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Centre mèdic Emac som un centre mèdic homologat pel Ministeri de Sanitat i la DGT i 

som centre adherit a l'Associació Catalana de Centres de Reconeixements mèdics.   

 

                  

 

Dedicat a la realització de reconeixements mèdics i psicotècnics necessaris per a 

l'obtenció i renovació de determinats permisos i llicències, i especialitzat en la tramitació 

de la renovació del permís de conduir.  

 

El nostre centre mèdic té la seva seu a Reus al costat del C.C. La Fira de Reus. Disposem 

de l'equip tècnic i professional per dur a terme totes les proves pertinents. 

 

Una vegada obtingut el certificat mèdic, realitzem la tramitació de la seva renovació del 

permís de conduir a l'acte per via telemàtica, per la qual cosa al mateix moment vostè 

disposarà d'una autorització temporal vàlida per conduir per tota Espanya, durant 3 

mesos. 
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TIPUS DE PERMISOS I LLICÈNCIES 

PERMISOS DE CONDUIR  

Obtenció, renovació i recuperació del permís de conduir: DGT T/0065 Certificat mèdic 

d'aptituds psicofísiques, tramitació gratuïta i fotografia inclosa.  

Llicències:  

A, A1, A2, AM, B, BI, BTP, C, C1, C1I, CI, D, D1, D1I, DI, LCM, LVA 

 

PERMISOS D’ARMES 

Obtenció i renovació el permís d'armes: Llicències tipus B, C, D, I i F certificat mèdic 

d'aptituds psicofísiques i fotografia inclosa. 
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SEGURETAT PRIVADA 

Expedició d'informes d'aptituds psicofísiques necessàries per 

tenir i usar armes i per prestar Serveis de Seguretat privada i 

fotografia inclosa. 

 

EMBARCACIONS D'ESBARJO 

Obtenció i renovació dels títols i llicències d'embarcacions d'esbarjo: Certificat mèdic 

psicofísic i fotografia inclosa. 
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GOSSOS PERILLOSOS 

Obtenció i renovació per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos: 

Certificat mèdic d'aptituds psicofísiques i fotografia inclosa. 

Són considerats animals potencialment perillosos els gossos que pertanyen a les 

següents races i els seus encreuaments: 

a) Akita Inu  b) American Staffordshire 

c) Bullmastíf d) Bull Terrier 

e) Doberman f) Dogo Argentino 

g) Dogo de Burdeos h) Fila Brasileño 

i) Gran Perro Japonés j) Mastin Napolitano 

k) Pit Bull Terrier l) Presa Canario 

m) Rottweiler  n) Staffordshire Bull Terrier. 
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GRUA AUTOPROPULSADA 

Obtenció i renovació per al carnet d'operador GRUA 

MÒBIL AUTOPROPULSADA: Certificat mèdic 

d'aptituds psicofísiques i fotografia inclosa. 

 

 

GRUA TORRE 

Obtenció i renovació per al carnet d'operador de grua 

torre: Certificat mèdic d'aptituds psicofísiques i 

fotografia inclosa. 

 

 

 

OPOSICIONS 

Expedició d'informes d'aptituds psicofísiques 

necessàries per tenir i usar armes i per prestar Serveis 

de Seguretat privada i fotografia inclosa. 

 

 

 

 

 

Localització 

Av. Sant Jordi, 29 43201 Reus 

Telèfon 

977 340 514 | 620 754 859 

Email 

info@emacserveismedics.com 

 


