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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
RESOLUCIÓ ARP/2784/2016, de 21 de novembre, de convocatòria ordinària d'exàmens teòrics per a
l'obtenció de títols nauticoesportius per a l'any 2017.
L'article 119.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya confereix a la Generalitat de Catalunya la competència
exclusiva en matèria de formació i titulació en activitats d'esbarjo.
La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, en el seu títol VI regula la formació
nauticopesquera, que és un aspecte fonamental per a la modernització del sector pesquer i per a una pràctica
responsable i sostenible de les activitats pesqueres i de les nauticorecreatives.
L'esmentada Llei 2/2010 assigna a l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya un seguit de funcions,
entre les quals figuren organitzar activitats de formació i de capacitació professional en aquest àmbit,
organitzar els exàmens i tramitar l'expedició de les titulacions que habiliten per exercir les activitats regulades
per aquesta Llei, que seran emeses pel departament competent en matèria de pesca i acció marítimes i de
promoure accions de desenvolupament i transferència tecnològica en les matèries regulades per la Llei.
Mitjançant el Reial decret 901/1995, de 2 de juny, l'Administració de l'Estat va traspassar a la Generalitat de
Catalunya les funcions i els serveis en matèria d'ensenyament nauticoesportiu i subaquaticoesportiu, els quals
van ser assignats al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural pel Decret 209/1995, d'11 de juliol.
El Decret 120/1997, de 13 de maig, pel qual es reestructura l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de
Catalunya, i l'Ordre de 18 de setembre de 1995, d'assignació de funcions en matèria nauticoesportiva i
subaquaticoesportiva, faculten la Direcció General de Pesca i Acció Marítima per efectuar les convocatòries
d'exàmens per a l'obtenció de títols nauticoesportius.
El Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, disposa les funcions de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, i a l'article 54
estableix les funcions de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, entre d'altres, la planificació
d'actuacions en matèria d'activitats marítimes, de formació i capacitació nauticopesquera professional i
recreativa i de titulacions relacionades amb les activitats nàutiques d'esbarjo.
El Decret 115/2015, de 22 de juny, de canvi de denominació d'un departament i de modificació del Decret
200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, denomina el departament competent en
matèria de pesca el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
En conseqüència, i d'acord amb les atribucions que m'han estat conferides per l'article 4 del Decret 120/1997,
de 13 de maig,

Resolc:

Convocar els exàmens teòrics per a l'obtenció de títols nauticoesportius que es realitzaran l'any 2017, d'acord
amb les bases que figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el
conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes comptat des de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici que se'n pugui interposar
qualsevol altre que es consideri adient.

Barcelona, 21 de novembre de 2016
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Sergi Tudela Casanovas
Director general de Pesca i Afers Marítims

Annex
Bases de la convocatòria

1. Normes generals
1.1 Es convoquen els exàmens teòrics per a l'obtenció dels títols nauticoesportius següents:
Patró/ona de moto nàutica B.
Patró/ona de moto nàutica A.
Patró/ona per la navegació bàsica.
Patró/ona d'embarcacions d'esbarjo.
Patró/ona de iot.
Capità/ana de iot.
1.2 Per obtenir les titulacions de patró/ona de moto nàutica B i A, patró/ona per la navegació bàsica, patró/ona
d'embarcacions d'esbarjo, patró/ona de iot i capità/ana de iot, les persones que superin els exàmens teòrics
hauran d'acreditar la realització de les pràctiques o de l'examen pràctic que regula la normativa vigent.
1.3 Per ser admeses en aquestes convocatòries les persones aspirants han d'haver complert els 18 anys d'edat
en el moment que realitzi les proves. En el cas de patró/ona de moto nàutica B i A, patró/ona per la navegació
bàsica també hi poden participar els que hagin complert 16 anys d'edat en el moment que realitzi les proves,
mitjançant presentació per escrit, del consentiment dels seus pares o tutors legals.
1.4 Els horaris dels exàmens es publicaran a la pàgina web de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de
Catalunya, http://nautica.gencat.cat.
Aquests horaris especificaran un horari d'entrada i de tancament de l'aula. Un cop es realitzi el tancament de
l'aula a instància del/de la secretari/ària del tribunal, no podrà entrar cap aspirant més a la prova.
1.5 Es podran consultar les llistes d'admissió a la convocatòria quatre dies abans de la realització de l'examen
a la pàgina web de l'Escola de Capacitació Nàuticopesquera de Catalunya, http://nautica.gencat.cat.
Les persones que no constin a les llistes d'admissió podran presentar la seva reclamació, per escrit, durant els
tres dies següents a la publicació de les llistes.
No podran realitzar l'examen les persones que no figurin a la llista d'admissió i que no hagin presentat la
reclamació corresponent.
1.6 Amb caràcter general, es podrà realitzar canvi de matrícula per a exàmens posteriors a realitzar dins de la
present convocatòria sempre que l'aspirant ho sol·liciti per escrit abans de finalitzar el termini de matrícula
inicial, llevat dels casos de malaltia greu, que tindran de termini fins a tres dies hàbils amb posterioritat a la
data de la prova.
1.7 Les persones aspirants que no compareguin a les proves i els exercicis el dia i l'hora assenyalats, llevat
dels casos de l'apartat anterior o que no aportin la documentació requerida, seran excloses de la prova o de
l'exercici i, conseqüentment, perdran tots els seus drets a la convocatòria.

2. Acreditació
2.1 Totes les persones aspirants han de presentar l'original del DNI o, si escau, de la targeta d'identificació del
país comunitari, del carnet de conduir, del passaport o de la targeta de residència per tal de poder entrar a les
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aules i realitzar l'examen.
Així mateix, en qualsevol moment, durant la realització de l'examen, el tribunal pot requerir a les persones
aspirants l'acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació de qualsevol document oficial
identificatiu.
2.2 L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del/de la president/a del tribunal, pot requerir als efectes
escaients l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en què hagin
pogut incórrer les persones aspirants, les quals podran ser excloses motivadament de la realització de l'examen
en qualsevol moment si no compleixen els requisits de la convocatòria.

3. Dates, lloc i terminis de presentació de sol·licituds d'admissió a exàmens de l'any 2017
3.1 Convocatòria de febrer de 2017.
Títols: patró/ona per a la navegació bàsica, patró/ona d'embarcacions d'esbarjo.
Lloc: Barcelona.
Data: 17 de febrer de 2017.
Presentació de sol·licituds d'admissió: des del dia 9 de gener fins a l'1 de febrer de 2017.
3.2 Convocatòria de març de 2017.
Títols: patró/ona per a la navegació bàsica, patró/ona d'embarcacions d'esbarjo.
Lloc: Barcelona.
Data: 17 de març de 2017.
Presentació de sol·licituds d'admissió: des del dia 9 de gener fins a l'1 de març de 2017, ambdós inclosos.
3.3 Convocatòria d'abril de 2017.
Títols: patró/ona per a la navegació bàsica, patró/ona d'embarcacions d'esbarjo.
Lloc: Empuriabrava.
Data: 11 d'abril de 2017.
Presentació de sol·licituds d'admissió: des del dia 9 de gener fins al 31 de març de 2017, ambdós inclosos.
Títols: patró/ona de moto nàutica B, patró/ona de moto nàutica A, patró/ona per a la navegació bàsica,
patró/ona d'embarcacions d'esbarjo, patró/ona de iot i capità/ana de iot.
Lloc: Barcelona.
Data: 28 d'abril de 2017.
Presentació de sol·licituds d'admissió: des del dia 9 de gener fins al 12 d'abril de 2017, ambdós inclosos.
3.4 Convocatòria de maig de 2017.
Títols: patró/ona per a la navegació bàsica, patró/ona d'embarcacions d'esbarjo.
Lloc: L'Ametlla de Mar.
Data: 12 de maig de 2017.
Presentació de sol·licituds d'admissió: des del dia 9 de gener fins al 26 d'abril de 2017, ambdós inclosos.
Títols: patró/ona per a la navegació bàsica, patró/ona d'embarcacions d'esbarjo.
Lloc: Girona.
Data: 26 de maig de 2017.
Presentació de sol·licituds d'admissió: des del dia 9 de gener fins al 10 de maig de 2017, ambdós inclosos.
3.5 Convocatòria de juny de 2017.
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Títols: patró/ona de moto nàutica B, patró/ona de moto nàutica A, patró/ona per a la navegació bàsica,
patró/ona d'embarcacions d'esbarjo.
Lloc: Barcelona.
Data: 16 de juny de 2017.
Presentació de sol·licituds d'admissió: des del dia 9 de gener fins al 31 de maig de 2017, ambdós inclosos.
3.6 Convocatòria de juliol de 2017.
Títols: patró/ona de moto nàutica B, patró/ona de moto nàutica A, patró/ona per a la navegació bàsica,
patró/ona d'embarcacions d'esbarjo, patró/ona de iot i capità/ana de iot.
Lloc: Barcelona.
Data: 14 de juliol de 2017.
Presentació de sol·licituds d'admissió: des del dia 9 de gener fins al 28 de juny de 2017, ambdós inclosos.
3.7 Convocatòria de setembre de 2017.
Títols: patró/ona per a la navegació bàsica, patró/ona d'embarcacions d'esbarjo.
Lloc: Tarragona.
Data: 15 de setembre de 2017.
Presentació de sol·licituds d'admissió: des del dia 9 de gener fins al 6 de setembre de 2017, ambdós inclosos.
3.8 Convocatòria d'octubre de 2017.
Títols: patró/ona per a la navegació bàsica, patró/ona d'embarcacions d'esbarjo.
Lloc: Barcelona.
Data: 20 d'octubre de 2017.
Presentació de sol·licituds d'admissió: des del dia 9 de gener fins al 4 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.
3.9 Convocatòria de novembre de 2017.
Títols: patró/ona per a la navegació bàsica, patró/ona d'embarcacions d'esbarjo.
Lloc: Barcelona.
Data: 17 de novembre de 2017.
Presentació de sol·licituds d'admissió: des del dia 9 de gener fins al 31 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.
3.10 Convocatòria de desembre de 2017.
Títols: patró/ona de moto nàutica B, patró/ona de moto nàutica A, patró/ona per a la navegació bàsica,
patró/ona d'embarcacions d'esbarjo, patró/ona de iot i capità/ana de iot.
Lloc: Barcelona.
Data: 15 de desembre de 2017.
Presentació de sol·licituds d'admissió: des del dia 9 de gener fins al 29 de novembre de 2017, ambdós inclosos.
3.11 El tribunal podrà modificar la realització de les proves teòriques sempre que el nombre de persones
matriculades ho requereixi. Aquesta decisió es notificarà el mateix dia que es publica l'horari en els llocs que
preveu la base 4.1.

4. Inscripció a les convocatòries
4.1 Per ser admeses a l'examen, les persones aspirants es poden inscriure mitjançant el sistema telemàtic de
gestió del web de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya (http://nautica.gencat.cat), o
presencialment en alguna de les unitats del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:
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Serveis Centrals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Oficines comarcals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya.

5. Estructura dels exercicis i requeriments per superar-los
5.1 La normativa IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) en
què es basaran els exàmens de patró/ona per a la navegació bàsica i patró/ona d'embarcacions d'esbarjo és
l'adoptada per Resolució del president de Ports de l'Estat, de 8 de juny de 2010, per la qual s'aprova el nou
sistema d'abalisament i altres ajudes a la navegació.
5.2 Examen teòric per a l'obtenció del títol de patró/ona de moto nàutica B.
Contingut: el programa per a aquesta titulació és el que estableix el Reial decret 259/2002, de 8 de març, pel
qual s'actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de les motos nàutiques.
Tipus d'exercici: resolució de vint preguntes d'opció múltiple (tipus test).
Durada de l'examen: 45 minuts.
Estructura de l'exercici: tretze ítems sobre l'usuari i la moto nàutica; set ítems sobre seguretat en la
navegació.
Requeriments per ser considerat apte: resoldre correctament catorze preguntes.
5.3 Examen teòric per a l'obtenció del títol de patró/ona de moto nàutica A.
Contingut: el programa per a aquesta titulació és el que estableix el Reial decret 259/2002, de 8 de març, pel
qual s'actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de les motos nàutiques.
Tipus d'exercici: resolució de trenta preguntes d'opció múltiple (tipus test).
Durada de l'examen: 60 minuts.
Estructura de l'exercici: vint ítems amb la mateixa estructura que els vint ítems per a patró/ona de moto
nàutica B (tretze ítems sobre l'usuari i la moto nàutica, i set ítems sobre la seguretat en la navegació) més
deu ítems específics per a patró/ona de moto nàutica A extrets del temari següent:
a) Marques cardinals: significat, forma, topall i color.
b) Marques d'aigües navegables: significat, forma, topall i color.
c) Marques especials: significat, forma, topall i color.
d) Regla 36 del Conveni internacional per prevenir abordatges: senyals per cridar l'atenció.
e) Regla 37 del Conveni internacional per prevenir abordatges: senyals de perill.
f) Habilitats i velocitat. Risc de les velocitats elevades.
g) Navegació amb altres persones a bord.
Requeriments per ser considerat apte: resoldre correctament vint-i-una preguntes.
5.4 Examen teòric per a l'obtenció del títol de patró/ona per a la navegació bàsica.
Contingut: el programa per a aquesta titulació és el que estableix el Reial decret 875/2014, pel qual es regulen
les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo.
Tipus d'exercici: resolució de vint-i-set preguntes tipus test de formulació independent entre si, amb quatre
possibles respostes cada una.
Durada de l'examen: 45 minuts.
Estructura de l'exercici:
Quatre preguntes sobre nomenclatura nàutica.
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Dues preguntes sobre elements d'amarratge i ancoratge.
Quatre preguntes sobre seguretat.
Dues preguntes sobre legislació.
Cinc preguntes sobre abalisament.
Deu preguntes sobre el reglament d'abordatges.
Requeriments per ser considerat apte: resoldre correctament disset preguntes.
S'han d'encertar com a mínim cinc de les deu preguntes sobre reglament d'abordatges i s'han d'encertar com
a mínim tres de les cinc preguntes d'abalisament.
5.5 Examen teòric per a l'obtenció del títol de patró/ona d'embarcacions d'esbarjo.
Contingut: el programa per a aquesta titulació és el que estableix el Reial decret 875/2014, pel qual es regulen
les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions d'esbarjo.
Tipus d'exercici: resolució de quaranta-cinc preguntes tipus test de formulació independent entre si, amb
quatre possibles respostes cada una.
Durada de l'examen: 90 minuts.
Estructura de l'exercici:
Quatre preguntes sobre nomenclatura nàutica.
Dues preguntes sobre elements d'amarratge i ancoratge.
Quatre preguntes sobre seguretat.
Dues preguntes sobre legislació.
Cinc preguntes sobre abalisament.
Deu preguntes sobre el reglament d'abordatges.
Dues preguntes sobre maniobra.
Tres preguntes sobre emergències a la mar.
Quatre preguntes sobre meteorologia.
Cinc preguntes sobre teoria de la navegació.
Quatre preguntes sobre la carta de navegació.
Requeriments per ser considerat apte: resoldre correctament trenta-dues preguntes. S'han de resoldre
correctament com a mínim dues de les quatre preguntes sobre la carta de navegació. S'han de resoldre
correctament com a mínim cinc de les deu preguntes sobre reglaments d'abordatges i s'han de resoldre
correctament com a mínim tres de les cinc preguntes sobre abalisament.
Relació existent entre les proves del patró/ona per a la navegació bàsica i el patró/ona d'embarcacions
d'esbarjo:
a) Les persones que estiguin en possessió del títol de patró/ona per a la navegació bàsica o hagin superat
l'examen teòric per a l'obtenció del títol de patró/ona per a la navegació bàsica d'acord amb el que especifica el
Reial decret 875/2014, no hauran de realitzar la prova especifica per al patró/ona d'embarcacions d'esbarjo en
la seva totalitat, sinó solament les unitat teòriques 7, 8, 9, 10 i 11 de l'annex II de l'esmentat Reial decret
875/2014 i disposaran d'un temps màxim de 45 minuts.
b) Les persones que estiguin en possessió del títol de patró/ona per a la navegació bàsica podran presentar-se
a l'examen teòric específic per a l'obtenció del títol de patró/ona d'embarcacions d'esbarjo i complementari del
ja superat per a l'obtenció del títol de patró/ona per a la navegació bàsica.
c) Les persones que hagin superat l'examen teòric per a l'obtenció del títol de patró/ona per a la navegació
bàsica a Catalunya podran presentar-se a l'examen teòric específic per a l'obtenció del títol de patró/ona
d'embarcacions d'esbarjo i complementari del ja superat per a l'obtenció del patró/ona per a la navegació
bàsica durant les dues convocatòries següents en les quals la Direcció General de Pesca i Afers Marítims realitzi
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exàmens de patró/ona per a la navegació bàsica.
d) Les persones que es presentin a l'examen per a l'obtenció del títol de patró/ona d'embarcacions d'esbarjo i
no aconsegueixin superar la prova, però sí que ho facin d'acord a les exigències del patró/ona per a la
navegació bàsica, se'ls reconeixerà aquest aprovat, bé per a següents convocatòries de la Direcció General de
Pesca i Afers Marítims, bé per a l'expedició del títol de patró/ona per a la navegació bàsica, i conservaran
aquest aprovat durant un període màxim de dues convocatòries consecutives en les quals l'Administració
realitzi els exàmens de patró/ona d'embarcacions d'esbarjo.
5.6 Examen teòric per a l'obtenció del títol de patró/ona de iot.
Contingut: el programa per a aquesta titulació és el que estableix el Reial Decret 875/2014, pel qual es regulen
les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo.
Durada de l'examen: 120 minuts.
Estructura de l'exercici:
Resolució de 40 preguntes tipus test de formulació independent entre si, amb quatre possibles respostes cada
una.
Criteri de valoració:
a) Globalment. Per a aconseguir l'aprovat s'haurà de respondre correctament un mínim de vint-i-vuit
preguntes, i no es permet en certes matèries superar un nombre màxim d'errors:
a. De teoria de navegació, màxim cinc errors permesos.
b. De navegació carta, màxim cinc errors permesos.
b) Per mòduls temàtics. Es podrà aconseguir l'aprovat per mòduls, sempre que es superin els criteris específics
de les dues matèries que composen cada mòdul d'acord amb els criteris de cada matèria:
Mòdul genèric:
Durada de l'examen: 45 minuts.
a. De seguretat a la mar, màxim cinc errors permesos.
b. De meteorologia, màxim cinc errors permesos.
Mòdul de navegació:
Durada de l'examen: 75 minuts.
a. De teoria de navegació, màxim cinc errors.
b. De navegació carta, màxim cinc errors.
L'aprovat del mòdul es conservarà durant les dues següents convocatòries en les quals l'Administració
competent realitzi exàmens de patró/ona de iot. L'aprovat per mòduls només serà vàlid en l'àmbit exclusiu de
cada Administració amb competències.
5.7 Examen teòric per a l'obtenció del títol de capità/ana de iot.
Contingut: el programa per a aquesta titulació és el que estableix el Reial decret 875/2014, pel qual es regulen
les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo.
Durada de l'examen: 150 minuts.
Estructura de l'exercici:
Resolució de 40 preguntes tipus test de formulació independent entre si, amb quatre possibles respostes cada
una.
Criteri de valoració:
a) Globalment. Per a aconseguir l'aprovat s'haurà de respondre correctament un mínim de vint-i-vuit
preguntes, no es permet en certes matèries, superar un nombre màxim d'errors:
a. De teoria de navegació, màxim cinc errors permesos.
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b. De càlculs de navegació, màxim quatre errors permesos.
b) Per mòduls temàtics. Es podrà aconseguir l'aprovat per mòduls, sempre que es superin els criteris específics
de les dues matèries que composen cada mòdul d'acord amb els criteris de cada matèria:
Mòdul de navegació:
Durada de l'examen: 90 minuts.
a. De teoria de navegació, màxim cinc errors permesos.
b. De càlculs de navegació, màxim quatre errors permesos.
Mòdul genèric:
Durada de l'examen: 60 minuts.
a. De meteorologia, màxim cinc errors.
b. D'anglès, màxim cinc errors.
L'aprovat del mòdul es conservarà durant les dues següents convocatòries en les quals l'Administració
competent realitzi exàmens de capità/ana de iot. L'aprovat per mòduls només serà vàlid en l'àmbit exclusiu de
cada Administració amb competències.

6. Resultats
6.1 Els resultats dels exàmens es faran públics els dies següents:
De la convocatòria de febrer a Barcelona: el 24 de febrer de 2017.
De la convocatòria de març a Barcelona: el 24 de març de 2017.
De la convocatòria d'abril a Empuriabrava: el 21 d'abril de 2017.
De la convocatòria d'abril a Barcelona: el 10 de maig de 2017.
De la convocatòria de maig a L'Ametlla de Mar: el 19 de maig de 2017.
De la convocatòria de maig a Girona: el 2 de juny de 2017.
De la convocatòria de juny a Barcelona: el 23 de juny de 2017.
De la convocatòria de juliol a Barcelona: el 26 de juliol de 2017.
De la convocatòria de setembre a Tarragona: el 22 de setembre de 2017.
De la convocatòria d'octubre a Barcelona: el 27 d'octubre de 2017.
De la convocatòria de novembre a Barcelona: el 24 de novembre de 2017.
De la convocatòria de desembre a Barcelona: el 10 de gener de 2018.
6.2 Les qualificacions dels aspirants s'expressaran com a apte o no apte.
6.3 Els resultats i fulls de solucions es publicaran a partir de les 12 hores de la data assenyalada en cada
convocatòria al web de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya (http://nautica.gencat.cat).

7. Tribunal
7.1 El tribunal examinador és l'òrgan que resoldrà la convocatòria i es constituirà a aquest efecte per a cada
convocatòria mitjançant una resolució del director o la directora general de Pesca i Afers Marítims. El tribunal
està integrat per un/a president/a, un/a secretari/ària i el nombre de vocals que determini l'esmentada
resolució.
7.2 Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal té la seu a l'Escola de Capacitació
Nauticopesquera de Catalunya, c/ Mediterrani, 2, 43860 L'Ametlla de Mar.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

9/9

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7264 - 12.12.2016
CVE-DOGC-A-16342030-2016

8. Taxes
L'import de la taxa corresponent als drets de l'examen teòric és el que estableix el Decret legislatiu 3/2008, de
25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
(DOGC núm. 5161, de 27.6.2008).

9. Revisió d'exàmens
9.1 Les persones aspirants disposaran de deu dies naturals comptats a partir de l'endemà en què es facin
públics els resultats de la convocatòria de la qual es tracti per presentar la sol·licitud de revisió d'examen.
L'aspirant pot sol·licitar que aquesta sigui documental o presencial.
9.2 La revisió dels exàmens teòrics per a l'obtenció de títols nauticoesportius ha de ser sol·licitada per la
persona que ha realitzat l'examen, adreçada al president o presidenta del tribunal d'exàmens i tramesa on
preveu la base 7.2. En aquesta sol·licitud es farà constar el nom i els cognoms de la persona que ha realitzat
l'examen, el seu número d'identitat personal, l'adreça i el número de telèfon/fax, l'adreça electrònica, l'examen
i/o l'assignatura de la qual es tracti, i el motiu que origina la revisió.
El tribunal farà públic el resultat de les revisions i el notificarà a les persones interessades en un termini de vint
dies naturals, comptats des de la data de finalització de la seva presentació, excepte a la convocatòria de juliol
que es farà públic abans del dia 15 de setembre.
9.3 La resolució del/de la president/a del tribunal sobre el resultat de la revisió de l'examen és susceptible de
recurs d'alçada davant el director o la directora general de Pesca i Afers Marítims, en el termini d'un mes
comptat des de l'endemà del dia en què es notifiqui.

10. Tancament de la convocatòria
Un cop resoltes les revisions d'exàmens, es tancarà la convocatòria.
Els exàmens es conservaran durant un termini de dos anys comptats des de la data de la seva realització.
Excepcionalment, es conservaran durant cinc anys els exàmens en relació amb els quals s'hagués formulat
sol·licitud de revisió.

(16.342.030)
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