
 

Renovació de l’autorització federativa per al govern d’embarcacions 

d’esbarjo a motor. 
 

 

 

Per a la renovació del títol haureu d’enviar a la Federació Catalana de Motonàutica la 

següent documentació: 

 

• Formulari de sol·licitud de renovació. 

• Una fotografia en color tipus carnet. 

• Fotocòpia llegible del Document Nacional d’Identitat (DNI). 

• L’autorització federativa que caducarà. 

• Acreditació de l’aptitud psicofísica per al maneig d’embarcacions d’esbarjo realitzada 

per un Centre de Reconeixement de Conductors establert en el Reial Decret 875/2014, 

de 10 d’octubre, (BOE 247, d’11 d’octubre de 2014), o en substitució de l’acreditació 

fotocòpia compulsada dels reconeixements mèdics per a l'embarcament de l’ISM o els 

expedits pels metges militars en els que s’acrediti l’aptitud per a navegar del militar 

sol·licitant.   

 

En el cas que s’acrediti que no han passat més de dos anys des de l’obtenció o renovació 

del permís de conduir vehicles terrestres a motor es podrà presentar fotocòpia del citat 

permís junt amb una revisió ocular als efectes de diferenciar els colors, realitzada en un 

Centre de Reconeixement de Conductors. 
 

• La quantitat de 40 euros que podeu liquidar mitjançant ingrés en el compte de 

“BBVA” núm. ES97 0182 3102 72 0200582667. 

 

Per a les persones més grans de 70 anys la taxa de renovació és de 20 euros. 

 

La documentació la podeu enviar per correu o lliurar personalment a la seu de la 

Federació. (El nostre horari d’atenció al públic és de 16 a 20 hores). 

 

En cas que estigueu interessats en l’expedició d’un DIPLOMA, mida DIN-A4, cal fer 

un altre abonament de 15 euros. 

 

Un cop tramitat, rebreu per correu el nou carnet. La durada del tràmit és 

aproximadament de quinze dies. 

  

La nova autorització federativa tindrà una vigència de 10 anys. Per a les persones més 

grans de 70 anys la vigència serà de 5 anys.  

 

 

Federació Catalana de Motonàutica 

Av. Madrid 63-73 Bxs. 8 – 08028 Barcelona 

Tel. 93 330 47 57  

info@motonautica.org 


