
 
 

Moto nàutica A 

Atribucions del títol  

Govern de motos nàutiques amb una potencia igual o superior a 110 cv. 
Recomanem a tots els interessats a obtenir aquesta titulació, que comparin les atribucions i condicions 
amb el títol de PATRÓ/ONA DE NAVEGACIÓ BÀSICA (PNB), ja que és mes adequat per a la utilització de 
les motos nàutiques.  
 
Els tres punts a tenir en compte entre els cursos de PATRÓ/ONA DE NAVEGACIÓ BÀSICA I PATRÓ/ONA 
DE MOTO NÀUTICA A son: 
 

 Similitud en el nivell de dificultat de l’examen teòric. 

 El PATRÓ/ONA DE NAVEGACIÓ BÀSICA permet el govern de motos nàutiques sense restricció 
de potència. 

 El PATRÓ/ONA DE NAVEGACIÓ BÀSICA habilita el govern d’embarcacions d’esbarjo a motor i 
vela de fins a 8 metres d’eslora. 

Condicions per a l’obtenció del títol 

Haver complert 18 anys d’edat, o 16 amb consentiment patern o del tutor.  
 
Superar el reconeixement mèdic oficial.  
 
Aprovar l’examen teòric corresponent. 
 
Acreditar la realització del curs pràctic, d’almenys 3 hores de durada mínima, en qualsevol escola 
autoritzada per la Direcció General de Pesca Marítima.  
 

Estructura de l’examen 

Durada de l'exercici 60 minuts 

Tipus d'exercici 

Resolució de 30 ítems d'opció múltiple (30 preguntes 
tipus test). 
Si ja s'ha superat anteriorment l'examen de PMNB: 
resolució de 10 ítems (10 preguntes 
tipus test).  

Estructura de l'exercici 

20 ítems del programa de patró/ona de moto nàutica B 
(13 ítems sobre "l'usuari" i "la moto nàutica" i 7 ítems 
sobre "seguretat en la navegació") més 10 ítems 
específics per aquest títol.  
No s'ha de fer l'examen de 20 ítems del programa de 
PMNB si aquest examen ja s'ha superat. 

Requeriments per superar l'exercici 
Resoldre correctament el 70% dels ítems (21). 
En el cas d'haver ja superat anteriorment l'examen de 
PMNB: 7.  

Material necessari per realitzar 
l'exercici 

Bolígraf o retolador  

 



 
 

Programa de pràctica  

A. Hissat i avarada de la moto des del remolc. 

B. Comprovacions abans d'arrencar la moto. 

C. Arrencada del motor (empenta endavant immediata). 

D. Parada i/o atracament. 

E. Girs. 

F. Navegació en aigües poc profundes i profundes. 

G. Moto nàutica bolcada: com adreçar-la. Moto nàutica submergida. 

H. Remolc de la moto a la mar. 

I. Esquí nàutic. Precaucions (acompanyant, etc.). 

J. Navegació amb mal temps. 

K. Navegació amb passatgers. 

L. Actuacions en cas d'accidents o d'emergència. 

M. Rescat d'home a l'aigua. 

 

 


