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Permís AM (moto) 15 anys Conducció d’un ciclomotor de 50 cc. Útil per 
desplaçaments urbans i entre pobles.

Permís A1 (moto) 16 anys
Conducció d’una motocicleta de fins a 125 cc. Vehicle 
apte per circular per tot tipus de carreteres i et permet 
moure’t amb tota comoditat.

Permís A2 (moto) 18 anys

Motos de fins a 35 kW (47,5 CV). 
És el pas que cal seguir per portar una moto de gran 
cilindrada.
Aquest permís té una limitació de 47,5 CV, però és 
imprescindible obtenir-lo si més endavant vols conduir 
una moto de gran cilindrada sense cap limitació.

Permís A (moto) 20 
anys

Motos en general. Sense cap limitació de potència ni 
cubicatge.
Per aconseguir-lo no cal que et tornis a  
examinar, només has de tenir el permís A2 amb dos anys  
d’experiència i superar una formació de 9 hores en  
tècniques de conducció de motocicletes i seguretat vial.

Permís B (cotxe) 18 anys
Pots portar qualsevol cotxe fins a un màxim de nou 
places, però també un camió, una furgoneta, un vehicle 
mixt, ... amb un pes màxim de 3.500 kg.

Permís B96 (remolc) 18 anys
És una ampliació del permís B. Ens permet augmentar 
el límit de pes del remolc fins a un conjunt de 4.250 kg.

Permís B+E (remolc) 18 anys
Aquest permís és necessari per conduir un vehicle de 
la classe B (cotxe, mixt, furgó, etc.) més un remolc fins 
a 3.500 kg. 

Permís C (camió) 21 anys
Automòbils destinats al transport de mercaderies  
sense cap límit de massa màxima. Superiors a 3.500 kg 
amb un remolc lleuger, si és el cas.

Permís C+E (tràiler) 21 anys

Conjunt de vehicles acoblats formats per: un  
vehicle automòbil que es pot conduir amb un permís de la  
classe C i un remolc o semiremolc l’MMA autoritzada 
del qual sobrepassi els 750 kg. Prèviament has de tenir 
el permís C.

Permís D (bus) 24 
anys

Automòbils dissenyats i construïts per al transport de 
viatgers amb més de 9 places.

FORMACIÓ
Formació CAP INICIAL (mercaderies i viatgers) - 140 hores

Formació CAP CONTÍNUA - 35 hores

Matèries perilloses – ADR

Transport de viatgers: atenció als usuaris amb mobilitat reduïda - 6 hores

Tacògraf, temps de conducció i descans i documentació addicional - 12 hores

Conducció eficient d’autobusos - 8 hores

Conducció eficient de vehicles industrials - 8 hores

Conducció eficient d’ambulàncies - 8 hores

Mecànica bàsica per a conductors del sector del transport - 6 hores

Seguretat vial - 6 hores

Primers auxilis i emergències - 6 hores

Transport escolar - 8 hores

Resfresquem la normativa de circulació - 6 hores

Conducció in itinere - conducció in labore - 8 hores

Operador de carretons elevadors - Norma UNE 58451


