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2. El personal de l’emmagatzematge ha de realitzar, 
almenys, dos exercicis anuals de pràctiques d’emergència. 
S’ha de portar un registre de la realització d’aquests exer-
cicis, del resultat i dels punts del pla d’emergència que es 
puguin millorar o modificar en vista dels resultats obtin-
guts. Els exercicis els ha de supervisar un inspector propi 
o un organisme de control, que s’ha d’encarregar 
d’elaborar l’informe preceptiu.

Article 13. Pla de revisions.

Independentment del que estableix l’article 4 del 
Reglament d’emmagatzematge de productes químics, 
cada emmagatzematge ha de tenir un pla de revisions 
pròpies per comprovar la disponibilitat i el bon estat dels 
elements i les instal·lacions de seguretat i l’equip de pro-
tecció personal.

El pla ha de comprendre, com a mínim, la revisió 
periòdica anual de:

a) Xarxa d’aigua contra incendis.
b) Extintors, indicadors i alarmes.
c) Dutxes i rentaülls.
d) Equips de protecció personal.

Les revisions les ha de realitzar un inspector propi o 
un organisme de control, i del resultat se n’ha d’emetre el 
certificat corresponent. 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 18167 REIAL DECRET 2017/2004, d’11 d’octubre, 
sobre atribucions de les titulacions de patró de 
pesca d’altura, patró de primera classe de 
pesca de litoral i mecànic naval de primera 
classe. («BOE» 256, de 23-10-2004.)

El Decret 2596/1974, de 9 d’agost, sobre titulacions 
professionals de la marina mercant i de pesca, regulava 
les atribucions de les titulacions nauticopesqueres, de 
patró de pesca d’altura, patró de primera classe de pesca 
de litoral i mecànic naval de primera classe.

Aquest Decret va ser derogat pel 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, mantenint les atribu-
cions esmentades en la disposició addicional segona.

Les titulacions nauticopesqueres esmentades es 
podien cursar a través de la formació professional reglada 
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, 
d’ordenació general del sistema educatiu, o per mitjà de 
la formació permanent d’adults.

La formació tecnologicomarítima de les dues vies era 
similar, però les atribucions actuals divergeixen a favor 
dels que van dur a terme els seus estudis a través de la 
formació professional reglada.

La pràctica demostra que els titulats, ja siguin en la 
secció de pont, ja siguin en la de màquines, que han 
obtingut la titulació a través de la formació permanent 
d’adults estan, després d’un període d’embarcament, en 
les mateixes condicions professionals que els titulats que 
van cursar la formació professional reglada.

La Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de 
l’Estat, estableix en 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 
d’idoneïtat i les atribucions professionals corresponents a 
cada títol, sense perjudici de les competències del Minis-
teri de Foment.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consul-
tades les comunitats autònomes i el sector 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 8 d’octubre de 2004,

D I S P O S O :

Article 1. Atribucions del patró de pesca d’altura.

Els patrons de pesca d’altura poden exercir com a 
patró en vaixells de pesca amb una eslora no superior a 
50 metres, o de primer oficial de pont sense cap limita-
ció.

Article 2. Atribucions del patró de primera classe de 
pesca de litoral.

Els patrons de primera classe de pesca de litoral 
poden exercir:

a) Com a oficial de pont en vaixells de pesca amb 
una eslora no superior a 50 metres.

b) Com a patró en vaixells de pesca d’eslora no 
superior a 30 metres dins de la zona compresa entre els 
paral·lels 52º N i 10º N i els meridians 32º O i 30º E, o com 
a primer oficial de pont en vaixells de pesca d’eslora no 
superior a 50 metres.

Article 3. Atribucions del mecànic naval de primera 
classe.

Els mecànics navals de primera classe poden:

a) Exercir el comandament de màquines en vaixells 
de pesca amb una potència propulsora no superior a 
1.400 kW.

b) Exercir com a primer oficial de màquines en 
vaixells de pesca de potència propulsora no superior a 
3.000 kW.

c) Exercir com a oficial de màquines de categoria 
inferior a la prevista en el paràgraf anterior en qualsevol 
vaixell de pesca.

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».

Madrid, 11 d’octubre de 2004.

JUAN CARLOS R.  

La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 


