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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'INTERIOR
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
RESOLUCIÓ INT/229/2017, de 9 de febrer, per la qual es convoca un curs per a l'obtenció del certificat
d'aptitud de professor de formació viària.
Atès el Reial decret 1295/2003, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les escoles
particulars de conductors;
Atesa la disposició transitòria tercera del Reial decret 1295/2003, de 17 d'octubre, esmentat;
Atesos la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de competències executives en matèria de
trànsit i circulació de vehicles de motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya, i el Reial decret 391/1998, de
13 de març, sobre traspàs de serveis i funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en
matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor, complementat pel Reial decret 575/1999, de 9 d'abril, i pel
Reial decret 404/2000, de 24 de març;
Ateses les competències atribuïdes al Servei Català de Trànsit per l'article 2.4.b) de la Llei 14/1997, de 24 de
desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, i per l'article 18.1.l) del Decret 53/2015, de 14 d'abril, de
reestructuració del Servei Català de Trànsit;
Atès el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;
En ús de les atribucions que confereix a la presidència del Servei Català de Trànsit l'article 4 de la Llei
14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, i d'acord amb l'article 4.a) de la
Resolució INT/741/2011, de 17 de març, de delegació de competències del conseller d'Interior en diversos
òrgans del Departament,

Resolc:

Article 1
Convocar un curs per a l'obtenció del certificat d'aptitud de professor de formació viària.

Article 2
La convocatòria es realitzarà d'acord amb les bases que figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

Article 3
Contra aquesta Resolució de convocatòria i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, les persones
interessades poden interposar potestativament, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, recurs de reposició davant la directora del
Servei Català de Trànsit en el termini d'un mes previst a l'article 124 de la Llei esmentada, o bé recurs
contenciós administratiu, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos, davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei esmentada.
Aquests terminis es compten a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
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Barcelona, 9 de febrer de 2017

P. d. (Resolució INT/741/2011, de 17 de març, DOGC de 25.3.2011)
Eugenia Doménech Moral
Directora

Annex
Bases

–1 Requisits de les persones aspirants
1.1 D'acord amb el que estableix l'article 46 del Reial decret 1295/2003, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament regulador de les escoles particulars de conductors, per participar en el procediment previ de selecció
i, per tant, en el curs de formació, és necessari:
a) Estar en possessió del títol d'educació secundària obligatòria o del títol de tècnic de formació professional de
grau mitjà, o acreditar documentalment que es posseeixen estudis equivalents o superiors.
b) Ser titular del permís de conduir ordinari de la classe B, almenys, amb una antiguitat mínima de dos anys.
c) Tenir les aptituds psicofísiques i psicotècniques que s'exigeixen per a l'obtenció d'un permís de conduir del
grup 2, segons el que disposa l'article 45 del Reglament general de conductors. No obstant això, les persones
que, sense tenir-les, estiguin en possessió d'un permís de conducció de la classe B o un permís extraordinari
de la classe B, almenys, subjecte a condicions restrictives, amb una antiguitat mínima de dos anys, obtingut a
l'empara del que disposa l'article 7.2 del Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 818/2009,
de 8 de maig, podran obtenir un certificat d'aptitud limitat a ensenyaments de caràcter teòric.
1.2 Els requisits establerts a la base 1.1 s'han d'haver complert el dia en què finalitzi el termini de presentació
de sol·licituds i continuar vigents durant el procés formatiu.
1.3 Les persones aspirants han de satisfer els drets d'examen.

–2 Sol·licituds
2.1 Impresos de sol·licitud
Les sol·licituds per prendre part a la convocatòria s'han d'adreçar a la secretaria del Tribunal a la Subdirecció
General de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit, amb adreça al carrer de la Diputació, 355, codi postal
08009 de Barcelona. Aquestes sol·licituds es poden formalitzar telemàticament a l'adreça web
transit.gencat.cat o bé a les dependències del Servei Català de Trànsit, mitjançant el model establert a aquest
efecte que es troba a disposició de les persones interessades en els llocs que consten a l'apartat 2.2.
2.2 Llocs per presentar les sol·licituds.
Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria es poden presentar telemàticament a través del web
del Servei Català de Trànsit o als registres següents:
Registre del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona del Servei Català de Trànsit: plaça d'Espanya, 1, 08015
Barcelona.
Registre del Servei Territorial de Trànsit de Girona del Servei Català de Trànsit: plaça de Pompeu Fabra, 1,
17002 Girona.
Registre del Servei Territorial de Trànsit de Lleida del Servei Català de Trànsit: rambla de Ferran, 1, 3r, 25007
Lleida.
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Registre del Servei Territorial de Trànsit de Tarragona del Servei Català de Trànsit: avinguda de Roma, 7-9,
baixos, 43005 Tarragona.
Així mateix, es poden presentar en qualsevol dels llocs i pels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2.3 El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució al DOGC.
2.4 Per emplenar la sol·licitud, les persones aspirants han de tenir en compte les instruccions següents:
a) Cal escriure les dades en majúscula de forma clara i perfectament llegible.
b) Cal consignar totes les dades.
c) És imprescindible que la sol·licitud l'empleni la persona aspirant. També és imprescindible que la persona
aspirant signi la declaració jurada o promesa, inclosa en la sol·licitud, que compleix els requisits per prendre
part en el curs, d'acord amb els requisits de la base 1.
2.5 Juntament amb la sol·licitud formulada segons la base 2.1, i dins el termini establert a la base 2.3, les
persones aspirants exemptes de realitzar 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 d'adjuntar una fotocòpia compulsada del permís de conducció on s'acrediti aquesta circumstància.
2.6 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
esmentada.
Si la sol·licitud d'inscripció es fa a través del web, el pagament es pot efectuar en línia amb targeta de crèdit o
en qualsevol de les oficines de la "la Caixa", mitjançant el document de pagament que es pot imprimir des de
la pàgina esmentada.
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", 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 es pot fer el pagament
amb targeta de crèdit a les dependències dels serveis territorials de Trànsit corresponents.
Un cop s'hagi efectuat el pagament, es presentarà la sol·licitud a l'Administració acompanyada d'un justificant
de pagament que acrediti que la persona aspirant ha abonat els drets d'examen.
La manca d'acreditació del pagament dins el termini de presentació de sol·licituds determina l'exclusió de la
persona aspirant. El pagament de la taxa no substitueix en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud
davant l'Administració, juntament amb la declaració jurada o promesa i la documentació a què fa referència la
base 2.5, si s'escau, i en els llocs i el termini que estableixen les bases 2.2 i 2.3.

–3 Comunicació de dates i de llistes
3.1 Una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, es farà pública la llista provisional de les
persones admeses i excloses d'aquesta convocatòria i el motiu de l'exclusió, a les seus dels serveis territorials
de Trànsit, a través de la pàgina web transit.gencat.cat i per qualsevol altre mitjà, si es considera necessari.
3.2 Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies, a comptar de l'endemà de la publicació
esmentada, per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s'hagin pogut produir
en la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses o per adjuntar la documentació requerida per
la convocatòria.
En el cas que les persones aspirants excloses no esmenin dins d'aquest termini els defectes imputables a elles
o no adjuntin la documentació preceptiva que hagi motivat la seva exclusió provisional, s'arxivarà la seva
sol·licitud sense cap altre tràmit.
Una vegada examinades les al·legacions i la documentació que s'hagin presentat en el termini esmentat, el
tribunal farà pública, pel mateix procediment, la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses i
els motius d'exclusió. Posteriorment es faran públics la data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova.
Amb l'exposició de la llista al web del Servei Català de Trànsit i als taulers d'anuncis dels serveis territorials de
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Trànsit que s'esmenten a la base 2.2, es considerarà efectuada la notificació oportuna a les persones
interessades.
3.3 Les llistes provisional i definitiva de les persones aspirants que hagin superat les proves corresponents al
procediment previ de selecció es faran públiques a les seus dels serveis territorials de Trànsit, a través de la
pàgina web transit.gencat.cat i per qualsevol altre mitjà si es considera necessari.
La llista definitiva inclourà les persones aspirants que resultin aptes en les proves del procediment previ de
selecció i les exemptes en les proves esmentades, d'acord amb el que disposa la base 5.7.
3.4 Per a cadascuna de les proves a què fa referència la base 4 es farà una única crida; les persones aspirants
que no compareguin a la crida per a la realització de les proves en el lloc, la data i l'hora assenyalats seran
definitivament excloses del procediment selectiu independentment de quina sigui la causa que es pugui
al·legar.
3.5 La publicació de l'anunci de la realització de la segona prova es farà als llocs indicats a la base 3.3, amb
una antelació mínima de tres dies.
3.6 Les persones aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïdes del document nacional
d'identitat o del document acreditatiu de la seva personalitat, i en el cas de persones estrangeres, de la targeta
de residència o d'identitat en vigor o, si no, del passaport. Se'n podrà exigir la presentació en qualsevol
moment. Per poder fer la prova pràctica del procediment previ de selecció, les persones aspirants hauran
d'anar proveïdes, a més, del permís de conducció i de la documentació del vehicle amb el qual es farà la prova
(permís de circulació, targeta d'inspecció tècnica i l'últim rebut de l'assegurança obligatòria). La manca de
presentació d'aquesta documentació determina l'exclusió automàtica de la persona aspirant del procediment
selectiu.
3.7 Si es té coneixement del fet que alguna de les persones aspirants no posseeix la totalitat dels requisits
exigits per aquesta convocatòria, el tribunal en podrà acordar l'exclusió, en qualsevol moment del procediment
selectiu, durant la realització del curs i fins a l'emissió del certificat, amb l'audiència prèvia de la persona
interessada, i, en tot cas, es posaran en coneixement de les autoritats competents les inexactituds i les
falsedats comprovades, a l'efecte pertinent.

–4 Procediment previ de selecció
Les persones aspirants admeses hauran de superar un procediment previ de selecció amb caràcter eliminatori
que constarà de les proves següents:
4.1 Primera prova: prova teòrica.
Consistirà a contestar per escrit amb un sistema d'elecció múltiple un qüestionari de trenta preguntes més tres
de reserva sobre normes i senyals reguladors de la circulació i qüestions de seguretat viària. Aquest qüestionari
d'elecció múltiple constarà de dues o tres respostes alternatives de les quals només una és correcta. La durada
de la prova serà de 35 minuts.
En cas que el tribunal acordi anul·lar alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció en
totes les respostes plantejades o perquè hi ha més d'una alternativa correcta s'inclourà, a l'efecte del càlcul de
la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.
Serà procedent la interrupció i declaració de no apte en la prova de l'aspirant que pertorbi l'ordre durant la
prova o cometi o intenti cometre frau en la seva realització, sigui quina sigui la seva forma o procediment.
La qualificació serà d'apte o no apte. Només obtindran la qualificació d'apte les persones aspirants que
responguin correctament vint-i-vuit preguntes o més. Únicament podran accedir a la segona prova les
persones aspirants declarades aptes a la primera prova.
4.2 Segona prova: prova pràctica.
Es farà una prova pràctica d'una durada aproximada de 25 minuts sobre tècnica i domini de la conducció en
vies obertes al trànsit. Aquesta prova anirà adreçada a comprovar l'aptitud i l'experiència de la persona
aspirant en la conducció del vehicle i en el compliment de les normes i senyals reguladors de la circulació, així
com el seu comportament i actituds en relació amb diversos factors que intervenen en el trànsit i la seva
capacitat d'adaptació a les incidències i situacions de la circulació, amb especial atenció a la seguretat.
La prova es farà amb un turisme, apte per circular i amb canvi de marxes manual, proporcionat per la mateixa
persona aspirant.
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Per a la realització d'aquesta prova, la persona interessada anirà acompanyada d'un examinador de la Direcció
General de Trànsit del Ministeri de l'Interior i la qualificació serà d'apte o no apte.
El tribunal determinarà els criteris de qualificació d'aquesta prova, que es publicaran amb antelació suficient.

–5 Curs de formació
5.1 Poden participar en el curs de formació les persones aspirants que superin la primera i la segona prova
corresponents al procediment previ de selecció o que hagin resultat exemptes d'aquest procediment previ
d'acord amb la base 5.7.
5.2 Característiques del curs.
El curs constarà de dues fases: la primera, d'ensenyament a distància, i la segona, presencial, ambdues de
caràcter eliminatori.
La llengua utilitzada en el desenvolupament del curs i en el material didàctic de suport és el català.
5.3 Fase d'ensenyament a distància.
Aquesta fase té caràcter eliminatori. L'ensenyament i les avaluacions corresponents es faran sobre les matèries
que s'especifiquen a continuació:
1. Normes i senyals reguladors de la circulació.
2. Qüestions de seguretat viària, conducció econòmica, medi ambient i contaminació, i accidents de trànsit.
3. Reglamentació general de vehicles i, especialment, vehicles pesants, de transport de persones i
mercaderies, prioritaris i especials, assegurança d'automòbils, tramitació administrativa, normativa que regula
els permisos de conduir, classes i proves d'aptitud per a la seva obtenció i normativa que regula l'aprenentatge
de la conducció i els centres de formació de conductors.
4. Pedagogia aplicada a la conducció.
5. Psicologia aplicada a la conducció.
6. Mecànica i entreteniment simple dels automòbils.
7. Comportament i primers auxilis en cas d'accident de trànsit.
La fase d'ensenyament a distància tindrà una avaluació per a cada matèria, de caràcter alliberador. S'hauran
de superar totes les matèries per optar a la fase presencial.
L'avaluació esmentada tindrà una única possibilitat de recuperació. En l'avaluació de recuperació la qualificació
serà qualitativa, és a dir, recuperada o no recuperada. Per obtenir la qualificació global corresponent a
l'ensenyament a distància se sumaran les puntuacions obtingudes de cadascuna de les matèries de l'avaluació
ordinària. (En el cas que s'hagi recuperat alguna matèria, per obtenir la puntuació global s'utilitzarà la
puntuació obtinguda en l'avaluació ordinària.)
En aquesta fase, cadascuna de les matèries o assignatures que en formen part consta de trenta preguntes més
tres de reserva que es qualifiquen de 0 a 30 punts, excepte la matèria de primers auxilis, que consta de
quinze preguntes més dues de reserva i es qualifica de 0 a 15 punts. Per cada resposta contestada
correctament s'obté la puntuació d'1 punt.
Per superar cada matèria és necessari contestar correctament en cada avaluació, almenys, vint-i-dues
preguntes de les trenta formulades (és a dir, obtenir 22 punts). Se n'exceptua la matèria de primers auxilis, en
què s'hauran de contestar correctament onze preguntes de les quinze formulades (és a dir, s'hauran d'obtenir
11 punts).
En cas que s'acordi l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció en totes
les respostes plantejades o perquè hi ha més d'una alternativa correcta s'inclourà, a l'efecte del càlcul de la
qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.
Tant per a l'avaluació ordinària com per a la de recuperació, per efectuar aquest exercici els alumnes
disposaran de 35 minuts per a cadascuna de les matèries a les quals hagin de contestar, excepte per a la
matèria de primers auxilis, en què disposaran de 20 minuts.
Per realitzar les avaluacions, els aspirants hauran de portar el document nacional d'identitat o el document
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acreditatiu de la seva personalitat, i en el cas de persones estrangeres, la targeta de residència o d'identitat en
vigor o, si no, el passaport.
Per obtenir la puntuació global de la fase a distància dels aspirants que, de conformitat amb el que disposa la
base 5.7, resultin exempts d'alguna de les matèries perquè l'havien aprovat a la convocatòria establerta per la
Resolució INT/1682/2014, d'11 de juliol, s'aplicarà el criteri següent: en les matèries exemptes la puntuació
serà la qualificació obtinguda en la fase a distància de la matèria exempta, a la convocatòria esmentada.
5.4 Llistes provisional i definitiva de la fase d'ensenyament a distància.
La llista provisional de persones aspirants aptes i no aptes en les proves d'aquesta fase es farà pública a les
seus dels serveis territorials de Trànsit, a través de la pàgina web transit.gencat.cat i per qualsevol altre mitjà
si es considera necessari.
El tribunal farà pública la llista definitiva de persones aspirants aptes i no aptes en les proves d'aquesta fase i
la llista de persones que hagin superat la fase a distància del curs amb les qualificacions globals, a les seus
dels serveis territorials de Trànsit, a través de la pàgina web transit.gencat.cat i per qualsevol altre mitjà si es
considera necessari.
5.5 Inscripció a la fase presencial del curs de formació.
Si per desenvolupar la fase presencial del curs es fa necessari distribuir els alumnes en més d'un torn, abans
de l'inici de cada torn es publicarà la llista de persones aspirants convocades en aquell torn presencial i s'obrirà
el termini d'inscripció al torn esmentat, a les seus dels serveis territorials de Trànsit i a través del web del
Servei Català de Trànsit.
Cada vegada que s'hagi d'obrir el període d'inscripció a un nou torn, es publicarà la llista de persones aspirants
convocades al torn esmentat, a les seus dels serveis territorials de Trànsit i a través del web del Servei Català
de Trànsit.
Les persones que, d'acord amb el que estableixen les bases 5.3 i 5.4, accedeixin a la fase presencial hauran de
satisfer, d'acord amb el que estableix la base 2.6, abans del començament del torn d'aquesta fase que els
correspongui, la taxa per la inscripció i participació en la fase de presència del curs per obtenir el certificat
d'aptitud de professor de formació viària que resulti vigent en el moment de l'inici del torn corresponent.
Per fer la inscripció al torn de la fase presencial que li correspongui, es presentarà a l'Administració la
sol·licitud d'inscripció en el model establert a aquest efecte juntament amb el justificant, que acreditarà que la
persona aspirant ha abonat els drets. Les persones aspirants tindran vint dies naturals per fer les inscripcions i
aportar la documentació següent:
a) Fotocòpia compulsada del DNI o del document acreditatiu de la seva personalitat.
b) Fotocòpia compulsada del permís de conduir, per ambdues cares.
c) 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 Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
d) Informe d'aptitud psicofísica exigit per a l'obtenció d'un permís de conduir del grup 2, expedit per un centre
de reconeixement de conductors acreditat, sense perjudici del que estableix la base 1.1, lletra c).
Si de l'examen d'aquests documents es dedueix que algun dels interessats no reuneix els requisits exigits a la
base 1, se li requerirà que, en un termini de deu dies, esmeni la mancança o aporti els documents preceptius.
Si dins del termini fixat en el paràgraf anterior no es presenta la documentació requerida o del seu examen es
dedueix que la persona aspirant no té algun dels requisits exigits a la base 1, i una vegada examinades les
al·legacions que, si s'escau, es presentin, quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la
responsabilitat en què pugui incórrer per falsedat en la sol·licitud d'admissió al curs.
Una vegada examinades les al·legacions que, si s'escau, es presentin, es publicarà la relació definitiva de
persones admeses al torn corresponent de la fase presencial, a les seus dels serveis territorials de Trànsit i a
través del web del Servei Català de Trànsit. Les persones que no hagin satisfet els drets d'inscripció per al
desenvolupament del curs en la fase presencial quedaran excloses del procediment i quedaran anul·lades totes
les seves actuacions.
5.6 Fase presencial.
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Els alumnes que superin totes les matèries de la fase a distància passaran, per ordre de la qualificació global
obtinguda en la fase anterior, a realitzar la fase presencial. En cas d'empat l'ordre serà per edat, de més a
menys edat.
Per assistir a la fase presencial, el desenvolupament de la qual es durà a terme d'acord amb el que disposa la
base 5.8, els aspirants es distribuiran en tants grups i torns com sigui necessari. L'assignació de torn per a la
realització de la fase presencial es farà tenint en compte la puntuació global obtinguda. En el cas que algun
alumne sol·liciti endarrerir el seu torn, el tribunal resoldrà d'acord amb criteris d'organització del curs i prèvia
acreditació de la impossibilitat de realitzar el curs en el torn assignat.
Les persones aspirants que siguin convocades a la fase presencial i no hi assisteixin perdran els seus drets.
Aquesta fase té una durada màxima de dotze setmanes. La temàtica a tractar recull ensenyaments teòrics i
pràctics que aprofundiran en les assignatures de la fase a distància per facilitar l'aplicació pedagògica i pràctica
de les matèries del curs.
La fase presencial es qualifica pel sistema d'avaluació continuada amb possibilitat de recuperació d'avaluacions
no superades, amb proves que demostrin la integració i la globalització dels coneixements.
Els alumnes que no finalitzin o no superin la fase presencial hauran d'acollir-se al sistema de recuperació que
determini la direcció del curs. En cas que no aconsegueixin recuperar les matèries no superades, es
considerarà no superat el curs, per la qual cosa no obtindran el certificat de professor de formació viària.
Les persones que no finalitzin o no superin la fase de presència podran repetir-la íntegrament, per una sola
vegada, en el següent curs que es convoqui.
Als alumnes que superin la fase presencial se'ls expedirà el certificat d'aptitud de professor de formació viària,
després d'haver efectuat el pagament de la taxa que resulti vigent en el moment que se sol·liciti el certificat.
5.7 Exempcions.
5.7.1 Procediment de selecció.
Estan exemptes de realitzar el procediment previ de selecció previst a la base 4 les persones que hagin
superat de forma definitiva, i per mitjà d'examen, les proves d'aquest procediment previ realitzades en els
cursos per a l'obtenció del certificat d'aptitud de professor de formació viària convocats per la Resolució
INT/1682/2014, d'11 de juliol, del Servei Català de Trànsit; per la Resolució de 17 de desembre de 2014 de la
Direcció General de Trànsit del Ministeri de l'Interior, i per la Resolució de 12 de gener de 2015 de la Direcció
de Trànsit del Govern Basc i de les convocades posteriorment per aquests organismes.
Així mateix, estan exempts de realitzar el procediment previ de selecció els aspirants que, a la convocatòria
INT/1682/2014, d'11 de juliol, hagin superat per mitjà d'examen alguna de les matèries de la fase
d'ensenyament a distància.
Estan exemptes de realitzar la prova pràctica del procediment previ de selecció les persones aspirants que, pel
fet de no tenir les condicions d'aptitud psicofísiques necessàries per obtenir un permís de conduir del grup 2,
s'hi presentin per obtenir un certificat d'aptitud de professor de formació viària limitat a ensenyaments de
caràcter teòric.
També estan exemptes de realitzar la prova pràctica del procediment previ de selecció les persones aspirants
que siguin titulars de permisos de conducció en vigor de les classes C1 o superiors obtinguts abans de la data
de publicació d'aquesta convocatòria.
5.7.2 Fase d'ensenyament a distància.
Les persones que hagin superat els exàmens d'avaluació sobre alguna de les matèries de la fase
d'ensenyament a distància del curs que fixa la base 5.3 de la Resolució INT/1682/2014, d'11 de juliol, restaran
exemptes de realitzar l'avaluació sobre la matèria o matèries esmentades, llevat que optin per realitzar les
proves per obtenir una nova qualificació. Una vegada exercida aquesta opció, no es podrà modificar.
Als efectes del que disposa el paràgraf anterior, només es tindran en compte aquelles assignatures de les quals
els interessats s'hagin examinat en la convocatòria immediatament anterior, és a dir, en la realitzada per la
Resolució INT/1682/2014, d'11 de juliol, i per tant no es poden aplicar aquestes exempcions a les assignatures
respecte de les quals s'hagi exercit exempció en la convocatòria esmentada.
Queden exemptes de realitzar la fase d'ensenyament a distància les persones que hagin assistit a la fase
presencial del curs en la convocatòria realitzada per la Resolució INT/1682/2014, d'11 de juliol, i no l'hagin
superat. Aquestes persones hauran de realitzar la fase de presència íntegrament.
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5.7.3 Queden exemptes de realitzar la prova prèvia de selecció i la fase d'ensenyament a distància les
persones que hagin obtingut un certificat d'aptitud de professor de formació viària limitat a ensenyament de
caràcter teòric i acreditin que tenen les aptituds psicofísiques exigides al grup 2 de conductors i sol·licitin
certificat d'aptitud sense limitacions.
Aquestes exempcions només s'aplicaran als aspirants que compleixin les condicions esmentades abans que
finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
5.8 Dates i llocs de realització del curs.
Les dates i llocs de realització de les proves corresponents a les avaluacions de la fase a distància del curs de
formació s'anunciaran amb una antelació mínima de 48 hores en els taulers informatius de les seus dels
serveis territorials de Trànsit i a través del web del Servei Català de Trànsit.
Així mateix, s'anunciaran les dates i llocs en què es farà la fase presencial del curs de formació.

–6 Lloc de realització
Les proves de selecció, les avaluacions de la fase a distància i la fase presencial del curs s'anunciaran de la
manera que consta al punt 5.8.

–7 Direcció i secretaria del curs
Directora del curs: Carmen López García.
Suplent: M. Farners de Cruz i Puig.
Secretària del curs: Mercè Solé Mas.
Suplent: Cristina Reichert Peña.

–8 Tribunal qualificador
8.1 Als efectes de comunicacions i incidències, la seu del tribunal serà la següent: Tribunal per a l'obtenció del
certificat d'aptitud de professor de formació viària.
Subdirecció General de Seguretat Viària
Servei Català de Trànsit
Carrer Diputació, 355
08009 Barcelona
8.2 Es constitueix el tribunal qualificador del curs, amb la composició següent:
President: Rafael Olmos i Salaver.
Suplent: Anna Pintó i Piera.
Secretària: Mercè Solé Mas.
Suplent: Cristina Reichert Peña.
Vocals:
Maria Assumpció Gil Yubero.
Suplent: Núria Gómez Morell.
Eusebi del Olmo i Ferrús.
Suplent: Maria Trilla Baldomà.
Maria del Carmen Padial Sayas.
Suplent: Adrià Puigpelat Marín.
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Beatriz Fuentesaúco Homs.
Suplent: Margarita Bruna Pérez.
M. Farners de Cruz i Puig.
Suplent: Mònica Roche Vallès.
Carmen López García.
Suplent: Albert Balanzà i Prims.
8.3 El tribunal és l'òrgan competent per resoldre els dubtes que es plantegin i prendre els acords necessaris
per al bon funcionament i desenvolupament del curs.

–9 Recursos
9.1 Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de la directora del Servei Català de Trànsit, si
aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de
continuar en la convocatòria, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les
persones interessades poden interposar potestativament, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, recurs
de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant la
directora del Servei Català de Trànsit, o bé recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 10 de la Llei esmentada.
9.2 Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen directament
o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar en la convocatòria, o
produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades poden
interposar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada
davant la directora del Servei Català de Trànsit, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, i l'article 76 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

(17.046.029)
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