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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE L’INTERIOR
19282 Ordre INT/3215/2010, de 3 de desembre, per la qual es regula la comunicació 

del conductor habitual i de l’arrendatari a llarg termini al Registre de vehicles.

La utilització cada cop més gran de dispositius automàtics de vigilància i control del 
trànsit sense que tingui lloc la detenció del vehicle provoca la necessitat de notificar l’inici 
de l’expedient sancionador en un moment posterior a la comissió del fet.

En aquestes circumstàncies, el primer coneixement de la infracció es produeix per la 
notificació que l’Administració realitza al titular del vehicle detectat, que ha d’identificar i 
comunicar a aquella les dades del conductor que feia ús del vehicle en el moment de la 
comissió del fet. L’Administració ha de notificar aleshores l’inici de l’expedient sancionador 
al conductor així identificat pel titular.

Cada cop és més freqüent que el titular del vehicle i el conductor no coincideixin, 
fonamentalment a causa del fet que gairebé la meitat dels vehicles es matriculen a nom de 
persones jurídiques. A més, s’hi afegeix la circumstància que va augmentant de forma 
progressiva la utilització dels vehicles en règim d’arrendament a llarg termini.

Aquests nous models de relacions juridicoeconòmiques que s’instauren en els vehicles 
provoquen l’obertura d’una fase més de notificacions en el procediment sancionador, atès 
que el titular propietari del vehicle ha d’identificar l’empresa arrendatària perquè aquesta al 
seu torn identifiqui el conductor. El resultat final és que l’infractor no té coneixement de 
l’inici de l’expedient sancionador fins alguns mesos després de la comissió del fet.

Amb l’objectiu d’evitar les importants disfuncions exposades en l’exercici de la potestat 
sancionadora en matèria de trànsit, la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es 
modifica el 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, en matèria sancionadora, 
va introduir l’article 9 bis, sobre obligacions del titular del vehicle i del conductor.

Per una part, l’apartat segon preveu la possibilitat que el titular del vehicle pugui 
comunicar al Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit el conductor que, 
d’una manera habitual, en fa ús, en els termes que es determini per ordre del ministre de 
l’Interior, i en aquest cas queda exonerat de les obligacions que li corresponen com a 
titular, que es traslladen al conductor habitual.

I, d’altra banda, l’apartat quart estableix l’obligació per als titulars dels vehicles en 
règim d’arrendament a llarg termini de comunicar l’arrendatari a l’esmentat Registre, en els 
termes que es determinin mitjançant l’ordre ministerial corresponent.

D’aquesta manera, les administraciones es dirigeixen directament contra qui és l’usuari 
habitual del vehicle i no merament contra el seu titular propietari, i eviten practicar 
notificacions innecessàries.

En compliment del que preveuen els apartats segon i quart de l’esmentat article 9 bis, 
es procedeix a dictar la present Ordre per regular els termes de les comunicacions del 
conductor habitual i de l’arrendatari a llarg termini al Registre de vehicles de la Direcció 
General de Trànsit.

Aquesta norma s’ha sotmès a l’informe del Consell Superior de Seguretat Viària, 
d’acord amb el que disposa el paràgraf e) de l’apartat segon de l’article 5 del Reial decret 
317/2003, de 14 de març, pel qual es regula la seva organització i funcionament.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Objecte.

1. La present Ordre té per objecte regular els termes en els quals el titular d’un vehicle 
o, si s’escau, l’arrendatari a llarg termini, pot comunicar al Registre de Vehicles de la 
Direcció General de Trànsit el conductor habitual.
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2. Així mateix, té per objecte establir els termes en els quals els titulars dels vehicles 
en règim d’arrendament a llarg termini han de comunicar les dades de l’arrendatari al 
Registre esmentat.

Als efectes que preveu aquesta Ordre, s’entén que un vehicle està cedit en règim 
d’arrendament a llarg termini quan es manté arrendat a la mateixa persona física o jurídica 
per un temps superior a tres mesos dins d’un període de dotze mesos consecutius. S’exclou 
del concepte d’arrendament a llarg termini l’arrendament financer o lísing.

Article 2. Comunicació del conductor habitual.

1. El titular del vehicle o, si s’escau, l’arrendatari a llarg termini, pot comunicar al Registre 
de vehicles, per a la seva inscripció, les dades següents del conductor habitual del vehicle:

a) Nom i cognoms.
b) NIF o NIE.
c) Domicili o adreça electrònica viària.
d) Hora i data d’efecte de l’alta.

2. El titular del vehicle o, si s’escau, l’arrendatari a llarg termini, pot comunicar al 
Registre de vehicles per a la seva inscripció la baixa del conductor habitual, i s’hi ha de fer 
constar l’hora i la data en què aquesta es produeix.

3. Per procedir a la inscripció d’un conductor habitual en el Registre de vehicles, la persona 
física que hagi estat designada ha d’haver consentit de manera fefaent. Per a la prestació 
d’aquest consentiment es pot utilitzar el model que figura a l’annex de la present Ordre.

El document en el qual consti el consentiment ha de ser custodiat pel titular o 
l’arrendatari, si s’escau, i s’ha de lliurar sempre que sigui requerit per l’Administració.

Article 3. Comunicació de l’arrendatari a llarg termini.

1. El titular del vehicle ha de comunicar al Registre de vehicles per a la seva inscripció 
les dades següents de l’arrendatari a llarg termini:

a) Nom i cognoms o denominació social.
b) NIF, NIE o CIF.
c) Domicili o adreça electrònica viària.
d) Hora i data d’efecte de l’alta.

2. Amb caràcter previ a la inscripció de l’arrendatari a llarg termini en el Registre de 
vehicles se li ha d’assignar una adreça electrònica viària, llevat que sigui una persona 
física, cas en què se li ha d’assignar quan ho sol·liciti voluntàriament.

3. El titular del vehicle ha de comunicar al Registre de vehicles la baixa de la persona 
inscrita com a arrendatària a llarg termini, i s’ha de fer constar l’hora i la data en què la 
baixa es produeix.

Article 4. Forma de realitzar les comunicacions.

1. Les comunicacions de les dades que regulen els articles 2 i 3 s’han d’efectuar de 
forma telemàtica a través de la pàgina web de la Direcció General de Trànsit: www.dgt.es.

2. No obstant això, quan el titular del vehicle o l’arrendatari a llarg termini sigui una 
persona física pot comunicar les dades esmentades mitjançant un escrit adreçat a la 
Direcció General de Trànsit, que pot presentar en qualsevol dels registres als quals es fa 
referència a l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Disposició transitòria única. Vehicles en règim d’arrendament a llarg termini vigents en la 
data d’entrada en vigor de l’Ordre.

Els titulars de vehicles cedits en règim d’arrendament a llarg termini els contractes dels 
quals siguin vigents en la data d’entrada en vigor de l’Ordre, disposen d’un termini de sis 
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mesos per comunicar al Registre de vehicles les dades de l’arrendatari que s’indiquen a 
l’article 3 d’aquesta Ordre. Per incloure les dades de l’arrendatari en el Registre de vehicles 
no és obligatòria l’assignació d’una adreça electrònica viària.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa la present Ordre.

Disposició final primera. Títol competencial.

La present Ordre es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.21a de la Constitució, 
que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de trànsit i circulació de vehicles 
de motor.

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 desembre de 2010.–El vicepresident primer del Govern i Ministre de 
l’Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

ANNEX

Model per prestar el consentiment com a conductor habitual

El Sr./La Sra ........................................................................................., amb NIF o NIE
............................., domicili a c/ ..............................……………………, número …….., 
municipi ….....……......................, província ………...................................... o adreça 
electrònica viària .............................................., expressa el seu consentiment per a l’alta 
en la seva inscripció com a conductor habitual del vehicle matrícula ......................…………, 
al Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit, d’acord amb el que disposa 
l’article 9 bis 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.

(Lloc, data i signatura)
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