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Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid o 7 de xuño de 2005.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Fomento,

MAGDALENA ÁLVAREZ ARZA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 10184 CORRECCIÓN de erros da Orde APA/1440/2005, 
do 17 de maio, pola que se modifican determi-
nados anexos do Real decreto 58/2005, do 21 
de xaneiro, polo que se adoptan medidas 
de protección contra a introdución e difu-
sión no territorio nacional e da Comunidade 
Europea de organismos nocivos para os 
vexetais ou produtos vexetais, así como para 
a exportación e tránsito cara a países terceiros. 
(«BOE» 143, do 16-6-2005.)

Advertido erro no texto remitido para a súa publica-
ción da Orde APA/1440/2005, do 17 de maio, inserta no 
Boletín Oficial del Estado, suplemento en lingua galega 
número 6, do 1 de xuño de 2005, procédese a emendalo 
mediante a oportuna rectificación:

Na páxina 916, segunda columna punto 5) do anexo, 
onde di: «Sementes e bulbos de Allium ascalonicum L., 
Allium cepa L., Allium schoenoprasum L., destinados á 
plantación.»; debe dicir: «Sementes e bulbos de Allium 
ascalonicum L., Allium cepa L., Allium schoenoprasum L., 
e vexetais Allium porrum L., destinados á plantación…». 

MINISTERIO DE FOMENTO
 10249 Orde FOM/1839/ 2005, do 10 de xuño, pola que 

se modifica a Orde do 21 de xuño de 2001, 
sobre tarxetas profesionais da mariña mer-
cante. («BOE» 144, do 17-6-2005.)

A Orde do 21 de xuño de 2001 sobre tarxetas profesio-
nais da mariña mercante desenvolve o réxime establecido 
no Real decreto 2061/1981, do 4 de setembro, sobre títu-
los profesionais da mariña mercante e no Real 
decreto 2062/1999, do 30 de decembro, polo que se 
regula o nivel mínimo de formación en profesións maríti-
mas.

A Directiva 2003/103/CE, do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 17 de novembro, modifica a Direc-
tiva 2001/25/CE, relativa ao nivel mínimo de formación 
nas profesións marítimas.

Esta orde ten como finalidade incorporar ao ordena-
mento xurídico nacional os aspectos da Direc-
tiva 2003/103/CE que inciden no ámbito da Orde do 21 de 
xuño de 2001; en particular regula, de acordo coa citada 
norma comunitaria, o procedemento de recoñecemento 
en España dos títulos profesionais expedidos polas auto-
ridades marítimas dos Estados membros da Unión Euro-
pea.

A regulación ampárase materialmente no arti-
go 149.1.20ª da Constitución, que lle atribúe ao Estado a 
competencia exclusiva en materia de mariña mercante, e 
conta coa habilitación contida na disposición derradeira 
segunda do Real decreto 2062/1999.

Na súa virtude, de acordo co Consello de Estado, dis-
poño:

Artigo único. «Modificación da Orde do 21 de abril de 
2001 sobre tarxetas profesionais».

Un. A disposición adicional segunda da Orde do 21 
de xuño de 2001 terá a seguinte redacción:

«Disposición adicional segunda. Procede-
mento de recoñecemento de titulacións profesionais 
de mariña mercante expedidas por Estados mem-
bros á Unión Europea.

O Ministerio de Fomento, a través da Dirección 
Xeral da Mariña Mercante, poderá recoñecer direc-
tamente os títulos profesionais expedidos por un 
Estado da Unión Europea conforme as disposicións 
seguintes:

1. O recoñecemento dun título profesional formaliza-
rase mediante a expedición da tarxeta profesional de 
mariña mercante cuxo modelo figura no anexo VII e con-
terá as mesmas atribucións e limitacións do respectivo 
título profesional en canto ás condicións de arqueo do 
buque, potencia propulsora, zona de navegación, ou cal-
quera outra natureza, e polo mesmo prazo de validez que 
o título que se vai recoñecer.

2. O interesado, ou a compañía naval, deberá solici-
tar o recoñecemento do título á Dirección Xeral da Mariña 
Mercante, achegando a documentación seguinte:

a) Solicitude dirixida á Dirección Xeral da Mariña 
Mercante.

b) Certificación de ter superada a proba de lexisla-
ción marítima española, de ser o caso.

c) Dúas fotografías tamaño pasaporte.
d) Fotocopia compulsada do documento de identi-

dade ou pasaporte do interesado onde figuren os datos 
persoais relativos a nome, apelidos, data de nacemento, 
nacionalidade e domicilio.

e) Fotocopia compulsada da titulación profesional 
expedida pola Administración marítima do respectivo 
país en que figure o referendo internacional de conformi-
dade co Convenio STCW, así como as atribucións, cargos, 
funcións e limitacións do título que se vai recoñecer. Se 
fose preciso, este documento deberase achegar cunha 
tradución para o castelán realizada por intérprete xurado 
oficial.

f) Certificado médico acreditativo de aptitude física, 
emitido polo Instituto Social da Mariña ou polo órgano 
competente doutro Estado, se fose preciso cunha tradu-
ción para o castelán realizada por intérprete xurado ofi-
cial.

g) Documento acreditativo de ter liquidado o importe 
das taxas que correspondan á emisión dunha tarxeta pro-
fesional.

Dous. O anexo I da Orde do 21 de xuño de 2001 terá 
a seguinte redacción: 


