
 

Informació permís C1: 
 

Autoriza  conducir automóviles distintos de los que autoriza a conducir el permiso de las 

clases D1 o D, cuya masa máxima autorizada exceda de 3500 kg y no sobrepase los 7500 

kg, diseñados y construidos para el transporte de no más de ocho pasajeros además del 

conductor. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa 

máxima autorizada no exceda de 750 kg. La edad mínima para obtenerlo será de 

dieciocho años cumplidos. 

Nota.- Para la conducción profesional, deberán cumplirse, además, por el que se regula 

la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados 

vehículos destinados al transporte por carretera.CAP 

-. S’ha de superar un examen Teòric específic i pràctic. 

-. L’examen teòric consta de 20 minuts  per fer 20 preguntes, sense superar  2 errades. 

-. L’examen pràctic de circuit tancat consisteix en girar una cantonada enredera, seguint la vorera, una 

aproximació enredera al moll o paret i estacionament enredera, i l’examen pràctic de circulació consisteix en 

circular durant uns 45 minuts per Granollers o Girona, on esculleixi. 

-. Les practiques de circulació es poden fer pel mètode intensiu, es a dir, es fa una sola pràctica, pel temps 

que faci falta, uns dies abans de l’examen en el mateix lloc d’examen. 

-. L’examen de teòrica i les classes per ordinador, es poden demanar en Castellà, Català, Inglés, francès, 

Alemany, Gallec i Euskera. 

-. Per fer el curs teòric, poden assistir a qualsevol de les sucursals de l’Autoescola Gimeno o del Grup 

empresarial al que pertany l’autoescola. 

-. Existeixen diferents maneres d’aprendre la teòrica, curs amb Professor i Ordinador o Intensiu. Una bona 

manera, molt fàcil, d’aprendre la teòrica, és fer el curs amb l’Ordinador i el Professor, perquè poden 

organitzar-nos el temps segons ens convingui. Però la més ràpida d’aprovar la teòrica és fent el curs intensiu, 

es molt ràpid i segur d’aprovar i per els més exigents el curs intensiu-express, efectiu com l’intensiu i garantit, 

tot fent 4 classes de dos hores. 

-. Se li entrega un manual de teòrica com material de consulta, però el material d’estudi,  se li oferirà l’accés 

a  medis tecnològics per utilitzar el nostre mètode informàtic. 

 -. Es pot escollir el que més li agradi, dels diferents professors o vehicles per fer les pràctiques, que tingui 

assignat a la sucursal. 

-. El vehicle per fer les pràctiques, camions de massa màxima autoritzada no inferior a 5500 kg ni superior a 
7500 kg i d’una longitud mínima de 5 metres i no superior a 7 metres. 

 

http://autoescuelagimeno.com/CursosCAP.html

