
INFORMACIÓ CAP 
 

CERTIFICAT D’APTITUD PROFESSIONAL 
 
 
 
Real Decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel que es regula la qualificació inicial i la 
formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per 
carretera. 
 
 
► CAP: Certificat d’Aptitud Professional 
 
 Certificat que acredita la superació de determinats cursos i exàmens exigits per 
a  l’obtenció de la qualificació inicial necessària per a la conducció en qualsevol Estat 
Membre de la Unió Europea els conductors que tinguin el o els permisos de conducció 
de las categories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, i desitgin treballar com a 
professionals del transport públic per carretera; de viatgers o de mercaderies. Es pot 
obtenir abans de treure el permís de conducció. 
  
► Conductors AFECTATS pel CAP: (Artícle1) 
 
 Aquells professionals del transport públic per carretera; de viatgers o de 
mercaderies de vehicles de les categories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, de 
empreses establertes a qualsevol Estat Membre de la UE. 
  
► Conductors EXEMPTS del CAP: (Article 2) 
 
 No s’exigirá el CAP ni el curs de formació contínua als conductors dels 
següents vehicles: 
 

1- De 45 Km/h de velocitat màxima 
2- Aquells utilitzats per els serveis de les Forces Armades, protecció civil, cos 

de bombers, i Forces de seguretat 
3- D’assaig que estiguin sotmesos a proves en carretera amb fins de millora 

tècnica, reparació o manteniment (és a dir, els que encara no s’han posat 
en circulació). 

4- Els utilitzats en situacions de emergència, o missions de salvament. 
5- Els utilitzats a les classes pràctiques destinades a l’obtenció d’un permís de 

conducció o per obtenir el propi CAP. 
6- Els destinats al transport privat particular de viatgers o mercaderies (RD 

12/11/1990). Per exemple: Creu Roja Transport de viatgers de clients 
d'hotels,  transport dins els aeroports , etc. 

7- Els que transporten material o equips per ús del conductor en l’exercici de 
la seva professió, sempre que la conducció del vehicle no representi la 
activitat principal del conductor. 

 
NOTA: tots aquests conductors SÍ necessiten el carnet de conduir corresponent 
però NO el CAP. 

 
► Entrada en vigor del CAP: (Disposició Transitòria Primera) 
 

- Transport de viatgers (D1.D1+E, D, D+E) ….……….. a partir del 11/09/2008 
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- Transport de mercaderies (C1,C1+E, C, C+E)………. a partir del 11/09/2009 



► Conductors EXEMPTS del CURS de QUALIFICACIÓ INICIAL: (Disposició 
Transitòria Primera): 
 
 Estaran exempts de realitzar aquest curs inicial  (és a dir, s’entén que JA 
TENEN el CAP) els conductors que siguin titulars d’un permís de conducció:  
 

- De les categories D1, D1+E, D, D+E o d’un permís reconegut com 
equivalent expedit abans del 11/09/2008. 

 
- De las categories C1, C1+E, C, C+E o d’un permís reconegut com 

equivalent expedit abans del 11/09/2009. 
 

Els Conductors que no estiguin exempts de la Qualificació Inicial han de 
realitzar el curs de formació contínua abans de que passin 5 anys des de que se va 
expedir el certificat de aptitud professional i ho hauran de repetir, almenys cada 5 anys 
 
 
► Obtenció del primer Certificat de Aptitud Professional dels conductors 
exempts de la Qualificació Inicial: 
 
 ELS CONDUCTORS EXEMPTS de la Qualificació Inicial (anomenats en el punt 
anterior) hauran d’obtenir el seu primer certificat d’aptitud professional (CAP) 
acreditatiu d’haver superat un curs complert de formació contínua (de 35 hores)  cada 
5 anys, segons el calendari oficial, en funció de la terminació del número del seu 
permís de conduir i dins dels següents plaços: 
 
 

 
Permís de Conduir 
expedit abans del 

11/09/2008 
Primer Curs de formació 

continua  

TRANSPORT DE VIATGERS 
(Categories D1, D1+E, D, 

D+E) 

 
• Acabat  en 1 ó 2 
• Acabat  en 3 ó 4 
• Acabat  en 5 ó 6 
• Acabat  en 7 ó 8 
• Acabat en 9 ó 0 
 

 
• Abans del 10/sept/2011 
• Abans del 10/sept/2012 
• Abans del 10/sept/2013 
• Abans del 10/sept/2014 
• Abans del 10/sept/2015 

 
Permís de conduir 
expedit abans del 

11/09/2009 
Primer Curs de formació 

continua 

TRANSPORT DE 
MERCADERIES 

(Categories C1, C1+E, C, 
C+E) 

 
• Acabat  en 1 ó 2 
• Acabat  en 3 ó 4 
• Acabat  en 5 ó 6 
• Acabat  en 7 ó 8 
• Acabat  en 9 ó 0 
 

 
• Abans del 10/sept/2012 
• Abans del 10/sept/2013 
• Abans del 10/sept/2014 
• Abans del 10/sept/2015 
• Abans del 10/sept/2016 
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 Els conductors que NO ESTIGUIN EXEMPTS de la Qualificació Inicial hauran 
de realitzar el curs de Formació Contínua abans de que passin 5 anys des de que se 
va expedir el Certificat d’Aptitud Professional (CAP), i ho hauran de repetir, almenys 
cada 5 anys. 



 
► Forma d’obtenir el Certificat de Qualificació Inicial: (Articles 4, 5 y 6) 
 
 De moment existeixen dues modalitats de cursos per obtenir el Certificat de 
Qualificació Inicial: 
 
1ª) Modalitat Ordinària: curs de 280 hores de duració (amb teoria i pràctica) 
 
2ª) Modalitat Accelerada: curs de 140 hores de duració (amb teoria i pràctica) 
 
El contingut del programa de les matèries es el mateix per als dos cursos: 
 

 MODALITAT 
ORDINARIA 

VEHICLES PER ELS 
QUE ES NECESARI 

TENIR EL PERMISO (*)
MODALITAT 
ACELERADA 

VEHICLES PER ELS 
QUE ES NECESARI 

TENIR EL  PERMISO (*)
DURACIÓ 280 hores  140 hores  
EDAD/PERMISOS 18 anys C, C+E, D1, ó D1+E 18 anys C1 ó C1+E 

 18 anys D o D+E (sense superar 
els 50 Km de trajecte) 18 anys  

 21 anys D ó D+E 21 anys C, C+E, D1 ó D1+E 

 21 anys  
21 anys 

(servei regular 
de viatgers) 

D Ó D+E (sense superar 
els50 Km de trajecte) 

 23 anys  23 anys  

EXAMEN Teòric (100 
preguntes)  Teòric (100 

preguntes)  

(*) Sempre que ja tinguin el corresponent permís de conducció 
 
 
► Curs Ordinari: 
 
 En el Curs Ordinari de Qualificació Inicial se realitzaran 20 hores de 
conducció individual en un vehicle de la categoria corresponent de les quals 8 hores 
poden ser realitzades en un simulador o en  pistes especials. 
 
 
► Curso Accelerat: 
 

En el Curs Accelerat de Qualificació Inicial se realitzaran 10 hores de 
conducció individual en un vehicle de la categoria corresponent, de les quals 4 hores 
poden ser realitzades en un simulador o en pistes especials. 
 
 
► Quan ja se té el CAP  de la Qualificació inicial per al TRANSPORT DE 
MERCADERIES i es vol obtenir el de TRANSPORT DE VIATGERS (o el contrari): 
 
 Els conductors titulars del Certificat d’Aptitud Professional (CAP) de la 
Qualificació Inicial per al transport de mercaderies que vulguin obtenir el corresponent 
certificat per al Transport de viatgers (o el contrari) hauran de realitzar una NOVA 
QUALIFICACIO INICIAL : 
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• Si ja tenen la Qualificació Inicial Ordinària: de 70 hores, de les quals 5 seran de 
conducció individual. 

 



• Si ja tenen la Qualificació inicial Accelerada: de 35 hores, de les quals 2 hores i 
30 minuts seran de conducció individual. 

 
► Duració del CURS DE FORMACIO CONTINUA: 
 
 El curs de Formació Contínua és de 35 hores cada 5 anys. És obligatori per a 
tots els conductors professionals. 
 
 Es podrà realitzar en períodes discontinus sempre que s’imparteixin per un 
mateix centre de formació autoritzat, es facin dins d’un any natural i durin com a mínim 
7 hores. 
 
 Es certificat des curs és vàlid durant 6 mesos, que és el termini per a 
realitzar l’examen des de la finalització del curs. Si aquest no es supera, o no se 
realitza dins el termini de 6 mesos, s’haurà de fer un curs nou. 
 
► Examen: 
 
 Una cop acabat el curs de formació, per a poder obtenir el CAP hi ha que 
presentar-se al examen abans de 6 mesos. Aquest examen: 
 

- Consta de 100 preguntes de test, amb 4 opcions de resposta. 
 
- Al menys 1 pregunta de cada objectiu formatiu, segons la classe de permís 

de conducció. 
 

- La seva duració és com a mínim de 2 hores. 
 

- Per aprovar és necessita una puntuació de 50 punts. Les respostes 
incorrectes resten mig punt, les no contestades no puntuen. 

 
- Pot ser escrit o oral. 

 
- Hi haurà 6 convocatòries d’examen cada any.Es publicaran en es BOE amb 

un mes d’antelació, amb un termini d’inscripció de 15 dies. (Per exemple, la 
convocatòria es el mes de juny i la  primera celebració de l’examen es en el 
mes de setembre). 

 
- Sa correcció serà automatitzada. 

 
- Ses comunitats autònomes seran les encarregades de realitzar els 

exàmens. 
 

- Els aspirants només poden presentar-se a ses proves que es convoquin i 
es realitzin en es territori on hi tinguin sa seva residencia habitual, 
independentment de on hagin fet el curs, excepte causa degudament 
justificada amb autorització de l’òrgan convocant de l’examen a un territori 
diferent. 

 
 
 
 
► Programa de matèries dels cursos de Qualificació inicial: 
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 Ses 280 hores del curs de qualificació inicial en sa modalitat ordinària o ses 
140 hores en sa modalitat accelerada es repartiran segons els següents blocs 
temàtics: 
 

 
TRANSPORT DE VIATGERS 

 
MODALITAT 
ORDINARIA 

MODALITAT 
 ACCELERADA 

 
Conducció racional basada 
en les normes de seguritat 

 

130 hores 
 (20 hores de conducció) 

65 hores  
(10 hores de conducció) 

 
Aplicació de la 
Reglamentació 

 
40 hores 20 hores 

 
Salut, Seguritat Vial i 

Mediambiental, Servei i 
Logística 

 

110 hores 55 hores 

 
TOTAL 

 
280 hores 140 hores 

 
 

 
TRANSPORT DE 
MERCADERIES 

 

MODALITAT 
ORDINARIA 

MODALITAT 
 ACELERADA 

 
Conducció racional basada 
en les normes de seguritat 

 

130 hores 
 (9 hores de temàtica de 

mercaderies perilloses i 20 
hores de conducció) 

65 hores  
(9 hores de temàtica de 

mercaderies perilloses i 10 
hores de conducció) 

 
Aplicació de sa 
Reglamentació 

 

40 hores 
( 5 hores de temàtica de 
mercaderies perilloses) 

20 hores 
(5 hores de temàtica de 
mercaderies perilloses) 

 
Salut, Seguritat Vial i 

Mediambiental, Servei i 
Logística 

 

110 hores 
(22 hores de temàtica de 
mercaderies perilloses) 

55 hores 
( 22 hores de temàtica de 

mercaderies perilloses 

 
TOTAL 

 
280 hores 140 hores 

 
 
 
AUTOESCOLA MANTOLAN està en procés per a poder oferir aquets cursos de Formació 
Professional. 
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NOTA: existeixen diferents casos i variacions, per obtenir més informació dirigir-se a 
AUTOESCOLA MANTOLAN 


