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UUnniittaatt  eemmiissssoorraa::  Departament de Mobilitat. Secció de Transports  08 02 00 00 

AAssssuummppttee::  
Decret convocatoria de les proves per a l’obtenció de permís 

de conducció de vehicles de tracció animal (galeres) 
 

 

Mitjançant  Decret de Batlia núm. 20794 de 18/11/2022, es va aprovar la convocatòria  

de les proves per a l’obtenció del permís de conducció de vehicles de tracció animal 

(galeres) amb el següent:  

 

1.- Disposar la convocatòria de les proves per a l'obtenció del permís municipal de 

conducció de galeres, procedint la seva publicació en la pàgina web del departament de 

Mobilitat. 

 

2.- Els interessats presentaran una sol·licitud en el Registre municipal adjuntant els 

documents assenyalats en el decret de Batlia núm. 9402, de 13 de maig de 2019 (BOIB 

núm. 71, de 28/05/2019), sense perjudici de les sol·licituds prèvies que ja es troben en 

la Secció de Transports en aplicació de l'article 19 del Reglament regulador del servei. 

 

3.- Serà publicada la llista d'admesos en la pàgina web del departament de Mobilitat, 

assenyalant el moment i el lloc de realització de la primera prova de caràcter teòric, 

prevista per al dia 16 de desembre de 2022 (divendres) a les 12 hores, a l'Escola 

Municipal de Formació, llevat que per raons de disponibilitat es modifiqués tot indicant 

un moment diferent. 

 

4.- Per la realització de la segona prova de caràcter pràctic, destinada als aspirants que 

superin la primera prova teòrica, hauran de tenir a la seva disposició un carruatge del 

tipus "galera", dels models autoritzats pel Reglament del servei. 

 

5.- L'acta amb les qualificacions es publicarà a la pàgina web del departament de 

Mobilitat. Els aspirants aptes disposaran un termini de cinc (5) dies hàbils per presentar 

el certificat mèdic oficial que acrediti no patir malaltia infecto-contagiosa, ni 

discapacitat, que impedeixi l'exercici de la conducció. Serà publicada en aquest 

moment, la data, hora i lloc per a la revisió de l'examen. 

 

6.- Publicar aquesta resolució a la web municipal per a coneixement dels interessats. 

 

 

Palma, amb data de la signatura electrònica 

 

El regidor de l’Àrea de Mobilitat Sostenible 

p.d. Decret de Batlia 201913026 de 28/06/2019 

BOIB 94 de 11/07/2019 

Francesc Josep Dalmau Fortuny 

p.d. Decret de Batlia 201912198 de 17/06/2019 

BOIB 85 DE 27/06/2019 

(signat electrònicament) 

 

 

 


