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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
7628 Reial decret 519/2015, de 19 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 

36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector 
pesquer.

L’article 42 de la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat, estableix 
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 Ministeri de Foment.

El Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del 
sector pesquer, estableix les atribucions de cada títol professional en els vaixells de pesca.

Després de la seva entrada en vigor s’ha constatat una llacuna legal en el tractament 
de les atribucions reconegudes històricament a uns titulats nauticopesquers que exercien 
de manera habitual el lloc de primer oficial de pont en vaixells pesquers però tenien el títol 
immediatament inferior de patró costaner polivalent o de patró de segona classe de pesca 
litoral. Aquests professionals han exercit durant molt de temps aquestes atribucions amb 
garantia de seguretat i plena professionalitat i gaudeixen d’una àmplia experiència laboral 
exercint el lloc de treball de primer oficial; per això, es considera adequat concedir-los les 
atribucions necessàries perquè puguin romandre a bord dels vaixells en els quals estan 
enrolats.

D’altra banda, el Regne d’Espanya és part del Conveni internacional sobre normes de 
formació, titulació i guàrdia per al personal dels vaixells pesquers, fet a Londres el 7 de 
juliol de 1995, norma que va entrar en vigor el 29 de setembre de 2012 i que reconeix les 
situacions de fet anteriors a la seva entrada en vigor, per la qual cosa es considera 
necessari reconèixer les atribucions quan els professionals esmentats ja exercien el càrrec 
esmentat a l’entrada en vigor d’aquest Conveni internacional.

Per dur a terme aquesta ampliació d’atribucions, es considera que és adequat introduir 
una nova disposició addicional en el Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es 
regulen els títols professionals del sector pesquer.

Aquest Reial decret s’ha sotmès a tràmit d’audiència de les associacions professionals 
i sindicals més representatives dels armadors i treballadors de vaixells pesquers. Així 
mateix, s’han consultat les comunitats autònomes amb litoral. Igualment, s’ha obtingut un 
informe del Ministeri de Foment.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la 
reunió del dia 19 de juny de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen 
els títols professionals del sector pesquer.

S’afegeix al Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols 
professionals del sector pesquer, una disposició addicional tretzena, redactada de la 
manera següent:

«Disposició addicional tretzena. Primers oficials de pont.

Els patrons costaners polivalents i patrons de segona classe de pesca litoral 
que, amb anterioritat al 29 de setembre de 2012, ocupaven de manera habitual el 
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lloc de primer oficial de pont en un vaixell de pesca espanyol però tenien el títol 
immediatament inferior al necessari per ocupar aquest lloc conserven l’atribució per 
poder-se enrolar com a primers oficials de pont en el mateix vaixell en què ho feien 
habitualment.

Es considera enrolament habitual el que és anterior al 29 de setembre de 2012 
i té una durada superior a tres anys en el vaixell del qual es tracti. L’acreditació 
d’aquest enrolament s’ha d’efectuar davant l’autoritat de marina mitjançant la 
presentació de la llibreta marítima de l’interessat, o mitjançant la comprovació per 
l’autoritat esmentada dels registres en què constin els embarcaments que fa 
l’interessat.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret té caràcter de norma bàsica d’ordenació del sector pesquer i es 
dicta en virtut del que estableix l’article 149.1.19a de la Constitució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 19 de juny de 2015.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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