pel qual es modifica el 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.

El Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 818/2009, de 8 de maig, 
ha estat modificat recentment pel Reial decret 1055/2015, de 20 de novembre, entre altres 
motius, per incorporar les consideracions plantejades en el Dictamen motivat de 26 de 
febrer de 2015 dirigit al Regne d’Espanya en el procediment d’infracció núm. 2014/2113, 
per no haver transposat correctament la Directiva 2006/126/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 20 de desembre de 2006, sobre el permís de conducció.

En concret, aquest Dictamen es va pronunciar de manera contrària a la consideració 
del permís BTP com una classe de permís de conducció encara que només fos vàlid en el 
nostre territori, com a requisit necessari per conduir vehicles prioritaris quan circulin en 
servei urgent, vehicles que facin transport escolar quan transportin escolars i vehicles 
destinats al transport públic de viatgers en servei d’aquesta naturalesa, motiu pel qual es 
va optar per la seva supressió del Reglament general de conductors.

Per coherència i per raons de seguretat jurídica, és necessari eliminar també aquesta 
classe de permís BTP de la normativa que regula els permisos de conducció de les Forces 
Armades i de la Guàrdia Civil.

A aquests efectes, es modifica el 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 a la Guàrdia Civil, per suprimir, d’una banda, l’apartat 3 de l’article 15 
«Peculiaritats en la conducció de vehicles» on s’exigeix als conductors de certs vehicles 
de la Guàrdia Civil i de la Policia Militar, Naval i Aèria de les Forces Armades que siguin 
titulars d’un permís de conducció de la classe BTP.

I, de l’altra, per modificar la representació gràfica del revers del permís de conducció 
de vehicles de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil que preveu l’annex I de l’esmentat 
Reial decret, amb l’únic objectiu d’eliminar d’aquest model la fila corresponent a la classe 
de permís BTP.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de l’Interior i de Defensa, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 23 
de desembre de 2016,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del 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 a la Guàrdia Civil.

Es modifica el 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 a la 
Guàrdia Civil, de la manera següent:

U. Queda sense contingut l’apartat 3 de l’article 15.
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Dos. La representació gràfica de la pàgina 2 «–REVERS– Per a les Forces Armades 
i per a la Guàrdia Civil» de l’annex I «Model del permís de conducció de vehicles de les 
Forces Armades i de la Guàrdia Civil», queda de la manera següent:

 

Pàgina 2 –REVERS– 
Per a les Forces Armades i per a la Guàrdia Civil 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
1.   Ocupació 
2.   Cognoms  
3.   Nom 
4.   Data de naixement 
5a. Vàlid des de 
5b. Vàlid fins a 
5c. Autoritat expedidora 
6.   Número 
9.   Categories 
10. Vàlid des de 
11. Vàlid fins a 
12. Mencions i restriccions 
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DE    

F 
   

   

12

Disposició transitòria única. Validesa dels permisos de conducció.

Els permisos de conducció de vehicles de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil, 
expedits d’acord amb el model previst abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, 
continuen sent vàlids en les mateixes condicions que van ser expedits fins que finalitzi el 
seu període de vigència.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de tres mesos de la publicació al «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 23 de desembre de 2016.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència 
 i per a les Administracions Territorials,

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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