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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE FOMENT
13325

Ordre FOM/2297/2012, de 23 d’octubre, per la qual es determinen les
titulacions de formació professional exigibles per a la prestació del servei
portuari de manipulació de mercaderies.

El text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, preveu a l’article 153.1 que «les activitats
incloses en el servei de manipulació de mercaderies han de ser realitzades per
treballadors que tinguin alguna de les titulacions de formació professional de grau mitjà o
superior que es determini per Ordre del Ministeri de Foment...».
La present norma resulta necessària per fer efectiva aquesta previsió legal, tendent a
la professionalització dels treballadors que intervinguin en la realització de les activitats
que integren el servei de manipulació de mercaderies, mitjançant l’exigència d’una de les
titulacions que es detallen, la possessió de les quals facilita l’ocupabilitat dels treballadors
en un entorn que demana una adaptació constant.
Aquesta disposició ha estat sotmesa a audiència prèvia de les organitzacions sindicals
i empresarials més representatives així com les representatives d’aquest sector, i han
estat escoltades les autoritats portuàries i els llavors ministeris d’Educació, de Treball i
Immigració, d’Indústria, Turisme i Comerç i de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.
En virtut d’això i d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:
Article únic. Determinació de les titulacions de formació professional exigibles per a la
prestació del servei portuari de manipulació de mercaderies.
La titulació exigible per a la realització de les tasques directament relacionades amb
les operacions compreses en el servei portuari de manipulació de mercaderies, de
conformitat amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 153 del text refós de la Llei de ports
de l’Estat i de la marina mercant, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de
setembre, és alguna de les titulacions contingudes a l’annex, els seus equivalents o les
que, si s’escau, les substitueixin.
La relació de titulacions continguda a l’annex pot ser ampliada atenent les
modificacions del Catàleg de títols de formació professional i les mateixes necessitats que
puguin sorgir per a la realització de les activitats integrants del servei de manipulació de
mercaderies.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta en ús de les competències atribuïdes a l’Estat a
l’article 149.1.20.a de la Constitució, en matèria de ports d’interès general.
Disposició final segona.

Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 23 d’octubre de 2012.–La ministra de Foment, Ana Pastor Julián.
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ANNEX
Tècnic en operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell o
tècnic en manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions.
Tècnic en pesca i transport marítim o tècnic en navegació i pesca de litoral.
Tècnic en operació i manteniment de maquinària de construcció.
Tècnic en equips electrònics de consum.
Tècnic en equips i instal·lacions electrotècniques o tècnic en instal·lacions elèctriques
i automàtiques.
Tècnic en electromecànica de vehicles o tècnic en electromecànica de vehicles
automòbils.
Tècnic en electromecànica de maquinària.
Tècnic en muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de
calor o tècnic en instal·lacions frigorífiques i de climatització.
Tècnic en instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de
línies o tècnic en manteniment electromecànic.
Tècnic superior en navegació, pesca i transport marítim o tècnic superior en transport
marítim i pesca d’altura.
Tècnic superior en supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell o tècnic
superior en organització del manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions.
Tècnic superior en desenvolupament de productes electrònics o tècnic superior en
manteniment electrònic.
Tècnic superior en sistemes de regulació i control automàtics o tècnic superior en
automatització i robòtica industrial.
Tècnic superior en instal·lacions electrotècniques o tècnic superior en sistemes
electrotècnics i automatitzats.
Tècnic superior en automoció (Reial decret 1648/1994, de 22 de juliol), o tècnic
superior en automoció (Reial decret 1796/2008, de 3 de novembre).
Tècnic superior en desenvolupament de projectes d’instal·lacions de fluids, tèrmiques
i de manutenció o tècnic superior en desenvolupament de projectes d’instal·lacions
tèrmiques i de fluids.
Tècnic superior en manteniment i muntatge d’instal·lacions d’edifici i procés o tècnic
superior en manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids.
Tècnic superior en manteniment d’equip industrial o tècnic superior en mecatrònica
industrial.
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