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personal en el qual s’han de consignar els elements 
següents:

a) Resultats parcials d’avaluació, en cas que s’hagin 
emès en aquest període.

b) Aplicació, si s’escau, de mesures educatives com-
plementàries de reforç i suport, així com les adaptacions 
curriculars realitzades.

c) Totes les observacions que es considerin oportu-
nes sobre el progrés general de l’alumne.

2. L’informe personal per trasllat l’ha d’elaborar i sig-
nar el tutor, amb el vistiplau del director, a partir de les 
dades que facilitin els professors de les àrees, matèries o 
mòduls.

Disposició addicional única. Dades personals de l’alumnat.

Pel que fa a l’obtenció de les dades personals de 
l’alumnat, a la cessió d’aquestes dades d’uns centres a 
uns altres i a la seva seguretat i confidencialitat, cal atenir-
se al que disposa la legislació vigent en matèria de protec-
ció de dades de caràcter personal i, en tot cas, al que 
estableix la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei 
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Disposició transitòria primera. Validesa del llibre d’esco-
laritat de l’ensenyament bàsic.

Els llibres d’escolaritat de l’ensenyament bàsic tenen 
els efectes d’acreditació que estableix la legislació vigent 
fins a la finalització del curs 2006-2007. S’han de tancar 
mitjançant la diligència oportuna en finalitzar el curs 
esmentat, i s’han d’inutilitzar les pàgines restants. Quan 
l’obertura de l’historial acadèmic suposi la continuació de 
l’anterior llibre d’escolaritat de l’ensenyament bàsic, se 
n’han de reflectir la sèrie i el número a l’historial acadèmic 
esmentat. Aquestes circumstàncies s’han de reflectir 
també a l’expedient acadèmic corresponent.

Disposició transitòria segona. Vigència normativa.

1. Fins al terme de l’any acadèmic 2006/2007, els ele-
ments bàsics d’avaluació, així com els requisits formals 
derivats del procés d’avaluació que són necessaris per 
garantir la mobilitat de l’alumnat d’educació secundària 
obligatòria, s’han de regular segons el que estableix l’Or-
dre ECD/1923/2003, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen 
els elements bàsics dels documents d’avaluació, dels 
ensenyaments escolars de règim general regulats per la 
Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de 
l’educació, així com els requisits formals derivats del pro-
cés d’avaluació que són necessaris per garantir la mobili-
tat dels alumnes.

2. Fins al terme de l’any acadèmic 2006/2007, els ele-
ments bàsics d’avaluació, així com els requisits formals 
derivats del procés d’avaluació que són necessaris per 
garantir la mobilitat de l’alumnat d’educació primària, 
s’han de regular segons el que estableix l’Ordre de 30 
d’octubre de 1992, per la qual s’estableixen els elements 
bàsics dels informes d’avaluació, dels ensenyaments de 
règim general regulats per la Llei orgànica 1/1990, de 3 
d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, així 
com els requisits formals derivats del procés d’avaluació 
que són necessaris per garantir la mobilitat dels alum-
nes.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queda derogada l’Ordre ECD/1923/2003, de 8 de 
juliol, per la qual s’estableixen els elements bàsics dels 
documents d’avaluació, dels ensenyaments escolars de 
règim general regulats per la Llei orgànica 10/2002, de 23 

de desembre, de qualitat de l’educació, així com els requi-
sits formals derivats del procés d’avaluació que són 
necessaris per garantir la mobilitat dels alumnes, d’acord 
amb el que estableix la disposició transitòria segona 
d’aquesta Ordre.

2. Queda derogada l’Ordre de 30 d’octubre de 1992, 
per la qual s’estableixen els elements bàsics dels infor-
mes d’avaluació, dels ensenyaments de règim general 
regulats per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’or-
denació general del sistema educatiu, així com els requi-
sits formals derivats del procés d’avaluació que són 
necessaris per garantir la mobilitat dels alumnes, pel que 
fa a l’educació bàsica, d’acord amb el que estableix la 
disposició transitòria segona d’aquesta Ordre.

3. Queden derogades les altres disposicions del 
mateix rang o inferior que s’oposin al que estableix 
aquesta Ordre.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre, que té caràcter de norma bàsica, 
excepte en els articles primer, número 3, tercer (números 
2, 3, 4, 5, 6 i 7), quart (números 2 i 3), cinquè, número 5, 
sisè, número 5, i vuitè, número 2, es dicta a l’empara de 
l’article 149.1.30a de la Constitució i en virtut del que dis-
posen l’article 12.1 del Reial decret 1513/2006, de 7 de 
desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments 
mínims de l’educació primària, i l’article 16 del Reial 
decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’establei-
xen els ensenyaments mínims corresponents a l’educació 
secundària obligatòria.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 19 de juny de 2007.–La ministra d’Educació i 
Ciència, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo. 

CAP DE L’ESTAT
 12350 LLEI 9/2007, de 22 de juny, sobre regularització 

i actualització d’inscripcions d’embarcacions 
pesqueres en el Registre de vaixells i empreses 
navilieres i en el Cens de la flota pesquera ope-
rativa. («BOE» 150, de 23-6-2007.)

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

El Cens de la flota pesquera operativa i el Registre de 
vaixells 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 què consten les dades relatives a les seves 
característiques tècniques i estructurals i als armadors i 
propietaris.

La fiabilitat de la informació que contenen aquests 
registres és essencial, entre altres raons, per poder por-
tar a terme un control exhaustiu i una constatació pre-
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cisa de l’esforç pesquer de la flota nacional, exigit per la 
legislació comunitària i nacional continguda en diverses 
normes, entre les quals es pot esmentar el Reglament 
(CE) núm. 2792/1999 del Consell, de 17 de desembre de 1999, 
pel qual es defineixen 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’ex-
plotació 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 
l’inscrit en aquests 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 buc.

L’article 113 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, va 
regular la realització d’una actualització extraordinària de 
les inscripcions en el Registre de vaixells 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 resoldre i notifi-
car el procediment.

Així mateix, la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, a l’arti-
cle 112, apartat tretze, va modificar la disposició addicio-
nal 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 concedir als propietaris o 
armadors de vaixells de pesca un termini màxim de sis 
mesos perquè sol·licitessin la reactivació de la seva 
embarcació en el Cens de la flota pesquera operativa.

Aquestes mesures no van tenir l’efecte previst de 
regularització de la flota pesquera i d’actualització de vai-
xells irregulars, en acollir-s’hi un nombre reduït d’arma-
dors.

Per l’Acord del Consell de Ministres de 29 d’abril de 2005, 
es van establir actuacions conjuntes entre el Ministeri de 
Foment, el Ministeri de Treball i Afers Socials, i el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per millorar la segure-
tat dels vaixells pesquers.

Aquest Acord preveu, dins l’àrea d’ordenació i control 
de l’activitat maritimopesquera, l’establiment d’un marc 
d’actuació conjunt davant les modificacions realitzades 
en els vaixells de pesca que no tinguin l’autorització pre-
ceptiva.

Per tot això, es considera necessari articular les mesu-
res conduents a l’actualització dels registres en què estan 
inscrits els vaixells pesquers, de manera que s’actualitzin 
les dades respecte de les quals hi hagi hagut variacions 
que no hi estiguin reflectides.

En el cas que els canvis suposin increments d’arqueig 
o potència propulsora, s’han d’aportar en els casos esta-
blerts les unitats operatives pesqueres equivalents que 
compensin els esmentats increments, d’acord amb els 
criteris aplicables a la construcció i modernització de vai-
xells pesquers establerts a la normativa nacional i comu-
nitària.

La Llei determina les condicions per a la regularització 
i actualització, i articula un procediment unificat per a la 
tramitació dels expedients a què han de donar lloc la 
regularització i l’actualització, en la tramitació de les quals 
han de participar els òrgans competents de les comuni-
tats autònomes, les capitanies marítimes i el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

S’introdueixen determinades novetats en aquest pro-
cediment respecte a l’establert per al procés de regularit-
zació que preveu la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, per tal 

d’assolir un major grau de compliment de l’objectiu per-
seguit per la mesura.

Així, es pot destacar, com a novetat, que l’actual pro-
cediment ha de ser impulsat per les comunitats autòno-
mes, de manera que aquestes adquireixen un paper 
essencial en la coordinació de la tramitació. Així mateix, 
els terminis de tramitació i resolució han estat ampliats, 
atesa la complexitat del procés i tenint en compte que la 
insuficiència dels terminis de l’anterior procés de regula-
rització va contribuir, en part, que la mesura no obtingués 
l’èxit esperat.

Igualment, i també amb l’ànim de millorar les expec-
tatives d’èxit d’aquesta regularització, s’introdueix la 
cancel·lació d’ofici de les inscripcions dels vaixells que no 
s’acullin al procediment de regularització i actualització 
de les inscripcions en el Cens de la flota pesquera opera-
tiva i en el Registre de vaixells i empreses navilieres, de 
manera que no poden ser autoritzats i despatxats per a la 
pesca.

Article 1. Objecte.

1. És objecte d’aquesta Llei la regularització i actua-
lització de les inscripcions en el Registre de vaixells i 
empreses navilieres, que depèn del Ministeri de Foment, 
així com en el Cens de la flota pesquera operativa, que 
depèn del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de 
les embarcacions de pesca en què el material del buc, la 
potència propulsora o els valors d’eslora, mànega, puntal 
o arqueig no coincideixin amb les corresponents dades 
registrals.

2. La regularització i actualització de la inscripció en 
el Cens de la flota pesquera operativa només és proce-
dent quan s’hagi resolt favorablement la sol·licitud de 
regularització i actualització de la inscripció en el Registre 
de vaixells i empreses navilieres.

3. En cap cas la regularització o actualització del 
Registre o Cens perjudica els drets adquirits per un tercer 
a títol onerós i de bona fe durant la vigència de l’assenta-
ment que es rectifiqui.

Article 2. Condicions de regularització prèvies a l’actua-
lització.

1. Si les variacions produïdes respecte a les dades 
inscrites suposen un increment de l’arqueig o la potència 
propulsora del vaixell, els propietaris o armadors han 
d’aportar com a baixa les unitats pesqueres operatives 
necessàries per compensar els increments, d’acord amb 
els criteris aplicables a la construcció i modernització de 
vaixells pesquers que estableix la normativa bàsica esta-
tal en matèria d’ordenació del sector pesquer.

Les baixes aportades han de ser de la mateixa modali-
tat de pesca que l’embarcació que es pretén regularitzar i 
han de ser desballestades necessàriament.

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

2. Per a la determinació de les variacions d’arqueig 
en vaixells de menys de 15 metres d’eslora total, quan 
l’eslora total no estigui definida en el full d’assentament 
del Registre de vaixells i empreses navilieres, aquesta es 
calcula incrementant, fins a un màxim d’un 25 per cent, 
l’eslora entre perpendiculars, sense que, en cap cas, el 
valor obtingut pugui sobrepassar els 15 metres, ni l’eslora 
total real que s’hagi mesurat.

Si l’eslora que figura en el full d’assentament no està 
definida, aquesta es considera eslora entre perpendicu-
lars.

3. S’admeten com a tolerància en arqueig i potència 
propulsora, variacions inferiors o iguals a 0,8 tones de 
registre brut i fins a 20 cavalls de vapor de potència pro-



Suplement núm. 21 Dilluns 2 juliol 2007 2911

pulsora, i els propietaris han d’aportar les diferències 
superiors a 0,8 tones, sense sobrepassar les potències 
màximes que estableix la normativa bàsica estatal en 
matèria d’ordenació del sector pesquer. En les embarcaci-
ons de menys de 10 metres d’eslora s’admet com a tole-
rància en arqueig una variació de fins a una tona de regis-
tre brut aplicada en el mateix sentit exposat ante -
riorment.

4. El vaixell ha de reunir les condicions de navegabi-
litat i seguretat exigides per la normativa aplicable i supe-
rar el reconeixement que es practiqui amb aquesta finali-
tat.

Article 3. Singularitat de l’actualització.

L’actualització de la inscripció d’un vaixell pesquer 
només es pot portar a terme una sola vegada en la seva 
vida útil.

No es poden acollir a aquesta actualització els vaixells 
que s’hagin regularitzat amb anterioritat.

Article 4. Sol·licituds.

Els armadors o propietaris de vaixells pesquers han 
de sol·licitar la regularització i actualització de les inscrip-
cions dels seus vaixells davant l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma on el vaixell tingui el port base, en el 
termini de quatre mesos a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei. El model de sol·licitud es pot obtenir direc-
tament de l’Administració autonòmica o a través d’Inter-
net.

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, ha de sol·licitar a la Capitania 
Marítima del port base del vaixell un informe sobre les 
variacions de l’embarcació respecte a l’inscrit en el Regis-
tre de vaixells i empreses navilieres.

2. La Capitania Marítima ha de determinar en el dit 
informe les dimensions reals de l’embarcació pesquera, 
quantificar les variacions existents i verificar les seves 
condicions de navegabilitat; així mateix, l’embarcació ha 
de superar un reconeixement extraordinari per motius de 
seguretat marítima.

L’informe de la Capitania Marítima ha de ser emès en 
el termini de sis mesos des de la seva sol·licitud per la 
comunitat autònoma.

La Capitania Marítima ha de remetre l’informe a la 
comunitat autònoma i a l’interessat, i concedir-li un ter-
mini de dos mesos per a l’esmena de les objeccions que 
es puguin esmenar per obtenir aquest reconeixement. 
Durant el transcurs d’aquest termini s’entén suspès el 
procediment.

3. A la vista de l’informe de la Capitania Marítima, 
l’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de sol-
licitar a l’armador o propietari la formalització de l’aporta-
ció de les baixes necessàries, de conformitat amb el que 
estableix la normativa bàsica estatal en matèria d’ordena-
ció del sector pesquer, i ha de remetre l’expedient com-
plet 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 ha 
d’emetre en el termini de dos mesos, un informe sobre els 
aspectes relacionats amb la competència estatal en matè-
ria de pesca marítima.

Article 6. Resolució.

1. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha 
de resoldre l’expedient i notificar als interessats, en el 
termini de dos mesos, la resolució sobre la regularització 
del vaixell pesquer des del punt de vista de l’ordenació 
del sector pesquer. Així mateix, ha de remetre la resolució 
a la Capitania Marítima corresponent.

2. Les capitanies marítimes han de resoldre 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 vaixells i empreses 
navilieres.

3. La Capitania Marítima corresponent ha de remetre 
una còpia de la seva resolució al Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, per a l’actualització de les dades 
registrades en el Cens de la flota pesquera operativa, en 
el termini de dos mesos, i a les comunitats autònomes per 
a la seva notificació als interessats.

4. El termini màxim per resoldre el procediment 
d’actualització de les inscripcions en el Registre de vai-
xells i empreses navilieres és de dos anys. El còmput del 
termini s’inicia en la data de presentació de la sol·licitud a 
què es refereix l’article 4, de manera que transcorreguts 
dos anys sense que la comunitat autònoma hagi notificat 
a l’interessat la resolució final del procediment, en els 
termes que preveu l’apartat 3 d’aquest article, s’entén 
desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

Article 7. Inclusió en el Cens de la flota pesquera operativa.

1. Els propietaris o armadors dels vaixells objecte de 
regularització que no figurin inscrits en el Cens de la flota 
pesquera operativa han de sol·licitar al Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació la seva inclusió en l’esmentat 
Cens, de conformitat amb el procediment que estableixi 
aquest departament.

2. Poden presentar la sol·licitud en el termini de qua-
tre mesos des de la notificació per la comunitat autònoma 
respectiva de la resolució a què es refereix l’article 6.3.

Article 8. Permanència en l’activitat.

Els vaixells regularitzats han d’exercir l’activitat pes-
quera de manera continuada i estar d’alta en el Cens de la 
flota pesquera operativa i en el Registre de vaixells i 
empreses navilieres durant, com a mínim, dos anys per 
poder ser aportats com a baixa en els procediments de 
construcció o modernització de vaixells pesquers, sempre 
que reuneixin els requisits establerts per a això.

Article 9. Conseqüències de la resolució desfavorable.

Als vaixells que no superin el procediment d’actualit-
zació o els armadors o propietaris dels quals no hagin 
sol·licitat el seu inici, se’ls ha de donar de baixa d’ofici en 
el Cens de la flota pesquera operativa i en el Registre de 
vaixells i empreses navilieres, de manera que no poden 
ser autoritzats ni despatxats per a l’exercici de la pesca.

Disposició addicional única. Ajudes.

Els armadors o propietaris no tenen dret a cap tipus 
d’ajuda estructural finançada amb fons públics per afron-
tar de les despeses derivades de la regularització i actua-
lització registral de les seves embarcacions.

Disposició final primera. Títol competencial.

1. Aquesta Llei es dicta a l’empara del que disposa 
l’article 149.1.19a i 20a de la Constitució, que atribueix a 
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l’Estat competència en matèria de pesca marítima, sense 
perjudici de les competències que en l’ordenació del sec-
tor pesquer s’atribueixin a les comunitats autònomes, i 
marina mercant.

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

Constitueixen normativa bàsica en matèria d’ordena-
ció 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.

Constitueixen 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 desplegament.

1. S’habilita el Govern perquè, en cas que sigui 
necessari, pugui regular futures actuacions de regularitza-
ció o actualització de les inscripcions en el Registre de 
vaixells i empreses navilieres, així com del Cens de la 
flota pesquera operativa d’embarcacions de pesca.

2. S’autoritza el Govern i, si s’escau, els ministres de 
Foment i d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè, en 
l’àmbit de les seves competències, dictin totes les dispo-
sicions o actes que siguin necessaris per al desplegament 
i l’aplicació d’aquesta Llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà 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.

Madrid, 22 de juny de 2007.

JUAN CARLOS R.

La president del Govern

en funciones,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 
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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.

PREÀMBUL

I

S’inicia el segle XXI amb una nova concepció i defini-
ció de la lectura i del llibre. Durant segles, el llibre ha 
mantingut un format singular i únic, de la mateixa manera 
que es definia la lectura com l’exercici lector que realitzen 
els individus sobre els continguts del llibre. En l’actualitat, 
es concep la lectura com una eina bàsica per al desenvo-
lupament de la personalitat i també com a instrument per 
a la socialització; és a dir, com a element essencial per a la 
capacitació i la convivència democràtica, per desenvolu-
par-se en la «societat de la informació». La ciutadania, a 
través de nombrosos mitjans i recursos, rep abundància 

d’informació; però, en aquest context, és necessari dispo-
sar de l’habilitat necessària per transformar la informació 
en coneixements, i aquesta capacitat s’aconsegueix grà-
cies a l’hàbit lector. Només d’aquesta manera els ciuta-
dans poden aspirar a participar i gaudir en igualtat de les 
possibilitats que ofereix la «societat del coneixement»: 
llegir és triar perspectives des de les quals es pugui situar 
la nostra mirada invitant a reflexionar, a pensar i a crear.

Aquesta Llei de la lectura, del llibre i de les bibliote-
ques neix, doncs, dins el marc que avala la Constitució a 
favor dels principis que promouen la convivència. Sor-
geix com a mesura que atén la pluralitat de matisos que 
enclou el concepte de «lectura» i com a reconeixement de 
la diversitat de formats que ofereix el concepte de «lli-
bre». Atès que és necessària una adequació a la nova 
realitat, és necessari redefinir alguns conceptes essenci-
als, i ampliar-ne el camp semàntic i que s’imposen neces-
sàriament a la nova realitat, objecte d’aquesta Llei.

La lectura, com a procés de descodificació mitjançant 
el qual una persona comprèn i interioritza el sentit de sig-
nes i aconsegueix obtenir informació i coneixement, ha 
de ser accessible a tota la societat; ha de ser, per tant, un 
dret que permeti accedir al coneixement a tota la ciutada-
nia en condicions d’igualtat. La lectura enriqueix i desen-
volupa la necessària capacitat crítica de les persones; per 
això després de l’acte de la lectura, a més dels valors 
cívics que implica, comporta una adquisició d’habilitats 
que dota els individus dels recursos necessaris per al seu 
desenvolupament com a persones: la vida quotidiana ha 
d’estar condicionada per la capacitat lectora que contribu-
eixi al perfeccionament dels éssers humans.

Tanta densitat de riqueses exigeix aprenentatge i 
esforç per part dels individus, per això es pretén que el 
gaudi d’aquestes riqueses vagi tan lluny com la biografia 
completa de qualsevol ciutadà.

Aquesta Llei aspira a recollir els valors insubstituïbles 
de la lectura i els seus contextos, per tant reconeix i pro-
mou les accions tendents a propiciar la seva adquisició i a 
desenvolupar hàbits lectors, des de tots els ordres i admi-
nistracions, respectant les competències de cadascuna 
d’aquestes, a fi que s’aconsegueixi la màxima eficàcia 
possible i la teleologia desitjable: una societat lectora.

Aquesta acció, doncs, no té data de caducitat, per tant 
–sigui des del sector públic, tant des d’àmbits culturals i 
educatius, com des de polítiques socials, o sigui des del 
sector privat–, es tracta d’una tasca inexcusable que 
incumbeix a tots. Als països de la Unió Europea s’està 
prestant gran atenció al foment de la lectura, i el nostre 
model de referència és el d’aquells països que assoleixen 
els millors índexs entre la població potencialment lectora. 
També al nostre país, en els últims anys, la lectura ha 
adquirit un protagonisme creixent quant a la seva funció i 
importància. L’Administració General de l’Estat, les admi-
nistracions autonòmiques i les entitats locals han impul-
sat, al costat de la col·laboració necessària del sector del 
llibre, nombroses iniciatives. Així, la inquietud per la lec-
tura ha multiplicat la seva presència en els mitjans de 
comunicació, fòrums i entitats de diferent signe i ha estat 
objecte de preocupació i debat en tota la societat, especi-
alment en l’àmbit escolar. La lectura i el seu foment es 
consideren una eina bàsica per a l’exercici del dret a l’edu-
cació i a la cultura en el marc de la societat de la informa-
ció, per això diversos plans estenen al seu foment i subrat-
llen el seu interès en la vida quotidiana de la societat, així 
com el paper fonamental que els mitjans de comunicació, 
especialment els de titularitat pública, han de tenir en la 
promoció i el foment de l’hàbit lector i el llibre.

Una de les fites més importants d’aquest debat al vol-
tant a la lectura va ser el produït arran dels resultats de 
diversos informes d’organismes internacionals, unes 
dades que qüestionaven la comprensió lectora entre els 
escolars adolescents espanyols. Però aquestes dades van 
tenir un efecte positiu, perquè van contribuir a assenyalar 


