
 

Informació permís A: 
 

Autoriza conducir motocicletas y triciclos de motor. La edad mínima para obtenerlo será de 

veinte  años cumplidos, pero hasta los veintiún años cumplidos no autorizará a conducir 

triciclos de motor cuya potencia máxima exceda de 15 kW. Sólo podrá expedirse a conductores 

que ya sean titulares de un permiso en vigor de la clase A2 con, al menos, dos 

años de antigüedad. 

 

-. La formació consistirà en la realització d'un curs teòric i pràctic sense examen. 

-. El curs tindrà una durada de 9 hores lectives , distribuïdes de la següent manera : 

-. Coneixements teòrics : 

Teoria general: una hora i mitja. 

Conscienciació i sensibilització : una hora i mitja. 

-. Coneixements pràctics : 

Maniobres en circuit tancat : quatre hores. 

Circulació en vies obertes al trànsit general : dues hores. 

 

-. Per fer el curs teòric, poden assistir a qualsevol de les sucursals de l’Autoescola Gimeno o del Grup empresarial al 

que pertany l’autoescola. Lloc:      Horari: 

 

-.  Les pràctiques es realitzaran amb motocicletes sense sidecar de cilindrada no inferior a 600 cm ³ i potència no 

inferior a 40 kW . 

 

-. Durant la seva realització els alumnes hauran de portar un equip de protecció compost de casc integral , guants , 

botes , caçadora i pantalons de motorista i les proteccions adequades , que podran estar integrades en l'equip . A 

més, en les pràctiques de circulació en vies obertes al trànsit general els alumnes hauran d'anar proveïts d'una armilla 

reflectant homologat , que aporta l'autoescola , amb la inscripció « Pràctiques » o la lletra « P » en la seva esquena . 

 

-.  La formació pràctica en circulació en vies obertes al trànsit general es realitzarà una vegada que l'aspirant hagi 

completat satisfactòriament la formació teòrica i la formació pràctica de maniobres en circuit tancat . 

 


