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Familia profesional

Marítimopesqueira

Formación e acreditación
Un ámbito de traballo, como por exemplo o de MANTEMENTO DE
EMBARCACIÓNS, pode ter unha serie de ocupacións que requiran
diferentes niveis de formación e especialización que se poden acadar
a través de ciclos formativos de formación profesional que conducen á
obtención dun titulo oﬁcial de formación profesional, ou ben a través de
cualiﬁcacións que conducen á obtención dun certiﬁcado de
profesionalidade, que acredita que o/a traballador/a adquiriu unha serie
de cualiﬁcacións profesionais para desempeñar unhas ocupacións e
uns postos de traballo determinados.
Por outra banda, a través do sistema de acreditación e competencias
profesionais pódese obter o recoñecemento de unidades de
competencia que en conxunto levan ao recoñecemento de
cualiﬁcacións conducentes á obtención dun certiﬁcado de
profesionalidade ou parte dun título.

Cualificacións

Títulos FP

Certificados de profesionalidade

Organización do
mantemento de
maquinaria de buques e
embarcacións

Organización e supervisión
do mantemento dos
sistemas e dos equipos de
embarcacións deportivas y
de recreo

Mantemento e control de
maquinaria de buques e
embarcacións

Mantemento da planta
propulsora, as máquinas e
os equipamentos auxiliares
de embarcacións deportivas
e de recreo

Actividades marítimopesqueiras

Actividades auxiliares de
mantemento de
máquinas, equipamentos
e instalacións do buque

non referida no catálogo de

Nivel
especialización

cualiﬁcacións

Especialista

Nivel superior
Encargado/a de taller de
sistemas de propulsión e
goberno de embarcacións
deportivas e de recreo

MANTEMENTO DE
EMBARCACIÓNS
Electromecánico/a de
mantemento e
instalación de planta propulsora,
máquinas e equipamentos
auxiliares de embarcacións
deportivas e de recreo

Nivel medio

Nivel básico
Auxiliar de mantemento
mecánico naval

TMV605_3
Organización e supervisión
do mantemento dos sistemas e
equipamentos de embarcacións
deportivas e de recreo

TMV555_2
Mantemento da planta
propulsora, as máquinas e
os equipamentos auxiliares
de embarcacións deportivas
e de recreo

MAP229_1
Actividades auxiliares de
mantemento de máquinas,
equipamentos e instalacións
do buque

Formación
A través do sistema de formación profesional da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pode obter formación para os/as seus/súas empregados/as ou propor formación para futuros/as
empregados/as.
Segundo o nivel de especialización requirido, esta formación pode ser de nivel básico, medio, ou superior, ou especializada.
Poderase obter a través das seguintes vías:
 Ciclos formativos de formación profesional. Conducen á obtención dun titulo oficial de formación profesional e dotan o/a traballador/a das capacidades para as ocupacións que se indican.
 Cualificacións profesionais. Conducen á obtención dun certificado de profesionalidade que acredita que o/a traballador/a adquiriu determinadas cualificacións profesionais para desempeñar as ocupacións e os
postos de traballo que se indican.

Nivel básico

Ciclos formativos

Actividades marítimo-pesqueiras
 Mariñeiro/a de máquinas
 Mariñeiro/a de ponte.
 Mariñeiro/a de pesca.
 Mariscador/ora a flote.

Nivel medio

Nivel superior

Operacións subacuáticas e hiperbáricas
 Xefe de equipo de mergullo profesional e mergullador profesional de apoio en
inmersións a intervención ata a presión e a profundidade máxima que permitan
as normas de seguridade, utilizando aire e nitrox.
 Operador especialista en cámaras, instalacións e plantas hiperbáricas e no
mantemento de equipamentos hiperbáricos en empresas homologadas.
 Mergullador profesional especialista en corte e soldadura subacuática, en
inmersións desde campá húmida, en construción e obra hidráulica e en
reparacións en flotación e reflotamentos.
 Operador auxiliar nos traballos hiperbáricos ata a presión e a profundidade
máxima que permitan as normas de seguridade, utilizando aire e nitrox en
ambientes confinados subterráneos en hábitats secos ou con fluídos distintos
á auga para a realización de perforacións con tuneladoras ou outros
equipamentos de perforación.
 Patrón dedicado ao transporte marítimo de mercadorías e/ou pasaxeiros,
servizos de practicaxe, seguridade, salvamento marítimo, mergullo e
investigación.
 Mariñeiro especialista de cuberta.
 Mariñeiro especialista de máquinas.

Acuicultura
 Responsable técnico/a do cultivo larvario de peixes e
da reprodución de peixes de auga de mar e
continental, da reprodución e do cultivo larvario de
moluscos e crustáceos, de preengorde e engorde de
moluscos, crustaceos e de peixes de auga de mar e
continental.
 Técnico/a ambiental para a acuicultura.
 Técnico/a en patoloxías en acuicultura, en industrias
de derivados e elaboracións da pesca e da
acuicultura, empresas, buques factoría e lonxas, en
laboratorio de control de calidade de produtos da
pesca.
 Responsable técnico/a en acuarofilia.
 Deseñador/a e montador/a de espazos de exhibición
en acuarofilia.

Navegación e pesca de litoral
 Patrón/oa costeiro/a polivalente, local de pesca, dedicado/a ao transporte
marítimo de mercadorías e/ou pasaxe, servizos de practicaxe, seguridade,
salvamento marítimo, mergullo e investigación.
 Patrón/oa ao mando de buques de pesca ou mercantes.
 Patrón/oa, primeiro/a oficial e oficial de ponte en buques mercantes,
pesqueiros e de pasaxe, coas atribucións establecidas para o/a patrón/oa de
litoral.
 Mariñeiro/a pescador/a e de ponte.
 Inspector/a de flota.
 Supervisor/a de montaxe e armaxe de artes e aparellos de pesca.
 Manipulador/a ou operario/a de elaboración.
 Operario/a de envasamento e empaquetaxe.
 Operador/a ou controlador/a de liña de envasamento.
 Traballador/a na preparación de peixe para conservas.
 Especialista en tratamentos de frío.

Organización do mantemento de maquinaria de
buques e embarcacións
 Xefe/a de máquinas.
 Oficial ou primeiro/a oficial de máquinas.
 Inspector/a en empresas pesqueiras.
 Xefe/a de equipo de mantemento electromecánico
de instalacións e mantemento de industrias
manufactureiras, frigoríficas e sistemas de
climatización.
 Xefe/a de taller de sistemas eléctrico-electrónicos,
de propulsión e goberno, de frío e climatización, e de
servizo de fluídos de embarcacións deportivas e de
recreo.
 Encargado/a de taller de sistemas de propulsión e
goberno de embarcacións deportivas e de recreo.
 Perito/a taxador/a de embarcacións deportivas e de
recreo.
Transporte marítimo e pesca de altura
 Patrón/oa de altura, de gran altura, ao mando de
buques de pesca, buques mercantes de carga e de

Nivel Especialización

Nivel básico

Nivel medio
 Elaborador/a de produtos da pesca e derivados, de conservas de peixe e de
semiconservas, de conxelados e ultraconxelados.
 Limpador/a e preparador/a de peixe para conservas.
Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións
 Operario de reparación e mantemento de motores e grupos mecánicos.
 Operario de reparación e mantemento de plantas enerxéticas de motor e
vapor.
 Xefe de máquinas.
 Oficial de máquinas ou primeiro oficial de máquinas.
 Electromecánico de mantemento e instalación de planta propulsora, máquinas
e equipamentos auxiliares de embarcacións deportivas e de recreo.
 Mecánico de motores e equipamentos de inxección (diésel e gasolina).
 Mecánico de motores de gasolina.
 Mecánico de motores diésel.
 Mecánico de motores en maquinaria industrial.
 Mecánico de motores e grupos mecánicos navais en estaleiros.
 Mantedor de aire acondicionado e fluídos en embarcacións deportivas e de
recreo.
 Electricista naval.
 Electricista de mantemento e reparación de motores, dínamos e
transformadores.
 Operario de instalación e mantemento de sistemas frigoríficos e de aire
acondicionado.
Cultivos acuícolas
 Traballador/a de cultivos de fitoplancto e zooplancto, crustáceos, peixes de
engorde en augas de mar e continentais, moluscos no medio natural, en
estruturas flotantes ou somerxidas e en parque, en reprodución de crustáceos
e peixes en augas mariñas e continentais, en cultivo larvario de moluscos,
crustáceos e peixes en augas mariñas.
 Reparador/a e mantedor/a de edificios e estruturas de cultivo e de circuítos de
fluídos en instalacións acuícolas.
 Instalador/a, reparador/a e mantedor/a de sistemas de cultivo de peixes,
moluscos e crustáceos.
 Reparador/a, mantedor/a e axustador/a de equipamentos de climatización,
produción de calor e frío, filtración, alimentadores, bombeamento, dosificación
e tratamento de fluídos en instalacións acuícolas.
 Encargado/a de taller en instalacións acuícolas, xefe/a de equipo de
instaladores/as, axustadores/as, reparadores/as e mantedores/as en
instalacións acuícolas.

Nivel superior










pasaxe e iates de gran eslora.
Primeiro/a oficial de ponte.
Oficial de ponte en buques de pesca, buques
mercantes de carga e de pasaxe e iates de gran
eslora.
Encargado/a da garda ou do mando de
embarcacións dedicadas a vixilancia fiscal,
inspección pesqueira, investigación oceanográfica,
seguridade e salvamento marítimo.
Inspector/a de flota.
Axente de consignatarias.
Axente de seguros marítimos.
Supervisor/a de montaxe e armaxe de artes e
aparellos de pesca.

Nivel Especialización

Cualificacións

Nivel básico

Nivel medio

Actividades de engorda de especies
Confección e mantemento de artes e aparellos
acuícolas
 Mariñeiro/a pescador/a
 Traballador/a en engorda de moluscos en
 Mariñeiro/a
estruturas flotantes ou somerxidas
 Redeiro/a
 Traballador/a en plantas de procesamento
 Técnico/a en pesca
de produto final de acuicultura
 Mariñeiro/a de pesca
 Traballador/a do cultivo de crustáceos en
 Mestre/a redeiro/a
instalacións en terra
 Contramestre/a
 Traballador/a do cultivo de crustáceos en
Engorda de moluscos bivalvos
instalacións flotantes ou somerxidas
 Cultivador/a de moluscos no medio natural
 Traballador/a do cultivo de peixe de
engorda en instalacións flotantes ou
 Traballador/a en engorda de moluscos en estruturas flotantes ou somerxidas
somerxidas
 Traballador/a en engorda de moluscos en parque
 Traballador/a en engorda de cefalópodos en  Traballador/a do cultivo de moluscos no medio natural
estruturas flotantes ou somerxidas
Engorda de peixes, crustáceos e cefalópodos
 Traballador/a do cultivo de peixe de
 Traballador/a do cultivo de peixe de engorda en augas mariñas
engorda en instalacións en terra
 Traballador/a do cultivo de peixe en augas continentais
Actividades de extracción e recollida de
 Piscicultor/a en augas continentais
crustáceos adheridos ás rochas
 Traballador/a do cultivo de crustáceos
 Percebeiro/a a pé
 Cultivador/a de crustáceos
 Percebeiro/a desde embarcación
Goberno de embarcacións e motos náuticas destinadas ao socorrismo acuático
 Mariñeiro/aCondutor/a operador/a de embarcación ata 10 m de eslora en equipos de socorrismo
Actividades en pesca con artes de enmalle e  Condutor/a operador/a de embarcación ata 10 m de eslora en unidades de intervención acuática
 Mariñeiro/a de ponte
marisqueo, e en transporte marítimo
 Mariñeiro/a pescador/a
Manipulación e conservación en pesca e acuicultura
 Mariñeiro/a
 Operario/a de envasamento e empaquetaxe de produtos da pesca e da acuicultura
 Mariñeiro/a de ponte
 Operario/a de frío para produtos da pesca e da acuicultura
 Amarrador/a
 Manipulador/a de produtos da pesca e da acuicultura
 Mariscador/a en embarcación
 Operario/a de elaboración de produtos da pesca e da acuicultura
 Mariñeiro/a pescador/a
 Mariñeiro/a

Actividades en pesca de palangre, arrastre e  Mariñeiro/a en buques de pesca
cerco, e en transporte marítimo
 Mariñeiro/a en buques mercantes
 Mariñeiro/a pescador/a
Mantemento dos equipamentos dun parque de pesca e da instalación frigorífica
 Mariñeiro/a
 Mariñeiro/a pescador/a
 Mariñeiro/a de ponte
 Mariñeiro/a
Actividades subacuáticas para instalacións
 Mantedor/a frigorista de instalacións de conxelación e conservación da pesca
acuícolas e colleita de recursos
 Mantedor/a frigorista en instalacións comerciais
 Mergullador/a de almadraba
 Mecánico/a de parque de pesca
 Mergullador/a profesional de aire restrinxido  Mantedor/a de equipamentos nunha empresa de elaboración e procesamento de produtos da pesca
 Mergullador/a recolledor/a
 Mantedor/a frigorista de instalacións de refrixeración de mercadorías a bordo de buques mercantes
 Mergullador/a en acuicultura
 Mantedor/a frigorista en procesos industriais
 Mergullador/a en acuarios.
Mantemento en instalacións de acuicultura
Amarre de porto e monoboias
 Mantedor/a de equipamentos de instrumentación e control das instalacións acuícolas
 Mariñeiro/a en buques mercantes
 Reparador/a de circuítos de fluídos en instalacións acuícolas
 Amarrador/a de barcos
 Mantedor/a de circuítos de fluídos en instalacións acuícolas

Nivel superior
Control do funcionamento e supervisión do mantemento da
planta propulsora, as máquinas e dos equipamentos auxiliares
do buque
 Mecánico/a maior naval
 Oficial de máquinas en buques mercantes ou de pesca
 Primeiro/a oficial de máquinas en buques mercantes ou de
pesca
 Xefe/a de máquinas en buques mercantes ou de pesca
 Inspector/a en empresas pesqueiras
 Xefe/a de equipo de mantemento electromecánico de
instalacións de industrias manufactureiras
Documentación pesqueira
 Mariñeiro/a
 Mariñeiro/a pescador/a
 Administrativo/a de xestión pesqueira
 Despachante de buques pesqueiros
 Responsable técnico/a de documentación administrativa de
buques pesqueiros
Inspección, localización e ensaios non destrutivos en
ambientes hiperbáricos
 Mergullador/a de inspección, localización e ensaios non
destrutivos
 Mergullador/a de baixa, media e gran profundidade
Intervencións subacuáticas no patrimonio natural e cultural
mergullado
 Mergullador/a de baixa e media profundidade
 Mergullador/a de exploración e mostraxe
 Mergullador/a de inspección, vixilancia e control de zonas
protexidas
 Mergullador/a de inspección, vixilancia e control de arrecifes
artificiais
 Mergullador/a de apoio en intervencións arqueolóxicas
subacuáticas
 Técnico/a en inspección vixilancia e protección de veas
arqueolóxicas somerxidas
 Mergullador/a de apoio en operacións subacuáticas no
contorno natural
 Operador/a de imaxe subacuática
Navegación, transporte marítimo e actividades pesqueiras
 Patrón/oa de altura
 Patrón/oa ao mando de buques de pesca ou mercantes
 Primeiro/a oficial de ponte
 Oficial de ponte en buques pesqueiros ou mercantes
 Inspector/a de flota
 Supervisor/a de montaxe e armado de artes e aparellos de
pesca

Nivel básico
 Amarrador/a portuario/a
 Amarrador/a de monoboias

Nivel medio









Mantedor/a de estruturas de cultivo en instalacións acuícolas
Reparador/a de sistemas de cultivo de peixe, moluscos e crustáceos
Mantedor/a de sistemas de cultivo de peixe, moluscos e crustáceos
Reparador/a de equipamentos de filtración, alimentadores, bombeo, dosificación e tratamento de fluídos en
instalacións acuícolas
Mantedor/a de equipamentos de filtración, alimentadores, bombeo, dosificación e tratamento de fluídos en
instalacións acuícolas
Axustador de equipamentos de climatización, produción de calor e frío, filtración, alimentadores, bombeo,
dosificación e tratamento de fluídos en instalacións acuícolas
Encargado/a de taller en instalacións acuícolas
Xefe/a de equipo de instaladores/as, axustadores/as, reparadores/as e mantedores/as en instalacións acuícolas

Navegación e pesca marítima
 Patrón/oa de litoral

Nivel superior
Observación da actividade e control das capturas dun buque
pesqueiro
 Mariñeiro/a pescador/a
 Mariñeiro/a
 Observador/a de buques de pesca
 Vixiante de pesqueiros
 Encargado/a de recepción de planta de produtos pesqueiros
 Mostreador/a de lonxas
Organozación de lonxas
 Encargado/a de lonxa
 Supervisor/a de almacéns de produtos pesqueiros
 Mostreador/a de lonxa
 Encargado/a de recepción de planta de produtos pesqueiros

Navegación en augas interiores e próximas á costa
Supervisión de operacións en complexos e sistemas
 Patrón/oa responsable de embarcacións vinculadas a actividades de investigación, coas limitacións que se
hiperbáricos
establezan
 Supervisor/a de operacións de gran profundidade
 Patrón/oa de buques mercantes non superiores a 100 GT que realicen navegacións ata tres millas do porto ou da
 Supervisor/a do mantemento de complexos hiperbáricos
zona de refuxio e que, de ser o caso, transporten un máximo de 150 pasaxeiros/as. Poderán exercer
 Mergullador/a de baixa, media e gran profundidade
simultaneamente o mando da embarcación e o servizo de máquinas, sempre que o permitan as características
da embarcación e que a potencia propulsora non supere os 375 kW nun só motor, ou o dobre en dous ou máis
Xestión da produción de criadeiro en acuicultura
motores
 Responsable técnico/a do cultivo larvario de peixe de augas
 Patrón/oa dedicado/a a servizos de practicaxe, seguridade e salvamento marítimo, coas limitacións que se
continentais
establezan
 Responsable técnico/a da reprodución de peixe de auga de
 Patrón/oa responsable de embarcacións vinculadas a actividades asociadas á acuicultura, coas limitacións que
mar
se establezan
 Responsable técnico/a do cultivo larvario de peixe de auga de
 Patrón/oa responsable de embarcacións vinculadas a actividades asociadas ao mergullo, coas limitacións que se
mar
establezan
 Responsable técnico/a da reprodución de peixe de augas
continentais
Operacións con equipamentos de mergullo, en instalacións de subministración e cámaras hiperbáricas
 Responsable técnico/a da reprodución de moluscos
 Operador/a en soporte técnico de cámaras hiperbáricas
 Responsable técnico/a do cultivo larvario de moluscos
 Operador/a en soporte técnico de equipamentos de instalacións de gases respirables para mergullo e cámaras
hiperbáricas
 Responsable técnico/a da reprodución de crustáceos
 Operador/a en recargas de oxíxeno, aire e mesturas binarias de oxíxeno e nitróxeno para mergullo
 Responsable técnico/a do cultivo larvario de crustáceos
 Operador/a en soporte técnico de equipamentos de mergullo con circuíto aberto
 Técnico/a en ambiente para a acuicultura
 Operador/a de cámaras hiperbáricas
 Técnico/a en patoloxías en acuicultura
 Operador/a de instalacións e plantas hiperbáricas
Xestión da produción de engorda en acuicultura
 Mergullador/as profesional de aire e mesturas binarias de oxíxeno e nitróxeno
 Responsable técnico/a de preengorda de peixe de augas
 Mergullador/a profesional de aire restrinxido
continentais
 Mergullador/a de aire restrinxido
 Responsable técnico/a de preengorda de crustáceos
 Mergullador/a de aire e mesturas binarias de oxíxeno e nitróxeno
 Técnico/a en ambiente para a acuicultura
 Operador/a en mergullo con campá húmida
 Técnico/a en patoloxías en acuicultura
Operacións de bombeamento para carga e descarga en buques
 Mariñeiro/a
 Manipulador/a do sistema de bombeo en buques
Operacións de control do funcionamento e do mantemento da planta propulsora, as máquinas e os
equipamentos auxiliares do buque
 Mecánico/a naval

 Responsable técnico/a de preengorda de peixe de auga de mar
 Responsable técnico/a de engorda de peixe de auga de mar
 Responsable técnico/a de engorda de peixe de augas
continentais
 Responsable técnico/a de preengorda de moluscos
 Responsable técnico/a de engorda de moluscos

Nivel básico

Nivel medio






Oficial de máquinas en buques mercantes ou de pesca
Primeiro/a oficial de máquinas en buques mercantes ou de pesca
Xefe/a de máquinas en buques mercantes ou de pesca
Inspector/a en empresas pesqueiras
Electromecánico/a de mantemento de instalacións de industrias manufactureiras

Operacións de coordinación en cuberta e parque de pesca
 Mariñeiro/a pescador/a
 Mariñeiro/a
 Contramestre/a de pesca
 Contramestre/a de conxelación
Operacións en transporte marítimo e pesca de baixura
 Patrón/oa dedicado/a a servizos de practicaxe, seguridade e salvamento marítimo, coas limitacións que se
establezan
 Patrón/oa responsable de embarcacións vinculadas a actividades asociadas á acuicultura, coas limitacións que
se establezan
 Patrón/oa e xefe/a de máquinas de buques pesqueiros de ata 24 metros de eslora e potencia non superior a 400
kW, ata 60 millas da costa española
 Patrón/oa e xefe/a de máquinas de embarcacións auxiliares da pesca ou da acuicultura non superiores a 24
metros de eslora e potencia non superior a 400 kW, ata 60 millas da costa española
 Primeiro/a oficial en buques de pesca litoral
 Xefe/a de máquinas de buques pesqueiros de ata 550 kW de potencia
 Primeiro/a oficial de máquinas en buques de pesca ou auxiliares de pesca de menos de 750 kW
 Patrón/oa responsable de embarcacións vinculadas a actividades asociadas ao mergullo, coas limitacións que se
establezan
 Patrón/oa responsable de embarcacións vinculadas a actividades de investigación, coas limitacións que se
establezan
 Xefe/a de máquinas en buques mercantes de ata 400 kW de potencia efectiva, nun motor ou en dous ou máis
motores
 Patrón/oa e xefe/a de máquinas de buques pesqueiros de ata 12 metros de eslora e potencia non superior a 100
kW, ata 12 millas da costa española
 Xefe/a de máquinas de buques pesqueiros de ata 180 kW de potencia
 Patrón/oa de embarcacións mercantes de ata 24 metros de eslora entre perpendiculares e 400 kW de potencia
efectiva da máquina, en augas interiores
Operacións portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba e transbordo
 Manipulador/a de medios mecánicos orbitais
 Manipulador/a de medios mecánicos lineais
 Estibador/a portuario/a
Operacións subacuáticas de corte e soldadura, reparación en obra viva e reflotamento
 Operador/a en traballos subacuáticos de corte térmico e soldadura
 Mergullador/a profesional de aire e mesturas binarias de oxíxeno e nitróxeno
 Mergullador/a de aire restrinxido
 Mergullador/a de aire e mesturas binarias de oxíxeno e nitróxeno
 Operador/a en soporte técnico de equipamentos e ferramentas hidráulicas subacuáticas
 Operador/a en soporte técnico de equipamentos e ferramentas de soldadura submarina
 Operador/a en soporte técnico de equipamentos e ferramentas pneumáticas subacuáticas

Nivel superior
 Responsable técnico/a de engorda de crustáceos

Nivel básico

Nivel medio
 Operador/a en traballos subacuáticos de extracción de elementos contaminantes e combustibles no medio
subacuático
 Operador/a en traballos subacuáticos de reflotación de buques, artefactos, vehículos e elementos afundidos
 Operador/a en traballos subacuáticos de reparación en obra viva
 Operador/a en traballos subacuáticos de salvamento de buques e artefactos flotantes
 Operador/a en soporte técnico de equipamentos e ferramentas de corte térmico subacuático
 Mergullador/a profesional de aire restrinxido
Operacións subacuáticas de obra hidráulica e voadura
 Mergullador/a de aire restrinxido
 Mergullador/a de aire e mesturas binarias de oxíxeno e nitróxeno
 Operador/a en traballos subacuáticos de construción de elementos de formigón
 Operador/a en soporte técnico de equipamentos e ferramentas hidráulicas subacuáticas
 Operador/a en soporte técnico de equipamentos e ferramentas pneumáticas subacuáticas
 Operador/a en traballos subacuáticos de acondicionamento do terreo para obras hidráulicas
 Operador/a en traballos subacuáticos de afundimento e construción de emisarios e tubaxes
 Operador/a en traballos subacuáticos de reforma e reparación de obras hidráulicas
 Operador/a en voadura subacuática
 Mergullador/a profesional de aire restrinxido
 Mergullador/a profesional de aire e mesturas binarias de oxíxeno e nitróxeno
Operacións subacuáticas de salvamento e rescate
 Mergullador/a de apoio
 Mergullador/a de baixa e media profundidade
 Mergullador/a de salvamento e rescate en ambientes hiperbáricos.
Pesca local
 Xefe/a de máquinas de buques pesqueiros de ata 180 kW de potencia
 Patrón/oa ao mando de embarcacións de pesca artesanal, sempre que estas non se arreden máis de 12 millas
da costa española
 Patrón/oa ao mando de embarcacións auxiliares de pesca e/ou de acuicultura, sempre que estas non superen os
12 metros de eslora e que non se arreden máis de 12 millas da costa española
 Patrón/oa e xefe/a de máquinas de buques pesqueiros e de embarcacións auxiliares de pesca e/ou acuicultura
de ata 12 metros de eslora e potencia non superior a 100 kW, ata 12 millas da costa española
Produción de alimento vivo
 Traballador/a do cultivo de fitoplancto
 Traballador/a do cultivo de zooplancto
Produción en criadeiro de acuicultura
 Traballador/a en reprodución de peixe en augas mariñas
 Traballador/a en reprodución de peixe en augas continentais
 Traballador/a en cultivo larvario de peixe en augas mariñas
 Traballador/a en reprodución de moluscos
 Traballador/a en cultivo larvario de moluscos
 Traballador/a en reprodución de crustáceos
 Traballador/a en cultivo larvario de crustáceos

Nivel superior

Acreditación da experiencia profesional

Unidades de competencia

A través do sistema avaliación, recoñecemento e acreditación de competencias profesionais da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pode obter para os/as seus/súas empregados/as o
recoñecemento de unidades de competencia que, en conxunto, levan ao recoñecemento de cualificacións conducentes á obtención dun certificado de profesionalidade ou parte dun título, e que acreditan que o/a
traballador/a ten unha serie de competencias profesionais.

Nivel básico

Nivel medio

Nivel superior

 Actuar en emerxencias marítimas e aplicar as
normas de seguridade no traballo
 Colaborar nas manobras de carga, descarga e
traslado do buque no porto
 Colaborar no mantemento e no arranxo dun
buque de pesca
 Comprobar a posición do buque e establecer
comunicacións marítimas
 Comprobar os parámetros de funcionamento
de máquina propulsora, e dos equipamentos e
as instalacións auxiliares do buque
 Contribuír ás operacións básicas de cuberta
nunha embarcación pesqueira
 Controlar os parámetros de funcionamento da
máquina propulsora e dos equipamentos e as
instalacións auxiliares do buque
 Desenvolver actividades de engorda de peixes,
crustáceos e cefalópodos en instalacións
flotantes e mergulladas
 Efectuar traballos de arranxo, mantemento,
manipulación e reparación dos elementos
pesqueiros, durante a estadía do buque no
porto
 Executar actividades de engorda de peixes e
crustáceos en instalacións en terra
 Manter as poboacións e as instalacións
acuícolas mergullada
 Realizar actividades de cultivo de larvas,
poslarvas, sementes e crías
 Realizar actividades de cultivo de plancto
 Realizar actividades de engorda de moluscos
bivalvos en sistemas suspendidos e en
parques
 Realizar actividades de reprodución e
incubación de especies acuícolas
 Realizar as actividades de extracción e
preparación para a venta de crustáceos
adheridos ás rochas en zonas de alta
exposición ás ondadas
 Realizar as actividades extractivas da pesca
con palangre, arrastre e cerco
 Realizar as actividades extractivas da pesca e

 Comprobar o funcionamento das instalacións, a maquinaria e os equipamentos dunha empresa
acuícola
 Comunicarse en inglés a nivel de usuario independente, no ámbito do mantemento naval, a
seguridade, a supervivencia e a asistencia sanitaria a bordo
 Comunicarse en inglés cun nivel de usuario independente en actividades marítimo-pesqueiras
 Confeccionar e montar artes e aparellos de pesca
 Controlar a navegación e o rumbo do buque
 Cultivar fitoplancto
 Cultivar larvas
 Cultivar moluscos bivalvos en parque
 Cultivar poslarvas, sementes e crías
 Cultivar zooplancto
 Desenvolver actividades relacionadas coa seguridade, a supervivencia e a asistencia sanitaria a
bordo
 Distribuír e efectuar as operacións de mantemento, manobras de cuberta e pesca, montaxe e
reparación de artes e aparellos, e manipulación das capturas
 Distribuír e executar os traballos do parque de pesca e estiba das capturas
 Efectuar a navegación do buque
 Efectuar os labores de mantemento dos equipamentos que compoñen a instalación frigorífica do
parque de pesca
 Efectuar os traballos de limpeza e preparación da maquinaria do parque de pesca
 Efectuar traballos subacuáticos de construción e obra hidráulica
 Efectuar traballos subacuáticos en buques ou artefactos flotantes, e reflotacións
 Engordar especies acuícolas en gaiolas
 Engordar especies acuícolas en instalacións en terra
 Engordar moluscos bivalvos en sistemas suspendidos
 Envasar e conservar os produtos da pesca e da acuicultura
 Manexar e manter as instalacións e os equipamentos frigoríficos e de climatización do buque
 Manexar e manter as instalacións eléctricas do buque
 Manexar e manter no buque os sistemas automáticos de control
 Manipular e procesar os produtos da pesca e da acuicultura
 Manipular mercadorías con medios manuais nas operacións portuarias de carga, estiba, descarga,
desestiba e transbordo
 Manipular mercadorías con medios mecánicos nas operacións portuarias de carga, estiba,
descarga, desestiba e transbordo
 Manipular mercadorías perigosas nas operacións portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba
e transbordo
 Manter artes e aparellos de pesca
 Manter e reparar os equipamentos mecánicos do parque de pesca, actuando segundo as normas

 Comprobar, rexistrar e informar as actividades pesqueiras dun
buque, nun caladoiro determinado
 Controlar a procedencia do produto recibido en lonxa, asegurando
a rastrexabilidade, a adecuación dos tamañs e o seu estado
hixiénico-sanitario
 Controlar as capturas do buque e o cumprimento da normativa
pesqueira na zona sometida a regulación
 Controlar o funcionamento e supervisar o mantemento das
instalacións e dos equipamentos frigoríficos e de climatización do
buque
 Controlar o funcionamento e supervisar o mantemento das
instalacións eléctricas e electrónicas do buque
 Controlar o funcionamento e supervisar o mantemento das
máquinas e dos sistemas auxiliares da planta propulsora, e dos
elementos inherentes á situación do buque en seco
 Controlar o funcionamento e supervisar o mantemento do motor
propulsor do buque e os seus servizos auxiliares
 Controlar o funcionamento e supervisar o mantemento dos
sistemas automáticos de control no buque
 Controlar o mantemento dun complexo ou sistema hiperbárico
 Coordinar e xestionar a produción das áreas do criadeiro en
acuicultura
 Coordinar e xestionar a produción nas fases da engorda en
acuicultura
 Efectuar traballos de inspección, localización e ensaios non
destrutivos en ambientes hiperbáricos
 Organizar e aplicar a asistencia sanitaria recoñecendo os cadros
médicos que se presenten
 Participar na organización e realizar a vixilancia das condicións do
local, as instalacións, os equipamentos e o persoal de lonxa
 Planificar a prevención e o control das patoloxías durante a
engorda de especies acuícolas
 Planificar e controlar as situacións de emerxencia
 Planificar e dirixir a navegación
 Planificar e dirixir as manobras do buque, e determinar a
estabilidade e o asento
 Planificar e dirixir as operacións extractivas, de produción e de
conservación da pesca
 Planificar e xestionar a administración do buque para o transporte
e a pesca
 Previr e controlar as medidas de protección sanitaria e patoloxías

Nivel básico











marisqueo en flotación con artes menores,
nasas e equipamentos de marisqueo
Realizar as gardas de navegación e goberno
do buque
Realizar as operacións de amarre e desamarre
de buques no porto
Realizar as operacións de amarre, conexión e
desconexión de mangueiras, e desamarre de
buques a monoboias
Realizar intervencións hiperbáricas ata unha
presión máxima de catro atmosferas
Realizar operacións auxiliares de mantemento
do motor principal do buque e os seus
sistemas, e as gardas na cámara de máquinas
Realizar operacións básicas de mantemento de
máquinas auxiliares, elementos e
equipamentos do buque, en flotación e en seco
Recoller recursos subacuáticos de xeito
responsable

Nivel medio






















de seguridade e emerxencia
Obter o despacho do buque e arranxalo a son de mar
Operar e manter os equipamentos e as instalacións dunha planta hiperbárica
Organizar a montaxe e o mantemento das instalacións, a maquinaria e os equipamentos dunha
empresa acuícola
Organizar a seguridade, a supervivencia e a asistencia sanitaria a bordo
Organizar as actividades administrativas do buque para o seu despacho
Organizar e controlar a seguridade, a loita contra incendios e as emerxencias a bordo
Organizar e realizar as operacións de carga, estiba e manobra do buque
Organizar e realizar as operacións de manobra e carga do buque
Organizar e realizar as operacións extractivas e de conservación da pesca
Organizar e realizar as operacións extractivas, e de elaboración e conservación das capturas
Realizar as operacións de carga e descarga do buque mediante o sistema de bombas
Realizar as operacións de manobra e carga do buque
Realizar as operacións de mantemento das instalacións, a maquinaria e os equipamentos dunha
empresa acuícola
Realizar as operacións de navegación do buque
Realizar as operacións en casos de emerxencias no mar
Realizar as operacións extractivas e de conservación da pesca
Realizar o despacho do buque e a xestión de licenzas de pesca
Realizar operacións de mantemento de equipamentos e elementos inherentes á situación do
buque en seco
Realizar traballos de voadura subacuática
Reproducir e incubar especies acuícolas
Verificar e manter os parámetros de funcionamento da planta propulsora do buque e as súas
máquinas auxiliares

Nivel superior












no criadeiro de acuicultura
Realizar intervencións no medio natural mergullado protexendo o
medio biolóxico
Realizar intervencións subacuáticas de inspección, prospección,
escavación e protección do patrimonio arqueolóxico baixo a
supervisión dun arqueólogo
Supervisar a recepción, a clasificación, a etiquetaxe e a
exposición do produto en lonxa
Supervisar controis fisicoquímicos e ambientais relacionados co
criadeiro de acuicultura
Supervisar operacións hiperbáricas
Supervisar os controis ambientais no proceso da engorda acuícola
Xestionar a documentación do buque e da súa actividade
pesqueira durante a viaxe e/ou marea
Xestionar a documentación relacionada coa pesca como
actividade comercial no porto
Xestionar a documentación vinculada co buque como elemento
estrutural e a súa seguridade no porto
Xestionar o mantemento da planta propulsora, das máquinas e
dos equipamentos auxiliares do buque

