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  DDUURRAANNTT  LL ''AANNYY  22001122  
NNII   UUNN  BBTTPP  RREENNOOVVAATT  

 
Des del CAT hem adreçat una demanda al Director General on demanem a la DGP que 
es faci càrrec de totes les despeses que genera la renovació del BTP. 
 

Com tots sabeu el BTP només ens és necessari en la nostra tasca com a policies quan 
conduïm els vehicles amb els prioritaris activats, no sent d'utilitat en la nostra vida 
privada.   
 

El nou o modificat Reglament General de Circulació, en el seu art. 12, estableix que el 
BTP no caduca encara que  no es renovi en la data prevista, esmentant que la pròrroga 
de la vigència queda supeditada a diferents requisits susceptibles de canvis en l’aptitud 
física o per pèrdua de punts.  
 

L’art. 13.3 esmenta que “El titular de un permiso o licencia de conducción caducados 
podrá solicitar su prórroga acompañando los documentos a que se refiere el apartado 
anterior”. 

És per aquest motiu que considerem que la renovació del BTP NO ens ha de costar 
ni un euro, i menys quan estem obligats a efectuar la renovació cada cinc anys en lloc 
dels deu anys que requereix la renovació del permís B.  
 

Hem demanat que la DGP estableixi protocol  amb DGT i amb serveis mèdics 
contractats, o,  en el seu defecte, que avanci la quantitat íntegra de la renovació per tal  
que l’agent que ha de renovar la vigència del BTP no hagi d'avançar ni un euro. Mireu-
vos l’escrit de demanda de data 28/11/2011.  
 

Esperem resposta ràpida i positiva al respecte, en cas contrari  DEMANEM A 
TOT EL COL·LECTIU QUE HAGI DE RENOVAR EL 
BTP L’ANY 2012, QUE ES NEGUI A PRORROGAR LA 
VIGÈNCIA FINS QUE LA DGP ES FACI CÀRREC, PER 
AVANÇAT, DE L'IMPORT DE LA RENOVACIÓ  
 
 
CATalunya,  28/11/2011  




