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Títol de transportista (online – a distància) 
Durada: 55 hores de teoria + tutories individuals 

 

 
Descripció  

Aquest curs et permet adquirir els 

coneixements necessaris per presentar-te amb 
èxit a les proves que convoca la Direcció 
General de Transports i Mobilitat per obtenir el 
certificat de Competència professional per al 
transport per carretera interior i internacional 
de mercaderies. 

 

A qui va dirigit? 

A les persones que vulguin desenvolupar 

l'activitat de transport públic de mercaderies, 
dins el territori estatal i internacional, d'acord 
amb els termes previstos a la normativa 
estatal. 

 

Objectiu general del curs 

Capacitar a l’alumnat dels coneixements 
suficients per aprovar les proves que es 
convoquen, com a mínim, una vegada a l’any.  
  

Contingut del curs 

1. Elements de Dret privat 

2. El transportista com a empresari mercantil 

3. Dret social 

4. Dret fiscal 

5. Gestió comercial i financera de l'empresa 

6. Accés al mercat 

7. Normes d'explotació i tècniques 

8. Seguretat en carretera. 

 

 
 

 

Horaris i dates 

Al llarg del 2020, oferim quatre cursos: 

- De dilluns a dijous de 19:30 a 21:00h 

o Del 18/05/2020 al 21/07/2020 

o Del 14/09/2020 al 16/11/2020 

- Dissabte de 9:00 a 14:00h 

o Del 09/05/2020 al 11/07/2020 

o Del 05/09/2020 al 14/11/2020 

 

 

Preus 

600€ * 

(amb opció bonificable 

per a persones treballadores per compte aliè). 

Inclou: 

- Accés al campus 

- Llibre d’estudi: 
Competencia profesional de 
transporte de mercancías (Editorial 
Lugano) 

*No inclòs en el preu les taxes de la prova 

 

Valor afegit 

En el campus, trobaràs: 

- Classes en directe (es gravaran per 

poder-les veure en qualsevol moment 
posterior) 

- Espai per tutories individuals 
- Material per treballar individualment 
- Mostres de proves de convocatòries 

anteriors 

 

T’enviem el llibre a casa sense cap cost afegit. 

T’indiquem els passos a seguir per inscriure’s a 
la prova.  

 

Procés d’inscripció 

La persona queda inscrita a CEINA en el 
moment que facilita les seves dades personals i 
fa l’abonament íntegre del curs.  

Places limitades: alta per ordre d’inscripció. 


