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CAPACITACIÓ DE TRANSPORTISTES
OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ
L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT DE SERVEI PÚBLIC:

PROFESSIONAL

PER

Us informem que està previst per el proper mes de JUNY del 2015 la nova
convocatòria de les PROVES DE CAPACITACIÓ PROFESSIONAL, certificat
imprescindible, per poder exercir l’activitat de TRANSPORT NACIONAL I
INTERNACIONAL DE MERCADERIES DE SERVEI PÚBLIC I OPERADOR DE
TRANSPORTS (agència de transports, magatzemista – distribuïdor i transitari).
Aquesta Gestoria portarà a terme la realització d’ AQUEST CURS per a l’obtenció del
certificat de capacitació professional a través del Col·legi de Gestors de Catalunya
(Delegació de Girona), iniciant les classes el mes de FEBRER. El Curs tindrà lloc els
DILLUNS i DIJOUS de 20:30 h a 22:30 h amb una durada aproximada de 60 hores.

TENIM OBERTA LA MATRÍCULA. Degut a les places limitades per la realització
d’aquests cursos és important formalitzar la sol·licitud.

CERTIFICAT APTITUD PROFESSIONAL
CAP
FORMACIÓ CONTÍNUA
Dissabtes de 8h a 15h
o
Entre setmana de 18h a 21,30h
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CERTIFICAT D’APTITUD PER A CONDUCTORS PROFESSIONALS – CAP
Amb l’aprovació del Reial Decret 1032/2007, va entrar en vigor la regulació de la
qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de vehicles destinats al
transport per carretera, conegut amb el nom de CAP. Per tant, queden obligats a
obtenir el CAP, dins els períodes legalment establerts, les persones que disposin dels
tipus de permís de conduir C1, C1+E, C o C+E (mercaderies), D1, D1+E, D o D+E
(viatgers).
L’objectiu d’aquesta formació és la de disposar, a nivell europeu, d’una formació
obligatòria per a conductors professionals, en base a motius de millora de
qualitat/seguretat en la prestació de serveis.
FORMACIÓ CONTÍNUA:
Aquesta formació consisteix en la realització d’un curs de 35 hores en total, les quals
es podran realitzar de manera continuada o discontínua (per mòduls) dins el mateix
any natural; en l’opció discontínua, les classes han de ser com a mínim de 7 hores
consecutives. Un cop superat el curs i l’examen corresponent podrem sol·licitar
l’expedició del Certificat i la Targeta de qualificació, la qual s’haurà de portar
obligatòriament en el vehicle. Aquests coneixements s’hauran d’actualitzar en períodes
de 5 anys.
L’assistència a les classes és de caràcter obligatori. Per tenir dret a la realització de
les proves, s’ha d’obtenir la certificació de l’assistència del centre de formació; un cop
obtinguda, serà el propi centre el que realitzarà les corresponents proves.
CRESO té concertat aquests cursos a través d’un centre de formació autoritzat i amb
la corresponent homologació per part de la Generalitat de Catalunya – Direcció
General del Transport Terrestre.
CALENDARI D’OBTENCIÓ DEL CAP ABANS SETEMBRE 2015:
CONDUCTORS: C1, C1+E, C o C+E
(mercaderies)

CONDUCTORS: D1, D1+E, D o D+E
(viatgers)

Permís de conduir
acabat:

Obligació abans de:

Permís de conduir
acabat:

Obligació abans de:

7-8

10 de setembre del
2015

9-0

10 de setembre del
2015

Departament
Vehicles
CALENDARI CURSOS CAP CONTÍNUA 2015:
Recordar que les dates que determina el RD 1032/2007 són períodes límit, per
tant, les persones que es vegin afectades per els dígits del permís de conduir a
dalt ressenyats, abans del 10 de setembre del 2015 ja han de disposar del CAP.

INSCRIPCIÓ:
La inscripció al curs s’ha de formalitzar amb 15 dies d’antelació a la data en què es
vulgui iniciar aquest.
Per formalitzar la inscripció precisem de cada conductor:
1. DNI.
2. Permís de conduir.
3. Impresos d’inscripció i protecció de dades (LOPD 15/1999) degudament
signats.

Si l’empresa és la que es farà càrrec de la formació dels seus treballadors, us informem de la
possibilitat de gestionar les bonificacions a través de la Fundació Tripartita, per què la
formació no tingui cap cost per a l’empresa ni per al treballador.
El crèdit del qual disposa l’empresa es calcularà a partir de la plantilla mitja durant l’exercici
anterior i la quantia ingressada en concepte de quota de formació professional en dit exercici:
-

Les empreses de 1 a 5 treballadors disposaran d’un crèdit mínim de 420 € anuals.

-

Les empreses amb una plantilla superior:
1. Es calcularà la quota de formació professional sumen les caselles 501 de tots
els TC1 de l’any anterior. A aquesta quantitat s’aplicarà un 0,7%.
2. Sobre l’import obtingut, s’aplicaran els següents percentatges en funció de la
plantilla de l’empresa:
•

Plantilla de 6 a 9 treballadors: 100%

•

Plantilla de 10 a 49 treballadors: 75%

•

Plantilla de 50 a 249 treballadors: 60%

•

La quantia resultant serà el crèdit disponible per l’any en curs.

FONT: WWW.fundaciontripartita.org

