
Per la teva seguretat i la de tots

Consulta el teu centre de
sensibilització i reeducació viària
més proper a

On puc recuperar els punts? 

Has
perdut
punts?

 

o el teu permís
els teus puntsels teus punts

p e r m í s
p e r
p u n t s

T’han retirat
el permís de
conduir?

RecuperaRecu pera

Realitza un curs de sensibilització
i reeducació viària

No t’ho pensis més.
Recupera els punts com 
més aviat millor.  

  

  

  

  

recuperapunts.cat

BARCELONA  
ARTIGAS (Badalona) - 93 387 62 93
ARTIGAS (Lepanto) - 93 247 22 68
AUTOESCOLES I CENTRES CAP PERFECTO (Granollers) - 93 382 73 37
AUTOESCOLES I CENTRES CAP PERFECTO (Rubí) - 93 113 77 54
AUTOESCOLES I CENTRES CAP PERFECTO (Sabadell) - 93 515 25 78
BIELA (Mataró) - 93 799 71 98
CAT FORMACIÓ (Mollet del Vallès) - 93 570 74 09
CONNECT MANRESA (Manresa) - 93 872 87 09
CONNECT VIC (Vic) - 93 889 26 36
GONCAL (Cornellà de Llobregat) - 93 280 38 36
LA CLAU (Vilanova i la Geltrú) - 93 815 11 04
MATADEPERA (Terrassa) - 93 783 95 86
MEDITERRANIA (Vilassar de Mar) - 93 750 11 01
OLIVELLA (Vilafranca del Penedès) - 93 892 24 08
RACC - DIAGONAL (Barcelona) - 900 357 357
RACC - LLULL (Barcelona) - 900 357 357
RACC - PI I MARGALL (Barcelona) - 900 357 357
RACC BALLESTER (L'Hospitalet de Llobregat) - 93 338 21 66
REPRIS (Igualada) - 93 801 76 30
REPRIS (Martorell) - 93 773 64 62
RUNNER (Viladecans) - 93 685 50 98

GIRONA  
AUTO ESCOLA FRESER (Ripoll) - 972 70 35 28
AUTOESCOLA LLORET (Lloret de Mar) - 93 764 05 41
FOR VIA FORMACIÓ VIÀRIA (Figueres) - 972 50 60 55
FOR VIA FORMACIÓ VIÀRIA (Girona) - 872 08 10 10
MONTSACOPA (Olot) - 972 26 95 68
UTE CENTRE FORMACIÓ GANXÓ (Sant Feliu de Guíxols) - 872 219 243

LLEIDA  
GILABERT (Cervera) - 973 533 534
GILABERT (Lleida) - 973 238 320
PALLARS (La Pobla de Segur) - 973 680 576
PALLARS (Vielha e Mijaran) - 973 641 441
SIC FORMACIÓ (La Seu d'Urgell) - 973 352 743
VILADRICH (Solsona) - 973 482 805

TARRAGONA  
AUTOESCOLA TARRAGONA (Tarragona) - 977 243 983
AUTOESCOLA TERRA (El Vendrell) - 977 668 531
MONTESO FORMACIÓ (Mora d’Ebre) – 694 443 226
NONA FORMACIÓ (Tortosa) - 977 446 930
REDDIS (Reus) - 977 302 094

Centres



Amb un curs de 24 hores lectives, i la superació d’un examen 
a la Prefactura Provincial de Trànsit, recuperaràs el permís 
amb un saldo de 8 punts.

Hauràs de fer un curs de 24 hores lectives i superar un 
examen a la Prefectura de Trànsit per a poder recuperar el 
teu permís amb un saldo de 8 punts.

1.- Consulta exactament quants punts et queden al web dgt.es o a 
la Prefectura Provincial de Trànsit.

2.- Abans de perdre tots els punts, per recuperar-los et pots 
matricular en un curs de sensibilització i reeducació viària de 12 
hores de durada en un centre autoritzat. Hi ha 38 centres repartits 
arreu de Catalunya autoritzats pel Servei Català de Trànsit. 
Trobaràs aquesta informació a http://permisperpunts.gencat.cat/

3.- Un cop superat el curs amb aprofitament, podràs recuperar els 
punts perduts fins a un màxim de 6.    

Hauràs de superar amb aprofitament un curs de 24 hores lectives i recuperaràs el permís amb el mateix saldo que tenies 
abans de la sentència.

        Si vols recuperar els punts o el permís, aquest 
tríptic et serà de gran ajuda per saber com fer-ho.

Des de l’any 2014 són 21 les infraccions que suposen 
la pèrdua  dels punts.

Segons la Llei de seguretat viària es poden perdre 2, 3, 
4 o 6 punts, segons el tipus d’infracció comesa. 

Si et quedes sense punts, perdràs el permís de conduir.

Informació d’interès

Recorda...

He perdut una part dels punts...
                  Com els puc recuperar?

M’han retirat el permís...
                                I ara què faig?

Si la teva sentència estableix més de 2 anys de privació 
del permís:

Si la teva sentència estableix
fins a 2 anys de privació del permís:

En finalitzar, 
recuperaràs 

els punts 
automàticament

Per pèrdua de tots els punts1

Per sentència judicial2

       Si has perdut el carnet per sentència judicial o 
per pèrdua total de punts, per recuperar el permís 
de conduir hauràs d’assistir obligatòriament a un 
curs de sensibilització i, segons el cas, passar un 
examen a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Consulta 
el teu saldo 
 de punts. 

Supera
un curs de

sensibilització
i reeducació

viària. 

2

Podràs 
recuperar 

fins a 
6 punts. 

3

Infraccions més freqüents que treuen punts...

Excés de velocitat

Conduir sense cinturó de seguretat

Conduir sense casc

Conduir sota els efectes de l´alcohol

Circular utilitzant manualment el 
  telèfon mòbil o manipulant el 
    navegador o GPS

b

a

        Consulta la llista d’infraccions i la pèrdua de punts         Consulta la llista d’infraccions i la pèrdua de punts 
que comporten al web: 

recuperapunts.cat


