Segell d’entrada

Sol·licitud d’inscripció a la fase presencial del Curs per a l’obtenció del certificat
d’aptitud de professor de formació viària
(abans d’emplenar aquesta sol·licitud llegiu les instruccions de l’annex)

Dades personals
Número de la convocatòria

Número de DOGC

INT/229/2017
DNI

7311
Primer cognom

Data de la publicació

17.2.2017
Segon cognom

Nom

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

Codi postal

Municipi

Telèfon

e-mail

Declaració
El/la sol·licitant declara que ha superat el procés de selecció previ així com les proves de la fase a
distància per a l’obtenció del certificat d’aptitud de professor/a de formació viària i que es troba a la
llista d’aspirants convocats a la fase presencial.
Sol·licitud
Per tant demana ser admès/a a la fase presencial del curs esmentat.
Signatura

Localitat, data:

DIRECTOR DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

V503-V13-0812-02-3

Generalitat
de Catalunya

Segell d’entrada

ANNEX
Instruccions per emplenar la sol·licitud
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Amb aquest imprès podeu sol·licitar la inscripció a la fase presencial del curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de
professor de formació viària.
Els aspirants hauran d’efectuar el pagament de 1.675,20 € d’acord amb el que disposa l’annex 8 de l’Ordre INT/99/2017,
de 22 de maig, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que gestiona el Departament d’Interior durant l’any
2017, en concepte de drets d’inscripció i participació a la fase presencial del curs.
Aquest pagament s’ha d’efectuar en qualsevol de les oficines de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “La Caixa”,
mitjançant el document de pagament prèviament expedit pels serveis territorials de trànsit corresponents. També es pot
realitzar el pagament amb targeta a les dependències dels serveis territorials corresponents. Els aspirants tindran 20
dies naturals per fer les inscripcions i acreditar el pagament.
Escriviu les dades de la sol·licitud en majúscules.
Empleneu totes les dades.
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 corresponent registre administratiu.
No oblideu signar aquest imprès.

Documentació que s’hi ha d’adjuntar
Aquesta sol·licitud haurà d’anar acompanyada del justificant acreditatiu del pagament dels drets i de la següent documentació
(base 5.5 de la convocatòria):
a)
b)
c)

d)

Fotocòpia compulsada del DNI o del document acreditatiu de la personalitat.
Fotocòpia compulsada del permís de conduir, per ambdues cares.
Fotocòpia compulsada del títol d’educació secundària obligatòria o del títol de tècnic de formació professional de grau
mitjà, equivalent o superior que posseeixi.
En el cas de títol equivalent, aquesta equivalència haurà d’estar acreditada mitjançant certificació expedida per
l’autoritat educativa corresponent. Així mateix, si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, caldrà disposar de
l’homologació corresponent del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Informe d’aptitud psicofísica exigit per a l’obtenció d’un permís de conduir del grup 2, que acrediti que reuneix les
aptituds requerides per a l’obtenció del permís esmentat, excepte que es tracti de persones amb un permís de la
classe B, o un permís extraordinari de la classe B, almenys, subjecte a condicions restrictives, amb una antiguitat
mínima de dos anys. L’informe esmentat serà expedit per un Centre de reconeixement de conductors acreditat.

Adreces dels registres on presentar les sol·licituds
Demarcació de Barcelona:
Plaça Espanya, 1
08015 Barcelona
Tel 93 567 40 00

Demarcació de Girona:
Plaça Pompeu Fabra, 1
17002 Girona
Tel 872 975 000

Demarcació de Lleida:
Rambla Ferran, 1, 3a planta
25007 Lleida
Tel 973 27 94 90

Demarcació de Tarragona:
Av. Roma, 7-9, baixos
43005 Tarragona
Tel 977 24 82 70

Horari de registre
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores, tot l’any

Generalitat
de Catalunya

