
Per la teva seguretat i la de tots

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

www.recuperapunts.cat

On puc recuperar els meus punts? 

Has
perdut
punts?
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T’han retirat
el permís de
conducció?

RecuperaRecupera

Realitza un curs de sensibilització
i reeducació viària

De veritat vols formar part
de les estadístiques d’infractors?  

No t’ho pensis més.
Recupera els teus punts
quan abans millor.  



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

Hauràs de realitzar 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.

Només hauràs de realitzar un curs de 24 hores lectives, recuperant el 
permís amb el saldo que tinguessis abans de la sentència, sense 
necessitat d’examinar-te.

Infraccions més freqüents que treuen punts...

Des de l’inici del Permís per Punts, l’1 de juliol de 2006, quatre 
milions de conductors han perdut punts per infraccions de trànsit. A 
més, 136.000 més han perdut el seu permís per esgotament de punts 
i molts d’ells ho desconeixen.

Si vols recuperar els teus punts o permís el més aviat possible i amb 
les millors garanties, aquest guia et serà de gran ajuda per saber com 
fer-ho.

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 

Quants punts puc perdre?

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

Segons la Llei 6/2014 de Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor

o 6 punts, segons el tipus d’infracció comesa. Si et quedes sense 
punts, perdràs el teu permís. Consulta el llistat de les infraccions i la 
pèrdua de punts que comporten a la nostra web: 
www.recuperapunts.cat

i Seguretat Viària, de 8 de abril de 2014, es poden perdre 2, 3, 4

Informació d’interès

Recorda...

1.- Consulta el teu saldo a www.dgt.es o a la teva Prefectura Provincial
de Trànsit per saber exactament quants punts et queden.

2.- Abans de perdre tots els punts, matricula’t a un curs de sensibilització
i reeducació viària de 12 hores de duració en un centre autorizat per a
recuperar-los. Tens 38 centres repartits per tot Catalunya.

3.- Aquest curs et permetrà recuperar fins a 6 punts i no hauràs de fer cap
examen a Trànsit.

4.- Un cop superat el curs, recuperaràs els teus punts de forma automàtica.    

He perdut 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.

Si et trobes en aquesta situació, no hi ha cap altra opció. 
Hagis perdut el teu carnet per sentència judicial o per pèrdua 
total de punts , hauràspunts , hauràspunts d’assistir obligatòriament a un curs de 
sensibilització i, segons el cas, passar un examen a TrànsitTrànsitT per a 
recuperar de nou el teu permís. 

Consulta amb la teva companyia 
d’assegurances

Moltes pòlisses cobreixen el cost
d’aquests cursos. 

Si la teva sentència estableix 

Recorda...

Al finalitzar,
recuperaràs

automàticament
els punts

Per pèrdua de tots els punts1

Per sentència judicial2

Consulta 
el teu saldo a
 la DGT/JPT. 
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Supera
un curs de

sensibilització
i reeducació

viària. 
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Podràs
recuperar fins

a 6 punts sense
necessitat 
d’examen a

Trànsit. 
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