Sol·licitud d’admissió a la convocatòria d’un Curs per a l’obtenció del certificat
d’aptitud de professor de formació viària (abans d’emplenar aquesta sol·licitud llegiu les
instruccions)
Dades de la convocatòria
Número de la convocatòria

Número de DOGC

INT/229/2017, de 9 de febrer

Data de la publicació

7311

17.2.2017

Dades personals
NIF/NIE

Primer cognom

Segon cognom

Nom

Data de naixement
Adreça habitual de residència (carrer, plaça, avinguda, número, pis, porta)

Codi postal

Municipi de residència habitual

Telèfon

Adreça de correu electrònic

Sol·licita l’exempció de (cas que compliu els requisits de la base 5.7, marqueu amb una creu si sol·liciteu alguna de les
exempcions següents):
Procediment previ de selecció previst a la base 4 per haver superat de forma definitiva, i per mitjà d’examen, les proves
d’aquest procediment fetes durant els anys 2014 (SCT), 2014 (DGT) i 2015 (DT Govern Basc) i de les convocades
posteriorment per aquests organismes en els cursos per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària.
SCT (INT/1682/2014)

DGT (17.12.2014) o posteriors

DT del Govern Basc (12.1.2015) o posteriors

Procediment previ de selecció previst a la base 4 per haver superat alguna de les matèries de la fase d’ensenyament a
distància de la convocatòria INT/1682/2014.
Prova pràctica del procediment previ de selecció per ser titular d’un permís de conducció en vigor de les classes C1 o
superiors obtinguts abans de la data de publicació d’aquesta convocatòria.
Prova pràctica del procediment previ de selecció pel fet de no tenir les condicions d’aptitud psicofísiques necessàries per
obtenir un permís de conduir del grup 2 (només per a aquells aspirants que optin a un certificat d’aptitud de professor de
formació viària limitat a ensenyaments de caràcter teòric)
Exempcions de la fase d’ensenyament a distància:
Matèries superades en els exàmens d’avaluació de la fase d’ensenyament a distància de la convocatòria de la Resolució
INT/1682/2014, d’11 de juliol:
Normes i senyals
Seguretat viària

Reglamentació
Pedagogia

Psicologia
Mecànica

Primers auxilis

Sol·licitud
Demarcació on voleu realitzar les proves del procediment previ de selecció (en el supòsit que no estigueu exempt):
Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Demano que m’admeteu en la convocatòria d’un Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor de formació viària i
DECLARO/PROMETO que compleixo els requisits exigits per prendre part en el curs, tal i com s’estableix a la base 1 de la
convocatòria.
Si es té coneixement que no compliu la totalitat dels requisits exigits per aquesta convocatòria, el tribunal podrà acordar, en
qualsevol moment del procediment, la vostra exclusió.
AUTORITZO a consultar les dades sobre identitat personal mitjançant la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa
(PICA), segons estableix el Decret 56/2009, de 7 d’abril.
Als efectes de l’article 5 de la Llei de protecció de dades, us informem que les dades personals recollides en aquest document
s’incorporaran a un fitxer automatitzat del Servei Català de Trànsit. El responsable del fitxer és la persona titular de la Direcció
del Servei Català de Trànsit (Diputació, 355, 08009 Barcelona).
Data:
Signatura del sol·licitant

DIRECTORA DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior

INSTRUCCIONS

1. Instruccions per emplenar la sol·licitud d’admissió

a)

Abans d’emplenar aquesta sol·licitud llegiu les bases de la convocatòria.

b)

Per inscriure’s al procediment previ de selecció d’aquesta convocatòria, les persones aspirants han de satisfer, en
concepte de drets d’inscripció, la taxa que resulti vigent en el moment de fer la inscripció.

c)

Com efectuar el pagament:
Si la sol·licitud d’inscripció es fa a través del web del Servei Català de Trànsit, el pagament es pot efectuar en línia
amb targeta de crèdit o en qualsevol de les oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa",
mitjançant el document de pagament que es pot imprimir des del web.
Si la sol·licitud es presenta en qualsevol dels registres esmentats a la base 2.2 el pagament es pot efectuar en
qualsevol de les oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", mitjançant el document de
pagament expedit prèviament pels serveis territorials de Trànsit corresponents a les adreces esmentades a la base
2.2, el qual podrà ser recollit per les persones interessades conjuntament amb el model normalitzat de sol·licitud.
També és pot fer el pagament amb targeta de crèdit a les dependències dels serveis territorials de Trànsit
corresponents.

d)

Cal escriure les dades de la sol·licitud en majúscules de forma clara i perfectament llegible en cas que la sol·licitud es
presenti en document imprès en un dels registres esmentats a la base 2.2.

e)

Cal consignar totes les dades.

f)

Si el pagament s’efectua en una oficina de l’entitat bancària, sol·liciteu el justificant d’ingrés dels drets d’inscripció.

g)

No oblideu que el pagament dels drets d’inscripció a l’entitat bancària no substitueix en cap cas el tràmit de
presentació de la sol·licitud al registre administratiu corresponent. Si la sol·licitud es fa a través del web del Servei
Català de Trànsit, comproveu que heu rebut en el vostre correu electrònic el comprovant de l'enregistrament de la
sol·licitud.

h)

No oblideu signar la sol·licitud o marcar la casella corresponent en cas que la sol·licitud es faci a través del web.

i)

Si la sol·licitud es presenta en document imprès caldrà que feu una fotocòpia per registrar.

2. Documentació que s’hi ha d’adjuntar

Les persones aspirants exemptes de fer la prova pràctica del procediment previ de selecció pel fet de no tenir les
condicions d’aptitud psicofísiques necessàries per obtenir un permís de conduir del grup 2 i que s’hi presentin per obtenir
un Certificat d’aptitud de professor de formació viària limitat a ensenyaments de caràcter teòric, han de presentar una
fotocòpia compulsada del permís de conducció on s’acrediti aquesta circumstància.

3. Adreces dels registres on presentar les sol·licituds

Per a la demarcació de Barcelona:

Per a la demarcació de Girona:

Per a la demarcació de Lleida:

Per a la demarcació de Tarragona:

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior

Plaça d’Espanya, 1
08015 Barcelona
Tel 93 567 40 00
Plaça de Pompeu Fabra, 1
17002 Girona
Tel 872.975.000
Rambla de Ferran, 1, 3a planta
25007 Lleida
Tel 973 27 94 90
Avinguda de Roma, 7-9, Baixos
43005 Tarragona
Tel 977 24 82 70

