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a) Os artigos 1.b) 3.b), 18, 19, 20 e 21, relativos á 
homologación de títulos estranxeiros de educación supe-
rior a graos académicos universitarios españois.

b) Os artigos 10, 11, 12 e 13.b), e a disposición adicio-
nal terceira, referidos aos comités técnicos.

Durante o prazo sinalado, as competencias atribuídas 
a estes comités técnicos, e todas as mencións efectuadas 
a estes no texto do Real decreto 285/2004, do 20 de 
febreiro, entenderanse referidas ao órgano competente 
do Consello de Coordinación Universitaria, que seguirá 
exercendo a función de emisión de informes, que o artigo 
9 do Real decreto 86/1987, do 16 de xaneiro, atribuía ao 
Consello de Universidades.

Disposición derradeira primeira. Título competen-
cial.

Este real decreto dítase ao abeiro do disposto no 
artigo 149.1.30.ª da Constitución española e de acordo co 
establecido no artigo 36.2.b) da Lei orgánica 6/2001, do 21 
de decembro, de universidades.

Disposición derradeira segunda.[002]Desenvolvemen
to normativo.

Correspóndelle ao ministro de Educación e Ciencia a 
competencia para desenvolver o establecido neste real 
decreto.

1. Disposición derradeira terceira.[002]Entrada en 
vigor.

2. Este real decreto entrará en vigor o día seguinte 
ao da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

1. Dado en Palma de Mallorca o 30 de agosto de 
2004.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Educación e Ciencia
María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 15618 REAL DECRETO 1833/2004, do 27 de agosto, 
polo que se fixan os requisitos para a obten-
ción do título de capitán de pesca e as atribucións 
que este confire. («BOE» 210, do 31-8-2004.)

A Lei 3/2001, do 26 de marzo, de pesca marítima do 
Estado, establece no seu artigo 42 que o Goberno, por 
proposta do ministro de Agricultura, Pesca e Alimenta-
ción, regulará as titulacións dos profesionais do sector no 
marco do sistema educativo xeral, establecendo os requi-
sitos e coñecemento de idoneidade e as atribucións pro-
fesionais correspondentes a cada título, sen prexuízo das 
competencias do Ministerio de Fomento.

O Real decreto 930/1998, do 14 de maio, sobre condi-
cións xerais de idoneidade e titulación de determinadas 
profesións da mariña mercante e do sector pesqueiro, 
establece na súa disposición derrogatoria única a derro-
gación do Decreto 2596/1974, do 9 de agosto, sobre titula-
cións profesionais da mariña mercante e de pesca, 
excepto no relativo ao capitán de pesca, é dicir, as atribu-
cións e condicións para obter esta titulación.[

Os aspirantes ao título de capitán de pesca, de acordo 
co establecido no Decreto 2596/1974, do 9 de agosto, 
debían encontrarse en posesión do extinto título de 
patrón de pesca de altura, razón pola cal se fai necesaria 
unha actualización das condicións de obtención da titula-
ción de capitán de pesca para adecuala á normativa 
vixente.

Na elaboración deste real decreto foron consultadas 
as comunidades autónomas e o sector pesqueiro afectado.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación, de acordo co Consello de 
Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na 
súa reunión do día 27 de agosto de 2004,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Condicións do título de capitán de pesca.

As condicións para a obtención do título de capitán de 
pesca en buques pesqueiros son as seguintes:

a) Estar en posesión do título de patrón de altura 
para buques de pesca, regulado no artigo 3.1.2.º do Real 
decreto 930/1998, do 14 de maio, sobre condicións xerais 
de idoneidade e titulación de determinadas profesións da 
mariña mercante e do sector pesqueiro, ou do título de 
patrón de pesca de altura cuxas atribucións, segundo o 
disposto no punto 1 da disposición adicional segunda do 
citado real decreto, están reguladas no Decreto 2596/1974, 
do 9 de agosto, sobre titulacións profesionais da mariña 
mercante e de pesca.

b) Ter cumprido 600 días de embarco con posteriori-
dade á data de obtención do título de patrón de altura ou 
patrón de pesca de altura, a bordo de buques de pesca 
nacionais ou a bordo de buques de pesca pertencentes a 
sociedades mixtas, participadas por capital español e 
constituídas segundo os criterios establecidos no artigo 8 
do Regulamento (CE) n.º 2792/1999 do Consello, do 17 de 
decembro de 1999, polo que se definen as modalidades e 
condicións das  intervencións con finalidade estrutural no 
sector da pesca.

c) Ter aprobado o exame correspondente.

Artigo 2. Atribucións.

As atribucións que confire o título de capitán de pesca 
nos buques pesqueiros para a súa obtención son as 
seguintes:

a) Mando de buques de pesca dedicados a calquera 
clase de pesca, sen limitación de tonelaxe nin distancia da 
costa.

b) Enrolarse como primeiro oficial de ponte, en 
buques pesqueiros dedicados a calquera clase de pesca.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogados os artigos 1, número 2, no rela-
tivo ao capitán de pesca, e o artigo 3, número 1, do 
Decreto 2596/1974, do 9 de agosto, sobre titulacións pro-
fesionais da mariña mercante e de pesca, e cantas dispo-
sicións de igual ou inferior rango se opoñan ao estable-
cido neste real decreto.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto dítase ao amparo do establecido no 
artigo 149.1.19.ª da Constitución, que lle atribúe ao Estado 
a competencia exclusiva en materia de bases de ordena-
ción do sector pesqueiro.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca o 27 de agosto de 2004.

JUAN CARLOS R.
A ministra de Agricultura, Pesca

e Alimentación,
ELENA ESPINOSA MANGANA 


