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Instrucció 5/2006, de 23 de maig, de modificació de la Instrucció 4/2006, de 5 
d’abril, sobre l’abonament de les despeses corresponents al permís de 
conducció per a conduir vehicles policials (BTP) 
 
 
0. Introducció 
 
La Instrucció 4/2006, de 5 d’abril, sobre l’abonament de les despeses corresponents al 
permís de conducció per a conduir vehicles policials (BTP), estableix un procediment 
normalitzat de sol·licitud d’abonament de les despeses que hagin satisfet durant l’any 
2006 els funcionaris del cos i els aspirants a ingressar al CME per obtenir o prorrogar 
el permís BTP i determina de forma precisa la tramitació i les responsabilitats 
assignades a tots els òrgans que hi intervenen. 
 
La modificació dels imports de les taxes a satisfer al Ministeri d’Interior per l’any 2006 
corresponents a la pròrroga i a la obtenció del permís de conducció BTP fan necessari 
modificar els imports que es troben a aquesta Instrucció. 
 
En conseqüència, en ús de la facultat que em confereix l’article 5.2.d) del Decret 
157/1996, de determinació dels òrgans que exerceixen les atribucions i les facultats 
atorgades al Departament d’Interior per la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de 
la Generalitat – Mossos d’Esquadra, dicto les normes següents: 
 
Primera: Es modifica l’apartat 1.1 del punt 1. Despeses corresponents a la pròrroga 
del permís de conducció BTP, quedant redactat de la següent manera: 
 
1.1 Despeses que s’abonen 
 
“La Direcció General de Seguretat Ciutadana ha d’abonar als funcionaris del CME les 
despeses que hagin satisfet durant l’any 2006 per obtenir la pròrroga del permís de 
conducció BTP. 
 
Les despeses que assumeix la Direcció General són únicament les que corresponen al 
certificat mèdic expedit per un centre de reconeixement, fins a un màxim de 43€, i la 
taxa a satisfer al Ministeri d’Interior (17´60€).” 
 
Segona: Es modifica l’apartat 2.1 del punt 2. Despeses corresponents a l’obtenció del 
permís de conducció BTP, quedant redactat de la següent manera: 
 
2.1 Despeses que s’abonen 
 
“La Direcció General de Seguretat Ciutadana ha d’abonar als aspirants a ingressar al 
CME de les convocatòries 46/05 (convocatòria de proves selectives per a l'ingrés a la 
categoria de mosso/a del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat) i 46/01/05 
(convocatòria pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés a la categoria de mosso/a 
del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat per als membres d'altres forces i 
cossos de seguretat) que superin el curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya, 
als funcionaris del cos que superin el curs de formació de trànsit nivell 1 durant l’any 
2006 i als membres del CME que estan en possessió dels permisos de les classes C1 
i D1, les despeses que hagin satisfet durant l’any 2006 per obtenir el permís de 
conducció BTP. 
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Les despeses que assumeix la Direcció General són únicament les que corresponen al 
certificat mèdic expedit per un centre de reconeixement, fins a un màxim de 43€, i la 
taxa a satisfer al Ministeri d’Interior (17’40€).” 
 
Tercera: La resta de normes de la Instrucció 4/2006, de 5 d’abril, sobre l’abonament 
de les despeses corresponents al permís de conducció per a conduir vehicles policials 
(BTP), resten plenament vigents. 
 
Quarta: Aquesta Instrucció entra en vigor l’endemà de la seva signatura. 
 
 
Barcelona, 23 de maig de 2006 
 
 
El director general de Seguretat Ciutadana 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Samsó i Huerta 
 


