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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 3855 - 01/04/2003
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
z

DECRET 87/2003, de 18 de març, sobre autoritzacions de transport públic de mercaderies per
carretera d'àmbit limitat a Catalunya. (Pàg. 6739)

[Sumari || Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici]
DECRET
87/2003, de 18 de març, sobre autoritzacions de transport públic de mercaderies per carretera d'àmbit
limitat a Catalunya.
L'article 9.15 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència
exclusiva sobre els transports per carretera que transcorren íntegrament pel territori de Catalunya.
Aquesta competència permet regular el sector del transport de mercaderies per carretera a Catalunya
en funció de les necessitats que es puguin detectar per al seu correcte desenvolupament.
A nivell comunitari, l'accés a la professió de transportista de mercaderies i de viatgers per carretera
es conté en la Directiva 96/26/CE del Consell, de 29 d'abril, modificada per la Directiva 98/76/CE
del Consell, d'1 d'octubre. De conformitat amb aquesta Directiva, les empreses que decideixin
exercir la professió de transportista per carretera han de ser honorables, posseir la capacitat financera
apropiada i satisfer el requisit de competència professional.
Tanmateix, la Directiva esmentada estableix de forma expressa que no serà d'aplicació a les
empreses que realitzin activitats de transport de mercaderies per carretera mitjançant vehicles de
motor o de conjunts de vehicles el pes màxim autoritzat dels quals no superi les 3,5 tones. Aquest
límit pot ser rebaixat pels estats membres per a la totalitat o per a una part de les categories de
transport.
En coherència amb la línia traçada per la Unió Europea de donar un tractament més flexible a
l'activitat de transport de mercaderies per carretera amb vehicles de motor de menys de 3,5 tones de
massa màxima autoritzada, per mitjà d'aquest Decret es crea una nova autorització administrativa per
a l'exercici d'aquesta activitat en l'àmbit territorial de Catalunya, amb la determinació d'uns
requeriments específics quant al nivell de qualificació professional exigit per al seu atorgament, que
serà acreditat mitjançant la superació d'unes proves específiques de capacitació professional. Aquest
règim específic es justifica en la seva escassa repercussió sobre el mercat dels transports, en tractarse d'una activitat limitada, per la capacitat de càrrega dels vehicles.
Per tot això, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de
Política Territorial i Obres Publiques i de conformitat amb el Govern,
Decreto:
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Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Autorització administrativa
1.1 Per realitzar l'activitat de transport públic de mercaderies per carretera amb vehicles de motor
d'entre 2 i 3,5 tones de massa màxima autoritzada es requereix l'obtenció prèvia, en la forma i les
condicions previstes en aquest Decret, de la corresponent autorització administrativa que habilita per
fer transport que transcorri íntegrament pel territori de Catalunya.
1.2 Aquesta autorització faculta per a la prestació de serveis de transport de mercaderies amb un
vehicle concret, la matrícula del qual ha de constar en l'autorització corresponent.
1.3 En tot cas, no es requereix autorització administrativa per a la prestació de serveis de transport
públic de mercaderies en vehicles amb una massa màxima autoritzada de fins a 2 tones.
Article 2
Documentació de l'autorització
2.1 Aquesta autorització administrativa es documenta per mitjà de l'expedició de la targeta de
transport de la classe MDL-autonòmica, en la qual s'ha d'especificar el número de l'autorització, la
identificació de la persona titular, el seu domicili, el vehicle al qual està referida l'autorització i la
resta de circumstàncies de l'activitat que determini la direcció general competent en matèria de
transports.
2.2 La variació de les dades que han de constar en la targeta de transport ha de donar lloc a la
substitució per una altra, les especificacions de la qual s'han d'ajustar a la modificació autoritzada.
2.3 La realització del visat de l'autorització de transport comporta l'expedició d'una nova targeta, que
substituirà la corresponent al període immediatament anterior.
Capítol II
Règim de l'autorització i procediments
Secció I
Requisits d'obtenció de l'autorització
Article 3
Òrgan competent
La tramitació i resolució dels procediments previstos en aquest capítol correspon a la direcció
general competent en matèria de transports, a través del servei territorial que sigui competent en
funció del lloc on s'hagi de domiciliar l'autorització.
Article 4
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Requisits per obtenir l'autorització
La persona titular de l'autorització ha de complir en tot moment els requisits següents:
a) Ser persona física, sense que es pugui atorgar l'autorització de forma conjunta a més d'una persona
ni a comunitats de béns, o persona jurídica, cas en què ha de revestir la forma de societat mercantil,
societat laboral o cooperativa de treball associat.
Aquest requisit s'ha d'acreditar, en el cas de persones físiques, mitjançant la presentació del
document nacional d'identitat o document equivalent en el cas d'estrangers, i el corresponent número
d'identificació fiscal. En el cas de persones jurídiques, s'ha de presentar el document de constitució i
la targeta d'identificació fiscal, i acreditar la inscripció al Registre mercantil o al que correspongui.
b) Tenir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea o d'un estat no membre amb el qual,
en virtut del que preveuen tractats o convenis internacionals subscrits per Espanya, no sigui exigible
el requisit de la nacionalitat.
c) Complir el requisit de capacitació professional en els termes que preveu l'article 5.
d) Complir el requisit d'honorabilitat. S'entén que es compleix aquest requisit quan no hi concorren
cap de les circumstàncies següents:
Haver estat condemnades, per sentència ferma, por delictes dolosos amb pena igual o superior a sis
mesos, mentre no se n'hagi extingit la responsabilitat penal.
Haver estat condemnades, per sentència ferma, a les penes d'inhabilitació o suspensió, llevat que
s'haguessin imposat com a accessòries i la professió de transportista no tingués relació directa amb el
delicte comès, durant el temps pel qual s'hagués imposat la pena.
Haver estat sancionades de forma reiterada, mitjançant resolució ferma en via administrativa, per
infraccions molt greus en matèria de transport.
Haver estat sancionades de forma reiterada, mitjançant resolució ferma en via administrativa, per
infraccions molt greus en matèria fiscal, laboral o de la Seguretat Social, de seguretat viària o de
medi ambient.
El compliment d'aquest requisit s'ha d'acreditar mitjançant declaració responsable de la persona
titular de l'autorització, o en el cas de persona jurídica de les persones que de manera efectiva i
permanent dirigeixen l'empresa, conforme no hi concorren cap de les circumstàncies abans
esmentades.
Excepcionalment, l'òrgan administratiu competent pot exigir a més de la declaració responsable la
presentació d'una certificació expedida pel Registre general de penats i rebels en aquells casos en què
sorgeixin dubtes raonables i degudament motivats quant a la veracitat d'aquella declaració.
Quan la titular de l'autorització sigui una persona jurídica, el compliment del requisit d'honorabilitat
s'ha d'acreditar en relació amb cadascuna de les persones que, de forma efectiva i permanent,
dirigeixen l'empresa.
e) Disposar d'una capacitat econòmica d'almenys 3.000 euros per vehicle. El compliment d'aquest
requisit s'ha d'acreditar, en el cas de persones físiques, amb la darrera declaració o document d'ingrés
de l'impost sobre el patrimoni de les persones físiques, o amb una certificació expedida per una
entitat financera legalment reconeguda, acreditativa de la suficiència de la seva capacitat econòmica,
o amb una declaració responsable de la persona sol·licitant de complir el requisit, amb la qual
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s'hauran acompanyar altres documents comptables, comercials o financers justificatius de posseir
actius disponibles, propietats incloses, que la persona pugui utilitzar com a garantia i que confirmin
la declaració.
En el cas de persones jurídiques s'ha de presentar algun dels documents següents:
Llibre d'inventaris i comptes anuals de l'empresa.
Còpia del balanç del darrer exercici recollit al llibre d'inventaris i comptes anuals de l'empresa.
Certificació expedida pel secretari del Consell d'Administració o òrgan equivalent de l'empresa, amb
el vistiplau del president, acreditativa del contingut de les anotacions relatives al capital social i
reserves que figurin al balanç recollit en el llibre d'inventaris i comptes anuals de l'empresa, referit al
darrer exercici.
f) Complir les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social previstes a la legislació vigent, segons el
que preveuen els articles 6 i 7.
g) Disposar almenys d'un vehicle que tingui capacitat de tracció pròpia, matriculat i habilitat per
circular, i que tingui vigent la darrera inspecció tècnica corresponent. El vehicle al qual inicialment
s'hagi d'adscriure l'autorització prevista en aquest Decret no pot superar, en el moment de
l'adscripció, l'antiguitat de sis anys, comptats des de la seva primera matriculació.
La persona interessada ha de disposar del vehicle en règim de propietat o usdefruit, arrendament
financer tipus lísing o similar, o arrendament ordinari.
El compliment del previst en aquesta lletra s'ha d'acreditar amb la presentació del permís de
circulació i de la fitxa d'inspecció tècnica. En el cas de l'arrendament ordinari s'ha de presentar el
contracte d'arrendament del vehicle, en el qual ha de figurar el termini de duració, la identificació de
l'empresa de lloguer i les dades del vehicle i de l'autorització de lloguer.
h) Disposar d'un nombre de conductors i conductores, proveïts de permís de conducció de classe
adequada, igual o superior al 80 per 100 del nombre de vehicles de què disposi l'empresa, i
s'arrodonirà per defecte a la unitat el nombre de conductors resultant, sense que la xifra resultant
d'aquest arrodoniment pugui ser inferior a un. Els conductors i conductores han de figurar a la
plantilla de l'empresa en situació d'alta en el règim que correspongui de la Seguretat Social.
El que preveu aquesta lletra s'ha d'acreditar amb la presentació dels permisos de conduir i de la
documentació corresponent a la situació d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social.
Article 5
Compliment i acreditació del requisit de capacitació professional
5.1.1 El requisit de capacitació professional s'ha de complir, en el cas d'empresa individual, per la
persona titular de l'autorització. Si la persona titular de l'autorització és una empresa col·lectiva o una
persona física que no compleix aquest requisit per ella mateixa cal que l'acrediti, com a mínim, una
persona que reuneixi conjuntament les condicions següents:
a) Tenir conferits poders generals per representar l'empresa en les operacions pròpies del seu tràfic
ordinari, ja sigui amb caràcter exclusiu o solidàriament o mancomunada amb d'altres, i que hi hagi
constància d'aquest apoderament en un registre o document públic.
b) Tenir conferit poder de disposició de fons sobre els principals comptes bancaris de l'empresa per a
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les operacions pròpies del seu tràfic ordinari, ja sigui amb caràcter exclusiu o solidàriament o
mancomunadament amb d'altres.
c) Figurar en la plantilla de personal de l'empresa i estar donat d'alta en el règim que correspongui de
la Seguretat Social com a personal directiu, o ser propietària almenys d'un 15 per 100 del capital de
l'empresa.
5.1.2 Una mateixa persona no podrà capacitar professionalment al mateix temps més d'una empresa,
excepte en el supòsit d'empreses el capital de les quals pertanyi en més d'un 50 per cent a una
mateixa persona. En els supòsits que una sola persona capaciti més d'una empresa és suficient que
els requisits indicats a l'article 5.1.1 es reuneixin en relació amb una de les empreses capacitades.
5.1.3 Aquests requisits no són exigibles quan el titular de l'autorització sigui una persona física i els
requisits esmentats a l'article 5.1.1 els reuneixi el seu o la seva cònjuge.
5.2 Els requisits exigits en el número 1 s'han d'acreditar mitjançant la documentació següent:
En el cas d'empresa individual, certificat de capacitació professional per a l'activitat de transport de
mercaderies, expedit a favor de la persona titular de l'autorització.
En el supòsit d'empresa col·lectiva o empresa individual en què la persona titular no compleix aquest
requisit per si mateixa, el certificat de capacitació de les persones que capaciten l'empresa, d'acord
amb l'apartat 1.1 d'aquest article, ha d'anar acompanyat amb els documents següents:
a) Certificació registral o un altre document públic on s'acrediti que la dita persona compleix el
requisit exigit a la lletra a) del número 2 d'aquest article.
b) Certificació registral o un altre document públic o certificació de la corresponent entitat bancària
en què s'acrediti que la dita persona compleix el requisit exigit a la lletra b) del número 2 d'aquest
article.
c) Documentació acreditativa de la contractació i alta en la Seguretat Social de la dita persona, o
document públic o certificació registral acreditatius de la seva vinculació a l'empresa.
5.3 Quan l'òrgan competent comprovi, amb ocasió de la realització de qualsevol tràmit
administratiu, que l'empresa sol·licitant pretén complir el requisit de capacitació professional a través
d'una persona que ja capacita una altra empresa, només accedirà a la sol·licitud si la documentació
assenyalada al número 3 s'acompanya d'una declaració responsable de la dita persona en la qual
desisteix expressament de continuar capacitant l'anterior empresa.
En aquest cas, l'òrgan competent ha de notificar a l'empresa que ha perdut la capacitació professional
que disposa d'un termini màxim de sis mesos per justificar, en els termes previstos en aquest article,
que torna a complir el requisit. Transcorregut aquest termini sense que l'empresa ho hagi justificat,
s'ha de procedir de forma immediata a la revocació de totes les autoritzacions de transport públic de
l'empresa, prèvia tramitació del procediment corresponent en els termes que estableix la normativa
aplicable a la revocació de les autoritzacions administratives.
Article 6
Acreditació del compliment d'obligacions fiscals
6.1 Als efectes d'aquest Decret, es considera que la persona titular de l'autorització compleix les
seves obligacions fiscals quan acredita el següent:
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a) Estar donat d'alta en l'impost sobre activitats econòmiques en els termes que preveu la legislació
en matèria d'hisendes locals.
b) Haver presentat les declaracions per l'impost sobre la renta de les persones físiques o de societats,
segons es tracti d'una persona subjecta a un o altre impost, així com les corresponents declaracions
de pagaments fraccionats, a compte i retencions que en cada cas procedeixin.
c) Haver presentat les declaracions periòdiques per l'impost sobre el valor afegit, així com la
declaració de resum anual.
d) Que no es tinguin deutes amb la Generalitat de Catalunya o amb l'Estat en període executiu en
relació amb els tributs previstos en aquest número. No obstant això, aquest requisit es pot considerar
acreditat als efectes d'aquest Decret quan l'empresa justifiqui que el pagament dels seus deutes
tributaris està aplaçat o fraccionat, o que se n'ha acordat la suspensió amb ocasió de la seva
impugnació.
Les circumstàncies indicades en les lletres b) i c) es refereixen a declaracions el termini reglamentari
de presentació de les quals hagués vençut en els dotze mesos precedents a la data en què el
compliment del requisit hagi de ser acreditat.
6.2 El compliment del requisit d'estar donat d'alta en l'impost d'activitats econòmiques, d'acord amb
el que estableix l'apartat 1.a) d'aquest article, s'acredita mitjançant la presentació material de l'alta o
del darrer rebut d'aquest impost. Les restants circumstàncies s'acrediten mitjançant una certificació
administrativa emesa per l'òrgan competent.
6.3 No és exigible la presentació de la documentació referida a l'apartat 2 quan l'òrgan competent
tingui coneixement del compliment de les obligacions fiscals de l'empresa a través de la informació
que s'hagi pogut obtenir mitjançant comunicació telemàtica de l'òrgan corresponent.
Article 7
Acreditació del compliment d'obligacions laborals i socials
7.1 Als efectes d'aquest Decret, es considera que la persona titular de l'autorització es troba al
corrent en el compliment de les seves obligacions laborals i socials quan acredita el següent:
a) Estar inscrita a la Seguretat Social i, en el seu cas, si es tracta d'una empresa individual, afiliada i
d'alta en el règim que correspongui.
b) Haver donat d'alta en el règim de la Seguretat Social que correspongui als treballadors que prestin
servei a la seva empresa.
c) Haver presentat els documents de cotització corresponents a les quotes de la Seguretat Social i, si
procedís, dels conceptes de recaptació conjunta de les mateixes, així com de les assimilades a
aquelles amb efectes recaptadors, corresponents als dotze mesos anteriors a la data en què el
compliment del requisit s'hagi d'acreditar.
d) Estar al corrent en el pagament de les quotes o d'altres deutes amb la Seguretat Social. A tal
efecte, es pot considerar acreditat el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social quan
l'empresa justifiqui que el pagament d'aquelles obligacions estigui aplaçat, fraccionat o que se n'ha
acordat la suspensió amb ocasió de la seva impugnació.
7.2 Les circumstàncies indicades al punt anterior es poden acreditar mitjançant la presentació
material dels documents acreditatius d'haver efectuat la corresponent inscripció, alta o cotització, o
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bé mitjançant una certificació administrativa emesa per l'òrgan competent en matèria de Seguretat
Social.
7.3 No resulta exigible la presentació de la documentació referida a l'apartat 2 quan l'òrgan
competent tingui coneixement del compliment de les obligacions laborals i socials de l'empresa a
través de la informació que s'hagi pogut obtenir mitjançant comunicació telemàtica de l'òrgan
corresponent.
Secció II
Procediments de modificació, suspensió i transmissió de les autoritzacions
Article 8
Substitució de vehicle i modificació de l'autorització
8.1 El vehicle al qual està referida l'autorització de transport pot substituir-se per un altre quan així
ho autoritzi l'òrgan competent, mitjançant la referència de la corresponent autorització al nou
vehicle. La substitució està subordinada al compliment dels requisits següents:
a) El vehicle substitut ha de complir els requisits que preveu la lletra g) de l'article 4, inclòs el relatiu
a l'antiguitat, llevat que no superi l'antiguitat del vehicle substituït.
b) La desvinculació del vehicle substituït respecte de l'autorització i la referència d'aquesta al vehicle
substitut han de ser simultànies, llevat que la sol·licitud de substitució vagi acompanyada de la de
suspensió de l'autorització conforme al que preveu l'article 11.
8.2 Quan es duguin a terme modificacions de les característiques del vehicle al qual està referida
una autorització de transport que afectin la seva massa màxima autoritzada o capacitat de càrrega
s'ha de sol·licitar de l'òrgan competent per a l'atorgament de l'autorització que confirmi la seva
validesa i modifiqui les dades que figuren a la targeta de transport en què es documenta, per tal
d'adequar-les a la variació de les característiques del vehicle, prèvia justificació que han estat
autoritzades pels òrgans competents en matèria d'indústria i trànsit.
Article 9
Vigència i visat de l'autorització
9.1 L'autorització de transport s'atorga sense termini de durada prefixat, si bé la seva validesa està
condicionada a la comprovació periòdica del manteniment de les condicions que originàriament van
justificar el seu atorgament i d'aquelles que resultin de compliment obligat en el tràmit de visat.
9.2 El visat de l'autorització s'ha de fer cada dos anys per l'òrgan competent per atorgar
l'autorització, d'acord amb el calendari que determini la direcció general competent en matèria de
transports.
9.3 Per dur a terme el tràmit de visat de l'autorització, la persona titular ha d'acreditar el compliment
dels requisits previstos a les lletres c), d), e), f) i g) de l'article 4. Així mateix, ha d'acreditar no tenir
deutes pendents vinculats amb les sancions pecuniàries fermes en via administrativa per infraccions
en matèria de transports terrestres comeses en relació amb l'autorització que se sotmet al visat.
9.4 La manca de visat de l'autorització en el termini previst a l'efecte comporta el cessament dels
seus efectes i la seva cancel·lació.
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9.5 Un cop efectuat el visat de cada autorització, l'òrgan competent l'ha de documentar en una nova
targeta de transport d'acord amb el que preveu l'article 2.
Article 10
Rehabilitació de l'autorització
L'autorització de transport caducada per manca de visat pot rehabilitar-se per l'òrgan competent per a
la seva expedició, quan així ho sol·liciti la persona titular, en el termini d'un any comptat a partir del
venciment del termini en què s'havia de fer el visat, i s'aporti la documentació que acrediti el
compliment dels requisits previstos a les lletres c), d), e), f) i g) de l'article 4 en el moment d'efectuar
el visat. Així mateix, ha d'acreditar no tenir deutes pendents vinculats amb les sancions pecuniàries
fermes en via administrativa per infraccions en matèria de transports terrestres.
Article 11
Suspensió provisional de l'autorització
11.1 Les persones titulars de les autoritzacions poden sol·licitar de l'òrgan competent la suspensió
d'aquelles quan per causes excepcionals degudament acreditades hagin de cessar provisionalment en
l'activitat de transport prestada amb els vehicles adscrits.
11.2 El termini màxim en què l'autorització pot estar en suspens és de dos anys, comptadors des de
l'endemà de la data en què va ser acordada la suspensió. Transcorregut aquest termini sense que la
persona titular hagi demanat l'aixecament de la suspensió per tornar a exercir l'activitat,
l'Administració ha de cancel·lar l'autorització. Mentre l'autorització es trobi suspesa d'acord amb el
previst en aquest article, no cal efectuar el tràmit de visat.
11.3 L'òrgan competent ha d'aixecar la suspensió de l'autorització quan així ho demani la persona
titular en el termini previst a l'efecte, acompanyada de la mateixa documentació que resultaria
exigible per a l'atorgament inicial de l'autorització.
11.4 Quan l'Administració tingui coneixement que el vehicle al qual està referida una autorització de
transport ha deixat d'estar afecte a aquesta, ha de declarar-la suspesa, la qual cosa s'ha de notificar a
la persona titular amb la indicació que disposa, com a màxim, fins a la realització del proper visat per
demanar l'aixecament de la suspensió, i en cas contrari es procedeix a la seva cancel·lació.
Article 12
Transmissió de l'autorització
12.1 Les persones titulars de les autoritzacions de transport les poden transmetre a una altra persona,
sempre que l'Administració així ho permeti, a través de la corresponent novació subjectiva a favor de
l'adquirent, prèvia acreditació que aquest últim compleixi els requisits previstos a l'article 4. Aquesta
transmissió només es pot autoritzar si es demana en relació amb totes les autoritzacions de la classe
prevista en aquest Decret i a favor del mateix adquirent.
12.2 Els vehicles als quals es refereixin les autoritzacions transmeses poden ser els mateixos als
quals anteriorment estaven referides quan l'adquirent d'aquestes hagués adquirit també la disposició
dels vehicles d'acord amb el que preveu l'article 4.g), o altres vehicles diferents que compleixin els
requisits previstos per a la substitució de vehicles.
12.3 Quan alguna de les autoritzacions que es pretén transmetre estigui suspesa, junt amb la
sol·licitud de transmissió ha de figurar la d'aixecament de la suspensió, i en aquest cas ha de ser
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l'adquirent qui refereixi l'autorització suspesa bé al mateix vehicle si també l'ha adquirit o bé a
d'altres que compleixen els requisits exigits per a la substitució de vehicles.
12.4 Per tal que l'òrgan competent estimi procedent la transmissió de les autoritzacions, la persona
cedent ha d'acreditar no tenir deutes pendents vinculats amb les sancions pecuniàries fermes en via
administrativa per infraccions en matèria de transports terrestres.
12.5 L'òrgan competent no pot autoritzar la transmissió de les autoritzacions quan tingui
coneixement oficial que s'ha procedit al seu embargament per part d'un òrgan judicial o
administratiu.
Article 13
Règim especial de transmissió als hereus i hereves
13.1 En cas de mort de la persona titular de les autoritzacions pot efectuar-se, tot i que no es
compleixi el requisit de capacitació professional, la seva transmissió a favor dels hereus i hereves de
manera conjunta per un termini màxim de dos anys. Transcorregut aquest termini, o abans si es
produís l'adjudicació hereditària, s'ha de complir el requisit esmentat, i en cas d'incompliment s'haurà
de revocar l'autorització.
13.2 Quan la direcció efectiva de l'empresa i el requisit de capacitació professional recaiguin
personalment en l'empresari individual titular de l'autorització, pot efectuar-se la transmissió a favor
dels seus hereus i hereves forçosos, tot i que aquests no compleixin el requisit de capacitació
professional, en els casos de mort, jubilació per edat o incapacitat física o legal del dit titular, però la
validesa de l'autorització estarà condicionada al fet que els adquirents compleixin el requisit
esmentat en el termini màxim d'un any. En cas contrari, s'haurà de revocar l'autorització.
L'òrgan competent pot prorrogar la validesa de l'autorització durant un temps màxim de sis mesos
quan, per causes extraordinàries degudament justificades, no hagi estat possible complir el requisit
de capacitació professional en el termini previst en el paràgraf anterior.
Article 14
Termini de resolució i sentit del silenci
El termini màxim per notificar la resolució dels procediments previstos en aquest capítol, amb
excepció del procediment de visat regulat en l'article 9, és de 5 mesos a comptar de la data en què
hagi tingut entrada al registre de l'òrgan competent per a la seva tramitació, i l'efecte produït pel
silenci és el d'entendre estimada la sol·licitud.
Capítol III
Capacitació professional
Article 15
Forma d'obtenir el certificat
15.1 El certificat de capacitació professional a què fa referència aquest Decret s'obté amb la
superació de les proves que a aquest efecte convoqui la direcció general competent en matèria de
transports.
15.2 Es considera que compleixen el requisit de capacitació professional establert en aquest Decret,
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i per tant no requereixen l'obtenció del certificat de capacitació previst a l'apartat anterior, aquelles
persones que disposen del certificat de capacitació professional per a l'exercici de l'activitat de
transport de mercaderies per carretera en els termes previstos a la normativa estatal.
Article 16
Convocatòria de les proves
16.1 La convocatòria de les proves per a l'obtenció del certificat de capacitació professional per a la
prestació de serveis de transport públic de mercaderies per carretera a Catalunya l'ha d'efectuar la
direcció general competent en matèria de transports, almenys un cop l'any.
16.2 Els membres del tribunal qualificador de les proves, així com el lloc, la data i hora de
celebració dels exercicis els ha de fixar la direcció general competent en matèria de transports
mitjançant una resolució que s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb
un mes d'antelació a la realització de les proves, i per la qual s'ha d'obrir un termini d'inscripció no
inferior a quinze dies.
Article 17
Composició dels tribunals
17.1 El tribunal que ha de corregir i qualificar les proves ha d'estar format almenys per un president
o presidenta, tres vocals i un secretari o secretària, qui actuarà amb veu i vot.
17.2 Almenys qui exerceix la presidència i altres dos membres del tribunal s'han de nomenar entre el
personal funcionari públic amb titulació superior i especialitzats en les matèries objecte de l'examen.
Article 18
Contingut de les proves
Les proves per a l'obtenció del certificat de capacitació professional han de consistir en un exercici
tipus test de cinquanta preguntes, cadascuna d'elles amb quatre respostes alternatives, sobre les
matèries incloses l'annex a aquest Decret.
El temps màxim per efectuar l'exercici no pot ser superior a dues hores.
Article 19
Qualificació dels exercicis
L'exercici s'ha de qualificar de 0 a 10 punts, d'acord amb la valoració següent. Les respostes
correctes es valoren amb 0,2 punts cadascuna. Les preguntes no contestades o les respostes errònies
no puntuen positivament ni negativament.
Per aprovar l'exercici cal obtenir almenys cinc punts.
Article 20
Expedició dels certificats
Un cop conclosa la qualificació de les proves el tribunal ha de fer públics els resultats obtinguts per
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les persones aspirants en els llocs fixats a la convocatòria, i ha de trametre a l'òrgan que va efectuar
la convocatòria la relació d'aspirants aprovats, per tal que el director o la directora general competent
en matèria de transports expedeixi el certificat de capacitació professional.
Article 21
Registre
L'òrgan competent en matèria de transports ha de mantenir un registre en el qual ha de constar la
identificació de les persones que hagin superat les proves de capacitació professional regulades en
aquest Decret.
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Barcelona, 18 de març de 2003
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Felip Puig i Godes
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques
Annex
Programa de les proves per a l'obtenció del certificat de capacitat professional per a la prestació de
serveis de transport de mercaderies per carretera a Catalunya
I. Elements de dret privat
1. Nocions bàsiques sobre els contractes en general. Nocions pel que fa als drets, obligacions i
responsabilitat de les parts en els contractes de compravenda, arrendament, comissió mercantil i
dipòsit.
2. El contracte mercantil de transport terrestre de mercaderies: elements personals; el preu del
transport, amb especial referència a les tarifes aprovades per l'Administració; la carta de port, els
drets i les obligacions de les parts portadora, carregadora i destinatària; la responsabilitat de la part
portadora.
3. Les condicions generals de contractació del transport de mercaderies per carretera aprovades per
l'Administració: contingut i aplicabilitat.
4. Les reclamacions derivades del contracte de transport i el seu termini de prescripció. Les juntes
arbitrals del transport terrestre: composició, competència i regles de funcionament, efectes del laude
arbitral.
II. La persona que transporta com a empresari/ària mercantil
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5. La persona que transporta com a empresari/ària mercantil. L'empresa mercantil. L'establiment
mercantil. Classes d'empresaris o empresàries. La responsabilitat de la persona titular de l'empresa.
6. Obligacions de l'empresari o empresària. Alta fiscal. Alta en la Seguretat Social. Llicències
municipals. Llibres de comerç. La comptabilitat en sentit formal. Llibres obligatoris i llibres
potestatius, forma de portar els llibres i conservació dels llibres, inobservança de les prescripcions
legals.
7. La societat mercantil. Concepte i classes; formalitats constitutives, escriptura i inscripció registral.
La societat anònima. La societat de responsabilitat limitada. La societat cooperativa. La cooperativa
de treball associat. La cooperativa de transportistes. La societat de comercialització a l'àmbit del
transport.
III. Dret social
8. Obligacions de les persones titulars de les empreses en matèria de Seguretat Social. Naixement i
durada de l'obligació de cotitzar; subjectes de la cotització, base de cotització, tipus de cotització;
cotització addicional per hores extraordinàries; cotització a l'atur, fons de garantia salarial i formació
professional, recaptació. El règim especial dels treballadors i treballadores per compte propi o
autònoms.
9. Els contractes laborals. Elements i eficàcia del contracte de treball, modalitats del contracte de
treball i la seva aplicació a les diferents categories de treballadors i treballadores de l'empresa de
transport de mercaderies.
IV. Dret fiscal
10. L'impost sobre el valor afegit sobre els serveis de transport. Fet imposable, lloc de realització de
les operacions; meritació de l'impost; subjectes passius i responsables; base imposable; tipus de
gravamen; deducció de l'impost; devolucions; gestió de l'impost. Particularitats del règim d'estimació
objectiva per mòduls.
11. L'impost sobre la renda de les persones físiques. Fet imposable i exempcions; el subjecte passiu;
la base imposable; la base liquidable, el període d'imposició i meritació; la quantificació del deute
tributari; el pagament; la tributació conjunta, la gestió de l'impost. Particularitats del règim
d'estimació objectiva per mòduls.
12. Impost sobre societats. Fet imposable; l'obtenció de la renda; el període impositiu i meritació; els
subjectes passius; la residència i el domicili; la base imposable; els ingressos computables, les
despeses deduïbles; la determinació dels increments i disminucions del patrimoni; el capital fiscal; la
compensació de pèrdues; la determinació de la base imposable; tipus de gravamen i quota íntegra;
les bonificacions en la quota; les deduccions per inversions, creació d'ocupació i despeses de
formació professional; el deute tributari final; la gestió del l'impost, les retencions en la font,
ingressos i pagaments a compte.
V. Gestió comercial i financera de l'empresa
13. La lletra de canvi. Concepte i caràcters; creació de la lletra; acceptació de la lletra; circulació de
la lletra; pagament de la lletra. El xec. Concepte i caràcters; forma del xec; circulació del xec;
pagament del xec. El pagaré. Concepte, requisits formals, posició jurídica del signant del pagaré. Les
targetes de dèbit i les targetes de crèdit. Funcionament.
14. El crèdit bancari. Obertura de crèdit ordinària. Concepte i caràcters; efectes; obertura de crèdit en
compte corrent; obertura de crèdit amb garantia; acabament del contracte i liquidació del compte.
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Obertura de crèdit a favor d'un tercer. Concepte i classes; crèdit documentat; crèdit revocable i
irrevocable; crèdit irrevocable confirmat. El descompte. Concepte i caràcters; efectes del descompte;
extinció del contracte; el redescompte.
15. El contracte de lísing o arrendament financer. Concepte i contingut. El contracte de rènting.
Concepte i contingut.
16. Nocions de comptabilitat d'una empresa de transport de mercaderies. Els costos de l'empresa de
transport i mercaderies. Concepte de costos fixos, costos variables i fons d'explotació. Determinació
i càlcul dels elements que integren els costos d'una empresa de transport de mercaderies. Càlcul de
costos de l'empresa per vehicle/quilòmetre, per tona/quilòmetre i per viatge.
17. Nocions del contracte d'assegurança en general. Concepte, elements personals, la pòlissa,
especialment la pòlissa flotant, altres documents de l'assegurança (la proposició a proposta
d'assegurança, la nota de cobertura provisional i la declaració d'abonament o certificat
d'assegurança), el risc, la prima, l'interès assegurat, el valor de l'interès i suma assegurada;
obligacions del prenedor i de l'assegurat, classes d'assegurances.
18. L'assegurança de responsabilitat civil en general. Delimitació del risc, moment del sinistre, valor
de l'interès i suma assegurada, deures de l'assegurat, obligacions de l'assegurador. L'assegurança
obligatòria de responsabilitat civil derivada de l'ús i circulació de vehicles de motor. Finalitat; àmbit
territorial; delimitació del risc; elements personals; circulació sense assegurança, sol·licitud i
proposició d'assegurança, documentació, prova de l'existència de l'assegurança, exclusions de la
cobertura de l'assegurança, límits quantitatius de la cobertura de l'assegurança, concurrència de
danys, dret de repetició.
19. L'assegurança de transports terrestres. Concepte; àmbit d'aplicació; prenedor de l'assegurança;
període de cobertura de l'assegurança; la pòlissa flotant; criteris i abast de la indemnització.
VI. Documentació per efectuar serveis de transport, control del transport i accés al mercat
20. Documents relatius a la realització dels serveis de transport. Característiques, classes i
obligatorietat a bord del vehicle dels documents relatius a l'habilitació per circular i a la inspecció
tècnica del vehicle mateix, a l'habilitació per conduir del conductor o conductora, a la contractació
d'assegurances obligatòries i a l'habilitació per realitzar transports. Documents relatius a la
mercaderia i al contracte de transport.
21. El control del transport. Els serveis d'inspecció del transport terrestre, les seves funcions i
competències; obligacions de l'empresa transportista i la seva clientela davant els requeriments del
personal de la inspecció. Distintius dels vehicles, infraccions a la normativa d'ordenació del transport
terrestre. Identificació i classes; regles generals sobre responsabilitat; sancions; procediment
sancionador.
VII. Normes d'explotació i tècniques
22. Requisits exigits i tràmits administratius pertinents per a l'homologació i la matriculació de
vehicles de transport de mercaderies. La inspecció tècnica dels vehicles. Inspeccions periòdiques i
inspeccions extraordinàries, obligatorietat, requisits, conseqüències de la manca de compliment de
les obligacions relatives a la inspecció tècnica del vehicle.
23. Les limitacions a l'emanació de gasos nocius i el soroll provocats pels vehicles en la normativa
espanyola i comunitària. Elements que minven la contaminació atmosfèrica generada pel vehicle.
Factors que influeixen en la contaminació acústica generada pel vehicle.
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24. Protecció física de la mercaderia. Envasos i embalatges. Procediments i consignes relatives a les
operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies. Principals regles i precaucions generals a tenir en
compte en la càrrega i estiba de les mercaderies.
25. La seguretat en el transport de mercaderies perilloses: prevenció d'accidents i mesures a aplicar
en cas d'accident. Tipus de certificacions existents per als conductors i conductores que transporten
mercaderies perilloses segons la classificació d'aquestes i els tipus de vehicles a utilitzar, durada i
vigència d'aquells i mecanismes per a la seva renovació. Normes d'aplicació al transport de
mercaderies perilloses relatives a la seguretat de les operacions de transport i a les maniobres de
càrrega i descàrrega, envasament i embalatge de les mercaderies, senyalització dels paquets i
inspecció i aprovació dels vehicles. Normes de circulació i restriccions al trànsit relatives al transport
de mercaderies perilloses.
26. Nocions elementals del contingut de l'acord sobre transports internacionals de mercaderies
peribles i sobre els vehicles especials utilitzats en el transport de mercaderies peribles.
VIII. Seguretat en carretera
27. Normes aplicables en matèria de circulació dels vehicles: lloc en la via; velocitat; prioritat de
pas; vehicle i transports especials; incorporació a la circulació; avançament; parada i estacionament,
cruïlles de passos a nivell i ponts llevadissos; utilització de l'enllumenat, advertència dels conductors,
senyalització viària, senyals en els vehicles.
(03.066.066)
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