Codi SIA: 207756
Codi DIR3: A04026940

SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL TÍTOL I DE LA TARGETA PER AL GOVERN D’EMBARCACIONS
D’ESBARJO
Llinatges:
Nom:
DNI o NIE:
Telèfon:
Domicili:
Població:
Codi postal:
Adreça electrònica:
TIPUS DE TARGETA I TÍTOL SOL·LICITAT:
 Bàsica
 Bàsica hab. vela
 PEE
 PEE hab. vela
 PEE fins a 24 m i navegació Península –Balears
 P.IOT
 P.IOT hab. vela
 C.IOT
 C.IOT hab. vela
 Moto A
 Moto B
 Bescanvi de títols de l’Ordre FOM 3200/2007 pels del Reial Decret 875/2014
MOTIU DE LA SOL·LICITUD:
 Per convocatòria d’examen de (dia)……….. (mes) ……………………..(any) ………………………..
 Per habilitació de pràctiques complementàries
 Per convalidació del títol professional o d’esbarjo de……………………………………………………..
 Per pèrdua  Robatori  Deteriorament de la targeta.
 Per renovació de la targeta.
 Bescanvi
DOCUMENTACIÓ APORTADA:
 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 corresponent.
 Certificat mèdic oficial en vigor expedit per un Centre de Reconeixement de Conductors (CRC) o
certificat mèdic de l’Institut Social de la Marina, 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 d’un curs de formació de radiocomunicacions.
 Certificat de pràctiques d’habilitació per a la navegació a vela o per atribucions complementàries.
 Per renovacions: Fotocòpia del títol acreditatiu (títols expedits per aquesta comunitat autònoma)
 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).
 En els casos de pèrdua la sol·licitud s’haurà d’acompanyar d’una declaració jurada.
 En els supòsits de robatori, s’haurà d’adjuntar una còpia de l’escrit de denúncia.
 En els supòsits de deteriorament de la targeta, s’haurà de presentar la targeta deteriorada.
…………………….., ………….. de ………………… de 20….
(rúbrica)
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