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5. Resoldre les qüestions de representativitat que es 
plantegin.

6. Visar les actes i certificacions dels acords.
7. Exercir totes les altres funcions que siguin inherents 

a la seva condició de president de l’Observatori Estatal.

Article 6. Funcions del vicepresident de l’Observatori 
Estatal.

Corresponen al vicepresident les funcions següents:

1. Substituir el president en cas d’absència, vacant o 
malaltia.

2. Convocar la Comissió Permanent i presidir-ne les 
sessions.

3. Totes les funcions que li siguin delegades pel pre-
sident.

Article 7. Funcions del secretari de l’Observatori Estatal.

Corresponen al secretari les funcions següents:

1.  Assistir a les reunions del Ple i de la Comissió Per-
manent, amb veu però sense vot.

2. Efectuar la convocatòria de les sessions per ordre 
del president, així com les citacions als seus membres.

3. Confeccionar les actes de les sessions.
4.  Expedir certificacions de les consultes, dictàmens 

i acords aprovats.
5.  Totes les altres funcions que siguin inherents a la 

condició de secretari.

Article 8. Funcions dels vocals de l’Observatori Estatal.

Corresponen als vocals les funcions següents:

1. Assistir a les reunions i participar en els debats, 
exposar-hi la seva opinió i formular-hi les propostes que 
considerin convenients.

2. Proposar a la Presidència, a través de la secretaria, 
la inclusió de punts en l’ordre del dia i formular precs i 
preguntes.

3. Exercir el dret al vot i formular vot particular.
4. Totes les altres funcions que siguin inherents a la 

seva condició.

Article 9. Funcions de la Comissió Permanent.

Són funcions de la Comissió Permanent:

1. Assistir el president de l’Observatori i el president 
de la Comissió Permanent en el compliment de les seves 
tasques.

2. El seguiment ordinari de les funcions encomana-
des a l’Observatori Estatal de la Convivència Escolar.

3. Vetllar pel compliment dels acords adoptats per 
l’Observatori.

4. Coordinar els grups de treball.
5. Proposar al president de la Comissió Permanent els 

punts o temes que convingui incloure a l’ordre del dia.
6. Proposar al president de la Comissió Permanent i 

decidir ponents per a la preparació de resolucions, reco-
manacions o estudi d’assumptes.

7. Proposar al president de l’Observatori els estudis, 
les accions i les mesures procedents per al compliment 
dels fins de l’Observatori.

8. Emetre els informes que sol·liciti el president de 
l’Observatori, el Ple o el president de la Comissió Permanent.

9. Encarregar, a proposta del president de la Comis-
sió Permanent, els estudis i els informes tècnics externs, 
necessaris per al compliment dels fins de l’Observatori.

10. Totes les tasques que li siguin delegades o assig-
nades pel Ple.

11. La Comissió Permanent ha de donar compte al Ple de 
les actuacions que realitzi en l’exercici de les seves funcions.

Article 10. Grups de treball.

1. El Ple de l’Observatori pot acordar la creació, amb 
caràcter permanent o per a qüestions puntuals, de grups 
de treball, amb l’aprovació prèvia de la majoria dels seus 
membres.

2. Excepcionalment, la Comissió Permanent pot 
acordar la creació de grups de treball, amb l’aprovació 
prèvia de la majoria dels seus membres.

3. L’acord de creació de cada grup de treball ha 
d’especificar-ne la composició, les funcions que se li enco-
manen i, si s’escau, el termini per a la seva consecució.

Disposició final primera. Habilitació per al desplegament 
normatiu.

S’autoritza el ministre d’Educació i Ciència per dictar 
les normes i adoptar les mesures necessàries per al des-
plegament i l’aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Règim jurídic.

En els aspectes no previstos en aquest Reial decret, 
cal atenir-se al que disposa el capítol II del títol II de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu comú.

Disposició final tercera. Despeses de funcionament.

El Ministeri d’Educació i Ciència ha d’atendre amb 
càrrec al pressupost ordinari les despeses de funciona-
ment personals i materials d’aquest òrgan col·legiat. La 
dotació de personal a l’Observatori s’ha de fer a través de 
la corresponent redistribució d’efectius del Ministeri, 
sense que això pugui suposar un increment de llocs i 
retribucions.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 de febrer de 2007.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació i Ciència,

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 5444 REIAL DECRET 307/2007, de 2 de març, pel qual 
es modifica el Reial decret 395/2006, de 31 de 
març, pel qual s’estableixen mesures 
d’ordenació de la flota pesquera que opera amb 
arts fixos i arts menors a la Mediterrània. 
(«BOE» 64, de 15-3-2007.)

Pel Reial decret 395/2006, de 31 de març, pel qual 
s’estableixen mesures d’ordenació de la flota pesquera 
que opera amb arts fixos i arts menors a la Mediterrània, 
es fixen les característiques tècniques dels vaixells i el 
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període d’activitat d’aquests amb vista a regular l’esforç 
pesquer.

A l’article 1 es classifiquen els arts fixos i arts menors 
tradicionalment utilitzats a la Mediterrània. A l’apartat e) 
d’aquest article s’esmenten els arts de trampa.

El Govern de la Generalitat de Catalunya va dirigir al 
Govern de l’Estat un requeriment d’incompetència, a 
l’empara del que disposa l’article 63 de la Llei orgànica 2/1979, 
de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, per considerar 
que l’esmentat precepte vulnera les competències de la 
comunitat autònoma sobre el marisqueig.

Com que hi ha determinats arts de trampa dirigits, 
exclusivament, a la captura de crustacis i mol·luscos, es 
podria considerar que, en determinades circumstàncies, 
l’ús d’aquests arts constitueixen tasques de marisqueig.

Tenint en compte això i per tal de no interferir en la 
regulació d’arts la competència dels quals podria corres-
pondre a les comunitats autònomes, és procedent modifi-
car el Reial decret esmentat.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consul-
tades les comunitats autònomes, i també els sectors afec-
tats i n’ha emès informe l’Institut Espanyol d’Oceanografia. 
Igualment, s’ha complert el tràmit de comunicació a la 
Comissió Europea que estableix el Reglament (CE) núm. 
1626/1994 del Consell, de 27 de juny de 1994, pel qual 
s’estableixen determinades mesures tècniques de con-
servació dels recursos pesquers a la Mediterrània.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’habilitació 
que conté la disposició final segona de la Llei 3/2001, de 26 
de març, de pesca marítima de l’Estat.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió 
del dia 2 de març de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 395/2006, de 31 
de març, pel qual s’estableixen mesures d’ordenació 
de la flota pesquera que opera amb arts fixos i arts 
menors a la Mediterrània.

El paràgraf e) de l’article 1 del Reial decret 395/2006, 
de 31 de març, pel qual s’estableixen mesures d’ordenació 
de la flota pesquera que opera amb arts fixos i arts menors 
a la Mediterrània, queda redactat de la manera següent:

«e) Arts de trampa, llevat dels destinats, selec-
tivament i exclusivament, a la captura de mol·luscos 
i crustacis.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 2 de març de 2007.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


