Sol·licitud d’acreditació com a centres de formació de qualitat
Dades de l’escola
Nom comercial

Núm. de registre (si és procedent)

Domicili

Núm.

Telèfon

Codi postal / Municipi

Adreça electrònica

Dades de les seccions/sucursals
Núm.

Domicili

Classes de permisos

Horari

Núm.

Domicili

Classes de permisos

Horari

Núm.

Domicili

Classes de permisos

Horari

Dades de la persona titular i de l’apoderat/ada o representant (si es tracta d’una societat)
Titular

DNI/NIF

Apoderat/ada o representant

Cognoms, nom / Raó social o denominació

Cognoms, nom

DNI/NIF

Dades del director / de la directora
DNI /NIF

Primer cognom

Segon cognom

Nom

Declaració responsable
En qualitat de titular de l’escola particular de conductors, declaro:
-

Que es compleixen tots els requisits que l’annex 2 del Decret 189/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix el procediment
d’acreditació de les escoles particulars de conductors com a centres de formació de qualitat, exigeix per poder acreditar-se
com a centre de formació de qualitat.

-

Que disposa de la documentació que acredita que compleix amb els requisits que li són exigits.

-

Que estic informat/ada que l’Administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades
declarades i la tinença de la documentació corresponent.

-

Que el titular o apoderat/representant que subscriu aquesta sol·licitud es compromet a mantenir, durant el temps que duri
l’acreditació, els requisits exigits per a la seva obtenció.

Consentiment
Autoritzo el Servei Català de Trànsit a consultar les dades sobre identitat personal mitjançant la Plataforma d’Integració i Col·laboració
Administrativa (PICA), en els termes que estableix el Decret 56/2009, de 7 d’abril.
Sí
No

Òrgans davant dels quals es presenta la sol·licitud
D’acord amb l’article 5 del Decret 189/2015, de 25 d’agost, pel qual s’estableix el procediment d’acreditació de les escoles particulars
de conductors com a centres de formació de qualitat, les sol·licituds d’acreditació com a centres de formació de qualitat s’han de
presentar davant el Servei Català de Trànsit. I es poden presentar per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de
Catalunya, o presencialment davant el Servei Català de Trànsit o a qualsevol oficina de la xarxa d’oficines de Gestió Empresarial
(OGE), d’acord amb el model normalitzat que és a disposició dels interessats al web http://transit.gencat.cat i al canal empresa
http://canalempresa.gencat.cat.

Informació del tràmit
-

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació justificativa corresponent.

-

El Servei Català de Trànsit, després d'examinar la sol·licitud i la documentació, podrà requerir la presentació de la documentació
complementària que consideri necessària, així com efectuar la visita de comprovació, d’acord amb la legislació específica
aplicable. Si s’incompleix el requeriment, s’entendrà que la persona interessada desisteix de la seva petició.

-

El termini màxim per dictar la resolució que atorgui o denegui l’acreditació és de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense
que s’hagi notificat la resolució expressa, la sol·licitud d’acreditació s’ha d’entendre estimada.

-

Als efectes de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem
que les dades personals recollides en aquest document s’incorporaran a un fitxer automatitzat del Servei Català de Trànsit, en
l’exercici de les competències que té atribuïdes. El responsable del fitxer és la persona titular de la Direcció del Servei Català de
Trànsit (Diputació, 355, 08009 Barcelona).

Signatura de la persona sol·licitant

Localitat i data

