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UN CURS BONIFICABLE PERMETRÀ OBTENIR
TITULACIÓ PROFESSIONAL DE PATRÓ PORTUARI

LA

El curs, de 162 hores, començarà 24 d’octubre i estarà homologat per la
Dirección General de la Marina Mercante.

La Cambra de Comerç de Barcelona organitza per primera vegada un curs per aconseguir la
titulació professional de “Patró portuari”.
L’objectiu és donar resposta a la creixent demanda d’aquesta titulació i que no compta amb una
oferta formativa suficient tot i ser necessària per a molts treballadors portuaris.
El curs impulsat per la Cambra de Comerç de Barcelona, que comença el pròxim 24 d’octubre,
serà bonificable, i permetrà a les empreses que inscriguin als seus treballadors recuperar
parcial o totalment l'import de la matricula.
Serà impartit pel centre de formació INFOMATIC a les instal·lacions de la Cambra de Comerç
de Barcelona i estarà homologat per la Dirección General de la Marina Mercante. El curs
constarà de 162 hores, de les quals 120 es dedicaran a la part teòrica, i 40 hores a la part
pràctica. Al acabar, caldrà superar un examen per validar la formació.
Aquesta titulació permet exercir com a patró de vaixell mercants d’arqueig brut no superior a
100 GT que realitzin navegacions que no s’allunyin més de 3 milles d’un port i que, en el seu
cas, transportin un màxim de 150 passatgers. Així mateix, permet exercir simultàniament el
comandament de l’embarcació i el servei de màquines sempre i quan ho permetin les
característiques de l’embarcació i la potencia propulsora no superi els 375 kW en un sol motor,
o el doble de la potència propulsora en 2 o més motors.
Per obtenir més informació o inscriure’s al curs de “Patró portuari” s’ha de contactar amb el
departament de “Competitivitat i Formació” de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Més informació:
www.premsa.cambrabcn.org
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