
TARIFA DE TAXAS VIXENTES PARA O ANO 2019 

 

CÓDIGO 

TAXA 

 

DENOMINACIÓN 

 

 

IMPORTE 

30.02.00 Inscrición en Rexistros Oficiais. Primeira inscrición 10,01 

Modificacións de primeira inscrición 5,05 

30.04.01 Expedición de certificados e diplomas  

 

 

3,07 

30.04.02 Expedición de duplicados de certificados e diplomas  

 
 

3,99 

30.19.00 Inscrición para a realización de probas ordinarias e extraordinarias de aptitude para a 

obtención dos certificados profesionais de pesca e mergullo: 

 

- Probas de aptitude para a obtención do certificado profesional de Patrón Local de 

Pesca. 

- Probas de aptitude para a obtención do certificado profesional de Patrón Costeiro 

Polivalente. 

- Probas de aptitude para a obtención do certificado profesional de Mariñeiro 

Pescador. 

- Probas de aptitude para a obtención da Validación do Certificado de Extracción de 

Recursos Específicos con Técnicas de Mergullo. 
- Probas de aptitude para a obtención do Certificado de Extracción de Recursos 

Específicos con Técnicas de Mergullo 
- Probas de aptitude para a obtención da Titulación de Iniciación ao Mergullo 

Profesional. 
- Probas de aptitude para a obtención da Titulación de Mergullador Profesional de 2ª 

Clase Restrinxido. 

- Probas de aptitude para a obtención da Titulación de Mergullador Profesional de 2ª 

Clase. 

- Probas de aptitude para a obtención da Titulación de Mergullador Profesional de 1ª 

Clase. 

- Probas de aptitude para a obtención das Especialidades Subacuáticas Profesionais. 

 

18,53 

 

 Probas de aptitude para a obtención do certificado profesional de Capitán de Pesca  

Curso completo 123,17 

Por materia 35,92 

 Probas de aptitude para o obtención do certificado profesional de Aumento de Atribucións  
 

81,12 

30.21.00 

   
 

Inscrición para a realización de probas de aptitude para a obtención dos seguintes títulos ou 

certificados 

 

30.21.01 Exame teórico para a obtención das titulacións para o goberno de embarcacións de lecer: 

Para o título de patrón para navegación básica. 

Para o título de patrón de embarcacións de recreo. 

Para o título de patrón de iate. 

Para o título de capitán de iate. 

Para o título de patrón de moto náutica “A” ou “B”. 
 

 

30,53 

39,30 

55,06 

66,81 

29,65 
 

30.21.03 Por expedición de tarxetas acreditativas das titulacións ou certificados anteriores. 

 

 

51,85 

30.21.04 Renovación de tarxetas acreditativas das titulacións de embarcación de lecer. 

Cando as anteriores renovacións teñan un período de validez de 2 anos. 

 
 

29,65 

 

5,93 
 

30.21.05 Validación de cada tarxeta de autorización federativa expedida pola Federación correspondente. 4,47 

30.21.06 Exame práctico para a obtención da titulación para o goberno de embarcacións de lecer: 

 

Para o título de patrón para navegación básica. 

Para o título de patrón de embarcacións de recreo. 

Para o título de patrón de iate. 

Para o título de capitán de iate. 

Para o título de patrón de moto náutica A ou B 
 

 

 

76,29 

76,29 

114,45 

114,45 

85,91 

 
 

30.21.07 Autorización para a realización dunha convocatoria extraordinaria nunha escola recoñecida ou 

entidade autorizada 

 

Para os títulos de patrón para navegación básica ou de patrón de embarcacións de lecer 152,61 

Para os títulos de patrón de iate ou de capitán de iate 228,89 

30.26.00 Emisión de tarxetas correspondentes ós certificados profesionais de pesca e mergullo.  

30.26.01 Por expedición das tarxetas acreditativas das titulacións 38,15 

30.26.02 Por renovación e emisión de duplicado das tarxetas acreditativas das titulacións. 22,89 

30.28.00 Dilixenciado de libro rexistro de prácticas das escolas de navegación de lecer. 76,29 

32.49.00 Recoñecemento e autorización das escolas de navegación de lecer. 152,61 

32.50.00 Recoñecemento e autorización das escolas de mergullo. 152,61 

33.05.00 Venta de libro “Diario de mergullo”. 3,71 

30.01.00 Dilixenciado de libros. 5,05 



TARIFA DE TAXAS VIXENTES PARA O ANO 2019 

 

 

 

 

 

CÓDIGOS CONSELLERÍA 

 
 

CONSELLERÍA: DO MAR 

 

 

CÓDIGO: 12 

DELEGACIÓN DE:  SERVIZOS CENTRAIS 

A CORUÑA 

RIBEIRA 

FERROL 

VIGO 

LUGO 

PONTEVEDRA 

VILAGARCIA 

CÓDIGO 13 

CÓDIGO 10 

CÓDIGO 12 

CÓDIGO 11 

CÓDIGO 41 

CODIGO 20 

CODIGO 40 

CODIGO  42 

 

SERVIZO DE: ENSINO E TITULACIÓNS NAÚTICO-PESQUEIRAS 

 

CÓDIGO 05 

 


