
ANUNCIS

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I DE POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI

RESOLUCIÓ VPD/990/2022, de 7 d'abril, sobre els exàmens per obtenir els certificats de competència
professional per a l’exercici de les activitats de transport per carretera de viatgers i transport per carretera
de mercaderies.

La Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, i el seu Reglament, aprovat pel Reial
decret 1211/1990, de 28 de setembre, determinen que per a l'exercici de les activitats de transportista de
viatgers i de mercaderies per carretera és necessari acreditar amb caràcter previ el compliment del requisit de
competència professional.

La Direcció General de Ports i Transports, mitjançant la Resolució de 6 d'octubre de 1999, modificada per la
Resolució PTO/484/2002, va establir el procediment d'inscripció i les condicions per a la convocatòria i
realització de les proves anuals per a l'obtenció del certificat de competència professional per a l'exercici de
l'activitat de transport interior i internacional de mercaderies, i transport interior i internacional de viatgers.

El Reial decret 70/2019, de 15 de febrer, pel qual es modifiquen el Reglament de la Llei d'ordenació dels
transports terrestres i altres normes reglamentàries en matèria de formació dels conductors dels vehicles de
transport per carretera, de documents de control en relació amb els transports per carretera, de transport
sanitari per carretera, de transport de mercaderies perilloses i del Comitè Nacional del Transport per Carretera,
va establir un nou règim per a l'expedició dels certificats de competència professional que afecta tant els
requisits per concórrer als exàmens, com el seu programa, format, contingut, durada, criteris de correcció,
mecànica i revisió, el qual es concreta en el seu annex II.

Posteriorment, mitjançant el Reial decret llei 26/2020, de 15 de febrer, es va modificar la disposició transitòria
cinquena del Reial decret 70/2019, de 15 de febrer, en el sentit d'establir la plena aplicació d'aquest nou règim
a partir de l'1 de gener de 2022.

La competència per a la realització dels exàmens per a l'obtenció dels certificats de competència professional
per a l'exercici de les activitats de transport per carretera de viatgers i transport per carretera de mercaderies
al territori de Catalunya correspon a la Direcció General de Transports i Mobilitat, de conformitat amb el punt 2
de l'annex II del Reial decret esmentat.

El Reglament (CE) núm. 1071/2009 del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea, de 21 d'octubre de
2009, estableix les normes comunes relatives a les condicions que s'han de complir per a l'exercici de la
professió de transportista per carretera. En el seu article 3 s'assenyala que un dels requisits per exercir la
professió de transportista per carretera és tenir la competència professional requerida. A aquest efecte, en el
seu article 8 s'indica que a fi de complir el requisit esmentat les persones interessades demostraran tenir els
coneixements adequats mitjançant un examen escrit obligatori que haurà de realitzar-se en l'Estat membre on
tinguin la residència habitual o en l'Estat membre on treballin.

Atenent les consideracions exposades, escau actualitzar les normes per a la realització dels exàmens per a
l'obtenció dels certificats de competència professional per a l'exercici de les activitats de transport per carretera
de viatgers i transport per carretera de mercaderies, de conformitat amb les modificacions introduïdes al
Reglament de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, pel Reial decret 70/2019,
de 15 de febrer.

Per tot això,

Resolc:

Article 1
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Requisits per concórrer a l'examen per a l'obtenció del certificat de competència professional

1.1 Per poder participar a l'examen serà necessari tenir la residència habitual a Catalunya amb anterioritat a la
presentació de la sol·licitud. A aquests efectes, es presumirà que la residència habitual de l'aspirant serà
aquella que figuri al domicili consignat al document acreditatiu d'identitat en vigor.

Només s'admetrà que el domicili indicat per l'aspirant a la seva sol·licitud no coincideixi amb l'assenyalat al
document d'identitat quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) Que l'aspirant acrediti que ha tingut el seu domicili a Catalunya almenys 185 dies naturals l'últim any,
comptats anteriorment al dia de la presentació de la sol·licitud per presentar-se als exercicis.

b) Que l'aspirant acrediti que, fins i tot havent tingut el seu domicili a Catalunya durant un període inferior a
185 dies naturals l'últim any, comptats anteriorment al dia de la presentació de la sol·licitud per presentar-se a
l'examen, s'ha vist obligat per raons familiars o professionals a fixar la seva residència a Catalunya.

Aquesta circumstància no s'entendrà complerta quan es tracti d'una estada temporal en una localitat per a la
realització d'una activitat de durada determinada.

L'assistència a una universitat, escola o centre docent no implicarà el trasllat de la residència habitual.

1.2 Únicament podran sol·licitar la realització de l'examen les persones que acreditin estar prèviament en
possessió d'algun dels títols de formació següents:

a)Títol de batxiller o equivalent.

b) Títol de tècnic, acreditatiu d'haver superat els ensenyaments d'una formació professional en grau mitjà, sigui
quina sigui la professió a què estiguin referits.

c) Títol de tècnic superior, acreditatiu d'haver superat els ensenyaments d'una formació professional de grau
superior, sigui quina sigui la professió a la qual estiguin referits.

d) Qualsevol títol acreditatiu d'haver superat uns ensenyaments universitaris de grau o postgrau.

La sol·licitud de realització de l'examen comportarà la declaració de la persona aspirant relativa al fet de
posseir la titulació esmentada al punt anterior i l'habilitació a l'òrgan convocant per comprovar aquesta
circumstància en les bases de dades corresponents. Així mateix, en cas que l'òrgan convocant no pugui portar
a terme la comprovació, amb caràcter previ a la realització del examen, es requerirà a la persona aspirant la
presentació de la documentació acreditativa de la possessió del títol corresponent.

Article 2

Programa de l'examen

El programa de l'examen per a l'obtenció del certificat de competència professional està integrat per la llista de
matèries que s'assenyalen a l'annex d'aquesta Resolució.

Article 3

Sol·licitud de realització de l'examen

3.1 La sol·licitud de realització de l'examen s'haurà de presentar exclusivament de manera telemàtica a
l'adreça electrònica següent:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Competencia-professional-per-al-transport-per-carretera-de-
mercaderies-i-viatgers

3.2 La sol·licitud de realització de l'examen comportarà per a la persona sol·licitant l'obligació del pagament de
la taxa corresponent. L'impagament de la taxa suposarà la inadmissió de la sol·licitud.

3.3. Un cop admesa la sol·licitud, la persona sol·licitant triarà una data concreta per a la realització de la prova
d'entre les dates disponibles indicades en el web d'inscripció esmentat, en l'àmbit territorial que li pertoqui per
raó del seu domicili.

3.4 En cas de sol·licitud per a les dues modalitats d'examen disponibles, modalitat de transport de mercaderies
o modalitat de transport de viatgers per carretera, la persona sol·licitant haurà d'optar per la seva realització
en dates diferents. En cap cas no s'acceptarà la sol·licitud de realització de l'examen per a les dues modalitats
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en la mateixa data.

3.5 S'acceptaran canvis en la data de realització de l'examen escollida per la persona sol·licitant amb una
antelació màxima de fins a set dies naturals. A aquest efecte, abans del termini esmentat la persona
sol·licitant podrà anul·lar la data d'examen inicialment escollida i triar-ne una de nova.

Article 4

Lloc de realització dels exàmens

4.1 La Direcció General de Transports i Mobilitat establirà anualment, mitjançant la resolució corresponent, els
llocs de realització dels exàmens.

4.2 Els exàmens corresponents a l'any 2022 es realitzaran als llocs següents:

Àmbit territorial de Barcelona: seu del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, av.
Josep Tarradellas, 2-6, Barcelona.

Àmbit territorial de Lleida: Servei Territorial de Transports, av. Madrid, 38, Lleida.

Àmbit territorial de Girona: Servei Territorial de Transports, plaça Pompeu Fabra, 1, Girona.

Àmbit territorial de Tarragona: Servei Territorial de Transports, carrer d'Anselm Clavé, 1 (Casa Gasset),
Tarragona.

Àmbit territorial de les Terres de l'Ebre: seu de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre, plaça Gerard
Vergés, 1, Tortosa.

Article 5

Format de l'examen

5.1 L'examen es realitzarà utilitzant exclusivament els mitjans electrònics que es facilitin a la persona aspirant.

5.2 L'examen s'haurà de realitzar utilitzant l'aplicació informàtica i el banc de preguntes i casos pràctics
elaborats específicament a l'efecte.

Article 6

Contingut i durada de l'examen

6.1 L'examen constarà de dues proves:

La primera prova consistirà a contestar a 200 preguntes, cadascuna de les quals tindrà quatre respostes
alternatives sobre les matèries que integren el programa.

La segona prova consistirà a resoldre quatre supòsits pràctics que requereixin aplicar el coneixement de les
matèries que integren el programa a casos concrets. A aquest efecte, la persona aspirant, després de realitzar
els càlculs i valoracions necessaris, haurà de triar entre vuit respostes alternatives en cadascun dels supòsits.

6.2 El temps per a la realització de cadascuna de les proves de què consta l'examen serà de dues hores.

Article 7

Criteris de correcció

7.1 La prova consistent a contestar a 200 preguntes tindrà una puntuació màxima de 200 punts. Cada
pregunta contestada correctament puntuarà 1 punt i cada resposta errònia es penalitzarà descomptant un terç
del valor d'una resposta correcta.

La prova consistent a resoldre quatre supòsits pràctics tindrà una puntuació màxima de 200 punts. Cada
supòsit resolt correctament puntuarà 50 punts i cada supòsit erroni es penalitzarà descomptant un terç del
valor d'un supòsit correcte.
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7.2 Per aprovar l'examen s'haurà d'obtenir una puntuació no inferior al 50% dels punts possibles en cadascuna
de les dues proves, i s'haurà d'obtenir un mínim del 60% del total de punts atribuïbles per al conjunt de les
dues proves.

Article 8

Mecànica de l'examen

8.1 La persona aspirant s'haurà de presentar al lloc de realització de l'examen amb una antelació mínima de 30
minuts respecte de l'hora d'inici, als efectes de realització de les comprovacions personals necessàries i
d'oferiment de les explicacions oportunes i resolució de dubtes relatius a la mecànica de l'examen.

8.2 Quan la persona aspirant iniciï l'examen, l'aplicació seleccionarà aleatòriament 200 preguntes del banc
integrat a l'aplicació.

8.3 La persona aspirant respondrà les preguntes mitjançant l'aplicació, i podrà donar per acabada la prova en
el moment que estimi convenient.

8.2 Si la persona aspirant no ha donat per conclosa la prova anteriorment, l'aplicació la donarà per acabada
automàticament en el moment en què hagin transcorregut dues hores des de l'inici de l'examen.

8.4 Tan aviat com la persona aspirant doni per acabada la prova anterior o, si s'escau, quan sigui la mateixa
aplicació la que la finalitzi, aquesta generarà la segona prova, i seleccionarà, igualment de manera aleatòria,
quatre supòsits pràctics del banc integrat a l'aplicació.

8.5 La persona aspirant resoldrà els supòsits pràctics mitjançant l'aplicació, i assenyalarà la resposta que estimi
adequada.

La persona aspirant podrà donar per conclosa aquesta segona prova quan estimi convenient i, en tot cas,
l'aplicació la donarà per acabada automàticament en el moment en què hagin transcorregut dues hores des de
l'inici d'aquesta prova.

8.6 Conclosa la segona prova, l'aplicació qualificarà automàticament l'examen i la persona aspirant podrà
obtenir una còpia impresa tant de l'examen com de la qualificació obtinguda.

8.7 Quan una persona aspirant obtingui la qualificació necessària per aprovar, quedarà automàticament inscrit
en el Registre d'empreses i activitats de transport com a persona que ha acreditat la seva competència per al
transport en la modalitat que correspongui.

8.8 L'aplicació de gestió dels exàmens comptarà amb un arxiu històric en el qual es guardin tots els exàmens
realitzats en els últims cinc anys i la seva qualificació.

Article 9

Revisió d'exàmens

9.1 Quan una persona aspirant estimi que una de les preguntes o supòsits pràctics que integraven el seu
examen era erroni o li ha estat mal qualificat per l'aplicació, podrà formular la corresponent reclamació davant
del tribunal de revisió d'exàmens nomenat a l'efecte per l'òrgan competent. La reclamació s'haurà de presentar
telemàticament a l'adreça electrònica esmentada a l'article 3 d'aquesta Resolució, en el termini de deu dies
naturals a comptar des del dia següent al de la data de realització de l'examen.

9.2 Quan el tribunal de revisió d'exàmens estimi necessari anul·lar la pregunta o supòsit pràctic perquè és
erroni o està mal plantejat, procedirà a requalificar l'examen.

Quan s'anul·li una pregunta, la qualificació necessària per superar aquesta prova es reduirà en 0,50 punts i la
necessària per aprovar l'examen també en 0,50 punts.

Quan s'anul·li un supòsit pràctic, la qualificació necessària per superar aquesta prova es reduirà en 25 punts i
la necessària per aprovar l'examen també en 25 punts.

9.3 Contra la resolució del tribunal de revisió d'exàmens la persona aspirant podrà interposar recurs davant de
l'òrgan que el va nomenar.

9.4 Quan l'anul·lació d'una pregunta o supòsit pràctic doni lloc al fet que una persona aspirant aprovi l'examen,
l'òrgan competent per a la realització de l'examen dictarà una resolució expressa i la comunicarà a l'Oficina
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Central del Registre d'Empreses i Activitats de Transport perquè dugui a terme la corresponent inscripció.

9.5 Sempre que una pregunta o un supòsit pràctic d'un examen siguin anul·lats, ja sigui pel tribunal de revisió
d'exàmens o en la via de recurs, s'haurà de notificar a l'Oficina Central del Registre d'Empreses i Activitats de
Transport a fi que realitzi l'oportuna revisió del banc de preguntes integrat a l'aplicació.

Article 10

Tribunal de revisió d'exàmens

La Direcció General de Transports i Mobilitat designarà anualment, mitjançant la resolució corresponent, un
tribunal de revisió d'exàmens, la funció del qual serà resoldre les reclamacions que, si s'escau, siguin
formulades per una persona aspirant a l'obtenció del certificat en relació amb el contingut o la qualificació
d'alguna de les preguntes o supòsits pràctics que se li hagin plantejat en l'examen.

Disposició derogatòria

Única

Es deroga la Resolució de la Direcció General de Ports i Transports de 6 d'octubre de 1999, per la qual es
convoquen proves per a l'obtenció del certificat de capacitació professional per a l'exercici de l'activitat de
transportista per carretera.

Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 7 d'abril de 2022

Mercè Rius i Serra

Directora general de Transports i Mobilitat

Annex

Llistat de matèries que integren el programa de l'examen per a l'obtenció del certificat de competència
professional per a l'exercici de les activitats de transport per carretera de viatgers i transport per carretera de
mercaderies

A. Elements de dret civil

La persona aspirant haurà de, en particular, en relació amb el transport de mercaderies i de viatgers per
carretera:

1) conèixer els tipus de contractes més usuals en les activitats de transport per carretera i els drets i
obligacions que se'n deriven;

2) ser capaç de negociar un contracte de transport legalment vàlid, en especial respecte de les condicions de
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transport;

en relació amb el transport de mercaderies per carretera:

3) poder analitzar una reclamació del seu comitent respecte dels danys provocats per pèrdues o desperfectes a
la mercaderia en el curs del transport o per demora en el lliurament, així com les repercussions d'aquesta
reclamació sobre la seva responsabilitat contractual;

4) conèixer les normes i obligacions derivades del Conveni relatiu al contracte de transport internacional de
mercaderies per carretera;

en relació amb el transport de viatgers per carretera:

5) poder analitzar una reclamació del seu comitent respecte dels danys causats als viatgers o als seus
equipatges per un accident ocorregut en el curs del transport o respecte dels danys causats per un retard, així
com les repercussions de la reclamació esmentada sobre la seva responsabilitat contractual.

B. Elements de dret mercantil

La persona aspirant haurà de, en particular, en relació amb el transport de mercaderies i de viatgers per
carretera:

1) conèixer les condicions i formalitats previstes per exercir activitats comercials i les obligacions generals dels
comerciants (inscripció, llibres de comerç, etc.), així com les conseqüències de la fallida;

2) tenir coneixements adequats de les diferents formes de societats mercantils, així com de les normes
relatives a la constitució i el funcionament.

C. Elements de dret laboral

La persona aspirant haurà de conèixer, en particular, en relació amb el transport de mercaderies i de viatgers
per carretera, el següent:

1) el paper i el funcionament de les diferents institucions socials que intervenen al sector del transport per
carretera (sindicats, comitès d'empresa, representants de personal, inspectors de treball, etc.);

2) les obligacions dels empresaris en matèria de seguretat social;

3) les normes aplicables als contractes laborals de les diferents categories de treballadors de les empreses de
transport per carretera (forma dels contractes, obligacions de les parts, condicions i durada del treball,
vacances remunerades, retribució, rescissió del contracte, etc.);

4) les normes aplicables en matèria de temps de conducció, temps de repòs i temps de treball i, concretament,
les disposicions del Reglament (CEE) núm. 3821/85, del Reglament (CE) núm. 561/2006, de la Directiva
2002/15/CE del Parlament Europeu i del Consell i de la Directiva 2006/22/CE, així com les mesures pràctiques
d'aplicació de les normatives esmentades, i

5) les normes aplicables en matèria de qualificació inicial i formació contínua dels conductors, concretament les
derivades de la Directiva 2003/59/CE del Parlament Europeu i del Consell.

D. Elements de dret fiscal

La persona aspirant haurà de conèixer, en particular, en relació amb el transport de mercaderies i de viatgers
per carretera, les normes reguladores de:

1) l'impost sobre el valor afegit (IVA) sobre els serveis de transport;

2) l'impost de circulació dels vehicles;

3) els impostos sobre determinats vehicles utilitzats per al transport de mercaderies per carretera i els peatges
i cànons percebuts per la utilització de determinades infraestructures;

4) l'impost sobre la renda.
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E. Gestió comercial i financera de l'empresa

La persona aspirant haurà de, en particular, en relació amb el transport de mercaderies i de viatgers per
carretera:

1) conèixer les disposicions legals i pràctiques sobre utilització de xecs, lletres de canvi, pagarés, targetes de
crèdit i altres mitjans o fórmules de pagament;

2) conèixer les diferents formes de crèdit –crèdit bancari, crèdit documental, fiances, hipoteques, arrendament
financer (lísing), arrendament, facturatge (factoring), etc.– i les càrregues i obligacions corresponents;

3) saber què és un balanç i com es presenta i poder interpretar-lo;

4) poder llegir i interpretar un compte de resultats;

5) poder analitzar la situació financera i la rendibilitat de l'empresa, especialment sobre la base de coeficients
financers;

6) poder preparar un pressupost;

7) conèixer els elements de cost de l'empresa (costos fixos, costos variables, fons d'explotació, amortitzacions,
etc.) i poder-los calcular per vehicle, per quilòmetre, per viatge o per tona;

8) poder elaborar un organigrama del conjunt del personal de l'empresa i organitzar plans de treball, etc.;

9) conèixer les bases dels estudis de mercat (màrqueting), de la promoció de vendes dels serveis de transport,
de l'elaboració de fitxers de clients, de la publicitat, de les relacions públiques, etc.;

10) conèixer els diferents tipus d'assegurances de transport per carretera (assegurances de responsabilitat, de
persones, de coses, d'equipatges) i les garanties i les obligacions corresponents;

11) conèixer les aplicacions telemàtiques al sector del transport per carretera;

en relació amb el transport de mercaderies per carretera:

12) poder aplicar les normes corresponents a la facturació dels serveis de transport de mercaderies per
carretera i conèixer el significat i els efectes dels Incoterms;

13) conèixer les diferents categories d'auxiliars de transport, el paper, les funcions i l'estatut;

en relació amb el transport de viatgers per carretera:

14) poder aplicar les normes relatives a les tarifes i a la formació dels preus al transport públic i privat de
viatgers;

15) poder aplicar les normes relatives a la facturació dels serveis de transport de viatgers per carretera.

F. Accés als mercats

La persona aspirant haurà de conèixer, en particular, en relació amb el transport de mercaderies i de viatgers
per carretera, el següent:

1) les reglamentacions professionals per al transport per carretera per compte d'altri, per al lloguer de vehicles
industrials, per a la subcontractació, en concret les normes relatives a l'organització oficial de la professió, a
l'accés a la professió, a les autoritzacions per al transport intracomunitari i extracomunitari per carretera i al
control i a les sancions;

2) les reglamentacions relatives a la creació d'una empresa de transport per carretera;

3) els diferents documents necessaris per a la prestació dels serveis de transport per carretera i la introducció
de procediments de verificació per garantir la presència, tant a l'empresa com a bord dels vehicles, dels
documents conformes corresponents a cada operació de transport realitzada, en particular els documents
relatius al vehicle, al conductor, a la mercaderia i als equipatges;

en relació amb el transport de mercaderies per carretera:

4) les normes relatives a l'organització del mercat del transport de mercaderies per carretera i les relatives als
despatxos de noli i a la logística;
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5) els tràmits del pas de fronteres, la funció i l'abast dels documents T i dels quaderns TIR, així com les
obligacions i les responsabilitats derivades de la seva utilització;

en relació amb el transport de viatgers per carretera:

6) les normes relatives a l'organització del mercat del transport de viatgers per carretera;

7) les normes per a la creació de serveis de transport i l'elaboració de plans de transport.

G. Normes i explotació tècniques

La persona aspirant haurà de, en particular, en relació amb el transport de mercaderies i de viatgers per
carretera:

1) conèixer les normes sobre pesos i dimensions dels vehicles als estats membres, així com els procediments
relatius a operacions especials de transport en què no s'apliquen aquestes normes;

2) poder triar, en funció de les necessitats de l'empresa, els vehicles i els seus diferents elements (xassís,
motor, transmissió, sistemes de frenada, etc.);

3) conèixer els tràmits d'homologació, matriculació i inspecció tècnica dels vehicles;

4) poder tenir en compte les mesures que s'hagin d'adoptar per lluitar contra la contaminació atmosfèrica per
emissions de vehicles de motor, així com contra el soroll;

5) poder elaborar plans de manteniment periòdic dels vehicles i del seu equipament;

en relació amb el transport de mercaderies per carretera:

6) conèixer els diferents tipus de dispositius de manteniment i càrrega (comportes, contenidors, palets, etc.) i
poder utilitzar procediments i consignes relatius a les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies
(distribució de la càrrega, carregament, estiba, falcament, etc.);

7) conèixer les diferents tècniques de transport combinat ferrocarril-carretera o per transbordament rodat;

8) poder posar en pràctica els procediments per conformar-se a les normes relatives al transport de
mercaderies perilloses i residus, en particular, les derivades de la Directiva 2008/68/CE i el Reglament (CE)
núm. 1013/2006;

9) poder posar en pràctica els procediments per conformar-se a les normes relatives al transport de béns
peribles, en particular les derivades de l'Acord relatiu al transport internacional de béns peribles i als dispositius
especials que cal utilitzar en aquest tipus de transports;

10) poder posar en pràctica els procediments per conformar-se a les reglamentacions relatives al transport
d'animals vius.

H. Seguretat viària

La persona aspirant haurà de, en particular, en relació amb el transport de mercaderies i de viatgers per
carretera:

1) conèixer les qualificacions que ha de posseir el personal encarregat de fer el transport (permís de conducció,
certificats mèdics, certificats d'aptitud, etc.);

2) poder posar en pràctica les mesures oportunes per assegurar-se que els conductors respecten les normes,
prohibicions i restriccions de circulació vigents als diferents estats membres (limitacions de velocitat, prioritats,
parada i estacionament, utilització dels llums de trànsit, senyalització vial, etc.);

3) poder elaborar consignes destinades als conductors per a la verificació de les normes de seguretat relatives,
d'una banda, a l'estat del material de transport del seu equip i de la càrrega i, de l'altra, a la conducció
preventiva;

4) poder establir procediments d'actuació en cas d'accident i posar en pràctica procediments adequats per
evitar la repetició d'accidents o d'infraccions greus;

5) poder aplicar procediments per estibar les mercaderies adequadament i conèixer les tècniques
corresponents; en relació amb el transport de viatgers per carretera:
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6) tenir coneixements elementals de la geografia viària dels estats membres.

(22.098.011)
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