
 
 

Patró de navegació bàsica 

Atribucions  

Govern d’embarcacions d’esbarjo a motor i a vela de fins a 8 metres d’eslora, amb la potència de motor 
adequada a aquesta eslora, sempre i quan l’embarcació no s’allunyi més de 5 milles, en qualsevol 
direcció, d’un recer o platja accessible. També pot governar motos nàutiques sense límit de potència.  

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,  
 
Realització de les pràctiques reglamentaries de radiocomunicacions, la durada de la qual no podrà ser 
inferior a 4 hores. 
 
L’alumne també té l’opció de fer el curs de ràdio-operador de curt abast, amb l’avantatge que aquestes 
pràctiques li serviran per la resta de titulacions i no les tindria que tornar a realitzar. 
 
Acreditar la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació, d’almenys 8 hores de durada 
mínima, en qualsevol escola autoritzada per la Direcció General de Pesca Marítima.  
 
Per a l’obtenció de la titulació de Patró de Navegació Bàsica a motor i vela, serà necessari realitzar, a 
més de les pràctiques de seguretat i navegació, unes pràctiques especifiques de 16 hores de durada. 
 
Totes les pràctiques homologades es poden realitzar abans o després de l’examen teòric i tindran una 
vigència de 18 mesos. 
 
 
Estructura de l'examen teòric 
 

Durada de l'exercici 45 minuts 

Tipus d'exercici Resolució de 27 ítems d'opció múltiple (27 preguntes tipus test) 

Estructura de l'exercici 

  4 Preguntes sobre nomenclatura nàutica. 
  2 Preguntes sobre elements d’amarratge i ancoratge.  
  4 Preguntes sobre seguretat. 
  2 Preguntes sobre legislació  
  5 Preguntes sobre abalisament. 
10 Preguntes sobre el reglament d’abordatges. 

Requeriments per superar 
l'exercici 

Resoldre correctament disset preguntes. 
S’han de resoldre correctament com a mínim tres de les cinc preguntes 
d’abalisament i cinc de les deu preguntes sobre reglament 
d’abordatges. 

Material necessari per 
realitzar l'exercici 

Bolígraf o retolador.  

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Contingut de les pràctiques reglamentàries de navegació a vela 

 
 

 Teoria de la navegació a vela  
Aspectes teòrics de la navegació a vela, així com unes nocions bàsiques de mecànica de fluids i del 

funcionament de les embarcacions a vela. S’explicaran els rumbs de l’embarcació en funció del vent i les 

maniobres de virar i trabujar, i s’incidirà en la planificació de la derrota i en la interpretació de les 

previsions meteorològiques. 
 
 Eixàrcia i veles  
Coneixement dels elements de l’embarcació relacionats amb la navegació a vela (eixàrcia, veles, 

accessoris de coberta i apèndixs). 
 
 Maniobra a vela I  
Aparellament i desaparellament de l’embarcació i principis bàsics de la maniobra a vela. Es practicaran 

aquí els nusos més habituals i s’explicarà com es pleguen i es cuiden les veles. S’explicarà com hissar i 

arriar les veles i les cauteles a seguir. 
 
 Maniobra a vela II  
Coneixement de com influeix l’equilibri vèlic en la marxa de l’embarcació i com reacciona a la posada del 

timó a una o altra banda i la reducció de velocitat que aquesta posada implica. Es realitzarà l’ajustament 

de veles en funció del rumb de l’embarcació, amb explicació i utilització de tots els caps d’afinació i 

control de les veles. Es mostrarà com agafar les onades en funció del rumb i la influència d’aquestes en 

la marxa de l’embarcació. 
 
 Maniob

ra a vela III  

Maniobres de 

virada i 

trabujada. 
 
 Maniobra a vela avançada.  
Maniobres a vela avançades, tals com fatxejar i parar l’embarcació i fondejar i sortir de l’ancoratge a 
vela. 
 
 Maniobres de seguretat  
Maniobres de seguretat, en especial la recollida d’home a l’aigua navegant a vela. S’explicaran els riscos 

d’un home a l’aigua navegant amb espinàquer i com es col·loca en bandera. Es procedirà també a 

l’arrissada de la major i a la reducció de vela de proa. 
 
 Seguretat en la navegació a vela  
Explicació dels riscos habituals de la navegació a vela. 

 
 

 
 



 
 

Formació en radiocomunicacions, patró/ona de navegació bàsica. 
 
1.1 Coneixement general de les radiocomunicacions al Servei Mòbil Marítim. 
 
1.2 Coneixement pràctic detallat i aptitud per a utilitzar els equips de radiocomunicacions. 

 
Programa de pràctiques de seguretat i navegació de patró/ona de navegació bàsica. 

 
 
1.3 Seguretat i comprovacions abans de sortir a la mar. Coneixement i maneig del material de 

seguretat, revisió dels punts crítics de l’embarcació i comprovacions prèvies a la sortida a la mar. 
 
1.4 Motors. Identificació dels elements de la instal·lació propulsora. Engegada del motor i 

comprovacions de funcionament. 
 
1.5 Cordam. Maneig de caps i nusos bàsics. 
 
1.6 Maniobres. Maniobres a la dàrsena, atracades i desatracades. Velocitat de seguretat. 
 
1.7 Ancoratge, vigilància i control de la derrota. Maniobra d’ancoratge i de virada de l‘àncora. 

Precaucions amb banyistes i bussejadors. 
 
1.8 Maniobres de seguretat. Riscos en cas d’home a l’aigua, precaucions i recollida; ús de la funció 

MOB de l’equip GNSS. Es podrà atorgar certa flexibilitat en la realització i el desenvolupament de les 

pràctiques en funció de les condicions meteorològiques. En tot cas, s’haurà d’exhaurir el total d’hores i 

impartir el temari de pràctiques en la seva totalitat. 


