
 

Informació permís A2: 

Autoriza conducir motocicletas con una potencia máxima de 35 kW o 47,2 CV y una 

relación potencia/peso máxima de 0,2 kW/kg y no derivadas de un vehículo con más del doble 

de su potencia,( aprox 94 CV). La edad mínima para obtenerlo será de dieciocho años 

cumplidos. 

-. S’ha de superar un examen Teòric i específic, un pràctic de circuit tancat i un examen de circulació o sols 

l’examen de circulació si té el permís A1. 
 

-. L’examen teòric consta de 30 minuts per fer 30 preguntes, sense superar 3 errades. 
 

-. L’examen específic consta 20 minuts per fer 20 preguntes, sense superar 2 errades. 
 

-. L’examen pràctic de circuit tancat consisteix en passar entre una planxa, fer un eslàlom de 5 pals, una frenada i 
una prova de velocitat, amb tot això l’examen no té una durada superior a 2 minuts. 
 

-. L’examen pràctic de circulació consisteix en circular durant uns 25 minuts seguint les indicacions que li diuen per 
ràdio. 
 
-. Quan demani per fer l’examen teòric, aportarà la documentació necessària 10 dies abans del examen. 
 
-. L’examen de teòrica i les classes per ordinador, es poden demanar en Castellà, Català, Inglés, francès, Alemany, 
Gallec i Euskera, l’examen específic en castellà. 
 
-. Les pràctiques de destresa es realitzen a la mateixa zona on es farà l’examen. 
 

-. 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: 
 

 -. Existeixen  diferents maneres d’aprendre la teòrica, curs amb Professor i Ordinador (+ TEST ON LINE) i Intensiu 
amb professor de 4 dies de duració i 2 hores diàries. Proper curs:   Horari:   Lloc:  
 

-. Se li entrega un manual de teòrica com material de consulta, si el desitja, gratuïtament, se li oferirà l’accés a medis 

tecnològics per utilitzar el nostre mètode informàtic. www.autoescuelagimeno.com 
 
-. Per traslladar-se a l’examen teòric o pràctic serà acompanyat des de l’autoescola pel seu professor habitual o 
trobar-nos a la zona d’examen. 
 
-. Es pot escollir professor o vehicle que més li agradi per fer les pràctiques, que tingui assignat a la sucursal. 
-. El vehicle per fer les practiques per el permís de la classe A2, motocicletes de dos rodes simples sense sidecar,  dos 
miralls retrovisors, un a cada costat, caixa de canvis manual, al menys 16 polsades en la roda davantera. Si estan 
propulsades por un motor de combustió interna, haurà de tenir  una cilindrada no inferior a 395 cm³, una potencia no 
inferior a 20 KW ni superior a 35 KW i una relació potencia/pes no superior a 0,2 kW/kg y que arribi a una velocitat de, 
al menys, 90 km/h. O si estan propulsades por un motor elèctric la relació potencia/pes serà al menys, de 0,15 kW/kg. 

-.L’equip  obligatori del motorista serà de Casc homologat, Jaqueta de motorista amb proteccions de colze i espatlles, 

guants, pantalons de motorista o pantalons llargs, no texans, que es col·locaran les proteccions necessàries i botes 
o calçat tancat similar, amb la suficient protecció. 


