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INFORMACIO SOBRE DETERMINADES TRAMITACIONS EN L’AMBIT DEL 
TRANSPORT DE VIATGERS I MERCADERIES PER CARRETERA  
 
 

1. AUTORITZACIONS DE TRANSPORT  
 

• La validesa de les autoritzacions de transport que eren vigents el 14 de març 
de 2020, queda prorrogada, d’acord amb el Reial Decret 463/2020 durant el 
termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el de les pròrrogues que es puguin 
adoptar. 

 

• Les sol·licituds de noves autoritzacions, increments de flota o substitució de 
vehicle hauran d’esperar fins a la normalització de l’activitat administrativa  o 
l’adopció de protocols específics de tramitació.  

 

• En el cas de les autoritzacions en baixa per no visar pendents de rehabilitació, 
també han d’esperar fins a la fins a la normalització de l’activitat administrativa  
o l’adopció de protocols específics de tramitació 

 
 

2. TARGETES DE TACÒGRAF DIGITAL  
 

• La validesa de les targetes de tacògraf que eren vigents el 14 de març de 
2020, queda prorrogada, d’acord amb el Reial Decret 463/2020 durant el 
termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el de les pròrrogues que es puguin 
adoptar. 

 

• Les sol·licituds de noves targetes de tacògraf hauran d’esperar fins a la 
normalització de l’activitat administrativa  o l’adopció de protocols específic de 
tramitació.  

 

• Targetes de tacògraf digital defectuoses o extraviades: cal esperar fins a la 
fins a la normalització de l’activitat administrativa o l’adopció de protocols 
específics de tramitació. Tot i així cal tenir en compte les previsions 
establertes a la normativa actual en aquesta matèria: 
 

- Reglament UE 165/2014,  article  29: 
 
1. Deteriorament, funcionament defectuós, pèrdua, (pèrdua) o robatori de la targeta 
de conductor: 
En aquests casos, es pot conduir sense targeta per un període màxim de 15 dies, 
encara que pot ser excedit per tornar a la base, sempre que el conductor pugui 
justificar la impossibilitat de presentar o utilitzar la targeta durant aquest període. 
 

- Ordre FOM/1190/2005, de 25 de abril, per la qual es regula la implantació de 
l'tacògraf digital: 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80362
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En cas de pèrdua, robatori, deteriorament, mal funcionament o retirada de la targeta 
de conductor, aquest ha de sol·licitar, en el termini màxim de set dies naturals a 
partir de el moment en què s'hagi produït el fet, la seva substitució davant l'òrgan 
competent en matèria de transport per carretera que correspongui a el lloc en què 
aquell tingui la seva residència normal. 
(..) 
L'òrgan competent ha d'expedir, prèvia compareixença de l'interessat per acreditar la 
seva identitat i comprovar el compliment dels requisits, una nova targeta dins dels 
cinc dies hàbils següents a la sol·licitud. La nova targeta, que mantindrà el mateix 
termini de validesa de la targeta anterior. 
 

 
 

3. TARGETES DE CONDUCTOR/A PROFESSIONAL ( CAP )  
 

• La validesa de les targetes CAP que eren vigents l’1 de març de 2020, queda 
prorrogada d’acord amb el Reial Decret 463/2020 i segons l’Ordre 
TMA/254/2020, de 18 de març. 
 
Segons l’article 1 de l’Ordre TMA/254/2020, de 18 de març: 
 
Es declara la validesa de les targetes de qualificació de conductor 
acreditatives del CAP la data d'expiració de les quals s'hagi produït a partir del 
dia 1 de març, fins a 120 dies després de la finalització de la declaració de 
l'estat d'alarma o pròrrogues del mateix. 
 
Aquest termini de 120 dies podrà ser ampliat mitjançant resolució de Direcció 
general de Transport Terrestre, si les circumstàncies ho fessin necessari, per 
un màxim de 30 dies addicionals. 

 

• Les sol·licituds de noves targetes, i la reposició de targetes perdudes o 
deteriorades hauran d’esperar fins a la normalització de l’activitat 
administrativa  o l’adopció de protocols específics de tramitació.  
 

 
 

4. CERTIFICAT DE CONDUCTOR DE TERCERS PAÍSOS 
  

• La tramitació de certificats de conductor de tercers països haurà d’esperar fins 
a la normalització de l’activitat administrativa o l’adopció de protocols 
específics de tramitació. 

 
        
 
Barcelona, 19 de març de 2019 


