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IMPRÉS DE SOL·LICITUD DE 
 

MATRÍCULA A TÍTOLS O CERTIFICATS FORMACIÓ 

D’ESPECIALITAT MARÍTIMA STCW 

HOMOLOGATS PER LA DGMM 
 

 

DADES PERSONALS 

      Primer llinatge           Segon llinatge             Nom             DNI 

 
 Data de naixement Localitat de naixement                    Província / País 

     

       Domicili: carrer/plaça/altres nº pis   C.P.           Municipi 
       

    Telf. Particular Fix            Mòbil                      E-mail 
   

 

Marcau amb un X la casella del títol o certificat que desitgeu cursar. Heu d’emplenar un imprès 

per a cada curs sol·licitat. 
 

IMPORTANT 

 

1. És preceptiu cursar en primer lloc o haver cursat prèviament el certificat de Formació 

bàsica. 
2. Per poder cursar els certificats d’Operador restringit del SMSSM, d’Operador general del 

SMSSM, SIVCE/ECDIS o el de Radar de punteig automàtic (ARPA), és preceptiu haver 

cursat prèviament un títol de patró professional de la marina mercant o de pesca o bé 
estar en possessió del títol de Capità de iot. 

3. La programació de cursos és orientativa i la seva execució està condicionada a uns 

mínims de matrícula, de la mateixa manera el número de cursos programats també es 
pot incrementar en funció de la demanda. 

4. Emplenar la declaració jurada a la part posterior del document. 

 
Preus públics establerts a l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 14 de maig de 2013 (B.O.I.B. de 25 de maig de 2013) 

 Data d’inici TÍTOL O CERTIFICAT D’ESPECIALITAT MARÍTIMA MATRÍCULA CURS 

  Patró portuari (150 h) 1.302,00 € 

  Mariner de pont (60 h) 441,00 € 

  Formació bàsica en seguretat (70 h) 608,00 € 

  Vaixells de passatge (32 h) 244,00 € 

  Embarcacions de supervivència i bots de rescat (no ràpids) (24 h) 277,00 € 

  Operador restringit del SMSSM (ROC) (40 h) 691,00 € 

  Operador general del SMSSM (GOC) (120 h) 1.867,00 € 

  Radar de punteig automàtic (ARPA) (30 h) 508,00 € 

    

 
 

Palma, ......... de ...................................... de 202... 

 
 
 

 
L’alumne/a 
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IBAN: ES27 2100 3792 1422 0005 6246 

INSTRUCCIONS PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA 

Una vegada se vos confirmi l’admissió i la data d’inici del curs s’ha de fer el pagament de la 
matrícula i presentar al centre el resguard del pagament. 

 
• Termini: 48 hores després de la confirmació de la data d’inici del curs, normalment entre 

10 i 15 dies abans de l’inici del curs. 

 

• Horari de secretaria: de 09 a 14 hores. 

 

• Pagament: a qualsevol oficina de LA CAIXA, al num. de compte: 
 

 

o Ingressar la quantitat establerta per el curs sol·licitat. 

 

• Documentació a aportar: 
 

o Fotocòpia del DNI o NIE. 

o Fotocòpia de la targeta sanitària. 

 
 

 
DECLARACIÓ JURADA 

Sol·licitud de matrícula a cursos de títols i/o certificats d’especialitat marítima. 

Sr./Sra.    

amb DNI / NIE nº   
 

DECLAR SOTA JURAMENT / PROMESA QUE: 

 
 No patesc cap malaltia que m’impedeixi realitzar exercicis de risc o sotmetre’m a situacions 

d’extres al llarg del curs sol·licitat. 

 Se nedar amb prou seguretat per poder realitzar els corresponents exercicis a la mar i/o a 
la piscina. 

 

Palma, ......... de ..................................................................... de 202.. 

 
 
 

 
L’alumne/a 


