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dos riscos inherentes aos accidentes graves nos cales 
interveñan substancias perigosas.

2. O persoal do almacenamento realizará, polo 
menos, dous exercicios anuais de prácticas de emerxen-
cia, dos cales se deberá gardar rexistro da súa realización, 
do resultado daqueles e dos puntos do plan de emerxen-
cia que se poidan mellorar ou modificar á vista dos resul-
tados obtidos. Os exercicios serán supervisados por ins-
pector propio ou organismo de control, que será o 
encargado de elaborar o preceptivo informe.

Artigo 13. Plan de revisións.

Independentemente do establecido no artigo 4 do 
Regulamento de almacenamento de produtos químicos, 
cada almacenamento terá un plan de revisións propias 
para comprobar a dispoñibilidade e o bo estado dos ele-
mentos e instalacións de seguridade e equipamento de 
protección persoal. 

O plan comprenderá, como mínimo, a revisión perió-
dica anual de:

a) Rede de auga contra incendios.
b) Extintores, indicadores e alarmas.
c) Duchas e lavaollos.
d) Equipamentos de protección persoal.

As revisións serán realizadas por inspector propio ou 
organismo de control, e do seu resultado emitirase o cer-
tificado correspondente. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 18167 REAL DECRETO 2017/2004, do 11 de outubro, 
sobre atribucións das titulacións de patrón de 
pesca de altura, patrón de primeira clase de 
pesca de litoral e mecánico naval de primeira 
clase. («BOE» 256, do 23-10-2004.)

O Decreto 2596/1974, do 9 de agosto, sobre titulacións 
profesionais da mariña mercante e de pesca, regulaba as 
atribucións das titulacións náutico-pesqueiras, de patrón 
de pesca de altura, patrón de primeira clase de pesca de 
litoral e mecánico naval de primeira clase. 

Este decreto foi derrogado polo Real decreto 930/1998, 
do 14 de maio, sobre condicións xerais de idoneidade e 
titulación de determinadas profesións da mariña mer-
cante e do sector pesqueiro, mantendo as citadas atribu-
cións na súa disposición adicional segunda.

As citadas titulacións náutico-pesqueiras podían cur-
sarse a través da formación profesional regrada anterior á 
Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral 
do sistema educativo, ou por medio da formación perma-
nente de adultos.

A formación tecnolóxica-marítima de ambas as vías 
era similar, pero as actuais atribucións diverxen a prol 
daqueles que realizaron os seus estudos a través da for-
mación profesional regrada.

A práctica vén demostrando que os titulados, xa 
sexan na sección de ponte, xa sexan na de máquinas, que 
obtiveron a súa titulación a través da formación perma-
nente de adultos están, tras un período de embarco, nas 

mesmas condicións profesionais que os titulados que 
cursaron a formación profesional regrada.

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 de idoneidade e as atribucións profesionais corres-
pondentes a cada título, sen prexuízo das competencias 
do Ministerio de Fomento.

Na elaboración deste real decreto foron consultadas 
as comunidades autónomas e o sector 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 8 de outubro de 2004,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Atribucións do patrón de pesca de altura.

Os patróns de pesca de altura poderán exercer como 
patrón en buques de pesca cunha eslora non superior a 
50 metros, ou de primeiro oficial de ponte sen ningunha  
limitación.

Artigo 2. Atribucións do patrón de primeira clase de 
pesca de litoral.

Os patróns de primeira clase de pesca de litoral pode-
rán exercer:

a) Como oficial de ponte en buques de pesca cunha 
eslora non superior a 50 metros.

b) Como patrón en buques de pesca de eslora non 
superior a 30 metros dentro da zona comprendida entre 
os paralelos 52º N e 10º N e os meridianos 32º O e 30º E, 
ou de primeiro oficial de ponte en buques de pesca de 
eslora non superior a 50 metros.

Artigo 3. Atribucións do mecánico naval de primeira 
clase.

Os mecánicos navais de primeira clase poderán:
a) Exercer a xefatura de máquinas en buques de 

pesca cunha potencia propulsora non superior a 1.400 
KW.

b) Exercer como primeiro oficial de máquinas en 
buques de pesca de potencia propulsora non superior a 
3.000 KW.

c) Exercer como oficial de máquinas de categoría 
inferior á citada no parágrafo anterior en calquera buque 
de pesca.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro do establecido no 
artigo 149.1.19. 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 Madrid o 11 de outubro de 2004.
JUAN CARLOS R.  

 A ministra de Agricultura, Pesca
 e Alimentación,
 ELENA ESPINOSA MANGANA 


