Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sol·licitud de renovació de títols nauticoesportius (per caducitat, pèrdua o robatori)
Dades personals
Cognoms i nom

Data de naixement

DNI / NIF/ NIE / Passaport

Data d'expedició

Telèfon (amb prefix)

Adreça

Població

Codi postal

Renovació per caducitat

Renovació per pèrdua o robatori

Títol per renovar

Modalitat

Patró/ona de navegació bàsica (PNB)

Patró/ona de iot (PI)

A motor

Patró/ona d’embarcacions d’esbarjo (PEE)

Capità/ana de iot (CI)

A motor i vela

Patró/ona de moto nàutica B

Patró/ona de moto nàutica A

Documentació que adjunto
Una fotografia tipus carnet en color amb el DNI/NIF/NIE darrera (dins d’un sobre).
Acreditació de l’aptitud psicofísica pel maneig d’embarcacions d’esbarjo realitzat en Centres de Reconeixement de Conductors ( CRC )
establert en la Resolució d’11 de gener de 2010 de la Direcció General de la Marina Mercant en aplicació de l’Ordre FOM/3200/2007,
(BOE 40, de 15 de febrer de 2010),

o en substitució de l’acreditació fotocòpia compulsada dels reconeixements mèdics per a

l'embarcament de l'ISM o els expedits pels metges militars en els que s'acrediti l'aptitud per a navegar del militar sol·licitant.

2

Justificant de l'ingrés de la taxa corresponent (dades del compte corrent on s'ha de fer l'ingrés: Escola de Capacitació
Nauticopesquera de Catalunya, "la Caixa" 2100-3000-11-2201717936).

Import de les taxes

45,60 euros3

Persona física o jurídica que presenta la sol·licitud
Localitat i data
Signatura del/de la sol·licitant

AUTORITZO a tramitar aquest expedient a:
Signatura/segell de qui presenta la sol·licitud

1.
2.

i-5019

3.

No caldrà presentar aquesta documentació si ja s’ha presentat al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i no ha caducat.
Caldrà indicar en aquest imprès en quin any i a quina unitat del departament es va presentar.
No cal si en el termini de 2 anys s'ha obtingut un títol nauticoesportiu, o s'ha presentat acreditació per a tràmit de títol nauticoesportiu. En el cas que
s’acrediti que no ha passat més de dos anys des de l’obtenció del permís de conduir vehicles terrestres a motor, presentar copia del citat permís a mes
d’una revisió ocular realitzada en un CRC.
Per a persones més grans de 70 anys l’import de la taxa és de 8,90 euros

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran
registrades en un fitxer automatitzat i que només seran usades per als fins indicats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit
a: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614. 08007 Barcelona.

Direcció General de Pesca i Afers Marítims

