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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
RESOLUCIÓ TES/633/2013, de 20 de març, de convocatòria de diverses proves per obtenir els certificats de
capacitació professional per a l’exercici de l’activitat de transportista per carretera.
La Direcció General de Ports i Transports, mitjançant la Resolució de 6 d’octubre de 1999 (DOGC núm. 2993,
de 13.10.1999), modificada per la Resolució PTO/484/2002 (DOGC núm. 3594, de 13.3.2002), va establir el
procediment d’inscripció i les condicions per a la convocatòria de les proves anuals per a l’obtenció del certificat
de capacitació professional per a l’exercici de l’activitat de transport interior i internacional de mercaderies, i
transport interior i internacional de viatgers.
D'altra banda, el Decret 87/2003, de 18 de març, sobre autoritzacions de transport públic de mercaderies per
carretera d’àmbit limitat a Catalunya (DOGC núm. 3855, d’1.4.2003), regula les condicions per a la
convocatòria de les proves anuals per a l’obtenció del certificat de capacitació professional per a la prestació de
serveis de transport públic de mercaderies per carretera a Catalunya amb vehicles de motor d’entre 2 i 3,5
tones de massa màxima autoritzada (MMA); i la Resolució PTO/965/2003, d’11 d’abril (DOGC núm. 3867, de
17.4.2003), regula el procediment d’inscripció a aquestes proves.
D’acord amb el que disposen l’article 5 de la Resolució de 6 d’octubre de 1999, i l’article 16 del Decret
87/2003, de 18 de març,

Resolc:

Article 1
Realització de les proves corresponents a la primera convocatòria
Les proves per a l’obtenció del certificat de capacitació professional per a l’exercici de les activitats de transport
interior i internacional de mercaderies, transport interior i internacional de viatgers, i transport públic de
mercaderies per carretera a Catalunya (Decret 87/2003) corresponents a la primera convocatòria es faran en
el lloc, la data i a l’hora que s’indiquen a l’annex 1 d’aquesta Resolució, on s’especifica, així mateix, la durada
de l’exercici corresponent.

Article 2
Tribunals qualificadors
-1 La composició dels tribunals qualificadors de la primera convocatòria de les proves a què es refereix aquesta
Resolució és la que figura a l’annex 2.
-2 D’acord amb el que estableix l’article 24.1 del Decret 138/2008, de 8 de juliol, el personal que col·labori
amb els tribunals en les tasques de preparació i vigilància de les proves tindrà dret a la percepció d’assistència
en les quantitats que estableix la normativa vigent.

Article 3
Realització de les proves corresponents a la segona convocatòria
Les proves per a l’obtenció del certificat de capacitació professional per a l’exercici de les activitats de transport
interior i internacional de mercaderies, transport interior i internacional de viatgers, i transport públic de
mercaderies per carretera a Catalunya (Decret 87/2003) corresponents a la segona convocatòria, es faran en
la data i a l’hora que s’indiquen a l’annex 3 d’aquesta Resolució, on s’especifica, així mateix, la durada de
l’exercici corresponent.
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El lloc de realització d'aquestes proves serà fixat oportunament mitjançant la resolució corresponent.

Article 4
Inscripció a les proves corresponents a la segona convocatòria
4.1 Per participar en les proves caldrà haver presentat les sol·licituds d’inscripció corresponents. En aquest
sentit, són vàlides les inscripcions fetes entre els dies 1 de febrer i 15 de març de 2013, pel que fa a les proves
de transport interior i internacional de mercaderies i viatgers, així com a la prova de transport públic de
mercaderies per carretera a Catalunya.
4.1.1 Les noves sol·licituds per concórrer a la segona convocatòria s’hauran de presentar de l'1 a l'11 d’octubre
de 2013 en els llocs següents:
Direcció General de Transports i Mobilitat, av. Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona.
Servei Territorial de Transports de Girona, plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.
Servei Territorial de Transports de Lleida, av. Madrid, 38, 25002 Lleida.
Servei Territorial de Transports de Tarragona, c. Anselm Clavé, 1, 43001 Tarragona.
Les sol·licituds també es podran formalitzar mitjançant Internet a l’adreça electrònica
http://www.gencat.cat/territori.
4.1.2 Les sol·licituds per prendre part en la segona convocatòria s’han d’adreçar al director general de
Transports i Mobilitat i s’han de formalitzar mitjançant l’imprès normalitzat que es facilitarà als llocs esmentats
a l’apartat anterior, i cal adjuntar-hi la fotocòpia del DNI o del document que acrediti la personalitat del
sol·licitant.
4.1.3 Els aspirants han d’estar domiciliats en un municipi de Catalunya, circumstància que s’acreditarà amb el
domicili que consti al DNI o mitjançant la presentació d’un certificat actualitzat d’empadronament, expedit per
l’ajuntament corresponent, que acrediti la residència a Catalunya amb anterioritat a la data de finalització del
termini de presentació de les sol·licituds.
4.1.4 Per a cadascuna de les proves a què vulguin presentar-se, els aspirants hauran de satisfer la taxa
corresponent d’acord amb la darrera actualització que estableix la Llei de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya. El pagament de la taxa s’ha d’efectuar o bé en la Direcció General de Transports i Mobilitat o els
seus serveis territorials mitjançant targeta de crèdit, o bé en qualsevol de les oficines de "la Caixa" o de
Catalunya Caixa mitjançant la carta de pagament, la qual, un cop validada mecànicament per l'entitat
esmentada, constituirà el document acreditatiu de la inscripció de l’interessat.
Perquè la inscripció es consideri vàlida és necessari haver abonat la taxa pels drets d’examen. El darrer dia per
pagar la taxa serà el 22 d’octubre de 2013.

Barcelona, 20 de març de 2013

Pere Padrosa i Pierre
Director general de Transports i Mobilitat

Annex 1

-1 Lloc de realització de les proves corresponents a la primera convocatòria
a) Àmbit territorial de Barcelona: recinte firal la Farga, de l’Hospitalet de Llobregat, c. Barcelona, 2, l’Hospitalet
de Llobregat (accessos: FGC, estació l’Hospitalet; metro, línia 1, estació Just Oliveras; Renfe, estació
l’Hospitalet; autobús, línies L10, L12, L52 i L82).
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b) Àmbit territorial de Girona: aules II-05, II-06 i II-07. Escola Politècnica Superior. Universitat de Girona.
Campus Montilivi, Girona.
c) Àmbit territorial de Lleida: Universitat de Lleida, Campus de Cappont, Facultat de Dret i Economia, c. Jaume
II, 73, Lleida.
d) Àmbit territorial de Tarragona: Complex Educatiu de Tarragona (antiga Universitat Laboral), autovia de
Salou, Tarragona.
e) Àmbit territorial de les Terres de l’Ebre: Serveis Territorials d’Educació, c. Providència, 5-7, Tortosa.

-2 Data, hora de realització i durada dels exercicis corresponents a la primera convocatòria
a) Transport interior i internacional de mercaderies.
Data: 1 de juny de 2013.
Hora i durada: es convoquen tots els aspirants a les 9 hores a la porta de l’edifici que els correspongui per
accedir al lloc de realització dels exercicis, amb l’acreditació prèvia de l’original del document nacional
d’identitat o del document oficial acreditatiu de la seva personalitat, en el cas que no tinguin la nacionalitat
espanyola, o del passaport o permís de conduir.
A cada edifici hi haurà cartells informatius on podran assabentar-se de l’aula on els correspondrà fer els
exercicis.
La prova començarà a les 9.30 hores i tindrà una durada de 4 hores.
b) Transport interior i internacional de viatgers.
Data: 1 de juny de 2013.
Hora i durada: es convoquen tots els aspirants a les 15.30 hores a la porta de l’edifici que els correspongui, per
accedir al lloc de realització dels exercicis, amb l’acreditació prèvia de l’original del document nacional
d’identitat o del document oficial acreditatiu de la seva personalitat, en el cas que no tinguin la nacionalitat
espanyola, o del passaport o el permís de conduir.
A cada edifici hi haurà cartells informatius on podran assabentar-se de l’aula on els correspondrà fer els
exercicis.
La prova començarà a les 16 hores i tindrà una durada de 4 hores.
c) Transport públic de mercaderies per carretera a Catalunya (Decret 87/2003).
Data: 1 de juny de 2013.
Hora i durada: es convoquen tots els aspirants a les 15.30 hores a la porta de l’edifici que els correspongui per
accedir al lloc de realització dels exercicis, amb l’acreditació prèvia de l’original del document nacional
d’identitat o del document oficial acreditatiu de la seva personalitat, en el cas que no tinguin la nacionalitat
espanyola, o del passaport o el permís de conduir.
A cada edifici hi haurà cartells informatius on podran assabentar-se de l’aula on els correspondrà fer els
exercicis.
La prova començarà a les 16 hores i tindrà una durada de 2 hores.

Annex 2

-1 Tribunal qualificador de les proves corresponents a la primera convocatòria que es realitzaran a l'àmbit
territorial de Barcelona
President: senyor Josep Maria Fortuny i Olivé.
Vocals titulars:
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Senyora Núria Anguera i Utrera.
Senyor Lluís Angosto i Poza.
Senyor Benjamín Cubillo i Vidal.
Senyor Daniel Fernández Ruíz-Capillas.
Senyor Albert Fortuny i Olivé.
Vocals suplents:
Senyora Virgínia Àvila i Rivero.
Senyor Josep Maria Castellví Cifre.
Senyora Lourdes Planas i Zaragoza.
Secretària: senyora Teresa Rodeja i Mora.

-2 Tribunal qualificador de les proves corresponents a la primera convocatòria que es realitzaran a l'àmbit
territorial de Girona
President: senyor Albert Carenys i Adell.
Vocals:
Senyor Joaquim Pla Manuel-Rimbau
Senyora Montserrat Pericot Montserrat
Senyora Montserrat Pons Colomé.
Secretària: senyora Maria Isabel de Eugenio i Huélamo.

-3 Tribunal qualificador de les proves corresponents a la primera convocatòria que es realitzaran a l'àmbit
territorial de Lleida
President: senyor Josep Condal i Gou.
Vocals:
Senyora Neus Pubill i Cases.
Senyora Montserrat Cantarell i Isern.
Senyora Roser Tomàs i Rué.
Secretari: senyor Josep Miró i Juàrez.

-4 Tribunal qualificador de les proves corresponents a la primera convocatòria que es realitzaran als àmbits
territorials de Tarragona i Les Terres de l'Ebre
President: senyor Francesc Xavier Hormigos i Mesa.
Vocals:
Senyor Josep Lluís Gras i Alcalde.
Senyora Roser Pérez Fernández.
Senyor Jordi Casadevall i Camps.
Secretària: senyora Pilar Solsona i Piulachs.
Secretari suplent de les Terres de l’Ebre: senyora Mercè Vidal Casals.
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Annex 3

Data, hora de realització i durada dels exercicis corresponents a la segona convocatòria

a) Transport interior i internacional de mercaderies.
Data: 23 de novembre de 2013.
Hora i durada: es convoquen tots els aspirants a les 9 hores a la porta de l’edifici que els correspongui per
accedir al lloc de realització dels exercicis, amb l’acreditació prèvia de l’original del document nacional
d’identitat o del document oficial acreditatiu de la seva personalitat, en el cas que no tinguin la nacionalitat
espanyola, o del passaport o permís de conduir.
A cada edifici hi haurà cartells informatius on podran assabentar-se de l’aula on els correspondrà fer els
exercicis.
La prova començarà a les 9.30 hores i tindrà una durada de 4 hores.

b) Transport interior i internacional de viatgers.
Data: 23 de novembre de 2013.
Hora i durada: es convoquen tots els aspirants a les 15.30 hores a la porta de l’edifici que els correspongui per
accedir al lloc de realització dels exercicis, amb l’acreditació prèvia de l’original del document nacional
d’identitat o del document oficial acreditatiu de la seva personalitat, en el cas que no tinguin la nacionalitat
espanyola, o del passaport o el permís de conduir.
A cada edifici hi haurà cartells informatius on podran assabentar-se de l’aula on els correspondrà fer els
exercicis.
La prova començarà a les 16 hores i tindrà una durada de 4 hores.

c) Transport públic de mercaderies per carretera a Catalunya (Decret 87/2003).
Data: 23 de novembre de 2013.
Hora i durada: es convoquen tots els aspirants a les 15.30 hores a la porta de l’edifici que els correspongui per
accedir al lloc de realització dels exercicis, amb l’acreditació prèvia de l’original del document nacional
d’identitat o del document oficial acreditatiu de la seva personalitat, en el cas que no tinguin la nacionalitat
espanyola, o del passaport o el permís de conduir.
A cada edifici hi haurà cartells informatius on podran assabentar-se de l’aula on els correspondrà fer els
exercicis.
La prova començarà a les 16 hores i tindrà una durada de 2 hores.

(13.081.067)
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