
Suplement núm. 17 2817Dimecres 1 setembre 2004

En situacions d’urgència, quan no sigui possible 
actuar conforme al que preveu el paràgraf anterior, el 
director del centre pot sol·licitar directament la interven-
ció de les forces i cossos de seguretat competents, i n’ha 
de donar compte immediatament a les autoritats abans 
esmentades, amb expressió de les causes de la urgència. 

MINISTERI
 D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA

 15616 REIAL DECRET 1830/2004, de 27 d’agost, pel 
qual s’estableix un nou termini per a l’entrada 
en vigor de determinats articles del Reial 
decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es 
regulen les condicions d’homologació i conva-
lidació de títols i estudis estrangers d’educació 
superior. («BOE» 210, de 31-8-2004.)

El Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, ha dictat una 
nova regulació de les condicions d’homologació i convalida-
ció de títols i estudis estrangers d’educació superior, en exer-
cici de la competència que atribueix al Govern l’article 36 de 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Aquest Reial decret, publicat en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» del 4 de març de 2004, ha d’entrar en vigor al cap 
de sis mesos d’aquesta publicació. No obstant això, diverses 
circumstàncies aconsellen ajornar l’entrada en vigor de dos 
dels aspectes que preveu la norma esmentada: el nou pro-
cediment d’homologació a graus acadèmics i el sistema de 
comitès tècnics, com a òrgans informants en substitució del 
Consell de Coordinació Universitària.

Quant al procediment d’homologació a graus acadèmics 
dels establerts a l’article 37 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’universitats, la conveniència del seu ajorna-
ment està determinada pel fet que encara no s’ha desplegat 
aquest article mitjançant els reials decrets oportuns que regu-
lin l’estructura dels ensenyaments universitaris i els estudis 
universitaris de grau i postgrau. No sembla adequat posar en 
funcionament els mecanismes conduents a l’homologació 
de grau amb caràcter general, sense que prèviament s’hagi 
definit i estructurat convenientment aquesta figura amb la 
dimensió que li atorga la Llei orgànica 6/2001, de 21 de des-
embre, que introdueix un concepte substancialment diferent 
d’aquell al qual s’ha estat associant fins avui.

Pel que fa als comitès tècnics, s’ha posat de manifest 
la impossibilitat d’instaurar, amb garanties d’eficàcia, el 
sistema que preveuen els articles 10 i 11 del Reial decret 285/
2004, de 20 de febrer, per a la data assenyalada per entrar en 
vigor, per l’existència d’importants dificultats materials per 
regular-ne el funcionament, delimitar-ne el nombre, establir-
ne el procediment d’actuació, constituir-los i transferir les 
dotacions pressupostades necessàries, entre altres proble-
mes. Aquestes dificultats, insalvables en el període que resta 
fins a l’entrada en vigor del Reial decret, donarien lloc a un 
resultat contrari als objectius d’agilitat, simplificació i celeri-
tat pretesos per la norma.

Aquest Reial decret té l’informe del Consell de Coordina-
ció Universitària.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació i 
Ciència, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Administracions 
Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la delibera-
ció prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 27 
d’agost de 2004,

DISPOSO:

Article únic. Ajornament del règim d’homologació a 
graus acadèmics i del funcionament dels comitès 
tècnics que estableix el Reial decret 285/2004, de 20 
de febrer.

S’estableix un nou termini de sis mesos, comptats a 
partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, per a 
l’aplicació dels articles del Reial decret 285/2004, de 20 de 
febrer, pel qual es regulen les condicions d’homologació 
i convalidació de títols i estudis estrangers d’educació 
superior, que s’ementen a continuació:

a) Els articles 1.b) 3.b), 18, 19, 20 i 21, relatius a 
l’homologació de títols estrangers d’educació superior a 
graus acadèmics universitaris espanyols.

b) Els articles 10, 11, 12 i 13.b) i la disposició addicio-
nal tercera, referits als comitès tècnics.

Durant el termini assenyalat, les competències atri-
buïdes a aquests comitès tècnics, i totes les mencions 
efectuades a aquests comitès en el text del Reial decret 
285/2004, de 20 de febrer, s’entenen referides a l’òrgan 
competent del Consell de Coordinació Universitària, 
que segueix exercint la funció d’emissió d’informes, que 
l’article 9 del Reial decret 86/1987, de 16 de gener, atribuïa 
al Consell d’Universitats.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa 
l’article 149.1.30a de la Constitució espanyola i d’acord 
amb el que estableix l’article 36.2.b) de la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Disposició final segona. Desplegament normatiu.

Correspon al ministre d’Educació i Ciència la compe-
tència per desplegar el que estableix aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Palma de Mallorca, 30 d’agost de 2004.

JUAN CARLOS R.  

                     La ministra d’Educació i Ciència,
MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 15618 REIAL DECRET 1833/2004, de 27 d’agost, pel 
qual es fixen els requisits per a l’obtenció del 
títol de capità de pesca i les atribucions que 
aquest confereix. («BOE» 210, de 31-8-2004.)

La Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de 
l’Estat, estableix a l’article 42 que el Govern, a proposta 
del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha de 
regular les titulacions dels professionals del sector en el 
marc del sistema educatiu general, i establir els requisits 
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i coneixement d’idoneïtat i les atribucions professionals 
corresponents a cada títol, sense perjudici de les compe-
tències del Ministeri de Foment.

El Reial decret 930/1998, de 14 de maig, sobre con-
dicions generals d’idoneïtat i titulació de determinades 
professions de la marina mercant i del sector pesquer, 
estableix a la disposició derogatòria única la derogació 
del Decret 2596/1974, de 9 d’agost, sobre titulacions pro-
fessionals de la marina mercant i de pesca, excepte pel 
que fa al capità de pesca, és a dir, les atribucions i les 
condicions per obtenir aquesta titulació.

Els aspirants al títol de capità de pesca, d’acord amb 
el que estableix el Decret 2596/1974, de 9 d’agost, havien 
de tenir l’extint títol de patró de pesca d’altura, raó per la 
qual es fa necessari actualitzar les condicions d’obtenció 
de la titulació de capità de pesca per adequar-la a la nor-
mativa vigent.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat con-
sultades les comunitats autònomes i el sector pesquer 
afectat.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 27 d’agost de 2004,

D I S P O S O :

Article 1. Condicions del títol de capità de pesca.

Les condicions per obtenir el títol de capità de pesca 
en vaixells pesquers són les següents:

a) Tenir el títol de patró d’altura per a vaixells de 
pesca, que regula l’article 3.1.2n del Reial decret 930/1998, 
de 14 de maig, sobre condicions generals d’idoneïtat 
i titulació de determinades professions de la marina 
mercant i del sector pesquer, o el títol de patró de pesca 
d’altura les atribucions del qual, segons el que disposa el 
punt 1 de la disposició addicional segona del Reial decret 
esmentat, estan regulades en el Decret 2596/1974, de 9 
d’agost, sobre titulacions professionals de la marina mer-
cant i de pesca.

b) Haver complert 600 dies d’embarcament després 
de la data d’obtenció del títol de patró d’altura o patró de 
pesca d’altura, a bord de vaixells de pesca nacionals o a 
bord de vaixells de pesca pertanyents a societats mixtes, 
participades per capital espanyol i constituïdes segons els 
criteris que estableix l’article 8 del Reglament (CE) núm. 
2792/1999 del Consell, de 17 de desembre de 1999, pel 
qual es defineixen les modalitats i les condicions de les 
intervencions amb finalitat estructural en el sector de la 
pesca.

c) Haver aprovat l’examen corresponent.

Article 2. Atribucions.

Les atribucions que confereix el títol de capità de 
pesca en els vaixells pesquers per a l’obtenció d’aquest 
són les següents:

a) Comandament de vaixells de pesca dedicats a 
qualsevol classe de pesca, sense cap limitació de tonatge 
ni distància de la costa.

b) Enrolar-se com a primer oficial de pont, en vaixells 
pesquers dedicats a qualsevol classe de pesca.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats els articles 1, apartat 2, en tot el que 
fa referència al capità de pesca; l’article 3, apartat 1, del 
Decret 2596/1974, de 9 d’agost, sobre titulacions profes-
sionals de la marina mercant i de pesca, i totes les dis-

posicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que esta-
bleix l’article 149.1.19a de la Constitució, que atribueix 
a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases 
d’ordenació del sector pesquer.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Palma de Mallorca, 27 d’agost de 2004.

JUAN CARLOS R.   

La ministra d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
            ELENA ESPINOSA MANGANA

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 15620 REIAL DECRET 1782/2004, de 30 de juliol, pel 

qual s’aprova el Reglament de control del 
comerç exterior de material de defensa, d’altre 
material i de productes i tecnologies de doble ús. 
(«BOE» 210, de 31-8-2004.)

La Llei orgànica 12/1995, de 12 de desembre, de 
repressió del contraban, i la Llei orgànica 3/1992, de 30 
d’abril, per la qual s’estableixen supòsits de contraban en 
matèria d’exportació de material de defensa o material de 
doble ús, preveuen que el Govern ha d’aprovar les rela-
cions de material de defensa i de doble ús i ha d’establir 
els requisits, les condicions i els procediments a què s’han 
de subjectar les autoritzacions, que poden ser atorgades 
amb caràcter general.

El control de les exportacions-expedicions de produc-
tes i tecnologies de doble ús ha estat regulat en l’àmbit 
comunitari mitjançant el Reglament (CE) núm. 1334/2000 
del Consell, de 22 de juny de 2000, pel qual s’estableix 
un règim comunitari de control de les exportacions de 
productes i tecnologia de doble ús, i el Reglament (CE) 
núm. 149/2003 del Consell, de 27 de gener de 2003, que 
el modifica i l’actualitza, que indica que els estats mem-
bres han d’adoptar les mesures adequades per garantir 
la plena aplicació de tot el que disposa. Com que estan 
inclosos a l’annex I del dit Reglament (CE) núm. 149/2003 
determinats productes i tecnologies de doble ús que, al 
seu torn, també estan inclosos en la relació de material 
de defensa, es fa necessari comprovar si estan acollits a 
la normativa del Reglament esmentat o, si no és el cas, 
que s’acullin a la normativa d’aquest Reial decret com a 
material de defensa. Aquest és el cas de les llançadores 
espacials, els seus equips, components i tecnologies que 
en alguns casos es diferencien dels míssils balístics pel 
seu ús final.

D’altra banda, la Llei orgànica 10/1995, de 23 de no-
vembre, del Codi penal, conté en els articles 566 i 567 
referències expresses a les armes químiques, i en pena 
la fabricació, la comercialització, el tràfic i l’establiment 
de dipòsits. La Llei orgànica 2/2000, de 7 de gener, de 
modificació de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novem-
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bre, del Codi penal, en matèria de prohibició del desen-
volupament i l’ús d’armes químiques, inclou les activitats 
que comprenen la recerca o l’estudi de caràcter científic o 
tècnic encaminats a la creació d’una nova arma química 
o a la modificació d’una de preexistent, l’ús d’aquestes 
armes i la iniciació de preparatius militars per a la seva 
utilització.

Així mateix, les obligacions derivades de la Conven-
ció de 13 de gener de 1993, sobre la prohibició del des-
envolupament, la producció, l’emmagatzematge i l’ús 
d’armes químiques i sobre la seva destrucció, impliquen 
l’establiment de mesures de control, incloses aquelles 
sobre la importació-introducció i l’exportació-expedició 
de les substàncies químiques enumerades a les llistes 1, 
2 i 3 de la dita Convenció, que han de ser objecte de regu-
lació en compliment del que s’exposa a la Llei 49/1999, de 
20 de desembre, sobre mesures de control de substàncies 
químiques susceptibles de desviament per a la fabricació 
d’armes químiques.

De manera anàloga, la Convenció de 10 d’abril de 
1972, sobre la prohibició de desenvolupament, producció 
i emmagatzematge de les armes bacteriològiques (bio-
lògiques) i toxíniques i sobre la seva destrucció, obliga 
Espanya a establir mesures de control sobre les trans-
ferències d’agents biològics i toxines que no tinguin jus-
tificació per a usos profilàctics, de protecció o altres usos 
pacífics; de les instal·lacions, equips i materials de pro-
ducció i manipulació, i dels seus mitjans de llançament 
i/o dispersió, incloses les municions, els dispositius i els 
equipaments específicament dissenyats per a ús d’armes 
biològiques.

L’aprovació dels cossos legislatius esmentats i les 
seves modificacions successives, a més de l’evolució 
contínua de les directrius i les llistes de control en els 
diferents fòrums internacionals de no-proliferació, fan 
necessari actualitzar la legislació nacional.

L’article 296 del Tractat constitutiu de la Comunitat 
Europea permet als estats membres adoptar les mesures 
que considerin necessàries per protegir els interessos 
essencials de la seva seguretat i que es refereixin a la 
producció o al comerç d’armes, municions i material de 
guerra.

La legislació nacional que desplega el que s’ha expo-
sat, i que ara es vol actualitzar, comprèn el Reglament 
del comerç exterior de material de defensa i de doble ús, 
aprovat pel Reial decret 491/1998, de 27 de març, el Reial 
decret 1315/2001, de 30 de novembre, pel qual es regulen 
les autoritzacions per a la importació i la introducció de 
les substàncies químiques a què es refereixen les llistes 
1 i 2 de l’annex de la Convenció de 13 de gener de 1993, 
sobre la prohibició del desenvolupament, la producció, 
l’emmagatzematge i l’ús d’armes químiques i sobre 
la seva destrucció, i l’Ordre del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, de 30 de juny de 1998, per la qual es regula el 
procediment i la tramitació del comerç exterior de mate-
rial de defensa i de doble ús.

Per tot això, aquest Reial decret té com a objectiu 
actualitzar la regulació de les transferències del comerç 
exterior de material de defensa, d’altre material i de 
productes i tecnologies de doble ús, i completar i des-
envolupar les del marc establert per la nova normativa 
comunitària.

Quant a la importació-introducció, es manté el control 
de les armes de guerra, de les importacions-introduc-
cions de les substàncies químiques segons les llistes 1, 
2 i 3, si s’escau, de la Convenció de 13 de gener de 1993, 
sobre la prohibició del desenvolupament, la producció, 
l’emmagatzematge i l’ús d’armes químiques i sobre la 
seva destrucció, així com les actuacions de col·laboració 
amb altres països, que inclouen l’emissió de certificats 
en compliment de compromisos internacionals. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’exigència d’autorització admi-
nistrativa, derivada de la normativa general sobre les 

transferències d’armes que no siguin objecte de control 
per aquest Reial decret.

Cal recordar que pel que fa al sistema punitiu i sancio-
nador, a més del que estableix el Codi penal vigent quant 
al tràfic d’armes, s’aplica la Llei orgànica 12/1995, de 12 
de desembre, de repressió del contraban, la qual preveu 
com a delicte, entre altres, l’exportació sense autoritza-
ció, o havent-la obtingut fraudulentament, de material de 
defensa o de doble ús.

Es manté la Junta interministerial reguladora del 
comerç exterior de material de defensa i de doble ús 
(JIMDDU), creada pel Reial decret 824/1993, de 28 de 
maig, i es crea el Registre especial d’operadors de comerç 
exterior de material de defensa i de doble ús, en substi-
tució del Registre especial d’exportadors de material de 
defensa i de doble ús, creat pel Reial decret 480/1988, de 25 
de març, per permetre, a més, la inscripció d’importadors 
de determinats productes i altres operacions, inclosa la 
intermediació. 

L’adopció de la Posició comuna del Consell 
2003/468/PESC, de 23 de juny de 2003, sobre el control 
del corretatge d’armes, i el Programa d’acció de Nacions 
Unides per prevenir, combatre i eliminar el tràfic il·lícit 
d’armes petites i lleugeres en tots els seus aspectes, fan 
necessari el control de les operacions d’intermediació 
en el comerç d’armes efectuades des de territori espan-
yol. A més, s’amplia el control de les transferències a 
certs materials, no inclosos en la relació de material de 
defensa, quan el seu ús final estigui relacionat amb acti-
vitats relatives a armes de destrucció massiva, vectors 
capaços de transportar-les o un altre ús final militar en 
països sotmesos a embargaments pel Consell de Segu-
retat de Nacions Unides, per la Unió Europea o per una 
decisió de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a 
Europa (OSCE).

D’altra banda, l’aplicació del Codi de conducta de la 
Unió Europea als materials de la relació de material de 
defensa fa necessari ampliar, a l’article 8, la denegació, 
la suspensió i la revocació de les autoritzacions a les 
exportacions-expedicions quan puguin ser utilitzades de 
manera contrària al respecte degut i a la dignitat inherent 
a l’ésser humà.

Aquest Reial decret té l’informe favorable de la 
JIMDDU.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Indústria, 
Turisme i Comerç, d’Afers Exteriors i de Cooperació, 
de Defensa, d’Economia i Hisenda i de l’Interior, amb 
l’aprovació prèvia del ministre d’Administracions Públi-
ques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 30 de 
juliol de 2004, 

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament.

S’aprova el Reglament de control del comerç exterior 
de material de defensa, d’altre material i de productes i 
tecnologies de doble ús, el text del qual s’insereix a con-
tinuació.

Disposició transitòria primera. Autoritzacions vigents.

Les operacions emparades en autoritzacions 
d’exportació expedides de conformitat amb la normativa 
vigent abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret 
es poden efectuar d’acord amb les normes vigents en el 
moment de la seva autorització, sempre que es verifiquin 


