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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
2209

Reial decret 114/2013, de 15 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre
nacional d’infraccions greus a la política pesquera comuna, s’estableixen les
normes d’aplicació del sistema de punts i s’actualitzen els imports de les
sancions que preveu la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de
l’Estat.

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, estableix com a objectiu de la política pesquera comuna garantir una
explotació dels recursos aquàtics vius que faciliti unes condicions econòmiques,
mediambientals i socials sostenibles.
La pesca il·legal, no declarada, o no reglamentada (INDNR o IUU, en les seves sigles
en anglès) s’ha convertit en una de les amenaces més grans a l’explotació sostenible dels
recursos aquàtics vius i per a la biodiversitat marina, i contravé tant els principis que
regeixen la política pesquera comuna com els esforços internacionals per aconseguir un
millor govern dels mars, d’acord amb el principi que fixa la Convenció de les Nacions
Unides sobre el Dret del Mar, fet a Montego Bay el dia 10 de desembre de 1982, de la
qual el Regne d’Espanya n’és part.
Així, tant la legislació comunitària com la nacional han desenvolupat una sèrie
d’instruments per portar a terme aquest objectiu, entre els quals s’inclou l’establiment d’un
règim d’infraccions i sancions encaminat, des de la perspectiva punitiva i preventiva, a
garantir els sistemes de gestió de les pesqueries.
El Reglament (CE) núm. 1224/2009 del Consell, de 20 de novembre de 2009, pel qual
s’estableix un règim comunitari de control per garantir el compliment de les normes de la
política pesquera comuna, descriu a l’article 90 una sèrie d’infraccions greus i indica que
a més d’aquestes també es consideren infraccions greus, a efectes del Reglament
esmentat, les que preveu l’article 42 del Reglament (CE) núm. 1005/2008, del Consell, de
29 de setembre de 2008, pel qual s’estableix un sistema comunitari per prevenir,
desencoratjar i eliminar la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada, que ha de
determinar l’autoritat competent de l’Estat membre depenent de la seva gravetat.
La necessitat d’un sistema unitari de punts assignats a les conductes tipificades com
a infraccions greus es fa patent davant del fet que la normativa comunitària imposa als
estats membres vetllar pel seu compliment en les seves aigües jurisdiccionals, tant dels
seus vaixells com dels d’altres estats membres i països tercers. Per això, és necessari
definir un marc unitari d’infraccions i punts dirigit a assegurar de manera homogènia i en
condicions d’igualtat l’interès general i establir les garanties de certesa jurídica
imprescindibles que permetin a les comunitats autònomes l’exercici de la seva potestat
sancionadora en el seu àmbit competencial.
La determinació d’aquesta gravetat es fa en virtut dels criteris que estableix l’article 90
del Reglament (CE) núm. 1224/2009, de 20 de novembre de 2009, que són
substancialment els mateixos que preveu el nostre ordenament jurídic en matèria de
règim sancionador. Aquesta correlació garanteix l’adequació entre la gravetat dels fets
constitutius d’infracció i la sanció aplicada, en nom del principi de proporcionalitat, que
consagra l’article 131 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i que és un principi de
caràcter bàsic, aplicable a totes les administracions públiques.
El Reglament (CE) núm. 1224/2009 del Consell, de 20 de novembre de 2009,
estableix a l’article 92 que els estats membres han d’aplicar un sistema de punts per les
infraccions greus a què es refereix l’article 42.1 a), del Reglament (CE) núm. 1005/2008,
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del Consell, de 29 de setembre de 2008. D’acord amb aquest sistema de punts, s’ha
d’imposar al titular d’una llicència de pesca un nombre de punts com a conseqüència de
la comissió d’infraccions de les normes de la política pesquera comuna. L’acumulació
d’un determinat nombre de punts pel titular d’una llicència de pesca dóna lloc
automàticament a la seva suspensió durant els períodes corresponents que preveu
l’article 92.3 del Reglament (CE) núm. 1224/2009 del Consell, de 20 de novembre de
2009, i fins i tot es pot arribar a la seva retirada permanent.
Aquesta regulació comunitària es desplega en el Reglament (UE) núm. 404/2011 de
la Comissió, de 8 d’abril de 2011, pel qual s’estableixen les normes de desplegament del
Reglament (CE) núm. 1224 /2009 del Consell, de 20 de novembre de 2009.
A més, l’article 92.6 del Reglament (CE) núm. 1224/2009 del Consell, de 20 de
novembre de 2009, disposa que els estats membres han d’establir un sistema de punts
d’acord amb el qual s’assigni un nombre de punts adequats al capità o patró d’un vaixell
que cometi una infracció greu de les normes de la política pesquera comuna, mecanisme
que es preveu a l’article 8 de la norma.
Mitjançant aquest Reial decret es dóna compliment al que disposa l’article esmentat
en relació amb l’article 134 del Reglament (UE) núm. 404/2011, de 8 d’abril de 2011.
L’assignació de punts esmentada pot comportar la inhabilitació per a l’exercici de la
professió en els supòsits i pels períodes que recull aquest Reial decret.
L’article 93 del Reglament (CE) núm. 1224/2009, de 20 de novembre de 2009,
assenyala que els estats membres han d’anotar en un registre nacional totes les
infraccions de les normes de la política pesquera comuna comeses per vaixells que
enarborin el seu pavelló o pels seus nacionals, i han d’indicar les sancions imposades i el
nombre de punts assignats.
Les sancions comunitàries tenen caràcter accessori, atès que aquestes no són
autònomes, sinó que només es poden imposar en els casos en què l’Estat hagi sancionat
una conducta tipificada com a infracció en el seu ordenament intern.
Així mateix, estableix que els estats membres han d’anotar en aquest registre les
infraccions comeses per vaixells pesquers que enarborin el seu pavelló o pels seus
nacionals que siguin objecte de diligències en altres estats membres, prèvia notificació de
la resolució definitiva adoptada per l’Estat membre competent.
El Registre que regula aquest Reial decret inclou, per tant, totes les infraccions a les
normes de la política pesquera comuna que es considerin greus i que estiguin definides
en el Reglament (CE) 1224/2009, de 20 de novembre de 2009, i a l’annex XXX del
Reglament 404/2011, de 8 d’abril de 2011, tant si es cometen en aigües exteriors com en
aigües interiors.
La regulació del registre té conseqüències importants en la millora de la coordinació
entre els estats membres en la lluita contra les infraccions en matèria de pesca,
singularment en els casos en què constitueixin pesca INDNR.
Aquest Reial decret regula, a més, el procediment pel qual la Secretaria General de
Pesca ha de remetre la informació requerida per un altre Estat membre o la Comissió
Europea sobre l’existència d’infraccions i sancions anotades en el registre referent a
vaixells que enarborin el seu pavelló o als seus nacionals, i facilitar així la coordinació en
la política de protecció pesquera a escala comunitària.
Finalment, es procedeix a l’actualització dels imports de les sancions pecuniàries que
preveu l’article 102 de la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat, d’acord
amb l’habilitació concedida al Govern en la disposició final primera de la norma
esmentada. És necessari adequar els imports que preveu la norma, inalterats durant més
d’una dècada, evitant que la seva quantia actual suposi una minva de l’efectivitat
preventiva i punitiva de les normes repressives de les conductes il·legals en matèria
pesquera, així com ajustar la normativa nacional a la normativa comunitària, que exigeix
que les sancions siguin suficientment dissuasòries.
L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha emès un informe sobre aquesta
disposició, d’acord amb l’article 37 h) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.
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En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb
l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 15
de febrer de 2013,
DISPOSO:
Article 1.

Objecte.

1. Aquest Reial decret té per objecte:
a) Crear i regular el Registre nacional d’infraccions greus a la política pesquera
comuna, en compliment de l’article 93 del Reglament (CE) núm. 1224/2009 del Consell,
de 20 de novembre de 2009, pel qual s’estableix un règim comunitari de control per
garantir el compliment de les normes de la política pesquera comuna.
b) Establir les normes de desplegament necessàries per aplicar el sistema de punts
per a infraccions greus que regula l’article 92 del Reglament (CE) núm. 1224/2009, de 20
de novembre de 2009, i que despleguen els articles 125 a 134 del Reglament (UE) núm.
404/2011, pel qual s’estableixen les normes de desplegament del Reglament (CE) núm.
1224/2009 del Consell, de 20 de novembre de 2009.
c) Actualitzar els imports de les sancions pecuniàries que preveu l’article 102 de la
Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat.
Article 2. Registre nacional d’infraccions greus a la política pesquera comuna. Naturalesa
jurídica, àmbit d’aplicació i contingut.
1. Es crea el Registre nacional d’infraccions greus a la política pesquera comuna en
matèria de pesca marítima, pesca en aigües interiors i marisqueig com a registre
administratiu oficial de caràcter públic.
2. El Registre queda adscrit a la Secretaria General de Pesca del Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a la qual se n’encomana la gestió, conservació i
manteniment.
3. En aquest Registre s’hi han d’anotar, d’acord amb el que disposa l’article 93 del
Reglament (CE) núm. 1224/2009 del Consell, de 20 de novembre de 2009, i prèvia
notificació de la resolució sancionadora definitiva adoptada per l’autoritat competent:
a) Les infraccions que es cometin tant en aigües exteriors com en aigües interiors
per vaixells que enarborin pavelló espanyol o per nacionals i s’han d’indicar a més les
sancions imposades i el nombre de punts assignats dins del programa de punts que
estableix l’annex XXX del Reglament (UE) núm. 404/2011 de la Comissió, de 8 d’abril de
2011.
b) Les infraccions comeses per vaixells pesquers que enarborin pavelló espanyol o
per nacionals que siguin objecte de diligències en altres estats membres.
4. El Registre ha de contenir els aspectes que es detallen a l’annex d’aquest Reial
decret.
5. El Registre s’ha de portar en suport informàtic de manera que permeti l’accés per
part de les administracions competents en la matèria.
6. El Registre s’ha de coordinar mitjançant l’oportuna connexió electrònica amb les
bases de dades que consten en el departament i en la Direcció General de Marina
Mercant i l’Institut Social de la Marina, als efectes oportuns.
7. En els supòsits en què la resolució sancionadora comporti una sanció
d’impossibilitat de rebre ajuda o subvenció, s’ha d’incorporar una referència expressa en
l’anotació a aquells subjectes o vaixells que no puguin rebre cap préstec, ajuda, subvenció
o qualsevol altra mesura de foment, de qualssevol administracions públiques,
internacionals, comunitàries, nacionals, autonòmiques o locals, i qualssevol entitats
vinculades o dependents d’aquestes, o finançades amb fons públics, directament o
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indirectament, en aplicació del que disposa l’article 40 del Reglament (CE) núm.
1005/2008 del Consell, de 29 de setembre de 2008, pel qual s’estableix un sistema
comunitari per prevenir, desencoratjar i eliminar la pesca il·legal, no declarada i no
reglamentada, es modifiquen els reglaments (CEE) núm. 2847/1993, (CE) núm.
1936/2001 i (CE) núm. 601/2004, i es deroguen els reglaments (CE) núm. 1093/1994 i
(CE) núm. 1447/1999, així com la Llei 3/2001, de 26 de març.
Article 3. Autoritats competents.
1. La Secretaria General de Pesca queda designada com l’autoritat nacional
competent en matèria d’infraccions de pesca marítima en aigües exteriors als efectes del
que disposa l’article 125 del Reglament (UE) núm. 404/2011, de la Comissió, de 8 d’abril
de 2011.
2. Així mateix, cada comunitat autònoma ha de designar i comunicar a la Secretaria
General de Pesca l’autoritat competent encarregada de realitzar les funcions que
estableixen les lletres a), b) i c) de l’article esmentat per les infraccions comeses en
matèria de marisqueig i pesca en les aigües interiors de la seva comunitat autònoma.
Article 4. Inscripció en el Registre nacional d’infraccions greus a la política pesquera
comuna.
1. La inscripció en el Registre de les infraccions greus en matèria de pesca marítima
en aigües exteriors l’ha de fer la Secretaria General de Pesca en compliment del que
disposa la resolució sancionadora immediatament i, en tot cas, en el termini màxim d’un
mes des que recaigui la resolució sancionadora.
2. Les comunitats autònomes han d’inscriure en el registre les infraccions comeses
en matèria de marisqueig i pesca en les seves aigües interiors i les sancions imposades
de naturalesa greu quan correspongui. A aquest efecte, s’han d’habilitar els mitjans
tècnics necessaris per permetre la interconnexió entre les diferents administracions
competents.
3. Les sancions imposades, així com el nombre de punts assignats a les llicències i
els capitans o patrons, s’han d’anotar amb caràcter provisional fins que la resolució
sancionadora adquireixi fermesa en via administrativa, i han de deixar constància
d’aquesta situació. Una vegada ferma, s’ha de fer l’anotació definitiva dels dos aspectes
amb els efectes que regula l’article 6.
4. Sense perjudici del règim de recursos contra les sancions que s’imposin, la
inscripció en el registre posa fi a la via administrativa, i es pot recórrer, en virtut de l’article
116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, potestativament en reposició davant la
Secretaria General de Pesca o l’òrgan autonòmic competent per inscriure les infraccions
comeses en matèria de marisqueig i pesca en les seves aigües interiors, o bé interposar
directament recurs contenciós administratiu d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Article 5. Cancel·lació en el Registre nacional d’infraccions greus a la política pesquera
comuna.
1. Les dades registrals corresponents a les sancions imposades s’han de cancel·lar
d’ofici als tres anys a comptar de l’1 de gener de l’any següent a l’any en què hagi recaigut
sanció ferma, en virtut del que disposa l’article 93.4 del Reglament (CE) núm. 1224/2009
del Consell, de 20 de novembre de 2009.
2. No obstant això, la cancel·lació de punts no s’ha de produir si dins de l’esmentat
termini s’ha registrat alguna una altra infracció comesa pel mateix subjecte infractor, amb
la mateixa llicència i vaixell.
3. En cas que, tot i ser procedent, la cancel·lació no es porti a terme d’ofici una
vegada transcorregut el termini de tres anys, l’interessat pot sol·licitar en qualsevol
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moment davant la Secretaria General de Pesca que la porti a terme, i aquesta ha de
procedir immediatament. En cas de no cancel·lar i notificar aquesta cancel·lació en el
termini d’un mes la petició s’entén estimada i la sanció cancel·lada. En tot cas, les
sancions no cancel·lades que ho haurien d’haver estat no tenen cap efecte.
La inscripció en el registre posa fi a la via administrativa, i es pot recórrer, en virtut de
l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, potestativament en reposició davant
de la Secretaria General de Pesca o l’òrgan autonòmic competent per inscriure les
infraccions comeses en matèria de marisqueig i pesca en les seves aigües interiors, o bé
interposar directament recurs contenciós administratiu, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13
de juliol.
Article 6. Infraccions greus que comporten assignació de punts i inscripció en el Registre
nacional d’infraccions greus a la política pesquera comuna.
1. Les conductes que recull l’annex XXX del Reglament (UE) núm. 404/2011 de la
Comissió, de 8 d’abril de 2011, que estiguin tipificades en els articles 96, 97, 99 i 100 de la
Llei 3/2001, de 26 de març, o en les corresponents normes autonòmiques, comporten
l’assignació de punts quan es determini així en la resolució sancionadora, segons la
gravetat de la infracció, que ha de ser apreciada tenint en compte el que disposen l’article
90 del Reglament (CE) núm. 1224/2009 del Consell, de 20 de novembre de 2009, i els
articles 3 i 42 del Reglament (CE) núm. 1005/2008, de 29 de setembre de 2008.
2. Atès que l’assignació de punts té caràcter accessori de la sanció administrativa
per infraccions de pesca, correspon a l’òrgan competent per resoldre aplicar l’assignació
dels punts en la resolució final del procediment.
Sense perjudici de l’anterior, per garantir els drets del presumpte responsable, a
l’acord d’iniciació i en la proposta de resolució del procediment sancionador s’ha d’informar
expressament de la possibilitat que les infraccions puguin comportar l’assignació de punts
corresponent amb la imposició de la sanció.
Article 7. Normes d’aplicació del sistema de punts per infraccions de pesca greus a la
política pesquera comuna.
1. D’acord amb el que disposa l’article 107 de la Llei 3/2001, de 26 de març, l’òrgan
competent per a la imposició de sancions ha d’assignar en la corresponent resolució
sancionadora el nombre de punts per comissió d’infraccions greus al titular de la llicència
de pesca del vaixell pesquer afectat, de conformitat amb el que estableix l’article 6
d’aquest Reial decret.
2. El sistema de punts i les conseqüències que aquest comporti s’han d’aplicar
sense perjudici de les sancions que també corresponguin per aplicació de l’ordenament
nacional d’acord amb la Llei 3/2001, de 26 de març, i les corresponents normes
autonòmiques.
3. L’òrgan competent per a la concessió de les llicències ha d’acordar la suspensió
de la llicència de pesca del vaixell pels següents períodes quan s’assoleixin els punts
següents, de conformitat amb el que estableix l’article 92 del Reglament (CE) núm.
1224/2009 del Consell, de 20 de novembre de 2009, i de l’article 129 del Reglament (UE)
núm. 404/2011 de la Comissió, de 8 d’abril de 2011:
a) 2 mesos: 18 punts.
b) 4 mesos: 36 punts.
c) 8 mesos: 54 punts.
d) Un any: 72 punts.
4. L’acumulació de 90 punts pel titular de la llicència dóna lloc automàticament a la
seva retirada permanent. En aquest supòsit, l’òrgan competent per a la concessió de les
llicències ha de comunicar aquesta circumstància al Registre nacional de vaixells
pesquers i al Registre comunitari de vaixells, als efectes que preveu l’article 131 del
Reglament (UE) núm. 404/2011 de la Comissió, de 8 d’abril de 2011.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 51

Dijous 28 de febrer de 2013

Secc. I. Pàg. 6

5. L’òrgan competent per a la concessió de les llicències de pesca ha de comunicar
a la Direcció General de Marina Mercant i a l’Institut Social de la Marina els punts que
assenyalen els apartats 3 i 4 quan es produeixi aquesta circumstància.
6. L’òrgan competent per concedir les llicències de pesca, respecte de les infraccions
que s’hagin procedit a inscriure en el registre, ha d’expedir una còpia certificada del
nombre de punts assignats a les llicències de pesca, en el supòsit que estableix l’article
128 del Reglament (UE) núm. 404/2011 de la Comissió, de 8 d’abril de 2011.
La informació dimanant del Registre nacional d’infraccions i sancions greus en matèria
de pesca marítima en relació amb els punts és acreditativa als efectes de les transferències
dels punts a futurs titulars de les llicències i resta de conseqüències jurídiques que
vinculen els punts amb les llicències de conformitat amb el que estableix el Reglament
(CE) núm. 1224/2009 del Consell, de 20 de novembre de 2009, i el Reglament (UE) núm.
404/2011 de la Comissió, de 8 d’abril de 2011.
7. Si un vaixell pesquer la llicència del qual està suspesa o ha estat retirada
permanentment duu a terme activitats pesqueres il·legals durant aquest període, la
Secretaria General de Pesca, com a autoritat nacional competent, ha d’adoptar les
mesures coercitives a què es refereix l’article 91 del Reglament (CE) núm. 1224/2009 del
Consell, de 20 de novembre de 2009. El vaixell pesquer pot ser inclòs quan escaigui a la
llista de vaixells pesquers de la Unió Europea que practiquen la pesca INDNR.
8. Quant a la resta de la regulació aplicable al sistema d’assignació de punts s’ha
d’atenir al que disposa el títol VII del Reglament (UE) núm. 404/2011 de la Comissió, de 8
d’abril de 2011.
Article 8.

Sistema d’assignació de punts a capitans o patrons de vaixells pesquers.

1. En aplicació del que disposa l’article 92.6 del Reglament (CE) núm. 1224/2009
del Consell, de 20 de novembre de 2009, s’estableix un sistema de punts d’acord amb el
qual s’ha d’assignar un nombre de punts al capità o patró d’un vaixell que resulti
responsable de la comissió d’una infracció greu de les normes de la política pesquera
comuna.
2. D’acord amb el que disposa l’article 107 de la Llei 3/2001, de 26 de març, l’òrgan
competent per a la imposició de sancions ha d’assignar en la corresponent resolució
sancionadora el nombre de punts per comissió d’infraccions greus al capità o patró del
vaixell pesquer afectat.
3. A aquests efectes, s’entenen per infraccions greus a la política pesquera comuna
les que assenyala com a tals l’article 6 d’aquest Reial decret.
4. La inhabilitació per a l’exercici de l’activitat pesquera es produeix quan
s’assoleixen els punts següents i pels períodes següents:
a) 2 mesos: 30 punts.
b) 4 mesos: 70 punts.
c) 8 mesos: 100 punts.
d) 1 any: 130 punts.
5. L’òrgan competent per dictar la resolució sancionadora ha de comunicar a la
Direcció General de Marina Mercant i a l’Institut Social de la Marina les inhabilitacions que
assenyala l’apartat anterior quan es produeixin.
Article 9.

Transmissió de dades entre estats membres. Sol·licituds d’assistència.

1. La Secretaria General de Pesca, com a autoritat nacional de control i òrgan de
coordinació competent, ha d’atendre les sol·licituds d’assistència que li remeti l’autoritat
competent de l’Estat membre, la Comissió o l’organisme designat per aquesta, en els
supòsits que preveu l’article 155.a) del Reglament (UE) núm. 404/2011 de la Comissió, de
8 d’abril de 2011, en relació amb el contingut del Registre nacional d’infraccions greus a la
política pesquera comuna.
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2. Les sol·licituds d’assistència s’han de regir pel que disposen els articles 155 i
següents del Reglament (UE) núm. 404/2011 de la Comissió, de 8 d’abril de 2011, per a la
transmissió de sol·licituds i resposta de sol·licituds.
3. Quan l’esmentada sol·licitud d’assistència es refereixi a una matèria competència
d’una comunitat autònoma, la Secretaria General de Pesca ha de transmetre
immediatament la sol·licitud a l’organisme competent de la comunitat autònoma i ha
d’obtenir d’aquesta la informació corresponent per poder atendre la sol·licitud esmentada.
4. En les comunicacions a què fan referència els apartats anteriors els estats
membres han de vetllar per la protecció de les dades de caràcter personal que s’hi
incloguin.
5. A petició del sol·licitant, la Secretaria General de Pesca ha de facilitar els
documents o còpies compulsades que es refereixin a casos d’incompliment de la
normativa de la Política Pesquera Comuna o a infraccions greus que preveu l’article 90.1
del Reglament de control, i que estiguin a les seves mans, com més aviat millor i, en
qualsevol cas, no més de quatre setmanes després de la recepció de la sol·licitud, llevat
que aquesta no estigui en condicions de respondre en el termini establert, cas en què ha
d’informar per escrit el sol·licitant dels motius que li impedeixen fer-ho, així com de la data
en què creu que podrà proporcionar una resposta.
Disposició addicional única.

Despeses de personal.

Les previsions que conté aquest Reial decret no han de suposar un increment de
despeses de personal per cap concepte, i s’han de portar a terme amb els mitjans
personals disponibles al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i els seus
organismes autònoms.
Disposició transitòria única.

Inici de les inscripcions.

Els punts assignats i les sancions recaigudes s’han d’inscriure respecte dels
procediments en què recaigui resolució sancionadora amb imposició de punts de data
posterior a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta en exercici de la competència estatal en matèria de
pesca marítima, a l’empara del que disposa l’article 149.1.19a de la Constitució, mentre
sigui aplicable a procediments sancionadors en matèria de pesca marítima.
Quan sigui aplicable a procediments sancionadors en matèria d’ordenació del sector
pesquer, els preceptes d’aquest Reial decret constitueixen legislació bàsica, a l’empara
de l’article 149.1.19a de la Constitució.
Pel que fa als procediments sancionadors en matèria d’activitat comercial de
productes pesquers, la regulació constitueix legislació bàsica dictada a l’empara de
l’article 149.1.13a de la Constitució.
Disposició final segona. Actualització de l’import de les sancions que preveu l’article 102
de la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat.
D’acord amb la disposició final primera de la Llei 3/2001, de 26 de març, per la qual es
faculta el Govern per actualitzar mitjançant reial decret l’import de les sancions que s’hi
preveuen, l’article 102 de la Llei esmentada queda redactat de la manera següent:
«Article 102.

Graduació de les sancions principals.

1. Les infraccions lleus se sancionen amb una advertència o amb una multa
de 60 a 600 euros.
2. Les infraccions greus se sancionen amb una multa de 601 a 60.000 euros.
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3. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 60.001 a
300.000 euros.»
Disposició final tercera.

Facultat de modificació.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per a la modificació de
l’annex d’aquest Reial decret.
Disposició final quarta.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 15 de febrer de 2013.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
MIGUEL ARIAS CAÑETE
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ANNEX
Creació del fitxer de dades de caràcter personal «Registre nacional d’infraccions
greus a la política pesquera comuna»
a) Identificació del fitxer, indicant la seva denominació, així com la descripció de la
seva finalitat i usos previstos.
a.1) Identificació del fitxer: Registre nacional d’infraccions greus a la política pesquera
comuna.
a.2) Finalitat i usos previstos: gestió de dades sobre infraccions i sancions, gestió
del sistema de punts que preveu la normativa comunitària, coordinació amb les autoritats
competents de les comunitats autònomes, cooperació amb altres estats membres de la
UE o amb la Comissió Europea.
b) Origen de les dades, indicant el col·lectiu de persones sobre el qual es pretén
obtenir dades de caràcter personal o que estigui obligat a subministrar-les, el procediment
de recollida de les dades, i la seva procedència.
b.1) Col·lectiu: persones físiques o jurídiques relacionades amb el procediment
administratiu sancionador.
b.2) Procedència: les comunitats autònomes que inscriguin les infraccions i
sancions, si s’escau; els serveis públics d’inspecció pesquera, nacionals, altres estats
membres de la UE o dels serveis de les institucions comunitàries.
c) Estructura bàsica del fitxer i el sistema de tractament utilitzat en la seva
organització.
c.1)

Estructura: dades identificatives.

La inscripció ha de contenir, almenys, els apartats següents:
1. Referència als subjectes i als vaixells declarats responsables de la comissió de
qualssevol infraccions recollides en la normativa interna o comunitària en matèria de
pesca, amb indicació dels aspectes següents:
Vaixell: nom, matrícula, foli, núm. OMI (en cas de tenir-ne) i port base.
Armador: nom, NIF i DNI, número de llicència.
Patró: nom, DNI.
2.

Infracció que es considera provada, amb indicació dels aspectes següents:

Número d’expedient, precepte infringit, data de la infracció, data de l’acta o denúncia,
data de l’acord d’inici de l’expedient sancionador, mesures provisionals adoptades.
3. Sanció que comporta, tant la principal com les accessòries, si s’escau, amb
indicació de:
Data de resolució sancionadora, sanció econòmica, sancions accessòries, si s’escau.
4. Caràcter provisional de la inscripció, si s’escau, quan no sigui ferma, indicant la
data d’interposició del recurs.
5. Nombre de punts assignats que comporta aquesta sanció i el total de punts
acumulats, de conformitat amb el que disposa l’annex XXX del Reglament d’execució
404/2011 de la Comissió, de 8 d’abril de 2011.
6. Data de la resolució on es determinin aquests aspectes.
7. Data de prescripció de la sanció, d’acord amb el que disposa l’article 92.2 de la
Llei 3/2001, de 26 de març.
8. En els casos en què la sanció imposada sigui per pesca INDNR i es determini així
expressament en la resolució sancionadora ferma, s’ha d’incorporar una referència
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expressa a la seva inclusió a la llista que assenyala l’article 27 del Reglament (CE) núm.
1005/2008 del Consell, de 29 de setembre de 2008.
Dades especialment protegides: infraccions i sancions.
c.2)

Sistema de tractament: automatitzat.

d) Comunicacions de les dades previstes, indicant, si s’escau, els destinataris o les
categories de destinataris i la legislació aplicable: administracions públiques (comunitats
autònomes), ex article 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
e) Transferències internacionals previstes a tercers països, amb indicació, si
s’escau, dels països de destí de les dades: la Secretaria General de Pesca, com a
autoritat nacional de control i òrgan de coordinació competent, ha d’atendre les sol·licituds
d’assistència que li remeti una autoritat competent d’un altre Estat membre, la Comissió o
l’organisme designat per aquesta, en els supòsits que preveu la lletra a) de l’article 155
del Reglament (UE) núm. 404/2011 de la Comissió, de 8 d’abril de 2011, en relació amb el
contingut del Registre nacional d’infraccions greus a la política pesquera comuna.
f) Modificació del fitxer: s’habilita el ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
per modificar el fitxer mitjançant ordre ministerial.
g) Òrgans responsables del fitxer: Secretaria General de Pesca.
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició: Secretaria General de Pesca. Carrer Velázquez, 144, 28006
Madrid.
i) Nivell bàsic, mitjà o alt de seguretat que sigui exigible d’acord amb el que estableix
el títol VIII del RLOPD: mitjà.
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