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16, 31, apartat 3, les disposicions addicionals primera i 
sexta, apartats 1 i 2, i les disposicions transitòries pri-
mera, segona i quarta.

2. Els articles 33 i 34, apartats 1 i 2, tenen el caràcter 
de bases de la planificació general de l’activitat econòmica 
dictades en exercici de la competència reservada al legisla-
dor estatal en l’article 149. 1. 13a de la Constitució, sense 
perjuí de les competències exclusives sobre sòl i urba-
nisme que tinguen atribuïdes les comunitats autònomes.

3. Tenen el caràcter de disposicions establides en 
exercici de la competència reservada al legislador esta-
tal per l’article 149.1.4a, 8a i 18a sobre defensa, legisla-
ció civil, expropiació forçosa i sistema de responsabili-
tat de les Administracions Públiques, els articles 11, 
apartats 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, apartats 1 i 2, 32, 34, apartats 3 i 4, 35 i 36, les 
disposicions addicionals segona, quinta, sexta, apartat 
3, i sèptima i la disposició transitòria tercera.

4. El contingut normatiu íntegre d’esta Llei és apli-
cable directa en els territoris de les ciutats de Ceuta i 
Melilla, amb les precisions següents:

a) La potestat que la lletra b) de l’article 10 reconeix 
a la Llei per a reduir el percentatge de reserva de 
vivenda sotmesa a algun règim de protecció pública i la 
de determinar les possibles destinacions del patrimoni 
públic del sòl, d’entre els previstos en l’apartat 1 de 
l’article 34, podran ser exercides directament en el pla 
general.

b) El percentatge a què es referix la lletra b) de 
l’apartat 1 de l’article 16 serà el del quinze per cent, que 
el pla general podrà incrementar motivadament i pro-
porcionadament fins al vint per cent en les actuacions o 
àmbits en què el valor dels solars resultants o del seu 
increment, si és el cas, siga sensiblement superior al 
mitjà dels inclosos en la seua mateixa classe de sòl.

5. El que disposa esta Llei s’aplicarà sense perjuí 
dels règims civils, forals o especials, on n’hi haja.

Disposició final segona. Delegació legislativa.

Es delega en el Govern, per un any, a comptar de 
l’entrada en vigor d’esta Llei, la potestat de dictar un 
Reial Decret Legislatiu que refonga el text d’esta i els 
preceptes que queden vigents del Reial Decret Legisla-
tiu 1/1992, de 26 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana. Cal 
que s’aclarisca, es regule i s’harmonitze la terminologia 
i el contingut dispositiu d’este amb els d’esta Llei.

Disposició final tercera. Desplegament.

S’autoritza el Govern per a procedir, en el marc de les 
seues atribucions, al desplegament d’esta Llei.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Esta Llei entrarà en vigor el dia 1 de juliol de 2007.

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 28 de maig de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 
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REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Cens de la Flota Pesquera Operativa i el Registre de 
Barcos i Empreses Navilieres són els instruments per 
mitjà dels quals l’Administració General de l’Estat registra 
les embarcacions que formen part de la flota pesquera 
espanyola, i en els quals consten les dades relatives a les 
seues característiques tècniques i estructurals i als seus 
armadors i propietaris.

La fiabilitat de la informació continguda en eixos 
registres és essencial, entre altres raons, per a poder dur 
a terme un control exhaustiu i una constatació precisa de 
l’esforç pesquer de la flota nacional, exigit per la legisla-
ció comunitària i nacional continguda en diverses nor-
mes, entre les quals cal mencionar el Reglament (CE) 
núm. 2792/1999 del Consell, de 17 de desembre de 1999, 
pel qual es definixen les modalitats i condicions de les 
intervencions amb finalitat estructural en el sector de la 
pesca; el Reglament (CE) núm. 2369/2002 del Consell, 
de 20 de desembre de 2002, que modifica el Reglament 
(CE) núm. 2792/1999 del Consell, de 17 de desembre 
de 1999, i el Reglament (CE) núm. 2371/2002 del Consell, 
de 20 de desembre de 2002, sobre la conservació i 
l’explotació sostenible dels recursos pesquers en virtut de 
la política pesquera comuna, així com la Llei 3/2001, de 26 
de març, de Pesca Marítima de l’Estat.

Amb el temps, s’han produït algunes diferències entre 
allò que s’ha inscrit en els dits registres i les dades reals 
relatives a les embarcacions pesqueres i, de manera 
especial, quant a les característiques tècniques referides a 
l’eslora, la mànega, el puntal, l’arqueig brut, la potència 
propulsora i el material del casc.

L’article 113 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de 
Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde Social, va 
regular la realització d’una actualització extraordinària de 
les inscripcions en el Registre de Barcos i Empreses Navi-
lieres, i va fixar un termini de sis mesos per a la presenta-
ció de les sol·licituds i de nou mesos per a resoldre i noti-
ficar el procediment.

Així mateix, la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de 
Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde Social, en 
l’article 112, apartat tretze, va modificar la disposició addi-
cional novena de la Llei 3/2001, de 26 de març, de Pesca 
Marítima de l’Estat, referida als censos publicats abans de 
l’entrada en vigor de la Llei, per a concedir als propietaris 
o armadors de barcos de pesca un termini màxim de sis 
mesos perquè sol·licitaren la reactivació de la seua 
embarcació en el Cens de la Flota Pesquera Operativa.

Estes mesures no van tindre l’efecte previst de regu-
larització de la flota pesquera i d’actualització de barcos 
irregulars, perquè s’hi va acollir un nombre reduït 
d’armadors.

Per Acord de Consell de Ministres, de 29 d’abril 
de 2005, es van establir actuacions conjuntes entre el 
Ministeri de Foment, el Ministeri de Treball i Assumptes 
Socials i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per 
a millorar la seguretat dels barcos pesquers.
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El dit acord preveu, dins de l’àrea d’ordenació i control 
de l’activitat maritimopesquera, l’establiment d’un marc 
d’actuació conjunt enfront de les modificacions realitza-
des en els barcos de pesca que no compten amb la pre-
ceptiva autorització.

Per tot això, es considera necessari articular les mesu-
res conduents a l’actualització dels registres en què estan 
inscrits els barcos pesquers, de tal manera que s’actualitzen 
aquelles dades respecte de les quals hi haja hagut varia-
cions no reflectides en estos.

En el cas que els canvis suposen increments d’arqueig 
o potència propulsora, s’hauran d’aportar en els supòsits 
establits les unitats operatives pesqueres equivalents que 
compensen els dits increments, d’acord amb els criteris 
aplicables a la construcció i modernització de barcos pes-
quers establits en la normativa nacional i comunitària.

La Llei determina les condicions per a la regularització 
i actualització i articula un procediment unificat per a la 
tramitació dels expedients a què donaran lloc la regularit-
zació i actualització, en la tramitació dels quals participa-
ran els òrgans competents de les comunitats autònomes, 
les Capitanies Marítimes i el Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació.

S’introduïxen determinades novetats en este procedi-
ment respecte de l’establit per al procés de regularització 
previst en la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de Mesures 
Fiscals, Administratives i de l’Orde Social, a fi d’aconseguir 
un major grau de compliment de l’objectiu perseguit per 
la mesura.

Així, cal destacar, com a novetat, que l’actual procedi-
ment serà impulsat per les comunitats autònomes, i estes 
adquiriran un paper essencial en la coordinació de la seua 
tramitació. Així mateix, els terminis de tramitació i resolu-
ció han sigut ampliats, atesa la complexitat del procés i 
tenint en compte que la insuficiència dels terminis de 
l’anterior procés de regularització va contribuir, en part, al 
fet que la mesura no obtinguera l’èxit esperat.

Igualment, i també amb l’ànim de millorar les expec-
tatives d’èxit d’esta regularització, s’introduïx la 
cancel·lació d’ofici de les inscripcions dels barcos que no 
s’acullen al procediment de regularització i actualització 
de les inscripcions en el Cens de la Flota Pesquera Ope-
rativa i en el Registre de Barcos i Empreses Navilieres, 
de manera que no podran ser autoritzats i despatxats per 
a la pesca.

Article 1. Objecte.

1. És objecte de la present Llei la regularització i 
actualització de les inscripcions en el Registre de Barcos i 
Empreses Navilieres, dependent del Ministeri de Foment, 
així com en el Cens de la Flota Pesquera Operativa, 
dependent del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció, d’aquelles embarcacions de pesca en què el material 
del buc, la potència propulsora o els valors d’eslora, 
mànega, puntal o arqueig no coincidisquen amb les seues 
corresponents dades registrals.

2. La regularització i actualització de la inscripció en 
el Cens de la Flota Pesquera Operativa només serà proce-
dent quan s’haja resolt favorablement la sol·licitud de 
regularització i actualització de la inscripció en el Registre 
de Barcos i Empreses Navilieres.

3. En cap cas la regularització o actualització del 
Registre o Cens perjudicarà els drets adquirits per tercer a 
títol onerós i de bona fe durant la vigència de l’assentament 
que es rectifique.

Article 2. Condicions de regularització prèvies a 
l’actualització.

1. Si les variacions produïdes respecte a les dades 
inscrites suposen un increment de l’arqueig o la potèn-

cia propulsora del barco, els seus propietaris o armadors 
hauran d’aportar com a baixa les unitats pesqueres ope-
ratives necessàries per a compensar els dits increments, 
d’acord amb els criteris aplicables a la construcció i 
modernització de barcos pesquers establits en la norma-
tiva bàsica estatal en matèria d’ordenació del sector 
pesquer.

Les baixes aportades hauran de ser de la mateixa 
modalitat de pesca que l’embarcació que es pretenga 
regularitzar, i seran necessàriament desballestades.

Es podrà admetre l’aportació d’una sola baixa per a la 
regularització d’un màxim de deu embarcacions, sempre 
que estes pertanguen a un mateix port base.

2. Per a la determinació de les variacions d’arqueig 
en barcos de menys de 15 metres d’eslora total, quan la 
dita eslora total no estiga definida en el full d’assentament 
del Registre de Barcos i Empreses Navilieres, esta es cal-
cularà incrementant, fins a un màxim d’un 25 per cent, 
l’eslora entre perpendiculars, sense que, en cap cas, el 
valor així obtingut puga sobrepassar els 15 metres, ni 
l’eslora total real que s’haja mesurat.

Si l’eslora que figura en el full d’assentament no està 
definida, esta es considerarà com a eslora entre perpen-
diculars.

3. S’admetran com a tolerància en arqueig i potència 
propulsora, variacions menors o iguals a 0,8 tones de 
registre brut i fins a 20 cavalls de vapor de potència propul-
sora, i els propietaris hauran d’aportar les diferències supe-
riors a 0,8 tones, sense sobrepassar les potències màximes 
establides en la normativa bàsica estatal en matèria 
d’ordenació del sector pesquer. En les embarcacions 
menors de 10 metres d’eslora s’admetrà com a tolerància 
en arqueig una variació de fins una tona de registre brut 
aplicada en el mateix sentit exposat anteriorment.

4. El barco haurà de reunir les condicions de navega-
bilitat i seguretat exigides per la normativa aplicable i 
superar el reconeixement que es practique amb este fi.

Article 3. Singularitat de l’actualització.

L’actualització de la inscripció d’un barco pesquer 
només es podrà portar a efecte una sola vegada en la vida 
útil d’este.

No podran acollir-se a esta actualització aquells bar-
cos que s’hagen regularitzat amb anterioritat.

Article 4. Sol·licituds.

Els armadors o propietaris de barcos pesquers hauran 
de sol·licitar la regularització i actualització de les inscrip-
cions dels seus barcos davant de l’òrgan competent de la 
Comunitat Autònoma on el barco tinga el seu port base, 
en el termini de quatre mesos a partir de l’entrada en 
vigor d’esta llei. El model de sol·licitud podrà obtindre’s 
directament de l’Administració Autonòmica o a través 
d’Internet.

Article 5. Instrucció.

1. L’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, a fi 
de poder determinar amb exactitud les variacions exis-
tents en les embarcacions, sol·licitarà de la Capitania 
Marítima del port base del barco un informe sobre les 
dites variacions de l’embarcació respecte d’allò que s’ha 
inscrit en el Registre de Barcos i Empreses Navilieres.

2. La Capitania Marítima determinarà en el dit 
informe les dimensions reals de l’embarcació pesquera, 
quantificarà les variacions existents i verificarà les condi-
cions de navegabilitat d’esta; així mateix, l’embarcació 
haurà de superar un reconeixement extraordinari per 
motius de seguretat marítima.
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L’informe de la Capitania Marítima haurà de ser emés, 
en el termini de sis mesos des de la seua sol·licitud, per la 
Comunitat Autònoma.

La Capitania Marítima remetrà l’informe a la Comuni-
tat Autònoma i a l’interessat, i concedirà a este un termini 
de dos mesos per a la modificació de les objeccions 
l’esmena de les quals siga possible per a obtindre 
l’esmentat reconeixement. Durant el transcurs d’eixe ter-
mini es considerarà suspés el procediment.

3. A la vista de l’informe de la Capitania Marítima, 
l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma sol·licitarà 
de l’armador o propietari la formalització de l’aportació de 
les baixes necessàries, de conformitat amb el que establix 
la normativa bàsica estatal en matèria d’ordenació del 
sector pesquer, i remetrà l’expedient complet al Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini de sis 
mesos des de la recepció de l’informe de la Capitania 
Marítima competent.

4. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
emetrà, en el termini de dos mesos, un informe sobre els 
aspectes relacionats amb la competència estatal en 
matèria de pesca marítima.

Article 6. Resolució.

1. L’òrgan competent de la Comunitat Autònoma 
resoldrà l’expedient i notificarà als interessats, en el ter-
mini de dos mesos, la resolució sobre la regularització del 
barco pesquer des del punt de vista de l’ordenació del 
sector pesquer. Així mateix, remetrà la dita resolució a la 
Capitania Marítima corresponent.

2. Les Capitanies Marítimes resoldran en el termini 
de dos mesos des de la recepció de la resolució de la 
Comunitat Autònoma, sobre l’actualització de la inscrip-
ció de l’embarcació en el Registre de Barcos i Empreses 
Navilieres.

3. La Capitania Marítima corresponent remetrà una 
còpia de la seua resolució al Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació, per a l’actualització de les dades registrats 
en el Cens de la Flota Pesquera Operativa en el termini de 
dos mesos, i a les comunitats autònomes per a la seua 
notificació als interessats.

4. El termini màxim per a resoldre el procediment 
d’actualització de les inscripcions en el Registre de Bar-
cos i Empreses Navilieres serà de dos anys. El còmput 
del termini s’iniciarà en la data de presentació de la 
sol·licitud a què es referix l’article 4, de tal manera que 
transcorreguts dos anys sense que la Comunitat Autò-
noma haja notificat a l’interessat la resolució final del 
procediment, en els termes que preveu l’apartat 3 d’este 
article, es considerarà desestimada la sol·licitud per 
silenci administratiu.

Article 7. Inclusió en el Cens de la Flota Pesquera Ope-
rativa.

1. Els propietaris o armadors dels barcos objecte de 
regularització que no figuren inscrits en el Cens de la 
Flota Pesquera Operativa sol·licitaran al Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació la seua inclusió en el 
dit Cens, de conformitat amb el procediment que esta-
blisca eixe departament.

2. Podran presentar la seua sol·licitud en el termini 
de quatre mesos des que la Comunitat Autònoma respec-
tiva notifique la resolució a què es referix l’article 6.3.

Article 8. Permanència en l’activitat.

Els barcos regularitzats hauran d’exercir l’activitat 
pesquera de forma continuada i romandre d’alta en el 
Cens de la Flota Pesquera Operativa i en el Registre de 
Barcos i Empreses Navilieres durant, almenys, dos anys 

per a poder ser aportats com a baixa en els procediments 
de construcció o modernització de barcos pesquers, sem-
pre que reunisquen els requisits establits per a això.

Article 9. Conseqüències de la resolució desfavorable.

Als barcos que no superen el procediment d’actualització 
o els armadors o propietaris dels quals no hagen sol·licitat el 
seu inici, se’ls donarà de baixa d’ofici en el Cens de la Flota 
Pesquera Operativa i en el Registre de Barcos i Empreses 
Navilieres, de manera que no podran ser autoritzats ni des-
patxats per a l’exercici de la pesca.

Disposició addicional única. Ajudes.

Els armadors o propietaris no tindran dret a cap tipus 
d’ajuda estructural finançada amb fons públics per a fer 
front a les despeses derivades de la regularització i actua-
lització registral de les seues embarcacions.

Disposició final primera. Títol competencial.

1. Esta llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 
149.1.19a i 20a de la Constitució, que atribuïx a l’Estat 
competència en matèria de pesca marítima, sense perjuí 
de les competències que s’atribuïsquen a les comunitats 
autònomes, i marina mercant en l’ordenació del sector 
pesquer.

2. Constituïxen normativa bàsica en matèria de 
pesca marítima els articles 1, 3, 5.4, 6.3, 7 i 9.

Constituïxen normativa bàsica en matèria d’ordenació 
del sector l’article 2, excepte l’apartat 4; els articles 4 i 5, 
excepte els apartats 2 i 4; els apartats 1 i 4 de l’article 6; 
l’article 8 i la disposició addicional única.

Constituïxen normativa bàsica en matèria de marina 
mercant els articles 1, 2.4, 3, 5.2, 6.2, 6.3 i 9.

Disposició final segona. Habilitació reglamentària i 
facultat de desenrotllament.

1. S’habilita el Govern perquè, en cas necessari, 
puga regular futures actuacions de regularització o actua-
lització de les inscripcions en el Registre de Barcos i 
Empreses Navilieres, així com del Cens de la Flota Pes-
quera Operativa d’embarcacions de pesca.

2. S’autoritza el Govern i, si és el cas, els ministres 
de Foment i d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè, en 
l’àmbit de les seues competències, dicten totes les dispo-
sicions o actes que siguen necessaris per al desplegament 
i aplicació d’esta llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 22 de juny de 2007.

JUAN CARLOS R.

La presidenta del Govern,
en funcions,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 


