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Recuperem un servei que des de fa 50 anys és nostre     
Maria Dolores Miralles 
           

Al novembre del 2013, es donava a conèixer a la ciutadania la 
notícia que Trànsit traslladava els exàmens teòrics de 
conduir a Castelló. Des del el PVI, lamentaven una volta més 
la pèrdua d’un servei comarcal que venia realitzant-se a Vinaròs 
des de feia més molts anys. 
         

Encara que es van fer gestions per part del govern municipal 
sol·licitant una reunió amb la Directora general de DGT, Maria 
Seguí, la qual els explicava que, a causa d’una sèrie de 
procediments judicials, s’estaven desplaçant tots els exàmens 
a les capitals de província, perquè es disposaven de seus 
totalment informatitzades.  
 

També els digué que, al finalitzar aquests processos, es farien 
nous estudis per reajustar el mapa d’exàmens, segons les 
necessitats especifiques de cada província. També es va 
traslladar aquesta problemàtica en relació a la suspensió 
temporal dels exàmens teòrics al aleshores President de la 
Generalitat Alberto Fabra. 
 

Malauradament, poc van servir les gestions realitzades per 
part de l’ajuntament de Vinaròs davant Trànsit per evitar aquesta 
mesura, perquè a partir del 6 de novembre del 2013, els 
alumnes de la comarca, per tal d’examinar-se del teòric, tenien 
que fer-ho a la capital de la Plana. 
 

Aquesta nova situació afectà negativament als ciutadans de 
tot el Baix Maestrat, ja que l’any anterior, en 2012, es van 
portar a terme 1300 exàmens a la nostra ciutat. Cal recordar, 
que aquest fet va comportar una pèrdua d’hores laborals i 
escolars molt important, en haver de traslladar-se a Castelló, 
incrementant la despesa econòmica dels usuaris. A més a més 
la reagrupació dels exàmens, va crear un gran malestar a les 
autoescoles de la comarca, especialment a les de Vinaròs. 
Aquesta mesura suposava també un revés en l’economia 
local, perquè eren moltes les persones que aprofitaven també 
per fer altres gestions, quelcom aquest servei reactivava la 
nostra economia. 
   

Sempre, el PVI, va estar en contacte des el primer moment 
amb el sector afectat. Tots els partits del consistori, mostrarem 
unitat a l’hora de denunciar i reclamar, amb una sola veu la 
retornada d’aquest servei, que prestava la  nostra ciutat des 
de feia més de 50 anys. 
 

El retorn d’aquest servei a Vinaròs, des de aquesta setmana, és 
una decisió molt bona perquè ens beneficia a tota la comarca.  
 

Estem contents que hagin escoltat aquesta demanda tan 
necessària per a tota la ciutadania, i que Trànsit, hagi acceptat 
les instal·lacions del Centre del Vinalab, per a poder acollir de 
nou aquestes proves. 


