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Aquesta guia ha estat elaborada per l’Escola
de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya.
Els supòsits que s’enumeren són el resultat de
l’anàlisi del Reial decret 875/2014 i de diverses
consultes formulades a la Direcció General de
Marina Mercant.
Aquesta guia és un document sotmès a revisió
contÍnua per tal d’incloure les diferents
casuístiques que puguin derivar-se de
l’aplicació de la nova normativa.
S’autoritza la reproducció de la guia sempre
que se’n citi la procedència.
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CARNET X CARNET

1. ESTIC EN POSSESSIÓ D’UN CARNET DE NÀUTICA D’ESBARJO I
A PARTIR DE L‘11 DE GENER DE 2015 VULL OBTENIR LES NOVES
ATRIBUCIONS.
1.1 Caldrà sol·licitar el bescanvi a l’Administració que el va expedir:
Tramitació

Sol·licitud de renovació. (enllaç al model)
Abonament de les taxes vigents corresponents a la renovació.
Acreditació d’aptitud psicofísica (no és necessari si han passat menys de 2 anys
des de la data d’expedició de l’anterior certificat). > (Article 21 del RD 875/2014)

1.2 Quines són les noves atribucions? > (Article 8 del RD 875/2014)
Patró/ona de navegació bàsica a motor

ATRIBUCIONS BÀSIQUES
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Embarcacions d’esbarjo fins a 8 metres d’eslora.
Potència adequada a l’embarcació.
Fins a 5 milles de la costa.
Govern de motos nàutiques.

Patró/ona d’embarcacions d’esbarjo a motor

ATRIBUCIONS BÀSIQUES
Embarcacions d’esbarjo fins a 15 metres d’eslora.
Potència adequada a l’embarcació.
Fins a 12 milles de la costa.
Navegació entre illes dins dels arxipèlags balear i canari.
Govern de motos nàutiques.

Patró/ona de iot a motor
ATRIBUCIONS BÀSIQUES
Embarcacions d’esbarjo fins a 24 metres d’eslora.
Fins a 150 milles de la costa.
Govern de motos nàutiques.

Capità/ana de iot a motor

ATRIBUCIONS BÀSIQUES
Embarcacions d’esbarjo fins a 24 metres d’eslora.
Vaixells d’esbarjo.
Sense limitació geogràfica.
Govern de motos nàutiques.

1.3. Habilitació per vela > (Article 9 del RD 875/2014)

Si disposeu de títols habilitats per vela, les atribucions seran les mateixes de la
modalitat a motor amb l’afegit de poder governar embarcacions a vela.

1.4. Atribucions complementàries del/de la patró/ona d’embarcacions d’esbarjo

ATRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES

Versió 17/12/2014

Caldrà realitzar 24 h de pràctiques reglamentàries de navegació.
Embarcacions d’esbarjo fins a 24 d’eslora.
Potència adequada a l’embarcació.
Fins a 12 milles de la costa.
Navegació entre illes dins dels arxipèlags balear i canari.
Navegació entre la Península i les Illes Balears.
Govern de motos nàutiques.

1.5 A Catalunya, on puc bescanviar el meu títol? > (web Gencat)

- Direcció General de Pesca i Afers Marítims
- SSTT del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural
- Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya

TEORIA SUPERADA
PRÀCTIQUES FINALITZADES

2. TINC TOTA LA TEORIA SUPERADA I TOTES LES PRÀCTIQUES
FINALITZADES ABANS DE L’11 DE GENER DE 2015 I VULL
SOL·LICITAR EL TÍTOL

2.1 Si ho sol·licito abans de l’11/01/2015: > (Article 8 de l’Ordre FOM/3200/2007)

El títol s’expedirà d’acord i amb les atribucions de l’Ordre FOM/3200/2007
(sempre que no hagin passat més de 18 mesos entre la teoria i la pràctica).

2.2 Si ho sol·licito a partir de l’11/01/2015: > (Article 8 del RD 875/2014)

El títol s’expedirà d’acord i amb les atribucions del Reial decret 875/2014. (Ho
podrà sol·licitar fins el 10 de gener de 2017).

2.3 On l’he de sol·licitar? > (web Gencat)
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- Direcció General de Pesca i Afers Marítims
- SSTT del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural
- Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya

ASSIGNATURES PENDENTS

3. TINC ASSIGNATURES DE PATRÓ/ONA DE IOT O CAPITÀ/ANA DE
IOT NO SUPERADES. A PARTIR DE L’11 DE GENER DE 2015, QUÈ
HE DE FER PER SUPERAR-LES?
3.1 Patró/ona de iot: > (Disposició transitòria segona del RD 875/2014)

Haureu de superar les assignatures que us manquen (a excepció de
radiocomunicacions i legislació) durant les 3 convocatòries previstes pel 2015. En
cas contrari us haureu de tornar a examinar de totes.
Les assignatures de radiocomunicacions i legislació ja no formen part del
programa teòric de patró/ona de iot i per tant no és necessari tenir-les aprovades
per superar la part teòrica de la titulació.

3.2 Capità/ana de iot: > (Disposició transitòria segona del RD 875/2014)

Haureu de superar les assignatures que us manquen (a excepció de
radiocomunicacions i teoria del vaixell) durant les 3 convocatòries previstes pel
2015. En cas contrari us haureu de tornar a examinar de totes.
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Les assignatures de radiocomunicacions i teoria del vaixell ja no formen part del
programa teòric de capità/ana de iot i per tant no és necessari tenir-les aprovades
per superar la part teòrica de la titulació.

PRÀCTIQUES FINALITZADES
TEORIA NO SUPERADA

4. TINC TOTES LES PRÀCTIQUES FINALITZADES PERÒ LA TEORIA
NO SUPERADA. A PARTIR DE L’11 DE GENER DE 2015, EM
VALDRAN AQUESTES PRÀCTIQUES?
4.1 Si aprovo la teoria dins els 24 mesos següents a l’11 de gener de 2015: >
(Disposició transitòria segona del RD 875/2014)

Si heu fet la totalitat de les pràctiques regulades a l’Ordre FOM/3200/2007 no caldrà
que les repetiu i tindreu de termini fins el 10 de gener de 2017 per poder superar la
teoria i sol·licitar l’expedició del títol.

4.2 Si no aprovo la teoria dins els 24 mesos següents a l’11 de gener de 2015:
> (Disposició transitòria segona del RD 875/2014)

Si el 10 de gener de 2017 no heu superat l’examen teòric caldrà realitzar noves
pràctiques d’acord amb el RD 875/2014

4.3 Quin termini tinc per sol·licitar l’expedició del títol? > (Disposició transitòria
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segona del RD 875/2014)

El termini màxim per sol·licitar l’expedició del títol és de 24 mesos.
Passat aquest termini haurà de superar un nou examen i superar les pràctiques
que no tingui consolidades mitjançant una titulació inferior (cas de la vela i del
curs d’operador/a de ràdio de curt abast).

PRÀCTIQUES INCOMPLERTES
TEORIA NO SUPERADA

5. TINC ALGUNES PRÀCTIQUES REALITZADES PERÒ LA TEORIA
NO SUPERADA. A PARTIR DE L’11 DE GENER DE 2015, EM
VALDRAN AQUESTES PRÀCTIQUES?
5.1 Si aprovo la teoria dins els 24 mesos següents a l’11 de gener de 2015: >
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(Disposició transitòria segona del RD 875/2014)

-

Si no heu fet la totalitat d’alguna de les pràctiques regulades a l’Ordre
FOM/3200/2007 (no teniu la totalitat de les hores de les pràctiques bàsiques de
seguretat i navegació o de vela), caldrà que les completeu, però amb les hores
necessàries establertes en la nova normativa, i tindreu de termini fins el 10 de
gener de 2017 per fer-les, superar la teoria i sol·licitar l’expedició del títol.

-

Si no heu realitzat la totalitat de les pràctiques de radiocomunicacions establertes
en l’Ordre FOM/3200/2007 haureu de realitzar la totalitat del curs d’operador/a
de ràdio de curt abast.

-

Si heu finalitzat les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació amb la
normativa anterior, a partir de l’11 de gener de 2015 caldrà que realitzeu el curs
d’operador/a de ràdio de curt abast (i les 16 h de vela si voleu el títol per vela i no
teniu cap títol inferior amb la modalitat per vela).

-

Si heu finalitzat les pràctiques de ràdio amb la normativa anterior, a partir de l’11
de gener de 2015 caldrà que realitzeu les pràctiques bàsiques de seguretat i
navegació (i les 16 h de vela si voleu el títol per vela i no teniu cap títol inferior
amb la modalitat per vela)

-

Si heu finalitzat les pràctiques de vela amb la normativa anterior, a partir de l’11
de gener de 2015 caldrà que realitzeu les pràctiques bàsiques de seguretat i
navegació i el curs d’operador/a de ràdio de curt abast.

5.2 Si no aprovo la teoria dins els 24 mesos següents a l’11 de gener de 2015:
> (Disposició transitòria segona del RD 875/2014)

Si el 10 de gener de 2017 no heu superat l’examen teòric caldrà realitzar noves
pràctiques d’acord amb el RD 875/2014

5.3 Quin termini tinc per sol·licitar l’expedició del títol? > (Disposició transitòria
segona del RD 875/2014)

El termini màxim per sol·licitar el títol és de 24 mesos.
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Passat aquest termini haureu de superar un nou examen i superar les pràctiques
que no tingui consolidades mitjançant una titulació inferior (cas de la vela i del
curs d’operador/a de ràdio de curt abast).

PRÀCTIQUES NO REALITZADES
TEORIA SUPERADA

6. NO TINC CAP PRÀCTICA REALITZADA I VAIG SUPERAR LA
TEORIA ABANS DE L’11 DE GENER DE 2015. QUINES PRÀCTIQUES
HE DE REALITZAR?
6.1 Tipus de pràctiques per titulacions: > (Annexos III, IV i V del RD 875/2014)

Patró/ona de navegació bàsica

TITULACIÓ BÀSICA:
8 h de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació
4 h de formació de radiocomunicacions
(o bé curs de 12 h d’operador/a de ràdio de curt abast amb validesa per la resta
de titulacions)
HABILITACIÓ PER VELA:
16 h de pràctiques de vela (amb validesa per la resta de titulacions)
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Patró/ona d’embarcacions d’esbarjo

TITULACIÓ BÀSICA:
16 h de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació
12 h del curs de formació d’operador/a de ràdio de curt abast (amb validesa per
la resta de titulacions).
HABILITACIÓ PER VELA:
16 h de pràctiques de vela (amb validesa per la resta de titulacions)
(No és necessari si ja disposeu del títol de patró/ona de navegació bàsica a
motor i vela).
ATRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES:
24 h de pràctiques reglamentàries de navegació. (punt 1.4 de noves atribucions
PEE)

Patró/ona de iot

TITULACIÓ BÀSICA:
48 h de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació
12 h del curs de formació d’operador/a de ràdio de curt abast (amb validesa per
la resta de titulacions)
En el cas que hagi realitzat el bescanvi del títol de patró/ona d’embarcacions
d’esbarjo per l’establert en el RD 875/2014 se li convalida el curs de ràdio.
HABILITACIÓ PER VELA:
16 h de pràctiques de vela (amb validesa per la resta de titulacions). (No és
necessari si ja disposava del títol de patró/ona d’embarcacions d’esbarjo a
motor i vela)

Capità/ana de iot

TITULACIÓ BÀSICA:
48 h de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació.
12 h Curs de formació d’operador/a de ràdio de curt abast (amb validesa per la
resta de titulacions).
En el cas que hagi realitzat el bescanvi del títol de patró/ona de iot per l’establert
en el RD 875/2014 se li convalida el curs de ràdio.

HABILITACIÓ PER VELA:
16 h de pràctiques de vela. (No és necessari si ja disposava del títol de
patró/ona de iot a motor i vela).
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6.2 On puc fer les pràctiques? > (Acadèmies autoritzades)

Les pràctiques a Catalunya s’han de realitzar en alguna de les acadèmies
autoritzades per a l’ensenyament de la nàutica d’esbarjo a Catalunya.

6.3 Quin termini tinc per fer-les i sol·licitar l’expedició del títol? > (Disposició
transitòria segona del RD 875/2014)

El termini màxim per sol·licitar el títol serà el dia 10 de gener de 2017; en cas
contrari haurà de superar un nou examen teòric i superar les pràctiques que no
tingui consolidades mitjançant un títol inferior.

PRÀCTIQUES INCOMPLERTES
TEORIA SUPERADA

7. TINC ALGUNES PRÀCTIQUES REALITZADES I LA TEORIA
SUPERADA ABANS DE L’11 DE GENER DE 2015. QUINES
PRÀCTIQUES HE DE REALITZAR?
7.1 Si he fet totes les hores d’alguna de les pràctiques establertes en la
normativa anterior abans de l’11 de gener de 2015: > (Disposició transitòria segona del

Versió 17/12/2014

RD 875/2014)

-

Si heu fet les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació amb la normativa
anterior, a partir de l’11 de gener de 2015 caldrà que realitzeu el curs
d’operador/a de ràdio de curt abast (i les 16 h de vela si voleu el títol per vela i no
teniu cap títol inferior amb la modalitat per vela).

-

Si heu realitzat les pràctiques de ràdio amb la normativa anterior, a partir de l’11
de gener de 2015 caldrà que realitzeu les pràctiques bàsiques de seguretat i
navegació (i les 16 h de vela si voleu el títol per vela i no teniu cap títol inferior
amb la modalitat per vela)

-

Si heu realitzat les pràctiques de vela amb la normativa anterior, a partir de l’11
de gener de 2015 caldrà que realitzeu les pràctiques bàsiques de seguretat i
navegació i el curs d’operador/a de ràdio de curt abast.

7.2 Si no he fet totes les hores establertes en la normativa anterior abans de
l’11 de gener de 2015: > (Disposició transitòria segona del RD 875/2014)

Caldrà completar-les però amb les hores necessàries establertes en el RD 875/2014.
Si no heu realitzat la totalitat del curs de formació de radiocomunicacions establert en
l’Ordre FOM/3200/2007, haureu de realitzar la totalitat del curs de’operador/a de
ràdio de curt abast.

7.3 Quin termini tinc per fer-les i sol·licitar l’expedició del títol? > (Disposició
transitòria segona del RD 875/2014)
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El termini per sol·licitar el títol serà el 10 de gener de 2017; en cas contrari haurà de
superar un nou examen teòric i superar les pràctiques que no tingui consolidades
mitjançant un títol inferior.

LLICÈNCIA DE NAVEGACIÓ

8. COM PUC OBTENIR LA LLICÈNCIA DE NAVEGACIÓ? (a partir de
l’1 de novembre de 2014)

8.1 Atribucions: > (Article 11 del RD 875/2014)
Fins a 6 metres d’eslora.
Navegació diürna.
Potència adequada a l’embarcació.
Fins a 2 milles de la costa.
Govern de motos nàutiques classe C.

8.2 Qui ho pot obtenir? > (Article 13 del RD 875/2014)
Qualsevol persona major de 18 anys.
Els/les menors d’edat que hagin complert 16 anys en el moment de la realització de
les proves, amb el consentiment dels/de les pares/mares o tutors/ores.
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8.3 Requisits: > (Annexos II i III del RD 875/2014)

Caldrà realitzar:
− 4h de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació
− 2h de teoria
SI estan en possessió de L’AUTORITZACIÓ FEDERATIVA (“titulin”):
− 4h de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació

8.4 On puc realitzar el curs? > (Article 13 del RD 875/2014)

Acadèmies nàutiques > (Llista d’acadèmies)

ALTRES INFORMACIONS

9. ALTRES INFORMACIONS

9.1 Pràctiques reglamentàries de navegació a vela:
-

Les pràctiques de vela, un cop realitzades, són vàlides per totes les titulacions.
Una persona que estigui en possessió del títol de patró/ona de navegació bàsica a motor i
vela expedit d’acord amb l’Ordre FOM/3200/2007, i a partir de l’11 de gener de 2015 vol
obtenir una titulació superior, no és necessari que realitzi les pràctiques de vela, ja que se li
consideren assolides.

9.2 Curs d’operador/a de ràdio de curt abast:
-

Versió 17/12/2014

-

El curs d’operador/a de ràdio de curt abast, un cop realitzat, és vàlid per la resta de
titulacions.
Aquest curs és opcional per a l’obtenció del títol de patró/ona de navegació bàsica (es pot
realitzar un curs de formació de radiocomunicacions de 4 hores).
Una persona que estigui en possessió del títol de patró/ona de navegació bàsica d’acord amb
l’Ordre FOM/3200/2007, i a partir de l’11 de gener de 2015 vol obtenir el títol de patró/ona
d’embarcacions d’esbarjo, haurà de realitzar el curs d’operador/a de ràdio de curt abast.
Una persona que estigui en possessió del títol de patró/ona d’embarcacions d’esbarjo d’acord
amb l’Ordre FOM/3200/2007, i a partir de l’11 de gener de 2015 vol obtenir la titulació de
patró/ona de iot, o en possessió del títol de patró/ona de iot d’acord amb l’Ordre
FOM/3200/2014 i vol obtenir el de capità/ana de iot, té 2 opcions:
o realitzar el curs d’operador/a de ràdio de curt abast
o realitzar el canvi pel títol de patró/ona d’embarcacions d’esbarjo/patró/ona de iot
del RD 875/2014, i llavors no cal que realitzi el curs, ja que se li considera assolit.

9.3 Requisits d’edat per al títol de patró/ona d’embarcacions d’esbarjo:
Per l’obtenció del títol de patró/ona d’embarcacions d’esbarjo les persones interessades han de
tenir complerts 18 anys d’edat en el moment de realitzar les proves.
No obstant això:
-

-

Les persones en possessió del títol de patró/ona d’embarcacions d’esbarjo que no tinguin 18
anys, a partir de l’11 de gener de 2015 podran sol·licitar el canvi pel títol de patró/ona
d’embarcacions d’esbarjo del RD 875/2014.
Els/les menors de 18 anys que tinguin la teoria superada abans de l’11 de gener de 2015 i no
han realitzat les pràctiques, (o que tinguin les pràctiques realitzades i no hagin superat la
teoria) ho podran completar d’acord amb els requisits del RD 875/2014.

Per obtenir les atribucions complementàries de 24 metres d’eslora i de navegació entre la
Península i les Illes Balears, les persones interessades han de tenir complerts 18 anys d’edat en
el moment d’iniciar les pràctiques.

9.4 Terminis per sol·licitar l’expedició del títol:

El termini per sol·licitar l’expedició del títol és de 24 mesos a comptar des de la primera de les
següents opcions:
- la superació de l’examen teòric (data de publicació de notes);
- l’acabament de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació;
- la data de finalització del curs d’operador/a de ràdio de curt abast.
Un cop passat aquest termini sense que s’hagi realitzat la sol·licitud, la persona interessada
haurà de repetir-ho tot.
Les persones que hagin superat la teoria i finalitzat les pràctiques necessàries abans de l’11 de
gener de 2015 i no hagin tramitat la seva titulació disposaran de 24 mesos a partir de l’11 de
gener de 2015 per fer-ho (data límit, el 10 de gener de 2017). En cas contrari hauran de repetir
les pràctiques i superar l’examen teòric.

9.5 Reconeixements psicofísics:

A partir de l’11 de gener de 2015, el reconeixement psicofísic s’ha de presentar en el moment
de sol·licitar l’expedició/renovació de la titulació i no en el moment de matricular-se a l’examen
teòric com fins ara.
Tal i com consta en els reconeixements psicofísics, les persones interessades disposen de 90
dies per presentar-lo a l’Administració corresponent. Un cop passat aquest termini, no serà
vàlid.
Un cop presentat, aquest reconeixement té una validesa de 2 anys comptats des del moment
de la seva expedició, independentment de si han realitzat algun tràmit a posteriori.
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En el cas que s’acrediti que no ha passat més de 2 anys des de l’obtenció del permís de
conduir, presentar còpia del citat permís a més d’una revisió ocular als efectes de diferenciar
els colors, especialment el verd i el vermell, realitzada en un CRC.

9.6 Curs d’operador/a de ràdio de llarg abast:
El curs d’operador/a de ràdio de llarg abast és de caràcter voluntari i serveix per totes les
titulacions.
Les persones que estiguin en possessió del curs d’operador/a de ràdio de llarg abast no caldrà
que presentin el curs d’operador/a de ràdio de curt abast.

Versió 17/12/2014

9.7 Qui pot realitzar l’examen complementari del patró/ona d’embarcacions
d’esbarjo:

-

Les persones que estiguin en possessió del carnet de patró/ona de navegació bàsica (tant
d’acord amb l’Ordre FOM/3200/2007 com amb el RD 875/2014) el podran realitzar sempre.

-

Les persones que hagin superat l’examen teòric de patró/ona de navegació bàsica a partir
de l’11 de gener de 2015 podran realitzar l’examen complementari del patró/ona
d’embarcacions d’esbarjo únicament durant les 2 convocatòries següents.

-

Les persones que s’hagin presentat a l’examen del patró/ona d’embarcacions d’esbarjo i
només hagin superat la part del títol de patró/ona de navegació bàsica podran realitzar
l’examen complementari del patró/ona d’embarcacions d’esbarjo únicament durant les 2
convocatòries següents.

