Sol·licitud d’expedició de títol i targeta











Imprès de sol·licitud emplenat (segons model)
Espanyols: Fotocòpia del DNI en vigor.
Estrangers: Fotocòpia del NIE acompanyat del passaport o targeta d’identitat del
país corresponent en vigor.
Justificant d’ingrés de la taxa d’expedició corresponent a la titulació, efectuat a
qualsevol entitat bancària o caixa autoritzada, o pagament telemàtic.
Certificat mèdic oficial en vigor expedit per un Centre de Reconeixement de
Conductors (CRC) o certificat mèdic de l’Institut Social de la Marina, confirmant
l’aptitud de l’interessat per al govern d’embarcacions d’esbarjo, o bé fotocòpia
del permís de conduir vehicles terrestres a motor en vigor, si no han transcorregut
més de dos anys des de la seva expedició, acompanyat d’un certificat de revisió de
la visió ocular, als efectes de diferenciar els colors, expedit per un CRC.
Certificats de realització de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació o
certificat d’haver superat l’examen pràctic.
Certificat de realització del curs de formació de radiocomunicacions.
Certificat de pràctiques d’habilitació per a la navegació a vela o per atribucions
complementàries, si escau.
Expedició del títol de patró de iot i capità de iot: fotocòpia del títol inferior (títols
expedits per aquesta comunitat autònoma) o bé original i còpia, còpia acarada o
certificat acreditatiu expedit per l’òrgan que el va emetre (títols inferiors expedits
per altres administracions).

Expedició de nova targeta per canvi d’atribucions








Imprès de sol·licitud emplenat (segons model)
Espanyols: Fotocòpia del DNI en vigor.
Estrangers: Fotocòpia del NIE acompanyat del passaport o targeta d’identitat del
país corresponent en vigor.
Fotocòpia de la targeta.
Justificant d’ingrés de la taxa d’expedició corresponent a la titulació, efectuat a
qualsevol entitat bancària o caixa autoritzada, o pagament telemàtic.
Certificat de pràctiques o cursos precisos per a l’obtenció de noves atribucions.
Certificat mèdic oficial en vigor expedit per un Centre de Reconeixement de
Conductors (CRC) o certificat mèdic de l’Institut Social de la Marina, confirmant
l’aptitud de l’interessat per al govern d’embarcacions d’esbarjo, o bé fotocòpia
del permís de conduir vehicles terrestres a motor en vigor, si no han transcorregut
més de dos anys des de la seva expedició, acompanyat d’un certificat de revisió de
la visió ocular, als efectes de diferenciar els colors, expedit per un CRC.*
*La presentació del certificat mèdic és opcional. Si se presenta el certificat
s’actualitzarà el termini de validesa de la targeta.

Renovació per venciment del termini de validesa de les targetes








Imprès de sol·licitud emplenat (segons model)
Espanyols: Fotocòpia del DNI en vigor.
Estrangers: Fotocòpia del NIE acompanyat del passaport o targeta d’identitat del
país corresponent en vigor.
Justificant d’ingrés de la taxa de renovació, efectuat a qualsevol entitat bancària o
caixa autoritzada o pagament telemàtic.
Certificat mèdic oficial en vigor expedit per un Centre de Reconeixement de
Conductors (CRC) o certificat mèdic de l’Institut Social de la Marina, confirmant
l’aptitud de l’interessat per al govern d’embarcacions d’esbarjo, o bé fotocòpia
del permís de conduir vehicles terrestres a motor en vigor, si no han transcorregut
més de dos anys des de la seva expedició, acompanyat d’un certificat de revisió de
la visió ocular, als efectes de diferenciar els colors, expedit per un CRC.
Original i fotocòpia per acarar o còpia acarada de la targeta que es desitja
renovar.

Renovació de la targeta per pèrdua






Imprès de sol·licitud emplenat (segons model)
Espanyols: Fotocòpia del DNI en vigor.
Estrangers: Fotocòpia del NIE acompanyat del passaport o targeta d’identitat del
país corresponent en vigor.
Justificant d’ingrés de la taxa de renovació, efectuat a qualsevol entitat bancària o
caixa autoritzada o pagament telemàtic.
Declaració jurada.

Renovació de la targeta per robatori






Imprès de sol·licitud emplenat (segons model)
Espanyols: Fotocòpia del DNI en vigor.
Estrangers: Fotocòpia del NIE acompanyat del passaport o targeta d’identitat del
país corresponent en vigor.
Justificant d’ingrés de la taxa de renovació, efectuat a qualsevol entitat bancària o
caixa autoritzada o pagament telemàtic.
Original i còpia per acarar o còpia acarada de l’escrit de denúncia.

Renovació de la targeta per deterioració manifesta






Imprès de sol·licitud emplenat (segons model)
Espanyols: Fotocòpia del DNI en vigor.
Estrangers: Fotocòpia del NIE acompanyat del passaport o targeta d’identitat del
país corresponent en vigor.
Justificant d’ingrés de la taxa de renovació, efectuat a qualsevol entitat bancària o
caixa autoritzada o pagament telemàtic.
Targeta deteriorada.

Convalidació de títols








Imprès de sol·licitud emplenat (segons model)
Espanyols: Fotocòpia del DNI en vigor.
Estrangers: Fotocòpia del NIE acompanyat del passaport o targeta d’identitat del
país corresponent en vigor.
Justificant d’ingrés de la taxa de renovació, efectuat a qualsevol entitat bancària o
caixa autoritzada o pagament telemàtic.
Certificat mèdic oficial en vigor expedit per un Centre de Reconeixement de
Conductors (CRC) o certificat mèdic de l’Institut Social de la Marina, confirmant
l’aptitud de l’interessat per al govern d’embarcacions d’esbarjo, o bé fotocòpia
del permís de conduir vehicles terrestres a motor en vigor, si no han transcorregut
més de dos anys des de la seva expedició, acompanyat d’un certificat de revisió de
la visió ocular, als efectes de diferenciar els colors, expedit per un CRC.
Original i fotocòpia per acarar o còpia acarada del títol acadèmic, professional,
de la targeta professional o, certificat acreditatiu expedit per l’òrgan que el va
emetre.

Bescanvi de títols de l’Ordre FOM 3200/2007 pels del RD 875/2014







Imprès de sol·licitud emplenat (segons model)
Espanyols: Fotocòpia del DNI en vigor.
Estrangers: Fotocòpia del NIE acompanyat del passaport o targeta d’identitat del
país corresponent en vigor.
Justificant d’ingrés de la taxa de renovació corresponent, efectuat a qualsevol
entitat bancària o caixa autoritzada o pagament telemàtic.
Original i fotocòpia per acarar o còpia acarada del títol o targeta que es desitja
bescanviar
Certificat mèdic oficial en vigor expedit per un Centre de Reconeixement de
Conductors (CRC) o certificat mèdic de l’Institut Social de la Marina, confirmant
l’aptitud de l’interessat per al govern d’embarcacions d’esbarjo, o bé fotocòpia
del permís de conduir vehicles terrestres a motor en vigor, si no han transcorregut
més de dos anys des de la seva expedició, acompanyat d’un certificat de revisió de
la visió ocular, als efectes de diferenciar els colors, expedit per un CRC.*
*La presentació del certificat mèdic és opcional. En aquest cas, a més de
bescanviar el títol es renovarà la targeta.

