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SOL·LICITUD D'EXPEDICIÓ DE LA TARGETA PROFESSIONAL DE 
MARINER PESCADOR

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
COGNOMS NOM DNI O NIE NACIONALITAT

EDAT DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO Y PORTA) CP LOCALITAT

PROVÍNCIA TELÈFON FAX E-MAIL

ACCIÓN A REALIZAR

Alta Canvi Renovació Duplicat Convalidació Alçament de restricció

B DOCUMENTACIÓ APORTADA (original o fotocòpia cotejada)
PARA TOTS ELS CASOS:

Dos fotografies recents.

DNI o NIE, en el cas de no concedir l'autorització de l'apartat D.

Resguard/comprovant d'ingrés de taxes.

Llibreta d'inscripció marítima (1a full), excepte per a l'alta.

En cas de ser major de 50 anys, certificat mèdic previ a l'embarcament, 
expedit per l'Institut Social de la Marina 

ALTA:

Certificat d'estudis.
CANVI:

Còpia de la Llibreta Marítima, on consten els assentaments 
d'embarcament i desembarcament
Certificat de compètencia de mariner.

RENOVACIÓ:

Targeta caducada.

DUPLICAT:

Targeta deteriorada.

Denúncia per robatori o pèrdua.

CONVALIDACIÓ:

Targeta/es a convalidar.

Títol a convalidar, traducció per interprete jurat, si és el cas.
Programa d'estudis amb traducció per intèrpret jurat, si és el 
cas.
Certificat de les atribucions que el títol li conferix, amb 
traducció per intérprete jurat si és el cas. 

ALÇAMENT DE RESTRICCIÓ:

Targeta anterior.
Còpia de la Llibreta Marítima, on consten els assentaments 
d'embarcament i desembarcament

C OBSERVACIONS

D AUTORITZACIÓ
D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de 

reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, 
de 14.10.2010), done la meua autorització perquè l'òrgan gestor del procediment obtinga directament la comprovació de les meues dades 
d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència. 

Si no subscriu esta autorització, la persona interessada estarà obligada a aportar els documents en els 
termes exigits per les normes reguladores del procediment.

Autoritze No autoritze

E DECLARACIÓ

Declara que són certes totes les dades que figuren en la present sol·licitud, i sol·licita l'expedició de la 
targeta professional de Mariner Pescador.

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT

REGISTRE D'ENTRADA

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
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