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Disposició final sisena. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 27 d’octubre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI DE L’INTERIOR
19801 REIAL DECRET 1295/2003, de 17 d’octubre,

pel qual s’aprova el Reglament regulador de
les escoles particulars de conductors.
(«BOE» 258, de 28-10-2003.)

La disposició final segona de la Llei 19/2001, de 19
de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària,
aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de
març, encomana al Govern la modificació del Reglament
regulador de les escoles particulars de conductors de
vehicles de motor, aprovat pel Reial decret 1753/1984,
de 30 d’agost, en exercici de la competència atribuïda
per l’apartat 2 de l’article 60 del text articulat esmentat.

La modificació reglamentària a què es refereix el parà-
graf anterior ve imposada per la necessitat d’actualitzar
la regulació de les escoles particulars de conductors,
i d’acomodar-la a les modificacions normatives produïdes
des de l’entrada en vigor del reglament anterior, espe-
cialment les dutes a terme pel Reglament general de
conductors.

D’altra banda, es fa necessari continuar en la línia
del reglament anterior, en el sentit d’afavorir el principi
de llibertat d’empresa, flexibilitzar tant els requisits com
el règim de funcionament de les escoles particulars de
conductors, sense perjudici d’exercir el control necessari
sobre aquestes.

Finalment, per tal d’agilitar el procediment de selecció
dels professors i directors, es preveu la possibilitat de
substituir els cursos per proves de selecció.

En virtut d’això, a proposta del ministre de l’Interior,
amb l’aprovació prèvia de la ministra d’Administracions
Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deli-
beració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 17 d’octubre de 2003,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament regulador de les
escoles particulars de conductors.

S’aprova el Reglament regulador de les escoles par-
ticulars de conductors, que s’insereix a continuació.

Disposició addicional única. Competències transferides
a les comunitats autònomes.

En virtut del que disposa el Reial decret 3256/1982,
de 15 d’octubre, sobre traspàs de serveis de l’Estat a
la Comunitat Autònoma del País Basc en matèria d’exe-
cució de la legislació estatal sobre trànsit i circulació
de vehicles, 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, les comunitats
autònomes respectives exerceixen les funcions d’exe-
cució que detalla el Reglament que aprova aquest Reial
decret, i vetllen pel seu estricte compliment.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reglament regulador de les escoles
particulars de conductors de vehicles de motor, aprovat
pel Reial decret 1753/1984, de 30 d’agost, i totes les
disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al
que disposen aquest Reial decret i el reglament que
aquest aprova.

Disposició final primera. Execució i desplegament del
reglament que s’aprova.

Es faculta el ministre de l’Interior, amb l’informe previ
dels ministres competents per raó de la matèria, per
dictar les disposicions que requereixin el desplegament,
l’execució, l’aclariment i la interpretació del Reglament
aprovat per aquest Reial decret.

Disposició final segona. Habilitació específica al minis-
tre de l’Interior.

S’autoritza el ministre de l’Interior perquè, d’acord
amb les innovacions tecnològiques que es vagin pro-
duint, pugui substituir i modificar totes les exigències
que respecte al material didàctic conté l’article 20 del
Reglament que s’aprova.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret i el Reglament que aprova entren
en vigor al cap de tres mesos de la seva publicació en
el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 17 d’octubre de 2003.
JUAN CARLOS R.

El ministre de l’Interior,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

REGLAMENT REGULADOR
DE LES ESCOLES PARTICULARS

DE CONDUCTORS

CAPÍTOL I

Activitats de les escoles particulars
de conductors

Article 1. Activitats.

1. Com a centres docents, les escoles particulars
de conductors estan facultades per impartir, de forma
professional, l’ensenyament dels coneixements, les habi-
litats, les aptituds o els comportaments essencials per
a la seguretat de la circulació, als aspirants a l’obtenció
d’algun dels permisos o llicències de conducció que pre-
veuen els capítols II i III del títol I del Reglament general
de conductors, aprovat pel Reial decret 772/1997,
de 30 de maig.

2. Les escoles particulars de conductors, a més,
poden realitzar altres activitats docents, sempre que
compleixin els requisits que exigeix la normativa espe-
cífica que, si s’escau, les reguli.

3. Així mateix, poden impartir els cursos de reciclatge
i sensibilització, així com els cursos en què consisteixin
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les mesures reeducadores, que preveuen els articles 67
i 72 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària, modificada per
la Llei 19/2001, de 19 de desembre, d’acord amb les
normes que es dictin en desplegament d’aquesta.

4. Amb l’autorització prèvia dels alumnes i informa-
ció a aquests del cost associat al servei, poden gestionar
en els centres oficials, en nom d’aquells, el despatx de
tots els documents que els interessin i que estiguin direc-
tament relacionats amb l’obtenció del permís o la lli-
cència de conducció o amb cursos d’especialització, reci-
clatge o sensibilització.

Article 2. Principi d’unitat.

1. Cada escola particular de conductors, disposi o
no de seccions, constitueix una unitat formada pels ele-
ments personals i materials que es detallen en el capí-
tol II.

2. S’entén per secció qualsevol sucursal autoritzada
de l’escola matriu en diferent emplaçament i amb la
mateixa titularitat i denominació. Totes les seccions de
què disposi l’escola han d’estar situades a la mateixa
província.

CAPÍTOL II

Elements de les escoles particulars de conductors

Article 3. Elements.

1. Tota escola ha de disposar dels elements per-
sonals i materials necessaris per poder exercir les seves
funcions.

2. Els elements personals són el titular, el personal
directiu i docent i el personal administratiu i altres. Els
materials estan constituïts pels locals, els terrenys o les
zones de pràctiques, els vehicles, el material didàctic
i qualsevol altre material utilitzat en l’ensenyament.

3. D’acord amb el principi d’unitat que estableix l’ar-
ticle 2, tots els elements esmentats a l’apartat anterior
pertanyen a l’escola. Això no obstant, els locals, les zones
de pràctiques i el material didàctic són propis i específics
de cada una de les seccions que componen l’escola,
i constitueixen els elements diferencials a l’hora de deter-
minar l’abast de la seva autorització. Tot això, sense per-
judici del que estableixen els articles 14, 17, 24 i 33
respecte als terrenys o les zones de pràctiques, vehicles
i personal docent.

SECCIÓ 1a ELEMENTS PERSONALS

Article 4. Titular.

1. És titular d’una escola qui figuri inscrit com a
tal al Registre de centres de formació de conductors
a què es refereix l’article 5.h) del text articulat de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i segu-
retat viària, existent a l’organisme autònom Prefectura
Central de Trànsit.

2. Pot ser titular d’una escola qualsevol persona
natural o jurídica, inscrita en el Registre Mercantil, que
hagi obtingut autoritzacions d’obertura i funcionament
d’aquella. També ho poden ser, provisionalment, les
comunitats hereditàries mentre es produeix l’adjudicació
de l’herència.

3. El titular és responsable que l’escola, i si s’escau
les seves seccions, tinguin sempre els elements perso-
nals i materials mínims exigits per a la seva obertura
i funcionament i del compliment de les normes que regu-
len les escoles particulars de conductors, quan l’afectin.

Article 5. Obligacions del titular.

Són obligacions del titular de l’escola:
a) Controlar i comprovar, de forma constant, que

el centre i, si s’escau, les seves seccions tinguin sempre
els elements personals i materials reglamentaris mínims,
i està obligat a donar compte a la Prefectura Provincial
de Trànsit de les incidències que es produeixin en relació
amb aquells.

b) Donar compte a la Prefectura Provincial de Tràn-
sit de qualsevol alteració o modificació de les dades que
van servir de base per a les autoritzacions d’obertura
i funcionament.

c) Ser present, quan sigui requerit per a això amb
antelació suficient, a les inspeccions i co�aborar en la
seva realització amb els funcionaris de l’organisme autò-
nom Prefectura Central de Trànsit que les practiquin.

Article 6. Personal directiu.

1. El personal directiu és l’encarregat de planificar,
programar, ordenar, dirigir i controlar de forma assídua
i continuada l’ensenyament i el desenvolupament de l’ac-
tivitat docent del centre.

2. Per exercir funcions directives en una escola o
secció és necessari:

a) Haver obtingut el corresponent certificat d’aptitud
de director d’escoles particulars de conductors.

b) Disposar d’autorització d’exercici com a director.

Article 7. Obligacions del personal directiu.

Són obligacions del personal directiu:
a) Planificar i programar els continguts temporitzats,

sistemes d’avaluació i, si s’escau, de recuperació, i dirigir,
ordenar, controlar i comprovar, de forma assídua i con-
tinuada, el desenvolupament de l’activitat docent i l’ob-
servança dels preceptes d’aquest Reglament en el que
afecta el règim d’ensenyament i l’actuació del personal
docent, responsabilitzant-se del seu compliment i del fet
que l’ensenyament s’imparteixi de manera eficaç, sense
perjudici de la responsabilitat en què pugui incórrer direc-
tament el personal esmentat.

b) Ser present, quan sigui requerit per a això amb
antelació suficient, a les inspeccions de l’escola o secció
que dirigeixi i co�aborar en la seva realització amb els
funcionaris de l’organisme autònom Prefectura Central
de Trànsit que les practiquin.

c) Ser present a la zona on es facin les proves d’ap-
titud dels alumnes de l’escola o secció en què presti
els seus serveis quan, perquè hi ha una causa justificada,
sigui requerit per a això amb l’antelació suficient.

d) Portar, quan exerceixi les seves funcions o pre-
senciï el desenvolupament de les proves, l’autorització
d’exercici i el distintiu que l’identifiqui i exhibir aquests
documents sempre que algun funcionari de la Prefectura
Provincial de Trànsit o els agents de vigilància del trànsit
en l’exercici de les seves funcions li requereixin.

Article 8. Personal docent.

1. El personal docent està constituït pels professors
dedicats a impartir l’ensenyament dels coneixements i
les tècniques de la conducció teòrics i pràctics necessaris
per a la formació i l’ensinistrament dels aspirants a l’ob-
tenció d’un permís o d’una llicència de conducció.

2. Per exercir funcions docents com a professor en
una escola o secció és necessari:

a) Estar en possessió del certificat d’aptitud de pro-
fessor de formació viària o de professor d’escoles par-
ticulars de conductors.

b) Disposar d’autorització d’exercici com a professor.
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Article 9. Obligacions dels professors.

Són obligacions dels professors:
a) Impartir eficaçment l’ensenyament dins de l’àm-

bit de la seva autorització i d’acord amb les normes i
els programes establerts i les disposicions que es dictin
per al seu desenvolupament; es considera que pot ser
indici suficient per apreciar que l’ensenyament no s’ha
impartit de manera eficaç quan, de forma reiterada, el
percentatge dels alumnes declarats aptes als quals hagi
impartit ensenyament sigui inferior en un 20 per cent
a la mitjana provincial, computada anualment, tenint en
compte, si s’escau, l’existència de circumstàncies relle-
vants que puguin influir en els resultats.

b) Atendre de forma continuada l’ensenyament
pràctic sense abandonar, si s’escau, els dobles coman-
daments del vehicle. Quan l’ensenyament de les manio-
bres es realitzi en circuit tancat a la circulació a què
es refereix l’article 14, si les circumstàncies ho permeten,
no hi ha perill i els alumnes ja estan en condicions ade-
quades per a això, sense desatendre l’ensenyament, pot
abandonar els dobles comandaments. No pot seguir
simultàniament les evolucions de diversos vehicles.

c) Acompanyar durant les proves pràctiques, llevat
de casos excepcionals degudament justificats i autorit-
zats per la Prefectura Provincial de Trànsit, en els quals
pot ser substituït pel director, si té el certificat que l’au-
toritzi a exercir com a professor o per un altre professor
en què el director delegui, i en la de control d’aptituds
i comportaments en circulació en vies obertes al trànsit
reponsabilitzar-se del doble comandament del vehicle
i de la seguretat de la circulació, els alumnes als quals
hagi impartit ensenyament pràctic a l’escola o secció
en la qual figuri donat d’alta i co�aborar amb els fun-
cionaris de la Prefectura Provincial de Trànsit en el que
afecti la realització de les proves d’aptitud.

d) Ser present, quan per ser necessari sigui requerit
per a això amb antelació suficient, a les inspeccions de
l’escola o secció en què figuri donat d’alta i co�aborar
en la seva realització amb els funcionaris de l’organisme
autònom Prefectura Central de Trànsit que les practiquin.

e) Portar, quan imparteixi ensenyament, presenciï
la realització de les proves o acompanyi els alumnes
durant l’examen, l’autorització d’exercici i el distintiu que
l’identifiqui i exhibir aquests documents sempre que
algun funcionari de la Prefectura Provincial de Trànsit
o els agents de vigilància de trànsit en l’exercici de les
seves funcions li requereixin.

Article 10. Personal administratiu i altres.

1. El personal administratiu i altre personal depen-
dent de l’escola poden comparèixer davant la Prefectura
Provincial de Trànsit amb la finalitat de gestionar els
assumptes de mer tràmit relacionats amb l’activitat de
l’escola o secció i rebre els permisos o les llicències,
les qualificacions o altres autoritzacions, una vegada
expedits, amb l’autorització prèvia, si s’escau, dels alum-
nes, per a la qual cosa necessita estar proveït del docu-
ment que l’acrediti com a tal.

2. El document a què es refereix l’apartat anterior
l’expedeix el titular del centre, el qual es responsabilitza
de la seva actuació, està visat per la Prefectura Provincial
de Trànsit i s’ha d’exhibir sempre que algun funcionari
de l’organisme autònom Prefectura Central de Trànsit
en l’exercici de les seves funcions li requereixi. El pre-
sident de les associacions d’escoles particulars de con-
ductors expedeix un document idèntic al personal admi-
nistratiu i altre personal que hi està adscrit.

3. El personal administratiu i altre personal estan
obligats a co�aborar en la realització de les inspeccions
de l’escola o secció amb els funcionaris que les prac-
tiquin.

SECCIÓ 2a ELEMENTS PERSONALS MÍNIMS

Article 11. Elements personals mínims.

1. Tota escola ha de tenir:
a) Un titular degudament autoritzat.
b) Un director en possessió del corresponent cer-

tificat d’aptitud de director d’escoles de conductors,
degudament autoritzat per exercir com a tal.

c) Dos professors, en possessió del corresponent
certificat d’aptitud de professor de formació viària o de
professor d’escoles particulars de conductors, deguda-
ment autoritzats per exercir com a tals per cada una
de les seccions que conformen l’escola.

Tot això sense perjudici que una mateixa persona
pugui estar autoritzada per a l’exercici de més d’una
funció a la mateixa escola.

2. Constitueixen excepció al que disposa l’apar-
tat 1.b) i c) anterior les escoles unipersonals, regulades
en l’article 30.

3. Constitueixen excepció al que disposa l’apar-
tat 1.b) les escoles de només dos professors en què,
almenys, un d’ells figuri com a titular o formi part de
la persona jurídica que ho sigui. En aquest últim cas,
qualsevol dels dos professors pot ser habilitat per exercir
funcions directives sempre que, complint el requisit d’an-
tiguitat a què es refereix l’article 53.1, estigui autoritzat
per exercir com a professor a l’escola i so�iciti i obtingui
l’autorització necessària de la Prefectura Provincial de
Trànsit corresponent, que ho ha de fer constar en la seva
autorització d’exercici com a professor, moment a partir
del qual també l’afecten les obligacions i responsabilitats
que corresponen a les funcions esmentades.

Article 12. Prohibicions.

Mentre estiguin en actiu, el personal al servei de l’or-
ganisme autònom Prefectura Central de Trànsit, el per-
sonal de la Guàrdia Civil, els membres de les policies
locals i el personal docent de les escoles oficials de con-
ductors no poden prestar cap servei a les escoles par-
ticulars de conductors o les seves seccions, ser titulars
d’aquestes, ni formar part de l’entitat o persona jurídica
al nom de la qual figurin les autoritzacions d’obertura
i funcionament.

La prohibició a què es refereix el paràgraf anterior
també afecta el personal en actiu al servei dels òrgans
de les comunitats autònomes que, si s’escau, exerceixin
funcions en matèria de trànsit.

SECCIÓ 3a ELEMENTS MATERIALS MÍNIMS

Article 13. Locals.

Els locals de tota escola o secció han de tenir les
dependències mínimes següents:

a) Una aula de, almenys, 20 metres quadrats. Les
que imparteixin ensenyament per a la formació d’aspi-
rants a l’obtenció de permís de les classes C1, C1+E,
C, C+E, D1, D1+E, D o D+E han de disposar d’una aula
de, almenys, 30 metres quadrats per facilitar l’adequada
ubicació del material didàctic.

b) Una zona de recepció i informació.
c) Un despatx per al director.
d) Els elements sanitaris exigits per la normativa sec-

torial corresponent.

Article 14. Terrenys.

1. Tota escola o secció autoritzada per impartir
ensenyament per a l’obtenció de llicència o permís de
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les classes A1, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E,
D o D+E ha d’acreditar la facultat d’utilitzar un terreny
que permeti realitzar les pràctiques de maniobres o des-
tresa en circuit tancat, amb caràcter exclusiu o de forma
compartida; en aquest últim cas, sempre que el nombre
i la distància entre aquestes no dificulti l’ensenyament
o menyscabi la seva qualitat.

2. L’escola o secció autoritzada per impartir ense-
nyament només per a l’obtenció de llicència o permís
de les classes A1, A o B, si no disposa dels terrenys
als quals es refereix l’apartat anterior, ha de tenir l’au-
torització del municipi en què radiqui o, si s’acredita la
impossibilitat d’obtenir-la, d’un altre municipi de la pro-
víncia, que li permeti realitzar les pràctiques de manio-
bres o destresa en zones urbanes que compleixin con-
dicions idònies per a l’ensenyament.

Els terrenys han de disposar de les insta�acions ade-
quades, estar degudament condicionats per a la realit-
zació simultània de les maniobres i complir les carac-
terístiques necessàries perquè, si l’aprenentatge es rea-
litza simultàniament per diversos alumnes, no s’origini
perill entre ells. Les seves dimensions han de ser,
almenys, les necessàries per plantejar simultàniament
totes les maniobres que estableix l’article 52 del Regla-
ment general de conductors perquè els alumnes les
puguin realitzar successivament i sense solució de con-
tinuïtat.

Article 15. Vehicles.

Tota escola o secció ha de tenir, en propietat o per
un altre títol, almenys un vehicle de la categoria ade-
quada a cada classe de permís o llicència de conducció
per a l’ensenyament de la qual estigui autoritzada, a
excepció de la llicència per a ciclomotors. Això no obs-
tant, l’escola o secció que imparteixi ensenyament per
a l’obtenció de permís de la classe B, a excepció de
les unipersonals, ha de tenir almenys dos turismes.

En cap cas pot tenir un nombre de vehicles inferior
al del personal docent de què disposi el centre, exclosos
els professors a què es refereix l’article 52.2.c).

Article 16. Requisits dels vehicles.

Els vehicles de tota escola:
a) Han d’estar a nom del titular de l’escola.
b) Han de figurar donats d’alta a l’escola, i constar

així al Registre de centres de formació de conductors.
c) S’han d’ajustar a les condicions generals que esta-

bleix el Reglament general de vehicles.
d) Els destinats a les pràctiques corresponents a la

prova de control d’aptituds i comportaments en vies
obertes al trànsit general, excepte les motocicletes, han
d’estar dotats de dobles comandaments de fre, acce-
lerador i, si s’escau, embragatge eficaços.

e) Han de complir els requisits exigits en els arti-
cles 63 i 64 del Reglament general de conductors per
a la realització de les proves d’aptitud, si hi estan des-
tinats.

f) Han d’estar senyalitzats a la part davantera i pos-
terior amb una placa reflectora de 20 centímetres d’am-
ple per 30 d’alt, en la qual, per la seva part superior
i sobre un fons blau de 20 centímetres, s’ha de destacar
la lletra «L» en color blanc de 13 centímetres d’alt i
amb un traç de 2,5 centímetres de gruix. Sota d’aquest
requadre blau s’ha de destacar sobre fons blanc la parau-
la «PRÀCTIQUES» amb lletres de color vermell de cinc
centímetres d’alt i traç de mig centímetre de gruix; a
la part inferior ha de portar marcats, a l’esquerra, la sigla
de la província i el número d’inscripció de l’escola al
Registre de centres d’ensenyament; al centre, la matrí-
cula del vehicle, i a la dreta, el segell en sec de la Pre-
fectura Provincial de Trànsit.

Les plaques a què es refereix el paràgraf anterior
poden ser substituïdes per una sola placa, l’anvers i el
revers de la qual compleixin les mateixes característi-
ques, sempre que per la seva co�ocació sigui perfec-
tament visible pel davant i pel darrere. Les motocicletes
han d’estar senyalitzades amb una sola placa a la part
posterior d’11,5 centímetres d’ample per 15,5 d’alt.

Les plaques només són visibles quan el vehicle circuli
en funció de l’ensenyament de la conducció o de les
proves d’aptitud.

g) Els turismes han de portar a la part superior un
cartell en què figuri la denominació completa de l’escola
a què estan adscrits i, si s’escau, el logotip corresponent,
sense que en aquell figuri o s’hi esmenti cap altra acti-
vitat. Les dimensions mínimes d’aquest cartell han de
ser de 0,70 metres de longitud per 0,20 metres d’altura,
i ha d’estar co�ocat verticalment o lleugerament inclinat
i estar subjecte de manera eficaç al vehicle per evitar
que caigui.

El cartell, que ha de ser visible sempre, pot ser subs-
tituït o complementat per inscripcions, d’anàlogues
dimensions a les esmentades en el paràgraf anterior,
co�ocades als dos laterals davanters del vehicle, en què
figurin únicament les dades abans esmentades.

El color, la mida i la forma de les lletres del cartell
i de les inscripcions han de permetre identificar amb
claredat la denominació de l’escola a què està adscrit
el vehicle.

Als camions, autobusos, remolcs i semiremolcs, el
cartell s’ha de substituir per inscripcions sobre la part
posterior i els dos laterals del vehicle en què figurin les
dades que indica el paràgraf anterior.

h) Els camions, els autobusos i els camions tractors
han d’estar dotats de tacògraf en correcte estat de fun-
cionament i en condicions de ser utilitzat tant en l’en-
senyament com en les proves de control d’aptituds i
comportaments en circulació en vies obertes al trànsit
general.

Article 17. Agrupacions per a la utilització compartida
de vehicles.

1. Els vehicles necessaris per a l’aprenentatge de
la conducció de permís de les classes B+E, C1, C1+E,
C, C+E, D1, D1+E, D o D+E poden figurar donats d’alta
en més d’una escola de la mateixa titularitat, sempre
que el nombre de seccions o la distància entre aquestes
no dificulti l’ensenyament o menyscabi la seva qualitat.

2. Els vehicles a què es refereix l’apartat anterior
poden no estar a nom del titular de l’escola sempre que
estiguin adscrits a una agrupació o societat formada pels
titulars de les escoles agrupades o associades, sempre
que el nombre de les escoles agrupades o associades
i la distància entre aquestes no dificulti l’ensenyament
o menyscabi la seva qualitat.

3. L’agrupació per a la utilització compartida dels
vehicles a què es refereix l’apartat anterior ha de constar
i acreditar-se documentalment davant de la Prefectura
Provincial de Trànsit. La seva denominació no pot coin-
cidir ni prestar-se a confusió amb la d’una altra agrupació
o societat constituïda o escola autoritzada a la mateixa
o les mateixes províncies.

4. Els vehicles utilitzats de forma compartida per
una agrupació o societat d’escoles poden anar identi-
ficats en els dos laterals i a la seva part posterior amb
la denominació de totes les escoles agrupades o la de
l’agrupació o societat.

Article 18. Vehicles aportats pels interessats.

Els cotxes de minusvàlid, els vehicles adaptats a les
deficiències de la persona que els hagi de conduir i els
tractors agrícoles necessaris per obtenir llicència per a
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la conducció de tractors i maquinària agrícola automotriu
poden:

a) Estar donats d’alta a l’escola, encara que no es
computen per determinar els elements materials mínims
de què ha de disposar, tret que per les seves carac-
terístiques puguin ser utilitzats en l’ensenyament general.

b) Ser aportats pels mateixos alumnes. En aquest
cas, la placa d’identificació del vehicle que preveu l’ar-
ticle 16.f) no cal que porti marcada cap inscripció i el
fons del requadre sobre el qual va inscrita la lletra «L»
ha de ser de color vermell.

Article 19. Prohibicions.

Els vehicles donats d’alta en una escola o secció no
es poden dedicar a cap altra activitat lucrativa ni portar
altres plaques, cartells, informació o inscripcions que les
establertes en els articles 16 i 17, excepte el nom de
la marca franquiciada i l’anagrama de l’associació pro-
vincial o nacional a la qual pertanyi el titular de l’escola
i, si s’escau, altres marques o distintius que hi estan
associats expressament autoritzats per la Prefectura Pro-
vincial de Trànsit que, si s’escau, han d’anar situats en
lloc diferent al destinat al cartell i les inscripcions i inscrits
en un rectangle les dimensions del qual no poden excedir
les fixades com a mínimes per al cartell esmentat.

Article 20. Material didàctic.

1. D’acord amb el que estableix l’article 3.3, el mate-
rial didàctic de cada una de les seccions que conformen
l’escola depèn de l’abast de la seva autorització.

2. Tota escola o secció ha de tenir el material didàc-
tic mínim constituït per:

a) Pe�ícules o altres mitjans audiovisuals, diaposi-
tives, transparències, làmines murals, plafons, elements
informàtics de suport a l’ensenyament o altres elements,
projectables o no, que siguin adequats per a l’ensenya-
ment de:

1r Els senyals verticals de circulació i dels senyals,
distintius, etiquetes i altres elements de senyalització o
identificació dels vehicles o de l’activitat a què estan
destinats.

2n Els senyals dels agents de circulació, els del per-
sonal d’obres i altres, els d’abalisament i les marques
viàries.

3r Les normes i els senyals reguladors de la cir-
culació i de la tècnica de conducció.

4t Els dispositius d’enllumenat i senyalització òptica
dels vehicles en general, així com els dels vehicles prio-
ritaris.

5è Les diverses classes de semàfors i els seus llums.
6è La mecànica, la conservació i l’entreteniment

simple dels vehicles, detecció d’avaries i defectes més
corrents que poden afectar els grups funcionals del
vehicle.

b) L’equip, l’aparell o els aparells necessaris per a
la utilització i projecció, si s’escau, del material que s’in-
dica en el paràgraf a) anterior.

c) Dispositius o elements que permetin representar
i ensenyar a l’alumne els diferents casos que es puguin
plantejar a la circulació, com ara una maqueta mural
magnètica, una taula de circulació, una pissarra mag-
nètica i els diferents tipus de vehicles imantats amb què
puguin simular les diferents situacions de circulació.

d) Una roda amb els seus elements corresponents,
així com les eines necessàries per canviar-la, un pro-
fundímetre i unes cadenes per a la neu.

e) Un maniquí de reanimació cardiopulmonar bàsica
per a adults que permeti la subluxació mandibular, la

ventilació boca a boca i boca a nas, el massatge cardíac
extern i la valoració del pols carotidi, amb el seu corres-
ponent sistema de registre de les tècniques elementals,
tot això en les degudes condicions de funcionament i
higiene o, si no, el material gràfic o audiovisual de primers
auxilis que permeti l’explicació, almenys, dels següents
continguts:

1r Anatomia elemental de l’aparell cardiorespiratori
humà.

2n Tècniques d’obertura de vies aèries.
3r Tècniques de ressuscitació cardiopulmonar.
4t Tècniques de control d’hemorràgies externes.
5è Posició lateral estable de ferits.
6è Immobilització de fractures.

f) Una co�ecció actualitzada de la legislació sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

3. L’escola o secció que imparteixi ensenyament per
a l’obtenció de permís de les classes C1, C1+E, C, C+E,
D1, D1+E, D o D+E ha de tenir, a més:

a) Pe�ícules o altres mitjans audiovisuals sobre
mecànica i manteniment simple de l’automòbil i l’aparell
o els aparells projectors necessaris.

b) Un motor de combustió seccionat, en què es dis-
tingeixin els seus elements principals, o construït amb
material transparent, i els següents òrgans fonamentals
dels vehicles pesants: el mecanisme complet d’un embra-
gatge de fricció monodisc, una caixa de velocitats amb
canvi manual completa, un engranatge de direcció, un
mecanisme conicodiferencial, un dispositiu, làmines o
altres mitjans audiovisuals que reprodueixin un conjunt
del fre pneumàtic i un equip d’injecció de carburant (bom-
ba injectora, canonades i injectors) que en permetin una
comprensió clara.

c) Un dispositiu, làmines o altres mitjans audiovi-
suals que reprodueixin els circuits elèctrics de l’automòbil
de càrrega, posada en marxa, desconnectador de bateria,
llums principals i fusibles amb els seus elements essen-
cials i els sistemes de connexió d’aquest últim circuit
amb els corresponents a un remolc o semiremolc.

d) Un dispositiu o plafó, làmines o altres mitjans
audiovisuals en què es reprodueixin els circuits del fre
pneumàtic i els sistemes de connexió dels esmentats
circuits amb els corresponents a un remolc o semiremolc,
en el cas que l’escola estigui autoritzada per a l’ense-
nyament corresponent al permís complementari de la
classe E.

e) Una co�ecció de làmines murals, transparències
o mitjans audiovisuals en què es pugui apreciar clara-
ment:

1r El sistema de suspensió pneumàtic.
2n La timoneria del sistema de direcció.
3r El mecanisme d’assistència del sistema de

direcció.
4t El sistema de lubricació amb manòmetre i les

especificacions de l’oli.
5è El sistema de refrigeració.
6è La nomenclatura de totes les característiques

dels pneumàtics.
7è El turbocompressor i el refrigerador intermedi.
8è El convertidor d’aturada embragatge automàtic

(hidràulic).
9è Un alentidor hidrodinàmic i un altre d’elèctric.

10è Un dispositiu limitador de velocitat.
11è Una cinquena roda completa.
12è Els símbols convencionals que apareixen al tau-

ler d’instruments dels vehicles pesants.

f) Un tacògraf de dos conductors en condicions de
funcionament amb els seus discos diagrama correspo-
nents.
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g) Una co�ecció de làmines murals, transparències
o altres elements, projectables o no, que siguin adequats
per a l’ensenyament dels temps de conducció i descans.

4. L’escola o secció autoritzada per impartir ense-
nyament per a l’obtenció de permís de la classe A ha
de disposar d’un sistema de comunicació mans lliures
que permeti al professor durant l’aprenentatge de la con-
ducció i circulació, i al funcionari examinador durant la
realització de la prova de control d’aptituds i compor-
taments en circulació en vies obertes al trànsit general,
transmetre eficaçment, des d’un vehicle turisme o, si
s’escau, per a les pràctiques de circulació, des d’una
motocicleta que circuli darrere de la conduïda per l’as-
pirant, les instruccions necessàries, i a aquell comunicar
al professor o examinador la seva recepció. El turisme
o la motocicleta de seguiment han de figurar donats
d’alta al centre on l’aspirant hagi rebut ensenyament.

5. L’escola o secció que imparteixi ensenyament per
a l’obtenció de permís que habiliti per conduir els vehicles
a què es refereix l’article 7.3 del Reglament general de
conductors ha de tenir el material didàctic que indica
l’apartat 2 i l’apartat 3.a) d’aquest article.

CAPÍTOL III

Autoritzacions administratives

SECCIÓ 1a NORMES GENERALS

Article 21. Necessitat d’obtenir autorització administra-
tiva prèvia.

1. Tota escola o secció, per impartir ensenyament
dels coneixements i les tècniques de la conducció per
a l’obtenció de permís o llicència de conducció sigui
quina sigui la seva classe, necessita autoritzacions admi-
nistratives prèvies d’obertura i funcionament per portar
a terme la seva activitat.

2. Igualment, el personal directiu i docent de tota
escola o secció necessita autorització administrativa prè-
via per exercir les seves funcions.

3. Les autoritzacions a què es refereixen els apar-
tats 1 i 2 les expedeix la Prefectura Provincial de Trànsit
en el territori de la qual radiqui l’escola o secció.

SECCIÓ 2a AUTORITZACIONS D’OBERTURA I FUNCIONAMENT

Article 22. So�icitud de l’autorització d’obertura i docu-
mentació que s’ha de presentar amb aquella.

1. L’autorització d’obertura de tota escola o secció
s’ha de so�icitar de la Prefectura Provincial de Trànsit
corresponent, utilitzant la so�icitud que, a aquest efecte,
proporciona l’organisme esmentat.

A la so�icitud subscrita pel titular o el seu represen-
tant legal i en la qual s’han d’indicar la denominació
del centre i els seus elements personals i materials, la
ubicació dels locals i terrenys o zones de pràctiques i
les classes de permís i llicència per a l’ensenyament de
les quals se so�icita una autorització, s’hi han d’adjuntar
els documents següents:

a) Còpia o fotocòpia del document nacional d’iden-
titat en vigor o, si s’escau, dels documents que acreditin
la constitució de la societat, de la persona natural o
jurídica titular del centre, juntament amb els originals
que s’han de retornar una vegada acarats.

b) Autorització municipal per exercir l’activitat als
locals on pretengui insta�ar-se, expedida a favor de la
persona natural o jurídica titular de l’escola.

c) En el cas de disposar de terrenys destinats a clas-
ses pràctiques en circuit tancat, un document que ho

acrediti i una autorització municipal per impartir-hi aques-
tes classes.

Si no disposa de terrenys, ha d’adjuntar una auto-
rització municipal per realitzar les pràctiques en zones
que compleixin les condicions idònies per a l’ensenya-
ment de la conducció.

d) Relació del personal directiu i docent de què dis-
posa el centre amb especificació de l’abast de la seva
autorització d’exercici.

e) Relació dels vehicles de què disposa el centre,
especificant les seves característiques i condicions d’u-
tilització, com a ensenyament general, específic o acom-
panyament.

f) Plànol dels locals a escala mínima 1:50, on consti
la distribució, la forma i la superfície de les diferents
dependències, així com un plànol de situació d’aquells,
i un plànol dels terrenys a escala mínima 1:200.

g) Relació del material didàctic.
h) Declaració per escrit que el so�icitant o, si és

persona jurídica, cap dels seus associats, no està incurs
en cap de les prohibicions a què es refereix l’article 12.

i) Declaració per escrit del personal directiu i docent
si no es troba incurs en cap de les prohibicions a què
es refereix l’article 12.

2. Dins d’un termini de 10 dies, següents a la data
de recepció de la so�icitud, la Prefectura Provincial de
Trànsit ha d’advertir el so�icitant si la denominació de
l’escola coincideix o es presta a confusió amb la d’una
altra ja autoritzada per la mateixa Prefectura.

3. La Prefectura Provincial de Trànsit, amb l’examen
previ de la so�icitud i documentació aportada, i esmena,
si s’escau, de les deficiències observades, i comprovació
que a la so�icitud s’hi han adjuntat tots els documents
que s’indiquen a l’apartat 1 i de la veracitat del contingut
de la documentació, ha de dictar una resolució en què
concedeixi o denegui l’autorització d’obertura so�icitada.

4. No es pot concedir cap autorització d’obertura
a cap titular si la denominació de l’escola coincideix o
es presta a confusió amb la d’una altra de ja autoritzada
per la mateixa Prefectura. Les seccions han de portar
la mateixa denominació que l’escola matriu.

5. L’autorització d’obertura té un termini de validesa
de 90 dies naturals, comptat des de l’endemà de la seva
recepció pel titular, i no faculta per realitzar cap activitat
relacionada amb el centre d’ensenyament fins que s’ob-
tingui l’autorització de funcionament.

Article 23. Autorització de funcionament.

1. L’autorització de funcionament queda condicio-
nada, en tot cas, al fet que s’adscriguin efectivament
a l’escola o secció els elements personals, els vehicles
i el material didàctic mínim les característiques del qual
es van detallar a la so�icitud. A aquests efectes, la Pre-
fectura Provincial de Trànsit ha de fer visita d’inspecció
prèvia, que ha de so�icitar l’interessat dins del termini
que indica l’article 22.5. Si no ho fa en el termini esmen-
tat, s’entén caducada l’autorització d’obertura.

2. L’expedició de l’autorització de funcionament
determina la inscripció de l’escola o secció al Registre
de centres de formació de conductors a què es refereix
l’article 5.h) del text articulat de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària i l’a-
torgament d’un número de registre provincial que està
format per dos grups de caràcters constituïts per la con-
trasenya de la província i un número provincial correlatiu.
Les seccions han de portar el mateix número de registre
que l’escola matriu, i s’ha d’afegir al nombre esmentat
el que correspongui a cada secció.

3. En l’autorització de funcionament s’ha de fer
constar la denominació de l’escola, el seu domicili o,
si s’escau, el de la secció autoritzada i el seu número
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d’inscripció al registre. Així mateix, s’hi ha de fer constar
el titular, el director i els professors de l’escola amb l’a-
bast d’autorització d’exercici d’aquests últims. A més,
s’hi han de fer constar les classes de permís per a l’en-
senyament del qual estigui autoritzada la secció. Una
còpia de l’autorització ha d’estar exposada al públic a
la recepció de la secció i en un lloc fàcilment accessible
i visible. S’ha de substituir, després que el seu titular
l’hagi lliurat a la Prefectura Provincial de Trànsit, quan
es produeixi alguna modificació que afecti les dades que
hi consten, en el termini que estableix l’article 26.1.

4. Amb l’autorització de funcionament es lliura al
titular de l’escola o secció, que prèviament l’ha facilitat
a la Prefectura Provincial de Trànsit, una placa quadrada
de 48 centímetres de costat en què han de figurar les
dades següents: a la part superior esquerra, i sobre un
fons blau de 30 centímetres d’alt per 20 centímetres
d’ample, la lletra «L» en color blanc; a la part superior
dreta, la denominació de l’escola i el número d’inscripció
al registre i el segell en sec de la Prefectura Provincial
de Trànsit. Aquesta placa ha d’estar situada en un lloc
visible des de l’exterior i s’ha de substituir, amb el lliu-
rament previ pel titular de l’escola o secció a l’esmentada
Prefectura, quan es produeixi alguna modificació que
afecti les dades que hi consten. S’ha de co�ocar una
placa de característiques similars a l’accés a les zones
de maniobres, si s’escau.

Article 24. Abast de l’autorització de funcionament.

1. L’autorització de funcionament permet a l’escola
o secció desenvolupar la seva activitat en la preparació
dels alumnes que aspirin a l’obtenció de permís o lli-
cència de conducció de les classes per a l’ensenyament
de la qual estigui autoritzada i disposi dels elements
personals i materials mínims exigits.

2. Les classes teòriques es poden impartir única-
ment als locals autoritzats de l’escola o secció i les pràc-
tiques de maniobres o destresa en circuit tancat úni-
cament als terrenys o les zones autoritzades a l’efecte.
Per a les classes pràctiques de conducció i circulació
en vies obertes al trànsit general, es pot utilitzar qualsevol
via urbana o interurbana en què no estigui expressament
prohibit.

3. A efectes del que disposa l’apartat anterior, els
ajuntaments han de designar, i comunicar a la respectiva
Prefectura Provincial de Trànsit, els llocs adequats en
què, dins dels seus respectius nuclis urbans, es poden
efectuar, en hores fixes o entre hores fixes també ade-
quades, les pràctiques de conducció i circulació, i s’entén
que es poden realitzar en qualsevol via del nucli urbà
si aquella designació no s’arriba a efectuar.

4. Els professors i els vehicles, una vegada donats
d’alta a l’escola o secció, poden ser comuns per a totes
les seccions de la mateixa escola, sempre que, tant a
l’escola com a cada secció, es mantinguin els elements
personals i materials mínims exigits, sense perjudici del
que estableix l’article 17.

5. L’autorització permet presentar els alumnes que
han de fer les proves d’aptitud al centre d’exàmens que,
ateses les circumstàncies concurrents, determini la Pre-
fectura Provincial de Trànsit dins dels existents en la
província on radiqui l’escola o secció.

Article 25. Autorització específica per impartir cursos
per a l’obtenció de la llicència que autoritza a conduir
ciclomotors.

Per impartir cursos que substitueixin la prova de con-
trol de coneixements a què es refereix l’apartat 4 de
l’article 51 del Reglament general de conductors, per
obtenir una llicència que autoritza a conduir ciclomotors,

es necessita en tot cas una autorització específica, ator-
gada per la Prefectura Provincial de Trànsit. Amb la so�i-
citud s’ha de presentar el programa corresponent, amb
indicació del sistema d’avaluació i les proves que s’han
de realitzar, expressant per a cada curs el calendari, l’ho-
rari i la llista dels alumnes inscrits i del personal docent.

Article 26. Modificació de les autoritzacions.

1. El titular de l’escola ha de so�icitar de la Pre-
fectura Provincial de Trànsit, utilitzant per a això la so�i-
citud que a aquests efectes proporciona l’organisme
esmentat, en el termini de 10 dies hàbils, comptat des
de la data en què es va produir el canvi, que es modifiquin
les autoritzacions d’obertura i funcionament.

2. És procedent la so�icitud de modificació de l’au-
torització d’obertura per les causes següents:

a) Canvi de denominació de l’escola.
b) Modificació, ampliació o canvi de locals.
c) Alta, baixa, modificació i ampliació o canvi dels

terrenys o zones on es realitzin les pràctiques d’ense-
nyament.

3. És procedent la so�icitud de modificació de l’au-
torització de funcionament per les causes següents:

a) Alta o baixa del personal directiu docent o qual-
sevol modificació que afecti les autoritzacions d’exercici
del personal esmentat.

b) Alta, baixa o reforma dels vehicles.
c) Qualsevol altra variació de les dades que figuren

en l’autorització.

4. A la so�icitud s’ha d’adjuntar una còpia o foto-
còpia dels documents justificatius que escaiguin en cada
cas, acompanyats dels originals, que s’han de retornar
una vegada acarats.

En els supòsits a què es refereixen els paràgrafs b)
i c) de l’apartat 2 i el paràgraf b) de l’apartat 3, la Pre-
fectura Provincial de Trànsit ha de fer una visita d’ins-
pecció prèvia, que s’ha d’anunciar al titular amb l’an-
telació suficient.

5. Quan la modificació afecti elements personals o
vehicles, el titular ha de lliurar a la Prefectura Provincial
de Trànsit la corresponent autorització d’exercici i els
distintius del personal directiu o docent afectat i les pla-
ques dels vehicles a què es refereix l’article 16, per al
seu arxivament o destrucció segons els casos.

Quan la modificació afecti els vehicles, la Prefectura
Provincial de Trànsit pot ordenar el precintament dels
vehicles donats de baixa fins a la seva transferència o
canvi de destinació o resolució de l’arrendament.

6. L’incompliment per part del titular de l’obligació
de comunicar les modificacions que hi ha hagut, sense
perjudici de les mesures sancionadores que siguin pro-
cedents, pot ser suplerta d’ofici, amb l’expedient previ,
per la Prefectura Provincial de Trànsit corresponent.

Article 27. Suspensió voluntària de l’autorització.

L’autorització de funcionament, a petició del seu titu-
lar, pot quedar en suspens durant un mes amb la comu-
nicació prèvia feta pel seu titular a la Prefectura Provincial
de Trànsit anteriorment a l’inici de la suspensió. Aquesta
suspensió pot ser prorrogada per períodes successius
d’un mes fins a un any com a màxim.

Durant el temps que duri la suspensió, el titular ha
de lliurar, en qualitat de dipòsit, les plaques d’identificació
dels vehicles a la Prefectura Provincial de Trànsit, la qual
pot ordenar el precintament, excepte en els casos d’a-
grupacions d’escoles per a la utilització compartida de
vehicles a què es refereix l’article 17.
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Article 28. Extinció.

1. Les autoritzacions d’obertura i funcionament
tenen caràcter personal i s’extingeixen per dissolució de
la societat, mort, renúncia expressa del seu titular o trans-
missió de l’empresa. Extingides les autoritzacions, l’es-
cola o cada secció necessita una nova autorització d’o-
bertura perquè posteriorment li pugui ser atorgada l’au-
torització de funcionament. En les transmissions mortis
causa s’admet una titularitat provisional a favor de la
comunitat d’hereus, sempre que la persona que la repre-
senti ho so�iciti en el termini de 90 dies naturals, comp-
tats des de la mort del causant, i dura fins al moment
en què es produeixi l’adjudicació de l’herència, que s’ha
de justificar documentalment a la Prefectura Provincial
de Trànsit.

En les transmissions per actes inter vivos, la Prefec-
tura Provincial de Trànsit pot expedir, per un període
de sis mesos prorrogables fins a un màxim de tres mesos
més, una autorització provisional a favor de l’adquiridor
sempre que ho so�iciti en el termini de 10 dies hàbils,
comptats des de la data en què es va produir la trans-
missió, i acrediti la impossibilitat de presentar amb la
so�icitud la documentació requerida sobre locals o
terrenys.

La dissolució de la societat, la renúncia del titular,
la transmissió de l’empresa i la baixa o la cessació defi-
nitiva d’activitats de l’escola o secció ha de ser comu-
nicada per escrit a la Prefectura Provincial de Trànsit
pel titular o el seu representant legal en el termini de
10 dies, comptat a partir de la data en què el fet es
va produir.

2. També s’extingeix per cessació del funcionament
de l’escola o de les seves seccions per un temps superior
a un any.

3. És aplicable als supòsits d’extinció de l’autorit-
zació el que disposa l’article 26.5 i 6.

Article 29. Presentació d’alumnes a la realització de
les proves en diferent província.

Excepcionalment, el titular pot so�icitar de la Direcció
General de Trànsit una autorització per presentar els
alumnes a realitzar les proves d’aptitud en un centre
d’exàmens a càrrec d’una Prefectura Provincial de Trànsit
diferent d’aquella en el territori de la qual radica l’escola,
acreditant les dificultats de transport o circumstàncies
que ho aconsellin.

La Direcció General de Trànsit, amb la instrucció prè-
via de l’expedient corresponent, ha d’adoptar la resolució
que sigui procedent tenint en compte, a més, especial-
ment els elements personals de què disposi la Prefectura
Provincial de Trànsit de què depengui el centre en què
es pretenen realitzar les proves per absorbir l’increment
d’aquestes que el canvi suposi.

L’autorització que, si s’escau, s’atorgui té una validesa
d’un any i pot ser prorrogada per períodes iguals si s’a-
credita que persisteixen les raons que van motivar la
concessió i se so�icita la pròrroga almenys dos mesos
abans de la data de caducitat d’aquella.

Article 30. Escoles unipersonals.

Als municipis on no hi hagi cap escola en funcio-
nament, es poden autoritzar escoles de caràcter uniper-
sonal, sempre que s’acrediti que es disposa del material
didàctic mínim, dels terrenys o les zones autoritzades
per realitzar les classes pràctiques de destresa i maniobra
i autorització municipal per exercir l’activitat en un local
que compleixi les condicions que estableix l’article 13.

L’escola unipersonal no pot tenir cap secció. L’au-
torització d’obertura i funcionament no resulta afectada
pel fet que, posteriorment al seu atorgament, al terme
municipal en què radiqui s’autoritzin l’obertura i el fun-
cionament d’alguna escola de dos o més professors.

SECCIÓ 3a AUTORITZACIONS D’EXERCICI DEL PERSONAL DIRECTIU
I DOCENT

Article 31. So�icitud de l’autorització i documents que
s’han de presentar amb aquella.

L’autorització d’exercici del personal directiu i docent
s’ha de so�icitar a la Prefectura Provincial de Trànsit
corresponent.

A la so�icitud subscrita pel titular de l’escola o el
seu representant legal, s’hi han d’adjuntar els documents
següents:

a) Còpia o fotocòpia del document nacional d’iden-
titat en vigor o, en cas d’estrangers, del document que
acrediti la seva residència a Espanya.

b) Declaració per escrit del director o del professor
de no estar complint condemna o sanció de privació
o suspensió del permís de conducció acordada en via
judicial o administrativa.

c) En el cas d’autorització d’exercici per al director,
declaració per escrit d’aquest de no estar complint pena
o sanció que l’inhabiliti per a l’exercici com a professor.

d) Declaració per escrit de no estar inclòs en cap
de les prohibicions per a l’exercici de les activitats direc-
tives o docents a les quals es refereix l’article 12.

e) En el cas d’autorització d’exercici per impartir
classes pràctiques, informe d’aptitud psicofísica emès
per un centre de reconeixement de conductors de la
província en què se so�icita, on s’acrediti que compleix
les condicions psicofísiques necessàries per obtenir un
permís de conducció de la classe C1.

f) Dues fotografies actualitzades de la persona per
a la qual se so�icita l’autorització.

g) Còpia o fotocòpia acarada de l’alta a la Seguretat
Social.

h) Còpia del certificat d’aptitud de director d’escoles
particulars de conductors o de professor de formació
viària.

Article 32. Concessió de les autoritzacions d’exercici.

1. La Prefectura Provincial de Trànsit, amb l’examen
previ de la so�icitud i documentació aportada, esmena,
si s’escau, de les deficiències observades, consulta del
Registre de conductors i infractors i valoració, si s’escau,
dels antecedents que hi figuren, ha d’atorgar o denegar
motivadament l’autorització d’exercici so�icitada.

2. En l’autorització d’exercici han de figurar,
almenys, les dades d’identitat i el domicili de l’interessat,
les classes de permís de conducció per a les quals està
autoritzat a impartir ensenyament i la seva signatura,
així com els de l’escola o secció en què exerceixi les
seves funcions.

Article 33. Abast de les autoritzacions d’exercici.

1. Les autoritzacions d’exercici són els únics docu-
ments que habiliten per a la direcció docent i per a l’en-
senyament professional en una escola.

2. Tant l’autorització d’exercici del personal directiu
com la dels professors faculten per exercir com a màxim
en dues escoles i, si s’escau, a les seves seccions. Això
no obstant, a instàncies de l’interessat, es pot concedir
autorització per a l’exercici esmentat en un nombre supe-
rior d’escoles i a les seves corresponents seccions, a
menys que motivadament la Prefectura Provincial de
Trànsit corresponent apreciï que això pot dificultar l’en-
senyament o menyscabar-ne la qualitat.

El personal directiu també pot realitzar excepcional-
ment funcions docents sempre que estigui en possessió
del certificat d’aptitud de professor de formació viària
o de professor d’escoles particulars de conductors i d’au-
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torització d’exercici atorgada per la Prefectura Provincial
de Trànsit. Les funcions esmentades no es tenen en
compte a efectes de calcular la capacitat d’ensenyament
de l’escola, excepte en les que tinguin, com a màxim,
sis professors.

La vacant del director pot ser suplerta, provisional-
ment i pel temps màxim d’un mes, per qualsevol dels
professors de l’escola que compleixi el requisit d’anti-
guitat a què es refereix l’article 53.

3. L’autorització d’exercici com a professor habilita
per impartir les classes teòriques necessàries per a l’ob-
tenció de qualsevol permís o llicència de conducció i
exclusivament les classes pràctiques per a l’obtenció del
permís de la classe o classes de què el professor sigui
titular amb més d’un any d’antiguitat.

Per impartir la formació a què es refereix l’article 7.3
del Reglament general de conductors és necessari que
el professor estigui habilitat per conduir els vehicles
esmentats.

Article 34. Suspensió de les autoritzacions d’exercici.

1. Amb independència de quan ho siguin per motiu
de sanció, els caps provincials de Trànsit han d’acordar
la suspensió de les autoritzacions d’exercici del personal
directiu o docent quan:

a) Una sentència ferma ho determini.
b) Per sentència o resolució administrativa fermes

s’hagi privat o suspès el permís de conducció al seu
titular, cas en què l’autorització d’exercici se suspèn pel
termini que estableix la sentència o resolució.

c) Es tingui una malaltia que impossibiliti tempo-
ralment per a l’exercici de les funcions.

2. En tots els casos a què es refereixen els parà-
grafs a) i b) de l’apartat 1, així com el paràgraf c) quan
la malaltia impedeixi l’exercici de tota activitat docent,
el titular de l’autorització ha de fer lliurament d’aquesta
i del distintiu a la Prefectura Provincial de Trànsit, en
qualitat de dipòsit, fins que finalitzi la suspensió.

3. Si la incapacitat és temporal i limitada a l’aptitud
per impartir determinats tipus d’ensenyament, la sus-
pensió de l’autorització d’exercici s’ha de limitar a aques-
tes funcions, i el seu titular pot so�icitar una nova auto-
rització que substitueixi la inicial, mentre aquesta estigui
temporalment suspesa, limitada a les funcions per a les
quals aquell continuï estant capacitat.

Article 35. Modificació de l’autorització d’exercici de
professor.

Els caps provincials de Trànsit poden substituir, a peti-
ció dels seus titulars o del titular del centre, l’autorització
per exercir funcions docents per una altra en què s’ampliï
l’abast de l’autorització quan el professor obtingui un
nou permís de conducció. La modificació, amb la so�i-
citud prèvia del titular de l’escola, la Prefectura Provincial
de Trànsit no la pot autoritzar fins que hagi transcorregut,
com a mínim, un any des de l’obtenció del nou permís.

SECCIÓ 4a NUL·LITAT O LESIVITAT, PÈRDUA DE VIGÈNCIA, SUSPENSIÓ
CAUTELAR I INTERVENCIÓ DE LES AUTORITZACIONS D’OBERTURA

I FUNCIONAMENT I D’EXERCICI DEL PERSONAL DIRECTIU O DOCENT

Article 36. Declaració de nu�itat o lesivitat.

Les autoritzacions administratives regulades en
aquest capítol poden ser objecte de declaració de nu�itat
o anu�abilitat quan es doni algun dels supòsits que pre-
veuen els articles 62 i 63 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

Article 37. Procediment per a la declaració de nu�itat
o anu�abilitat.

El procediment per a la declaració de nu�itat o lesivitat
s’ajusta al que estableix el capítol I del títol VII de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

Article 38. Pèrdua de vigència.

Amb independència del que disposa l’article anterior,
la vigència de les autoritzacions administratives que regu-
la aquest capítol està condicionada al fet que es man-
tinguin els requisits exigits per al seu atorgament. Les
prefectures provincials de Trànsit poden declarar la pèr-
dua de vigència de les autoritzacions esmentades quan,
després d’atorgades, s’acrediti que ha desaparegut qual-
sevol dels requisits que s’exigien.

Article 39. Procediment per a la declaració de la pèrdua
de vigència.

1. La Prefectura Provincial de Trànsit que hagi ator-
gat les autoritzacions regulades en aquest capítol tan
aviat tingui coneixement de la presumpta manca o pèr-
dua d’algun dels requisits exigits per al seu atorgament,
amb els informes i assessoraments previs que consideri
oportuns, ha d’iniciar un procediment de pèrdua de
vigència d’aquestes.

2. En l’acord d’incoació, que ha de contenir una rela-
ció detallada dels fets i les circumstàncies que indueixin
a apreciar, racionalment i fundadament, que l’escola o
el titular de l’autorització no té o ha perdut alguns dels
requisits que indica l’apartat anterior, s’han d’adoptar,
si escau, les mesures cautelars a què es refereix l’arti-
cle 40.

3. En la resolució que acordi la incoació, la Prefec-
tura Provincial de Trànsit ha de notificar a l’interessat
que, si no acredita documentalment en el termini d’un
mes haver reposat l’element que no té, la inexistència
de la prohibició o que compleix els requisits exigits, ha
d’acordar la pèrdua de vigència de l’autorització, tret
que, en el cas de l’autorització de funcionament, el titular
so�iciti la suspensió d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 27.

4. En el cas d’autorització d’exercici del personal
docent, la pèrdua de la seva vigència no impedeix al
seu titular obtenir una autorització restringida per impar-
tir determinats tipus d’ensenyament quan, havent perdut
algun dels requisits, coneixements o condicions físiques
exigits per a l’exercici de l’activitat docent, conservi els
necessaris per als ensenyaments concrets esmentats.

Article 40. Suspensió cautelar i intervenció immediata
de les autoritzacions.

1. En el curs dels procediments de declaració de
nu�itat o lesivitat i pèrdua de vigència de les autorit-
zacions d’obertura i funcionament i les d’exercici del per-
sonal directiu o docent, es pot acordar la suspensió cau-
telar de l’autorització de què es tracti quan el seu man-
teniment comporti un greu perill per a la seguretat viària
o perjudiqui notòriament l’interès públic, cas en què el
cap provincial de Trànsit que conegui de l’expedient ha
d’ordenar, mitjançant una resolució fundada, la interven-
ció immediata de l’autorització i la pràctica de totes les
mesures que consideri necessàries per impedir l’exercici
efectiu d’aquella.

2. Quan la suspensió cautelar i la intervenció imme-
diata afecti l’autorització de funcionament de l’escola
o secció, no s’han d’admetre noves so�icituds per a la
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pràctica de les proves d’obtenció de permís i llicència
de conducció fins que se solucioni la deficiència.

3. Quan la suspensió cautelar i intervenció imme-
diata afecti les autoritzacions d’exercici del personal
directiu o docent, el titular de l’autorització no pot exercir
les seves funcions directives o docents.

4. En els casos a què es refereixen els apartats 2
i 3 anteriors, la Prefectura Provincial de Trànsit ha d’exigir
el lliurament de l’autorització corresponent.

CAPÍTOL IV

Règim d’ensenyament

Article 41. Programació de l’ensenyament.

1. Tota escola programa els ensenyaments ajus-
tant-se a les normes del Reglament general de conduc-
tors i als objectius, continguts mínims i directrius que
estableixi a l’efecte el ministre de l’Interior, a proposta
de la Prefectura Central de Trànsit, amb l’informe previ
de les associacions més representatives del sector de
l’ensenyament de la conducció.

En tot cas, l’ensenyament ha d’assolir els nivells de
qualitat adequats, i s’estima que pot ser indici suficient
per apreciar que no s’ha produït aquesta circumstància
l’existència d’un percentatge d’alumnes declarats aptes
inferior en un 20 per cent a la mitjana provincial, com-
putada anualment, tenint en compte, si s’escau, l’exis-
tència de circumstàncies rellevants que puguin influir
en els resultats. Si aquests percentatges es repeteixen
durant tres mesos consecutius, a més de la sanció corres-
ponent, la Prefectura Provincial de Trànsit pot iniciar el
procediment de pèrdua de vigència de l’autorització de
funcionament de l’escola o secció.

2. Llevat que hi hagi petició expressa de l’interessat,
cada classe té una durada mínima de 45 minuts, a excep-
ció de les maniobres en circuit tancat, la durada mínima
de la qual és de 30 minuts.

3. Sense perjudici del que estableix la normativa
laboral que sigui aplicable, els professors no poden
impartir més de vuit hores diàries de classes pràctiques
de conducció.

Article 42. Capacitat d’ensenyament.

El nombre màxim d’alumnes que pot rebre simultà-
niament ensenyament teòric a la mateixa aula no ha
d’excedir en cap cas els 40, i està, a més, en relació
amb la superfície de l’aula en què les esmentades classes
s’imparteixin a raó de metre i mig quadrat per alumne,
de manera que es compleixin sempre les condicions ade-
quades de visibilitat, higiene i comoditat.

Article 43. Ensenyaments mínims.

1. Per poder presentar-se a la prova de control de
coneixements específics a què es refereix l’article 48.2
del Reglament general de conductors, els aspirants al
permís de les classes D1 i D han d’acreditar haver seguit
amb aprofitament un cicle teoricopràctic, d’almenys cinc
hores lectives, sobre primers auxilis generals, que ha
d’impartir un metge, un assistent tècnic sanitari o diplo-
mat universitari en infermeria o un professor de formació
viària que acrediti haver realitzat un curs de suport vital
bàsic de, almenys, 20 hores de durada.

2. Per ser presentat a les proves de control d’ap-
tituds i comportaments, llevat que sigui o hagi estat titu-
lar d’un permís de classe equivalent, el director, amb
l’informe del professor que hagi impartit els ensenya-
ments, ha de certificar per cada alumne que, segons
el seu judici, aquest ha rebut la formació pràctica neces-
sària per obtenir el permís de conducció.

En els casos especials a què es refereix l’article 56
del Reglament general de conductors, el director ha de
certificar sota la seva responsabilitat que durant l’en-
senyament ha comprovat que les causes que impedeixen
a l’alumne de realitzar la prova en forma escrita són
verídiques.

3. Si un alumne insisteix a ser presentat a examen
sense el certificat a què es refereix el paràgraf primer
de l’apartat anterior, el director de l’escola ho ha de
fer constar expressament sota la seva signatura en la
so�icitud d’examen.

CAPÍTOL V

Documentació i distintius obligatoris

Article 44. Registre d’alumnes.

Tota escola o secció ha de portar un registre d’a-
lumnes matriculats amb fulls numerats, diligenciats i
segellats per la Prefectura Provincial de Trànsit. Aquest
registre, que pot ser informatitzat, ha de ser emplenat
diàriament per ordre d’inscripció i hi han de constar tots
els alumnes matriculats amb expressió de les dades de
cada un, relatives al número i la data d’inscripció, nom,
cognoms, document nacional d’identitat i data de naixe-
ment, classe o classes de permís o llicència de conducció
que té i llicència a la qual aspira, dates en què inicia
i acaba l’ensenyament i el resultat final obtingut.

El registre, del qual es responsabilitza el titular de
l’escola o la persona en qui delegui, és custodiat i con-
servat al centre durant, almenys, cinc anys, comptats
a partir de l’última inscripció realitzada.

Article 45. Fitxes de l’alumne.

Tota escola o secció ha d’emplenar, per cada alumne,
les fitxes de classes teòriques i pràctiques i d’actituds
que siguin necessàries. En aquestes fitxes, que s’han
d’ajustar al model oficial que determini l’organisme autò-
nom Prefectura Central de Trànsit, hi figuren les dades
del centre, de l’alumne, del professor, les classes rebudes
i els espais adequats perquè el professor pugui fer cons-
tar les seves observacions en relació amb l’aprenentatge,
els riscos detectats en l’alumne a l’inici del procés for-
matiu i l’instrument utilitzat en aquesta avaluació, cer-
tificar si l’alumne ha rebut la formació necessària per
ser presentat a la realització de les proves i obtenir el
permís o llicència de què es tracti i consignar les dates
i els resultats de les proves realitzades.

A la fitxa de classes teòriques, que ha d’emplenar
el professor que les imparteixi, hi ha de figurar, a més,
les dates d’inici i acabament del cicle d’ensenyament
i les faltes d’assistència a classe de l’alumne.

La fitxa de classes pràctiques, que ha d’emplenar el
professor que les imparteixi, ha de disposar, a més, d’es-
pais adequats per consignar-hi la data i l’hora de cada
classe i, a les classes de circulació en vies obertes al
trànsit, el quilometratge del vehicle al començament i
al final. També ha de disposar d’un espai perquè, tant
l’alumne com el professor, hi puguin signar en finalit-
zar-la. Aquesta fitxa l’ha de portar el professor durant
les classes pràctiques i amb ocasió de les proves de
control d’aptituds i comportaments, tant en circuit tancat
com en circulació en vies obertes al trànsit general, i
està obligat a exhibir-la sempre que algun funcionari de
l’organisme autònom Prefectura Central de Trànsit o els
agents encarregats de la vigilància del trànsit, en exercici
de les seves funcions, ho requereixin.

Les fitxes dels alumnes s’han de custodiar i conservar
al centre a disposició de la Prefectura Provincial de Tràn-
sit almenys durant dos anys comptats a partir de la data
en què l’alumne va deixar de ser-ho.
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Article 46. Distintius.

El personal directiu i docent ha de portar, en els casos
que indiquen els articles 7 i 9, un distintiu personal ajus-
tat al model oficial i segellat per la Prefectura Provincial
de Trànsit, on constin les dades del director o professor,
amb les seves respectives fotografies, i les de l’escola
o secció on exerceix les seves funcions.

Article 47. Contracte d’ensenyament.

Tota escola ha de subscriure amb cada un dels seus
alumnes un contracte d’ensenyament en què s’especi-
fiquin els drets i les obligacions que, com a conseqüència
d’aquell, derivin per a cada una de les parts contractants.
Un exemplar es lliura a l’alumne i l’altre queda arxivat
a l’escola.

Article 48. Llibre de reclamacions.

Les escoles han de tenir, per cada secció, a disposició
del públic i de la Prefectura Provincial de Trànsit, un
llibre de reclamacions diligenciat i segellat per la Pre-
fectura esmentada.

CAPÍTOL VI

Inspeccions

Article 49. Inspeccions.

1. L’organisme autònom Prefectura Central de Tràn-
sit pot inspeccionar les escoles i les seves seccions en
qualsevol moment i tantes vegades com consideri con-
venient. En tot cas, es realitza inspecció prèviament a
la concessió de l’autorització de funcionament i de les
modificacions de les autoritzacions d’obertura i funcio-
nament que suposin canvi, alteració o ampliació dels
locals, terrenys per a pràctiques i vehicles.

2. Per efectuar la inspecció, els funcionaris comis-
sionats de l’organisme autònom Prefectura Central de
Trànsit tenen accés als locals, terrenys o, si s’escau,
zones d’ensenyament pràctic, als vehicles i a tota la docu-
mentació reglamentària de l’escola o secció, així com
la relativa als seus elements personals i materials, i poden
presenciar el desenvolupament de les classes quan ho
considerin oportú i analitzar amb la co�aboració dels
professors les fitxes dels alumnes.

3. De cada visita d’inspecció se n’ha d’estendre acta,
i lliurar-ne una còpia a l’escola o secció inspeccionada.

CAPÍTOL VII

Sancions

Article 50. Sancions.

Les infraccions a les normes que conté aquest Regla-
ment se sancionen dins del marc legal que estableix
l’article 67.2 i 4 del text articulat de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de con-
formitat amb el que disposa el Reglament de procedi-
ment sancionador en matèria de trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària, especialment pel
que fa als criteris per ponderar la gravetat de les infrac-
cions.

CAPÍTOL VIII

Obtenció dels certificats d’aptitud

Article 51. Certificats d’aptitud.

Els certificats d’aptitud que habiliten per exercir, res-
pectivament, funcions directives i docents a les escoles

particulars de conductors, els expedeix la Direcció Gene-
ral de Trànsit amb la superació prèvia de les proves i
els cursos que s’estableixen en aquesta secció. Ambdós
certificats s’han d’ajustar al model que determini el Minis-
teri de l’Interior.

Article 52. Obtenció del certificat d’aptitud de professor
de formació viària.

1. El certificat d’aptitud de professor de formació
viària es pot obtenir superant els cursos o les proves
que es convoquin a l’efecte.

2. Per prendre part en els cursos o les proves és
necessari:

a) Estar en possessió, com a mínim, del títol d’e-
ducació secundària obligatòria o del títol de tècnic (for-
mació professional de grau mitjà).

b) Ser titular del permís de conducció ordinari de
la classe B, almenys, amb una antiguitat mínima de dos
anys.

c) Tenir les aptituds psicofísiques que determini el
Ministeri de l’Interior a proposta de la Direcció General
de Trànsit. Això no obstant, els qui, sense tenir-les, esti-
guin en possessió d’un permís de conducció de la clas-
se 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 14.2 del Reglament general de conductors,
poden obtenir un certificat d’aptitud limitat a ensenya-
ments de caràcter teòric.

3. Les proves són de caràcter objectiu i s’hi valoren
els coneixements, l’aptitud pedagògica i l’experiència
pràctica.

4. La part teòrica dels cursos o proves comprèn,
almenys, les matèries següents:

a) Normes i senyals reguladors de la circulació.
b) Qüestions de seguretat viària, tècnica de conduc-

ció i circulació, conducció econòmica, medi ambient i
contaminació, accidents de circulació, causes i factors
que hi intervenen.

c) Reglamentació general de vehicles i en especial
dels vehicles pesants, de transport de persones i mer-
caderies, prioritaris i especials.

d) Assegurança d’automòbils.
e) Normativa per la qual es regulen els permisos

de conducció, les seves classes i les proves d’aptitud
que s’han de realitzar per obtenir-los.

f) Normativa per la qual es regulen l’aprenentatge
de la conducció i els centres de formació de conductors.

g) Pedagogia i psicologia aplicades a la conducció.
h) Mecànica i entreteniment simple dels automòbils.
i) Comportament i primers auxilis en cas d’accident

de circulació.

És necessari haver superat totes les matèries que inte-
gren aquesta part teòrica per passar a realitzar la part
pràctica dels cursos o proves.

5. La part pràctica dels cursos o proves consisteix
en el desenvolupament de classes teòriques i pràctiques
relacionades amb les matèries que estableix l’apartat 4.

Finalitzats els cursos o les proves, s’expedeix el cer-
tificat d’aptitud de professor de formació viària als qui
els hagin superat, els quals s’inscriuen al Registre de
professionals de l’ensenyament de la conducció a què
es refereix l’article 5.h) del text articulat de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària,
i queden exempts de les proves de control de coneixe-
ments per a l’obtenció del permís de conducció.

6. No és necessari que realitzin la part pràctica dels
cursos o proves els qui hagin d’obtenir un certificat d’ap-
titud limitat a ensenyaments de caràcter teòric.
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Article 53. Obtenció del certificat d’aptitud director
d’escoles de conductors.

1. Per obtenir el certificat d’aptitud de director d’es-
coles de conductors és necessari tenir el certificat d’ap-
titud de professor de formació viària o de professor d’es-
coles particulars de conductors, de l’autorització d’exer-
cici com a professor per un període mínim de cinc anys
i superar els cursos o les proves que es convoquin a
l’efecte.

2. Els cursos i les proves han de versar sobre la
normativa que regula les escoles particulars de conduc-
tors, tramitació administrativa i coneixements generals
de gestió d’empreses aplicada a la gestió i direcció de
les escoles esmentades, estadística, organització i direc-
ció de centres docents i psicologia de les organitzacions.

3. Finalitzats els cursos o les proves, als qui les hagin
superat se’ls expedeix el certificat d’aptitud de director
d’escoles de conductors, circumstància que s’ha de fer
constar al Registre de professionals de l’ensenyament
de la conducció a la qual es refereix l’article 5.h) del
text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles
de motor i seguretat viària.

Article 54. Convocatòria dels cursos per obtenir els cer-
tificats d’aptitud.

Els cursos i les proves per obtenir els certificats d’ap-
titud de professor de formació viària i de director d’es-
coles particulars de conductors es regulen per ordre del
ministre de l’Interior, i la convocatòria correspon a la
Direcció General de Trànsit o a l’òrgan autonòmic com-
petent. Els cursos i les proves es convoquen amb una
periodicitat mínima biennal.

La resolució que convoqui els cursos o les proves
estableix el règim, el contingut, la durada i el lloc de
celebració dels cursos, el sistema de selecció, les proves
i les avaluacions que s’hagin de realitzar, el nombre de
preguntes a plantejar i el màxim d’errors permesos, així
com els sistemes i criteris de qualificació de les proves
i avaluacions, els recursos contra les decisions sobre
la qualificació de les proves i totes les qüestions que
siguin d’interès per al seu desenvolupament.

CAPÍTOL IX

Els registres de centres de formació de conductors
i de professionals de l’ensenyament de la conducció

Article 55. Òrgan competent per portar i gestionar els
registres.

1. Els registres de centres de formació de conduc-
tors i de professionals de l’ensenyament de la conducció,
a què es refereix l’article 5.h) del text articulat de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i segu-
retat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990,
de 2 de març, modificat per la Llei 19/2001, de 19
de desembre, els porta i els gestiona la Direcció General
de Trànsit.

2. El titular de l’òrgan responsable dels registres o
fitxers automatitzats ha d’adoptar les mesures de gestió
i organització que siguin necessàries per assegurar, en
tot cas, la confidencialitat, seguretat i integritat de les
dades automatitzades de caràcter personal existents en
els registres i l’ús d’aquests per a la finalitat per a la
qual van ser recollides, així com les conduents a fer
efectius les garanties, les obligacions i els drets reco-
neguts que siguin procedents.

Article 56. Finalitat dels registres.

1. El Registre de centres de formació de conductors
té com a finalitat recollir i gestionar de forma automa-
titzada les dades dels centres de formació als quals hagin
estat concedides les autoritzacions d’obertura i funcio-
nament, així com les relatives a la seva nu�itat i lesivitat
i a la modificació, les mesures cautelars i, si s’escau,
la intervenció de l’autorització de funcionament.

2. El Registre de professionals de l’ensenyament de
la conducció té com a finalitat recollir i gestionar de
forma automatitzada les dades de caràcter personal dels
titulars dels certificats d’aptitud de professors i directors
d’escoles particulars de conductors i de professors de
formació viària, així com les relatives a la modificació,
nu�itat, lesivitat, pèrdua de vigència, mesures cautelars
i, si s’escau, la intervenció de les seves autoritzacions
d’exercici.

Disposició addicional primera. Dades personals.

Les disposicions que conté aquest Reglament que
afectin el tractament de les dades personals s’apliquen
d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.

Disposició addicional segona. Prefectures locals de
Trànsit de Ceuta i Melilla.

Les referències contingudes al llarg d’aquest Regla-
ment a les prefectures provincials de Trànsit s’entenen
fetes també a les prefectures locals de Trànsit de Ceuta
i Melilla.

Disposició addicional tercera. Aplicació supletòria.

En tot el que no regula expressament aquest Regla-
ment és d’aplicació supletòria el que disposa el Reial
decret 1778/1994, de 5 d’agost, pel qual s’adeqüen a
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, les normes reguladores dels procediments
d’atorgament, modificació i extinció d’autoritzacions.

Disposició transitòria primera. Adaptació als requisits
sobre documentació i elements personals i materials.

Les escoles donades d’alta abans de l’entrada en vigor
d’aquest Reglament s’han d’adaptar als requisits que s’hi
exigeixen quant a la documentació i els elements per-
sonals i materials en el termini d’un any, comptat a partir
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» d’aquest
Reglament.

Disposició transitòria segona. Titulacions acadèmiques.

Els professors i directors que a l’entrada en vigor d’a-
quest Reglament estiguin autoritzats per exercir d’acord
amb les titulacions acadèmiques exigides per la norma-
tiva anterior poden continuar exercint les seves funcions
mentre continuïn autoritzats per exercir com a tals.

Disposició transitòria tercera. Autoritzacions per exercir
en més de dues escoles.

Els directors i professors que estiguin autoritzats per
exercir en més de dues escoles poden continuar prestant
els seus serveis a les escoles per a les quals haguessin
estat autoritzats, durant el termini màxim d’un any des
de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, transcorregut
el qual s’apliquen els límits que s’hi estableixen.
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Disposició transitòria quarta. Cursos i proves per a l’ob-
tenció dels certificats d’aptitud de professor de for-
mació viària i de director d’escoles particulars de
conductors.

Fins que per ordre del ministre de l’Interior es regulin
els cursos i les proves per a l’obtenció dels certificats
d’aptitud de professor de formació viària i de director
d’escoles particulars de conductors, els esmentats cursos
i proves es continuen regint per les disposicions vigents
a l’entrada en vigor d’aquest Reglament.

MINISTERI D’HISENDA

19879 ORDRE HAC/2990/2003, de 21 d’octubre,
per la qual es modifiquen els models de decla-
ració anual 196, «Resum anual de retencions
i ingressos a compte corresponents a rendes
o rendiments del capital mobiliari obtinguts
per la contraprestació derivada de comptes
en tota classe d’institucions financeres,
incloent-hi els basats en operacions sobre
actius financers», 187, «Declaració informa-
tiva d’accions i participacions representatives
del capital o del patrimoni de les institucions
d’inversió co�ectiva i resum anual de reten-
cions i ingressos a compte en relació amb
les rendes o els guanys patrimonials obtinguts
com a conseqüència de les transmissions o
els reembossaments d’aquelles accions i par-
ticipacions», 345, «Plans, fons de pensions,
sistemes alternatius i mutualitats de previsió
social. Declaració anual» i 188, «Resum anual
de retencions i ingressos a compte en relació
amb les rendes o els rendiments del capital
mobiliari procedents d’operacions de capita-
lització i de contractes d’assegurances de vida
o invalidesa». («BOE» 259, de 29-10-2003.)

La Llei 46/2002, de 18 de desembre, de reforma
parcial de l’impost sobre la renda de les persones físiques
i per la qual es modifiquen les lleis dels impostos sobre
societats i sobre la renda de no residents («Butlletí Oficial
de l’Estat» del 19), mitjançant l’article quaranta-vuitè, ha
afegit un nou apartat 4 a la disposició addicional cator-
zena de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’impost
sobre la renda de les persones físiques i altres normes
tributàries («Butlletí Oficial de l’Estat» del 10). D’acord
amb aquest apartat nou, els bancs, les caixes d’estalvis,
les cooperatives de crèdit i totes les persones físiques
o jurídiques que es dediquin al tràfic bancari o creditici,
estan obligades, en les condicions que s’estableixin per
reglament, a subministrar a l’Administració tributària la
identificació de tots els comptes oberts en aquestes enti-
tats o que les entitats hagin posat a disposició de tercers,
amb independència de la modalitat o denominació que
adoptin, fins i tot quan no s’hagin practicat retencions
o ingressos a compte. Aquest subministrament inclou
la identificació dels titulars, autoritzats o qualsevol bene-
ficiari dels comptes esmentats.

El desplegament reglamentari d’aquest precepte l’ha
efectuat el Reial decret 252/2003, de 28 de febrer,
pel qual es modifica el Reglament de l’impost sobre socie-
tats aprovat pel Reial decret 537/1997, de 14 d’abril,
així com el Reial decret 2281/1998, de 23 d’octubre,
pel qual es despleguen les disposicions aplicables a
determinades obligacions de subministrament d’informa-
ció a l’Administració tributària («Butlletí Oficial de l’Estat»
del 13 de març). El Reial decret 252/2003 ha afegit

al Reial decret 2281/1998 esmentat un nou capítol IV,
«Obligació d’informar sobre determinats comptes en enti-
tats de crèdit», en el qual es desplega l’obligació legal
d’informació a la qual s’ha fet referència en el paràgraf
anterior, i s’hi estableix l’obligació de declarar tots els
comptes, encara que no hi hagi hagut una retribució,
una retenció o un ingrés a compte, la titularitat dels
quals correspongui a contribuents de l’impost sobre la
renda de les persones físiques, subjectes passius de l’im-
post sobre societats o contribuents de l’impost sobre
la renda de no residents amb establiment permanent.
Aquest mateix capítol habilita el ministre d’Hisenda per
determinar el termini, el lloc i el model d’acord amb
el qual s’ha de presentar la declaració que contingui
la informació a la qual ens referim, i per establir els
casos en què és obligatori presentar-la en suport direc-
tament llegible per ordinador.

En aplicació d’aquestes habilitacions, s’ha considerat
procedent ampliar l’àmbit objectiu del model 196, «Re-
sum anual de retencions i ingressos a compte corres-
ponents a rendes o rendiments del capital mobiliari obtin-
guts per la contraprestació derivada de comptes en tota
classe d’institucions financeres, incloent-hi els basats en
operacions sobre actius financers», de manera que, a
més de la informació relativa a les retencions i els ingres-
sos a compte practicats, s’hi declari la identificació de
tots els comptes que no hagin originat rendiment ni
retenció o ingrés a compte.

Aquesta ampliació de l’àmbit del model 196 no inci-
deix sobre les normes relatives al lloc i termini de pre-
sentació del model, que es mantenen en els termes
vigents fins a aquest moment.

L’aprovació del model 196, i dels dissenys físics i
lògics per presentar-lo mitjançant suport directament lle-
gible per ordinador, es va efectuar mitjançant l’Ordre
de 26 de novembre de 1999 («Butlletí Oficial de l’Estat»
del 30), i aquesta ha estat modificada posteriorment per
l’Ordre de 18 de desembre de 2000 («Butlletí Oficial
de l’Estat» del 21) i per l’Ordre HAC/2752/2002, de 29
d’octubre («Butlletí Oficial de l’Estat» del 7 de novembre).
L’ampliació de l’àmbit objectiu del model 196 que ara
s’efectua no implica una modificació del model mateix,
ni dels dissenys físics i lògics per presentar-lo per suport
directament llegible per ordinador, atès que aquest dis-
seny, en els seus termes actuals, possibilita incloure-hi
comptes que no hagin originat un rendiment ni una reten-
ció o ingrés a compte. L’Ordre que ara s’aprova fa deter-
minades precisions respecte de la informació que s’ha
d’incloure en el model, i particularment en el registre
de tipus 2 (registre de perceptor), per adaptar-lo ple-
nament a l’obligació de subministrament d’informació
a què ens referim.

D’altra banda, i addicionalment a tot el que s’ha
esmentat, l’ampliació del contingut del model 196 no
suposa cap modificació respecte de l’obligació que inclou
el Reial decret 2281/1998 de subministrar a l’Admi-
nistració tributària informació respecte de la identitat
de les persones autoritzades en comptes bancaris.
Aquesta obligació es continua complint a través de la
presentació del model de declaració anual actualment
existent, model 191, i en els termes previstos fins avui.

La Llei 46/2002, de 18 de desembre, mitjançant l’ar-
ticle quarantè, també ha modificat la redacció de l’ar-
ticle 77 de la Llei de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques, que regula la tributació dels socis o par-
tícips en les institucions d’inversió co�ectiva.

D’acord amb la nova redacció d’aquest precepte, s’es-
tableixen determinats casos en els quals no és procedent
computar en la base imposable de l’impost sobre la renda
de les persones físiques el guany o la pèrdua patrimonial
generat com a conseqüència del reembossament o la
transmissió de participacions o accions en institucions
d’inversió co�ectiva, sempre que l’import obtingut en


