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I.    Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT
 16256 LLEI 18/2005, de 30 de setembre, per la qual 

es deroga la Llei 23/1986, de 24 de desembre, 
per la qual s’estableixen les bases del règim 
jurídic de les cambres agràries. («BOE» 235, 
d’1-10-2005.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 23/1986, de 24 de desembre, per la qual s’esta-
bleixen les bases del règim jurídic de les cambres agrà-
ries, va regular les normes bàsiques aplicables a aquestes 
corporacions de dret públic.

La competència estatal per promulgar aquesta Llei 
deriva de l’article 149.1.18a, de la Constitució espanyola, 
segons el qual l’Estat és competent per establir les bases 
del règim jurídic de les administracions públiques. Aques-
tes bases operen únicament com un límit per a les comu-
nitats autònomes, que gaudeixen de competència exclu-
siva sobre les cambres agràries, en virtut de la que la 
Constitució els reconeix sobre agricultura i ramaderia 
(article 148.1.7a de la Constitució), competència que totes 
han assumit a través dels seus estatuts d’autonomia.

En conseqüència, la Llei de derogació es dirigeix a 
eliminar la regulació estatal, però no implica la supressió 
de les cambres, qüestió que correspon al marc de decisió 
de les comunitats autònomes, que són les que han 
d’adoptar la decisió sobre la seva supressió o manteni-
ment, el règim jurídic i, si s’escau, la dissolució i liquida-
ció d’acord amb els processos regulats en la norma auto-
nòmica corresponent.

D’altra banda, la Llei estableix com a funcions pròpies 
de les cambres agràries les d’actuar com a òrgans consul-
tius de les administracions públiques, l’administració dels 
seus recursos propis i del seu patrimoni i aquelles que 
l’Administració Pública competent pugui delegar-los, i, a 
continuació, prohibeix que les cambres assumeixin «fun-
cions de representació, reivindicació i negociació en 
defensa d’interessos professionals i socioeconòmics dels 
pagesos i ramaders», qüestions que corresponen a les 
organitzacions professionals constituïdes lliurement.

A la pèrdua de funcions de les cambres agràries s’afe-
geix un segon motiu que aconsella procedir a la deroga-
ció de la Llei 23/1986, de 24 de desembre. Entre les bases 
que aquesta regula, n’hi ha algunes que constrenyen la 
capacitat de les comunitats autònomes per regular les 
cambres agràries en la forma que millor s’adeqüin i 

puguin servir els interessos del sector agrari en els seus 
territoris respectius, com ara, l’exigència que estableix 
l’article 6 que a cada província hi hagi una cambra agrària 
amb aquest àmbit territorial, opció constitucionalment 
legítima però possiblement innecessària, o alguns dels 
requisits que estableixen els articles 8 i 9 per tenir la con-
dició d’elector i elegible com a membres de les cambres, 
respecte dels quals el Tribunal Constitucional ha negat 
fins i tot que constitueixin normativa bàsica.

De tot això deriva que les comunitats autònomes 
hagin sol·licitat l’eliminació de les bases estatals, perquè 
cadascuna adopti les decisions que consideri més conve-
nients.

La Llei manté, finalment, la representativitat derivada 
de les últimes eleccions a les cambres agràries com a 
mesura transitòria fins que s’estableixi un nou meca-
nisme de mesurament de la representativitat de les orga-
nitzacions professionals agràries.

Article únic. Derogació de la Llei 23/1986, de 24 de 
desembre, per la qual s’estableixen les bases del 
règim jurídic de les cambres agràries.

Es deroga la Llei 23/1986, de 24 de desembre, per la 
qual s’estableixen les bases del règim jurídic de les cam-
bres agràries, i se suprimeix la menció d’aquestes cam-
bres a l’article 15.1.a) de la Llei 12/1983, de 14 d’octubre, 
del procés autonòmic.

Disposició addicional única. Patrimoni de les cambres 
agràries.

Per aplicació del que disposa l’article 39 del Codi civil, 
el patrimoni de les cambres agràries que siguin extingi-
des, a conseqüència de les disposicions legals que puguin 
aprovar les administracions competents, s’ha de destinar 
a finalitats i serveis d’interès general agrari.

Disposició transitòria única. Manteniment de la repre-
sentativitat de les organitzacions professionals agrà-
ries.

1. Són funcions de les organitzacions professionals 
agràries la representació institucional, reivindicació i 
negociació en defensa dels interessos professionals i 
socioeconòmics dels pagesos i ramaders.

2. Dins el termini màxim de dos anys, el Govern ha 
de remetre a les Corts Generals un projecte de llei en el 
qual s’estableixi un nou sistema per a la determinació de 
la representativitat de les organitzacions professionals 
agràries en l’àmbit estatal.

3. Fins que no s’aprovi la llei a què es refereix l’apar-
tat anterior, la participació dels professionals de l’agricul-
tura s’articula a través de les organitzacions professionals 
agràries, lliurement constituïdes, mitjançant procedi-
ments electorals.
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4. Els procediments electorals a què es refereix 
l’apartat anterior s’han de regir per les regles següents:

a) Són electors:
1r Les persones físiques que sent professionals de 

l’agricultura exerceixin pel seu compte l’activitat agrícola, 
ramadera o forestal de manera directa i personal, i cotit-
zin a la Seguretat Social com a conseqüència d’aquestes 
activitats.

2n Les persones jurídiques que tinguin per objecte 
exclusiu, d’acord amb els seus estatuts, i que efectiva-
ment exerceixin l’explotació agrícola, ramadera o fores-
tal.

b) Correspon a les comunitats autònomes la regula-
ció del procediment electoral.

c) La circumscripció electoral ha de ser la que deter-
mini cada comunitat autònoma.

d) Es consideren més representatives, en l’àmbit de 
l’Administració General de l’Estat, les organitzacions pro-
fessionals agràries que hagin obtingut en aquest àmbit 
almenys el 10 per 100 dels vots vàlids en els procediments 
electorals corresponents.

e) Les organitzacions professionals agràries que tin-
guin la condició de més representatives han d’exercir les 
funcions de representació institucional davant les admi-
nistracions, entitats i organismes de caràcter públic.

Disposició final primera. Fonament constitucional.

Aquesta Llei es dicta a l’empara de la competència 
estatal sobre les bases del règim jurídic de les administra-
cions públiques que preveu l’article 149.1.18a de la Cons-
titució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor al cap de trenta dies de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

I DE COOPERACIÓ
 16257 ESMENES de 2003 al Pla d’avaluació de l’estat 

del vaixell, adoptades el 4 de desembre de 
2003 mitjançant la Resolució MEPC 112 (50). 
(«BOE» 235, d’1-10-2005.)

RESOLUCIÓ MEPC.112(50) ADOPTADA EL 4 DE
DESEMBRE DE 2003

Esmenes al Pla d’avaluació de l’estat del vaixell

El Comitè de Protecció del Medi Marí,
Recordant l’article 38 a) del Conveni constitutiu de 

l’Organització Marítima Internacional, article que tracta de 

les funcions que confereixen al Comitè de Protecció del 
Medi Marí (el Comitè) els convenis internacionals relatius 
a la prevenció i la contenció de la contaminació del mar,

Prenent nota de l’article 16 del Conveni internacional 
per prevenir la contaminació pels vaixells, 1973 (d’ara 
endavant denominat «Conveni de 1973») i de l’article VI 
del Protocol de 1978 relatiu al Conveni internacional per 
prevenir la contaminació pels vaixells, 1973 (d’ara enda-
vant denominat «Protocol de 1978»), els quals especifi-
quen conjuntament el procediment d’esmena del Protocol 
de 1978 i confereixen a l’òrgan competent de l’Organitza-
ció la funció d’examinar i adoptar esmenes al Conveni de 
1973, modificat pel Protocol de 1978 (MARPOL 73/78),

Prenent nota així mateix que la regla 13G de l’annex I 
del MARPOL 73/78 estipula que el Pla d’avaluació de l’es-
tat del vaixell, adoptat mitjançant la Resolució 
MEPC.94(46), es pot esmenar amb la condició que les 
esmenes s’adoptin, entrin en vigor i adquireixin efectivi-
tat, de conformitat amb les disposicions de l’article 16 del 
Conveni de 1973 relatives als procediments d’esmena 
aplicables a l’apèndix d’un annex,

Recordant així mateix la Resolució MEPC.99(48), mit-
jançant la qual el Comitè va adoptar esmenes al Pla d’ava-
luació de l’estat del vaixell, de conformitat amb les dispo-
sicions de l’article 16 del Conveni de 1973 relatives als 
procediments d’esmena aplicables a l’apèndix d’un 
annex,

Havent adoptat, en el 50è període de sessions, esme-
nes a la regla 13G de l’annex I del MARPOL 73/78 mitjan-
çant la Resolució MEPC.111(50) per tal d’accelerar la reti-
rada progressiva dels vaixells tanc de buc senzill per 
intentar reforçar més la protecció del medi marí,

Reconeixent la necessitat d’esmenar el Pla d’avalua-
ció de l’estat del vaixell amb la finalitat d’aplicar les esme-
nes a la regla 13G i a la nova regla 13H de l’annex I del 
MARPOL 73/78, adoptades mitjançant la Resolució 
MEPC.111(50),

Havent examinat, en el 50è període de sessions, les 
propostes d’esmena al Pla d’avaluació de l’estat del vai-
xell,

1. Adopta, de conformitat amb l’article 16 2) d) del 
Conveni de 1973, les esmenes al Pla d’avaluació de l’estat 
del vaixell, el text de les quals figura a l’annex d’aquesta 
Resolució;

2. Decideix, de conformitat amb el que disposa l’arti-
cle 16 2) f) iii) del Conveni de 1973, que les esmenes es 
consideren acceptades el 4 d’octubre de 2004, llevat que, 
abans d’aquesta data, un terç almenys de les parts en el 
MARPOL 73/78, o les parts les flotes mercants de les quals 
combinades representin com a mínim el 50% del tonatge 
brut de la flota mercant mundial, hagin notificat a l’Orga-
nització que rebutgen les esmenes;

3. Invita les parts en el MARPOL 73/78 que prenguin 
nota que, de conformitat amb l’article 16 2) g) ii) del Con-
veni de 1973, aquestes esmenes entren en vigor el 5 
d’abril de 2005 una vegada acceptades, de conformitat 
amb el que preveu el paràgraf 2 anterior;

4. Demana al secretari general que, d’acord amb l’ar-
ticle 16 2) e) del Conveni de 1973, transmeti a totes les 
parts en el MARPOL 73/78 còpies certificades d’aquesta 
Resolució i el text de les esmenes que figura a l’annex;

5. També demana al secretari general que remeti 
còpies d’aquesta Resolució i de l’annex als membres de 
l’Organització que no són parts en el MARPOL 73/78;

6. Invita el Comitè de Seguretat Marítima que pren-
gui nota de les esmenes al Pla d’avaluació de l’estat del 
vaixell;

7. Insta el Comitè de Seguretat Marítima que, amb 
caràcter prioritari, procedeixi a l’examen de les directrius 
sobre el programa millorat d’inspeccions durant els reco-
neixements de vaixells de càrrega a granel i petroliers 
(d’ara endavant denominades «Directrius»), adoptades 


