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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE FOMENTO
13325 Orde FOM/2297/2012, do 23 de outubro, pola que se determinan as titulacións 

de formación profesional exixibles para a prestación do servizo portuario de 
manipulación de mercadorías.

O texto refundido da Lei de portos do Estado e da mariña mercante, aprobado polo 
Real decreto lexislativo 2/2011, do 5 de setembro, establece no seu artigo 153.1 que «as 
actividades incluídas no servizo de manipulación de mercadorías deberán ser realizadas 
por traballadores que conten con algunha das titulacións de formación profesional de 
grao medio ou superior que se determinen por orde do Ministerio de Fomento...».

A presente norma resulta precisa para facer efectiva esta previsión legal, tendente á 
profesionalización dos traballadores que interveñan na realización das actividades que 
integran o servizo de manipulación de mercadorías, mediante a exixencia dunha das 
titulacións que se relacionan, cuxa posesión facilitará a empregabilidade dos traballadores 
nun ámbito que demanda unha adaptación constante.

Esta disposición foi sometida a audiencia previa das organizacións sindicais e 
empresariais máis representativas, así como as representativas deste sector, e foron 
oídas as autoridades portuarias e os entón ministerios de Educación, de Traballo e 
Inmigración, de Industria, Turismo e Comercio, e de Medio Ambiente, e Medio Rural e 
Mariño.

Na súa virtude e de acordo co Consello de Estado, dispoño:

Artigo único. Determinación das titulacións de formación profesional exixibles para a 
prestación do servizo portuario de manipulación de mercadorías.

A titulación exixible para a realización das tarefas directamente relacionadas coas 
operacións comprendidas no servizo portuario de manipulación de mercadorías, de 
conformidade co disposto no número 1 do artigo 153 do texto refundido da Lei de portos 
do Estado e da mariña mercante, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2011, do 5 de 
setembro, será algunha das titulacións contidas no anexo, as súas equivalentes ou 
aquelas que, se é o caso, as substitúan.

A relación de titulacións contida no anexo poderá ser ampliada atendendo ás 
modificacións do Catálogo de títulos de formación profesional e ás propias necesidades 
que puideren xurdir para a realización das actividades integrantes do servizo de 
manipulación de mercadorías.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Esta orde dítase en uso das competencias atribuídas ao Estado no artigo 149.1.20.a 
da Constitución, en materia de portos de interese xeral.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

A presente orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 23 de outubro de 2012.–A ministra de Fomento, Ana Pastor Julián.
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ANEXO

Técnico en operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do buque ou 
técnico en mantemento e control da maquinaria de buques e embarcacións.

Técnico en pesca e transporte marítimo ou técnico en navegación e pesca de litoral.
Técnico en operación e mantemento de maquinaria de construción.
Técnico en equipamentos electrónicos de consumo.
Técnico en equipamentos e instalacións electrotécnicas ou técnico en instalacións 

eléctricas e automáticas.
Técnico en electromecánica de vehículos ou técnico en electromecánica de vehículos 

automóbiles.
Técnico en electromecánica de maquinaria.
Técnico en montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e produción 

de calor ou técnico en instalacións frigoríficas e de climatización.
Técnico en instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de 

liñas ou técnico en mantemento electromecánico.
Técnico superior en navegación, pesca e transporte marítimo ou técnico superior en 

transporte marítimo e pesca de altura.
Técnico superior en supervisión e control de máquinas e instalacións do buque ou 

técnico superior en organización do mantemento de maquinaria de buques e 
embarcacións.

Técnico superior en desenvolvemento de produtos electrónicos ou técnico superior en 
mantemento electrónico.

Técnico superior en sistemas de regulación e control automáticos ou técnico superior 
en automatización e robótica industrial.

Técnico superior en instalacións electrotécnicas ou técnico superior en sistemas 
electrotécnicos e automatizados.

Técnico superior en automoción (Real decreto 1648/1994, do 22 de xullo) ou técnico 
superior en automoción (Real decreto 1796/2008, do 3 de novembro).

Técnico superior en desenvolvemento de proxectos de instalacións de fluídos, 
térmicas e de manutención ou técnico superior en desenvolvemento de proxectos de 
instalacións térmicas e de fluídos.

Técnico superior en mantemento e montaxe de instalacións de edificio e proceso ou 
técnico superior en mantemento de instalacións térmicas e de fluídos.

Técnico superior en mantemento de equipamento industrial ou técnico superior en 
mecatrónica industrial.
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