
*Qui es pot enrolar en llista vuitena?: 
 
*Qualsevol personal del CEAB que tingui un títol esportiu de navegació en vigor 
 -mínim PNB- 
 

Passes per enrolar-se que s’han de fer a nivell personal: 
 
Pas 1- Fer o tenir el  
Curs de formació bàsica en seguretat marítima en vigor “FBSM”, (ISM) 
 
A la Marina Mercant -Capitanía Marítima-(Blanes, Palamós): 
Pas 2- Tramitar FBSM: es necessita omplir un formulari (Sol·licitut titulació 
professional i certificat especialitat), pagar una taxa (790) al banc (5,38 euros), DNI 
escanejat, Certificat Curs “FBSM” escanejat. Es pot presentar a la Capitania Marítima, 
tant per internet o demanant cita. 
 
Pas 3-Sol·licitud llibreta navegació: formulari (Sol·licitud titulació professional i 
certificat especialitat), DNI, Fotografia, curs escanejat, taxa- demanar cita internet 
 
 
A l’institut social de la marina (ISM): 
Pas 4-Certificat mèdic de l’Institut social de la marina (s´ha intentat convalidar-ho amb 
el CSIC però encara falten un parell de proves i al final és més ràpid fer-ho de nou- és 
un matí-) 
 

Passos per enrolar-se que s’han de fer a nivell de grup (es 
poden ajuntar diferents persones i fer els documents) 
 info i feina: Ferran 
 
A la Marina Mercant: 
Pas 5-Sol·licitud habilitació a la llista vuitena (un per persona): formulari (Solicitud 
otras tramitaciones) 
Pas 6- Document del CSIC que acredita que la funció del patró/na és la realització 
d’activitats científiques.  
Document d’apoderament del CSIC dient que el/la gerent és el/la gerent (Marta). 
Pas 7-Solicitut multienrole: formulari sol·licitud multienrole, afegir els dos documents 
del CSIC (pas 6), copia de totes les titulacions nàutiques (PNB mínim), llibreta i 
reconeixement mèdic. 
Pas 8- Llista de tripulació: s´han d´incloure els patrons/es que despatxin cada 
embarcació. 
Pas 9- Cada any si s’afegeix o es dona de baixa algun personal o alguna barca s’ha de 
modificar en aquest document: omplir formulari (adecuación de personal de 
multienrole) 
 
A l’institut social de la marina: 
Pas 10- Sol.licitar un botiquín C para cada embarcació i certificar-lo allí mateix 



 
A la Marina Mercant: 
 
Paso 11-  Despatxar: certificat del botiquin “C”, multienrole acceptat, habilitació per 
embarque llista 8ena 
 
Cal tenir, com a mínim, un patró amb la formación sanitaria bàsica específica de la 
Marina Mercant per a poder despatxar (per a la inspecció dels botiquines “C”) 


