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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
15472 Reial decret 1696/2012, de 21 de desembre, pel qual es modifica la definició 

que conté l’apartat 6 de l’article 2 del Reial decret 1216/1997, de 18 de juliol, 
pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en el 
treball a bord dels vaixells de pesca.

El 7 d’agost de 1997 es va publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» el Reial decret 
1216/1997, que incorporava a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 93/103/CE del 
Consell, de 23 de novembre de 1993, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en el treball a bord dels vaixells de pesca.

El 19 de maig de 2008 la Comissió Europea va sol·licitar informació a l’Administració 
espanyola a través del Projecte EU Pilot en la qual se sol·licitava informació sobre 
determinats aspectes relatius a la transposició de la Directiva.

Després dels aclariments facilitats, la Comissió encara va seguir tenint dubtes sobre 
algunes qüestions i va enviar el 15 de maig de 2009 una carta de citació a termini, a la 
qual va seguir el 22 de març de 2010 un dictamen motivat.

Cursats a la Comissió els aclariments pertinents per part dels departaments afectats, 
van subsistir les objeccions respecte de la transposició de l’article 2.f) de la Directiva, pel 
fet de considerar la Comissió que la definició que s’encunyava a l’article 2.6 del Reial 
decret 1216/1997 no s’ajustava fidelment al concepte de l’article 2.f) de la Directiva.

Finalment, la Comissió va emetre, amb data 31 de maig de 2012, un dictamen motivat 
complementari en el qual s’ordena al Regne d’Espanya transposar correctament, a criteri 
de la Comissió, l’article 2.f) de la Directiva.

Aquest Reial decret té per objecte donar compliment al que exigeix el Dictamen 
motivat abans esmentat, i s’ha de precisar que es tracta d’una norma merament aclaridora, 
que facilita la claredat jurídica del text en puntualitzar el sentit exacte en què s’ha 
d’entendre la definició d’armador.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Foment, d’Ocupació i Seguretat Social i 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 21 de desembre de 2012,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1216/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball a bord dels 
vaixells de pesca.

L’apartat 6 de l’article 2 del Reial decret 1216/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball a bord dels vaixells 
de pesca, queda redactat en els termes següents:

«6. Armador: El propietari registrat d’un vaixell, excepte quan el vaixell sigui 
noliejat amb cessió de la gestió nàutica o sigui gestionat, totalment o parcial, per 
una persona física o jurídica diferent del propietari registrat en virtut d’un acord de 
gestió; en aquest cas, es considerarà que l’armador és, segons correspongui, el 
noliejador a qui s’ha cedit la gestió nàutica del vaixell o la persona física o jurídica 
que efectua la gestió del vaixell.»
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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions que s’oposin, contravinguin o resultin 
incompatibles amb el que disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1. 7a i 20a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat, respectivament, la competència en matèria de 
legislació laboral i de marina mercant.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de desembre de 2012.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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