TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE TÍTOLS I CERTIFICATS EXPEDITS PER LA DIRECCIÓ
GENERAL DE LA MARINA MERCANT (MINISTERI DE FOMENT)
SENSE CERTIFICAT DIGITAL
EL PROCEDIMENT CONSTA DE DUES PASSES: A) EMPLENAR LA SOL·LICITUD I B)
PAGAR LES TAXES
A) EMPLENAR LA SOL·LICITUD , UNA PER CADA TÍTOL O CERTIFICAT
1. Obriu el vostre navegador i escriviu: sede electronica marina mercante o copiau i obriu l’enllàç:
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/M
ARINA_MERCANTE/
2. Accediu a : Marina mercante - Áreas de actividad – Marina Mercante / Titulaciones / Certificados
de especialidad
3. Al menu de la dreta trobareu: Inicio del trámite, aquí teniu dues opcions:
a. Tramitación electrónica NO PODEU PER NO TENIR CERTIFICAT DIGITAL.
b. Tramitación en papel, haureu d’emplenar un document que haureu d’imprimir i presentar
a la Capitania Marítima juntament amb el justificant de pagament de les taxes. Per obtenir
els títols/certificats,targetes, etc., haureu de sol·licitar cita prèvia a la Capitanía Marítima
per presentar les sol·licituds i els pagaments de manera presencial.

B) PAGAMENT DE LES TAXES, ESPOT PAGAR MÉS D’UNA TAXA AMB UN ÚNIC
PAGAMENT
1. Podeu accedir al tràmit del pagament des de la sede electrónica marina mercante, part inferior del
menú de l’esquerra Pago de tasas o bé copiant el següent enllàç:
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/TASAS/
2. Heu de seleccionar Tasas autoliquidables
3. Al menú de la dreta Acceso a la aplicación teniu dues opcions:
a. Con Certificado: NO PODEU PER NO TENIR CERTIFICAT DIGITAL.
b. Sin certificado : si a l’apartat A) heu optat per la Tramitación en papel heu de realitzar el
pagament Sin certificado , vos permet efectuar el pagament de les taxes en efectiu (haureu
de generar l’imprès oficial i acudir a una oficina bancària a realitzar el pagament, o be
realitzar el pagament de les taxes mitjançant càrrec per domiciliació, en aquest cas haureu
d’imprimir el comprovant i presentar-lo amb la sol·licitud impresa en paper.
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4. Tant si triau Tasas autoliquidables Con Certificado o Sin certificado, heu de seleccionar Títulos
Marítimos Profesionales y Recreo 028 i emplenar el quadre de Datos personales, Conceptos,
Declarante i Ingreso
a. Datos personales: heu d’introduir les vostres dades.
b. Conceptos: vos permet liquidar les taxes en un únic pagament. Si tramitau l’expedició d’un
títol (recordau que el certificat d’Operador general / restringit del sistema mundial de
socors i seguretat marítima, està considerat com a títol) heu de clicar sobre la casella
Expedición de Títulos Profesionales de la Marina Mercante (38,13 €) i també heu de
sol·licitar la targeta clicant a Expedición/Renovación/Canje/Revalidación/Refrendo de
Targetas Profesionales de la Marina Mercante (7,62 €), simultàneament també podeu
efectuar el pagament de les taxes d’expedició d’altres certificats d’especialitat, en aquest
cas heu d’introduir el número de certificats a la casella Expedición de Certificados de
Especialidad (5,33 €), després polzau la tecla Actualizar i vos calcularà el total a ingressar o
a domiciliar.
c. Declarante: emplenar la casella localidad
d. Ingreso: després d’haver cumplimentat l’apartat de conceptos i polzar la tecla Actualizar,
vos calcularà automàticament l’import que podreu abonar mitjançant càrrec per
domiciliació o realitzant el pagament des d’una oficina bancària.
5. Recordau que:
a. Si heu realitzat la Tramitación en papel, el pagament de les taxes s’ha de realitzar Sin
certificado, en aquest cas heu d’imprimir el comprovant del càrrec per domiciliació o de
l’imprès de pago En efectivo i realitzar el pagament a una oficina bancària. Per obtenir els
títols/certificats,targetes, etc., haureu de sol·licitar cita prèvia a la Capitanía Marítima per
presentar les sol·licituds i els pagaments de manera presencial.

6. SOL·LICITUD DE CITA PREVIA TELEFONEAR A LA CAPITANIA MARÍTIMA tel
971711371
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TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE TÍTOLS I CERTIFICATS EXPEDITS PER LA DIRECCIÓ
GENERAL DE LA MARINA MERCANT AMB CERTIFICAT DIGITAL
AMB CERTIFICAT DIGITAL
EL PROCEDIMENT CONSTA DE CINC PASSES I VOS VA GUIANT FINS AL FINAL
C) EMPLENAR LA SOL·LICITUD , UNA PER CADA TÍTOL O CERTIFICAT
4. Obriu el vostre navegador i escriviu: sede electronica marina mercante o copiau i obriu l’enllàç:
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/M
ARINA_MERCANTE/
5. Accediu a : Marina mercante - Áreas de actividad – Marina Mercante / Titulaciones / Certificados
de especialidad
6. Al menu de la dreta trobareu: Inicio del trámite, aquí teniu dues opcions:
a. Tramitación electrónica, per continuar per aquesta vía necessitau disposar d’un certificat
d’usuari vàlid (certificat digital) i tenir instal·lada l’aplicació d’autofirma. Una vegada
finalitzat aquest tràmit i realitzat el pagament de les taxes corresponents, rebreu el títol o
certificat per correu al vostre domicili.

D) PAGAMENT DE LES TAXES, SI SEGUIU EL PROCEDIMENT TELEMÀTIC HEU DE
REALITZAR UN PAGAMENT PER CADA CERTIFICAT O TÍTOL.
Si tramitau l’expedició d’un títol (recordau que el certificat d’Operador general / restringit del
sistema mundial de socors i seguretat marítima, està considerat com a títol) heu de clicar sobre la
casella Expedición de Títulos Profesionales de la Marina Mercante (38,13 €) i també heu de
sol·licitar la targeta clicant a Expedición/Renovación/Canje/Revalidación/Refrendo de Targetas
Profesionales de la Marina Mercante (7,62 €).
Expedició d’altres certificats d’especialitat, pagar per cada certificat (5,33 €) tramitat de manera
independent.
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