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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
13516 Llei 33/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica la Llei 3/2001, de 26 

de març, de pesca marítima de l’Estat.

FELIPE VI
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

La Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat, va vincular la política 
pesquera comuna i la gestió de la pesca marítima amb la protecció dels recursos i el 
desenvolupament sostenible del sector pesquer, mitjançant un règim basat en l’equilibri 
de les disponibilitats existents i la seva explotació racional i responsable per obtenir la 
utilització òptima dels factors de producció, a fi d’afavorir la rendibilitat i de millorar les 
condicions socioeconòmiques del sector pesquer a mitjà i llarg termini, especialment de 
les poblacions locals que depenen de la pesca. En els seus tretze anys de vigència s’ha 
modificat en diverses ocasions, i ara es torna a modificar en els aspectes següents, que 
en part reprenen elements ja presents en el projecte de llei de pesca sostenible que no es 
va arribar a aprovar.

D’una banda, la política d’igualtat d’oportunitats té caràcter horitzontal i ha d’estar 
integrada en tots els àmbits de l’acció pública. En línia amb aquest postulat, es considera 
necessari introduir dins de l’àmbit de la política pesquera un nou article en la norma 
esmentada, que indiqui expressament que aquesta Llei persegueix la millora de la situació 
socioeconòmica de la població en els territoris on es desenvolupa l’activitat pesquera i 
aqüícola, per mitjà de la incorporació del principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre 
dones i homes, així com la prohibició de qualsevol tipus de discriminació en el sector.

Aquesta modificació de la Llei de pesca marítima de l’Estat s’utilitza per apuntalar 
algunes qüestions específiques de la política de conservació i protecció dels recursos 
pesquers. Així, s’afegeixen noves mesures en l’àmbit de la regulació de l’esforç pesquer i 
s’introdueix una millor definició dels objectius i les finalitats que han de perseguir les 
reserves marines, inclosa no tan sols la regeneració de recursos pesquers, sinó també la 
preservació de la seva riquesa natural i la conservació d’espècies marines i recuperació 
d’ecosistemes. També s’incorpora un article específic sobre esculls artificials, atès el seu 
impacte en els recursos pesquers. Així mateix, es fa necessari adaptar la nostra norma de 
referència als avenços impulsats des del dret de la Unió Europea en matèria de 
comunicacions i documents, com la declaració de desembarcament o el diari de pesca, 
per tal que, fonamentalment, s’utilitzin mitjans electrònics per al registre i la transmissió 
d’aquestes dades.

D’altra banda, es procedeix a tres millores en els instruments de gestió de la flota 
pesquera. El Cens de la flota pesquera operativa és un instrument de planificació i gestió 
de la flota pesquera, així com de regulació de l’esforç pesquer dins de l’àmbit de la pesca 
marítima. Tanmateix, és necessari disposar d’un Registre general de la flota pesquera, 
que, d’acord amb la Sentència del Tribunal Constitucional 166/2013, de 7 d’octubre, 
inclogui tant els vaixells que pesquen en aigües exteriors i els que simultaniegen aigües 
exteriors i aigües interiors (Cens de la flota pesquera operativa) com aquells que 
exclusivament pesquen en aigües interiors i les embarcacions auxiliars d’instal·lacions 
d’aqüicultura (registres o censos de les comunitats autònomes), és a dir tots els vaixells 
que formen part del Registre comunitari de vaixells. Així mateix, aquesta Sentència 
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recondueix amb claredat l’establiment de registres de la flota pesquera a la competència 
en matèria de pesca marítima. Sota aquest prisma jurisprudencial, i per tal de permetre al 
Regne d’Espanya complir les obligacions comunitàries sobre el subministrament de dades 
de la totalitat dels vaixells espanyols, respectant les competències executives de les 
comunitats autònomes en el registre dels vaixells que pesquen exclusivament en aigües 
interiors, es crea el Registre general de la flota pesquera.

Així mateix, a través d’aquesta reforma s’eviten conflictes semàntics i interpretatius, ja 
que el Registre de vaixells i empreses navilieres, que inclou tant vaixells pesquers com 
mercants i d’esbarjo, el gestiona el Ministeri de Foment a l’empara del Reial decret 
1027/1989, de 28 de juliol, sobre abanderament, matriculació de vaixells i registre marítim.

En suma, amb aquesta modificació desapareixen l’antic Cens de vaixells de pesca 
marítima i el Registre de vaixells dels fins ara vigents articles 22 i 57, per crear un sistema 
únic, el Registre general esmentat, amb dos components i plenament coordinat amb el 
Registre comunitari. El Registre de vaixells desapareix i el Cens de la flota pesquera 
operativa, regulat actualment al Reial decret 1549/2009, de 9 d’octubre, sobre ordenació 
del sector pesquer i adaptació al Fons Europeu de Pesca, passa a ser només la part del 
Registre general dedicada a la flota que opera en aigües exteriors i la que simultanieja 
aigües exteriors i interiors. Tancant el cercle, el Registre general esmentat és el component 
espanyol del Registre comunitari.

D’altra banda, és necessari suprimir l’apartat 3 de l’article 59, relatiu a la cèdula del 
vaixell pesquer com a document identificatiu, perquè ha perdut vigència a causa de la 
seva substitució per la llicència comunitària que expedeix la Direcció General d’Ordenació 
Pesquera. Finalment, és necessari reforçar el compliment de la disposició introduïda pel 
Reial decret 1586/2012, de 23 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 
1549/2009, de 9 d’octubre, sobre ordenació del sector pesquer i adaptació al Fons 
Europeu de la Pesca, en relació amb les condicions i el procediment per actualitzar 
permanentment les mesures de les embarcacions no subjectes a processos de 
regularització extraordinaris, per tal que les seves característiques reals coincideixin amb 
les registrals.

En tercer lloc, el turisme pesquer o mariner, així com el turisme aqüícola, es presenta 
com la primera línia de diversificació, que permet revitalitzar les zones costaneres i rurals 
on es desenvolupa l’activitat, promovent, directament o indirectament, la difusió, la 
valoració i la promoció dels diferents oficis i maneres de viure, així com el patrimoni i la 
cultura pesquera. Entre les activitats associades al turisme pesquer o mariner, hi ha la de 
pesca-turisme, que per les seves condicions particulars requereix una regulació 
específica. El turisme pesquer o mariner pretén ser un producte o una experiència turística 
al voltant de la cultura marinera entesa en un sentit ampli, tant al mar com a la costa 
(activitats marineres com ara els oficis de mariscadores o xarxaires), i que per això 
transcendeix el mer conjunt d’activitats materials de pesca per professionals. En aquest 
àmbit específic de diversificació econòmica es compta amb la col·laboració i l’impuls de la 
Secretaria d’Estat de Turisme del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Tenint en compte l’abast significatiu que puguin adquirir i el seu impacte indubtable en 
la sostenibilitat del recurs, és imprescindible reforçar i completar la regulació d’activitats 
com la pesca-turisme, de manera que s’asseguri una gestió sostenible i coherent dels 
recursos marins vius en tots els seus àmbits. És per això que el Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient ha de coordinar i fomentar el desenvolupament de les diferents 
actuacions de diversificació que s’implantin, com a complement o com a alternativa a 
l’activitat pesquera i aqüícola principal. D’aquesta manera, s’afegeix un capítol VI al títol II 
«Ordenació del sector pesquer», orientat a regular mesures de diversificació pesquera i 
aqüícola. L’existència d’un control especial enfocat a aquestes qüestions es fonamenta en 
les imperioses raons de seguretat de la navegació i de control extractiu del recurs que 
diferencien aquest subsector d’altres de relacionats amb l’activitat turística. Així mateix, 
s’introdueixen a l’article dos una sèrie de definicions sobre aquest àmbit específic que 
tracten de facilitar la comprensió sobre l’objecte de regulació del nou capítol VI del títol II. 
Cal recordar que les definicions de l’article dos s’estableixen als efectes de la Llei de 
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pesca marítima de l’Estat, fet que no exclou reconèixer expressament que l’ordenament 
jurídic espanyol ha fet seves les definicions que conté el Reglament (UE) núm. 1380/2013 
del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013, sobre la política pesquera 
comuna, així com les d’altres reglaments comunitaris vigents en la matèria, atesa la seva 
aplicabilitat directa a Espanya.

A part d’això, el Reglament (UE) núm. 1380/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
d’11 de desembre de 2013, sobre la política pesquera comuna, estableix com a objectiu 
de la política pesquera comuna garantir que les activitats de la pesca i l’aqüicultura 
contribueixen a la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social a llarg termini.

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 per 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, feta a Montego Bay el dia 10 de desembre de 1982, de la 
qual el Regne d’Espanya és part.

Així, la legislació nacional ha de reflectir els avenços que s’han produït en l’àmbit 
comunitari i internacional des del punt de vista de l’establiment de règims d’infraccions i 
sancions encaminats, des de la perspectiva punitiva i preventiva, a garantir els sistemes 
de gestió de les pesqueries.

En particular, són destacables els avenços introduïts pel 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, i 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. La vigència de totes dues normes, d’aplicació 
directa en el nostre ordenament jurídic, aconsella la introducció d’un nou article específic 
sobre el control de la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada, l’ampliació de l’article 
consagrat a establir determinades prohibicions a la comercialització de productes 
pesquers, així com una adaptació més racional del règim d’infraccions i sancions que 
estableix la Llei 3/2001, de 26 de març, de manera que es procedeix a la seva reforma.

Una reforma que també està d’acord amb altres elements fonamentals, com són la 
proliferació de les activitats de pesca recreativa, recolzades en mitjans cada vegada més 
innovadors i a vegades perjudicials per als recursos i per a l’activitat pesquera 
professional, la qual cosa exigeix la introducció d’alguns elements que li són propis. A 
més, la mateixa experiència d’aquests més de deu anys de vigència del règim d’infraccions 
i sancions ha posat de manifest l’existència de problemes específics de l’àmbit 
sancionador en matèria de pesca marítima, així com la necessitat d’estudiar nous 
mecanismes posats en marxa amb èxit en altres ordres sancionadors des del punt de 
vista de l’eficiència administrativa, com és el pagament voluntari amb reducció de sanció 
pecuniària, desenvolupat pionerament en el si de la Direcció General de Trànsit.

Definitivament, els objectius d’estabilitat pressupostària no han de posar en qüestió la 
importància que per a un país eminentment pesquer com Espanya té la consecució dels 
objectius de conservació, protecció i regeneració dels recursos pesquers. Uns objectius 
que, essencialment, es materialitzen a través d’unes tasques de control adequades, així 
com gràcies a la realització d’investigacions pesqueres i oceanogràfiques. Aquestes 
activitats i investigacions tenen un efecte multiplicador, amb vista a la sostenibilitat i 
rendibilitat socioeconòmica del sector pesquer, indubtable. Per això, es considera 
apropiat, partint de la base necessària de no-increment de la despesa pública, reconèixer 
la necessitat de disposar de mitjans suficients, de manera que les polítiques de control i 
protecció dels recursos pesquers repercuteixin de manera positiva en el mateix sector, a 
través de la coordinació que el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient exerceix 
en la matèria gràcies a la Secretaria General de Pesca. Aquesta dotació de mitjans és 
suficient i, a més, està establerta en els reglaments comunitaris esmentats anteriorment.
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La coordinació entre els diferents ministeris i administracions pel que fa als registres i 
censos és una necessitat bàsica en l’era de la informàtica, de manera que es puguin dur a 
terme amb més rigor i urgència tots els processos d’autorització i control de les activitats 
administratives, i en aquest sentit es procedeix a reformar la Llei.

Finalment, de nou seguint la jurisprudència que el Tribunal Constitucional recull en la 
seva Sentència 166/2013, de 7 d’octubre, és necessari ajustar correctament i 
completament al bloc de constitucionalitat les disposicions del capítol V del títol II —Ports 
de desembarcament i primera venda dels productes pesquers—, com a conseqüència 
dels requisits sobre traçabilitat de tots els productes pesquers que estableix 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. Des d’aquesta perspectiva, i amb la finalitat d’assegurar un control de 
traçabilitat de compliment obligatori segons el dret comunitari, és procedent declarar, 
entre els títols competencials que concorren, la prevalença de l’habilitació continguda a 
l’article 149.1.13a bàsica d’ordenació de l’activitat comercial pel que fa a l’establiment de 
requisits de traçabilitat dels productes pesquers per a la seva comercialització.

Article únic. Modificació de la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat.

La Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat queda modificada en els 
termes següents:

U. Es modifica l’article 2, que queda redactat en els termes següents:

«Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquesta Llei, s’estableixen les definicions següents:

Activitat pesquera: l’extracció dels recursos pesquers en aigües exteriors, com 
també la de crustacis i mol·luscos amb arts i aparells propis de la pesca. Estan 
excloses d’aquesta definició les activitats de marisqueig i l’aqüicultura, com també 
la pesca en aigües interiors.

Aigües exteriors: aigües marítimes sota jurisdicció o sobirania espanyola, 
situades per fora de les línies de base, tal com preveuen la Llei 20/1967, de 8 
d’abril, sobre extensió de jurisdicció marítima a dotze milles, a efectes de pesca, i el 
Reial decret 2510/1977, de 5 d’agost, d’aigües jurisdiccionals, línies de base rectes 
per a la seva delimitació.

Aigües interiors: aigües marítimes sota jurisdicció o sobirania espanyola, 
situades per dins de les línies de base.

Art de pesca: qualsevol aparell, xarxa, útil, estri i equip utilitzats en la pesca 
marítima en aigües exteriors.

Calador nacional: les aigües marítimes sota jurisdicció o sobirania espanyola.
Captures històriques: les efectuades habitualment per un vaixell des d’una data 

determinada per reglament.
Diversificació pesquera o aqüícola: l’exercici d’activitats complementàries dutes 

a terme per professionals del sector pesquer, amb la finalitat de reforçar l’economia 
de les comunitats pesqueres.

Escull artificial: el conjunt d’elements o mòduls, constituïts per diversos 
materials inerts, o bé els bucs de vaixells de fusta específicament adaptats per a 
aquesta finalitat que es distribueixen sobre una superfície delimitada del llit marí.

Esforç pesquer: la intensitat amb què s’exerceix l’activitat pesquera, mesurada 
com la capacitat d’un vaixell, segons la seva potència i el seu arqueig, el temps 
d’activitat, i altres paràmetres que puguin incidir en la seva intensitat de pesca. 
L’esforç de pesca exercit per un conjunt de vaixells és la suma de l’exercit per 
cadascun d’aquests.
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Llotja: la instal·lació prevista per a l’exposició i primera venda dels productes 
pesquers frescos, situada en el recinte portuari i autoritzada pels òrgans competents 
de les comunitats autònomes en matèria d’ordenació del sector pesquer.

Ordenació de l’activitat comercial dels productes de la pesca, del marisqueig i 
de l’aqüicultura: la regulació de les operacions que es duen a terme respecte als 
productes esmentats, des que finalitza la primera venda fins a l’arribada al 
consumidor final, i en especial quant al transport, l’emmagatzematge, la 
transformació, l’exposició i la venda.

Ordenació del sector pesquer: la regulació del sector econòmic o productiu de 
la pesca, en especial quant als agents del sector pesquer, la flota pesquera, 
l’establiment de ports base i els canvis de base, i la primera venda dels productes 
pesquers.

Pesca marítima: el conjunt de mesures de protecció, conservació i regeneració 
dels recursos marins vius en aigües exteriors, com també l’activitat pesquera, en 
aquestes aigües.

Pesca-turisme: tipus d’activitat de turisme pesquer o mariner exercida a bord 
d’embarcacions pesqueres per part de professionals del sector, mitjançant una 
contraprestació econòmica, que té per objecte la valoració i difusió del seu treball 
en el medi marí, en la qual els turistes embarcats no poden exercir l’activitat 
pesquera.

Pesqueria: l’exercici de l’activitat pesquera dirigida a la captura d’una espècie o 
grup d’espècies en una zona o calador determinat.

Possibilitats de pesca dels vaixells: el volum de captures, esforç de pesca o 
temps en una zona, que ha correspost a un vaixell d’acord amb el repartiment basat 
en els criteris que estableix aquesta Llei.

Recursos pesquers: recursos marins vius, com també els seus esquelets i 
altres productes d’aquells, susceptibles d’aprofitament.

Turisme aqüícola: activitat exercida pels col·lectius de professionals que 
exerceixen l’activitat de l’aqüicultura, mitjançant una contraprestació econòmica, 
orientades a la valoració i difusió de la seva activitat i dels productes del medi 
aqüícola.

Turisme pesquer o mariner: activitat exercida pels col·lectius de professionals 
del mar, mitjançant una contraprestació econòmica, orientada a la valoració i difusió 
de les activitats i productes del medi marí, així com dels costums, les tradicions, el 
patrimoni i la cultura marinera, que, per això, transcendeix la mera activitat 
extractiva i comercial.

Vaixell habitual: el vaixell que ha exercit una pesqueria de manera continuada, 
reiterada i ininterrompuda; es considera com a tal la no-interrupció voluntària 
d’aquesta activitat durant dos anys consecutius.

Zona o calador de pesca: àrea geogràfica subjecta a mesures de gestió o 
conservació singulars, partint de criteris biològics.»

Dos. S’introdueix un nou article 3 bis.

«Article 3 bis. Igualtat de tracte i oportunitats.

Les actuacions i mesures que conté aquesta Llei han de respectar el principi 
d’igualtat de tracte i oportunitats, amb la finalitat d’evitar, en l’exercici de les 
diferents activitats que regula aquesta Llei, situacions de discriminació de fet per 
raó de sexe, origen racial o ètnic, discapacitat, orientació sexual, edat, creences o 
religió, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.»
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Tres. S’afegeixen dues noves lletres a l’apartat 1 de l’article 8, que queda redactat 
en els termes següents:

«1. A fi de garantir la millora i la conservació dels recursos pesquers, el 
ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot adoptar, entre d’altres, les mesures 
de regulació de l’esforç pesquer següents:

a) La limitació del nombre de vaixells en funció de la incidència de les seves 
característiques en l’esforç de pesca del conjunt de la flota en una pesqueria.

b) La limitació del temps d’activitat pesquera.
c) El tancament de la pesqueria.
d) La limitació de les xarxes, dimensió de les arts, nombre d’hams o qualsevol 

altra mesura en les arts utilitzades que pugui regular l’esforç pesquer exercit per 
cada vaixell.

e) La reducció de la capacitat de pesca.»

Quatre. Es modifica l’article 14, que queda redactat en els termes següents:

«Article 14. Les reserves marines.

1. Han de ser declarades reserves marines les zones que per les seves 
característiques especials es considerin adequades per a la regeneració dels 
recursos pesquers, a fi de contribuir a la preservació de la riquesa natural de 
determinades zones, la conservació de les diferents espècies marines o la 
recuperació dels ecosistemes. Les mesures de protecció han de determinar les 
limitacions o la prohibició, si s’escau, de l’exercici de l’activitat pesquera, com 
també de qualsevol altra activitat que pugui alterar el seu equilibri natural.

2. En l’àmbit de les reserves marines es poden delimitar àrees o zones amb 
diferents nivells de protecció.

3. Les reserves marines es poden integrar en la Xarxa d’Àrees Marines 
Protegides a què es refereix la Llei reguladora de la protecció del medi marí.»

Cinc. S’afegeix un nou article 15 bis, que queda redactat en els termes següents:

«Article 15 bis. Esculls artificials.

1. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient pot autoritzar la 
instal·lació d’esculls artificials en aigües exteriors.

2. En els casos en què els esculls ocupin simultàniament aigües exteriors i 
interiors, l’autorització l’ha de fer conjuntament el Ministeri d’Agricultura, Alimentació 
i Medi Ambient i la comunitat autònoma titular de les aigües interiors.

3. L’autorització d’instal·lació d’un escull artificial no implica cap dret preferent 
d’explotació de la zona ocupada per part del seu titular.

4. S’han d’establir per reglament els requisits mínims que han de complir els 
esculls, que en qualsevol cas han d’estar construïts amb materials que no 
produeixin contaminació en el medi marí. En queden expressament exclosos l’ús 
de ferralles i altres materials de rebuig no autoritzats específicament.

5. L’enfonsament de vaixells amb la finalitat d’instal·lar esculls artificials 
només es pot dur a terme d’acord amb les condicions que s’estableixin per 
reglament.»

Sis. Es modifica l’article 22, que queda redactat en els termes següents:

«Article 22. Cens de la flota pesquera operativa.

1. El Cens de la flota pesquera operativa ha de contenir la relació dels vaixells 
de bandera espanyola que poden exercir l’activitat pesquera a les aigües de l’àmbit 
d’aplicació d’aquest títol, és a dir els vaixells que pesquen en aigües exteriors i els 
que simultaniegen aigües exteriors i interiors i el seu funcionament s’ha de 
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desplegar per reglament. El Cens ha de contenir tots els paràmetres dels vaixells 
que poden incidir en l’esforç pesquer exercit per la flota, incloses les modalitats, les 
pesqueries i els caladors. El seu contingut forma part del Registre general de la 
flota pesquera que es crea a l’article 57.

2. Només els vaixells inclosos en aquest Cens poden ser autoritzats i proveïts 
de despatx per a la pesca o feines auxiliars de la pesca.

3. La inscripció en el Cens de la flota pesquera operativa no eximeix del 
compliment del deure d’inscripció en el Registre Mercantil i en altres registres 
públics que puguin existir.

4. Als efectes de la seva adscripció en el Cens de la flota pesquera operativa, 
tots els vaixells han d’estar adscrits a un únic cens per modalitat i calador.»

Set. Es modifica l’article 33, que queda redactat en els termes següents:

«Article 33. El diari de pesca.

1. Els capitans dels vaixells pesquers han de portar a bord un diari de pesca a 
fi de reflectir-hi els detalls de l’activitat pesquera duta a terme, en els termes que 
s’estableixin per reglament.

2. Els capitans dels vaixells pesquers obligats per la normativa vigent han de 
registrar per mitjans electrònics la informació relativa a les activitats de pesca i l’han 
de transmetre almenys una vegada al dia, també per mitjans electrònics, a l’autoritat 
competent encara que no s’hagin efectuat captures.

3. En aplicació de la normativa comunitària, es pot eximir de l’obligació de 
portar el diari de pesca els vaixells pesquers de determinades característiques i 
activitat.»

Vuit. S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 34, que queda redactat en els termes 
següents:

«4. Els capitans dels vaixells pesquers obligats per la normativa vigent han de 
registrar per mitjans electrònics les dades de la declaració de desembarcament i 
l’han de transmetre també per mitjans electrònics a l’autoritat competent.»

Nou. Es modifica l’apartat primer de l’article 38, que queda redactat en els termes 
següents:

«Article 38. Els inspectors de pesca marítima en aigües exteriors.

1. Els inspectors de pesca marítima en aigües exteriors tenen la condició 
d’agents de l’autoritat en l’acompliment de la seva activitat inspectora, sense 
perjudici de les competències de les Forces Armades i de les forces i cossos de 
seguretat de l’Estat.»

Deu. S’afegeix un nou article 40 bis, que queda redactat en els termes següents:

«Article 40 bis. Control de la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada.

1. S’han d’adoptar les mesures de control i inspecció necessàries per 
assegurar que els productes de la pesca importats a Espanya i exportats des 
d’Espanya s’han capturat respectant les mesures internacionals de conservació i 
ordenació i, si s’escau, les altres normes pertinents aplicables al vaixell pesquer de 
què es tracti, i no procedeixen de la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada.

2. Aquestes mesures han d’estar particularment encaminades a prevenir, 
desencoratjar i eliminar l’activitat de vaixells apàtrides, vaixells amb pavelló de 
països qualificats reglamentàriament d’abanderament de conveniència o vaixells 
de països tercers identificats per organitzacions internacionals per haver incorregut 
en activitats de pesca il·legal.
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3. S’han de promoure les accions necessàries per dissuadir eficaçment els 
nacionals espanyols de dur a terme operacions de pesca il·legal, no declarada i no 
reglamentada, o facilitar la seva realització per part de vaixells abanderats en 
països tercers que pesquin fora de les aigües comunitàries, la qual cosa inclou 
mesures per identificar els nacionals esmentats, així com la comprovació de les 
activitats dels nacionals que tinguin relació amb vaixells de països tercers que 
pesquin fora de les aigües comunitàries.»

Onze. Es modifica l’article 57, que queda redactat en els termes següents:

«Article 57. Registre general de la flota pesquera.

1. Es constitueix al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el 
Registre general de la flota pesquera, on han de constar tots els vaixells pesquers 
amb pavelló espanyol que formen part del Registre comunitari de vaixells.

2. Aquest Registre general ha d’estar compost pels vaixells que pesquen en 
aigües exteriors i els que simultaniegen aigües exteriors i interiors continguts en el 
Cens de la flota pesquera operativa regulat a l’article 22 i pels vaixells que pesquin 
exclusivament en aigües interiors.

3. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient és el responsable de 
l’administració i les modificacions d’aquest Registre general de la flota pesquera i 
de la seva comunicació a la Unió Europea, i ha de mantenir una comunicació 
electrònica permanent amb les comunitats autònomes, que estan obligades a 
incorporar al Registre les dades dels vaixells que pesquin exclusivament en aigües 
interiors i les embarcacions auxiliars d’instal·lacions d’aqüicultura, del registre o 
cens dels quals són competents.

4. El funcionament del Registre general esmentat s’ha de desplegar per 
reglament.

5. Les ajudes públiques i les transferències de fons nacionals a les comunitats 
autònomes per a fins pesquers i la resta de mesures de la política pesquera 
comuna que les normes de la Unió Europea vinculin al Registre Comunitari han de 
quedar vinculades al compliment efectiu de les obligacions de subministrament 
d’informació que preveu aquest article.»

Dotze. Es modifica l’article 58, que queda redactat en els termes següents:

«Article 58. Programes de construcció, modernització i reconversió.

1. La construcció, la modernització i la reconversió de vaixells pesquers s’ha 
de fer en el marc dels programes que dugui a terme el Govern amb la participació 
de les comunitats autònomes en l’àmbit de les seves competències respectives, 
per a l’adaptació de l’esforç pesquer a l’estat dels recursos, a la situació de les 
pesqueries existents i als plans de gestió de pesqueries específiques en vigor.

2. Les alteracions de l’arqueig i/o de la potència propulsora dels vaixells de la 
llista tercera del Registre de vaixells i empreses navilieres dutes a terme sense les 
autoritzacions preceptives, donen lloc a l’obligació d’aportar baixes censades 
equivalents als augments produïts en l’arqueig i/o potència propulsora, sense 
perjudici de les altres conseqüències que legalment o reglamentàriament es derivin 
de l’absència d’aquestes autoritzacions.»

Tretze. Es modifica l’article 59, l’apartat 3 del qual queda suprimit i els apartats 1 i 2 
del qual queden redactats en els termes següents:

«Article 59. Noves construccions de vaixells pesquers.

1. L’autorització de construcció de vaixells pesquers requereix que les unitats 
que s’hagin de construir substitueixin un o més vaixells aportats com a baixes 
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inscrits en el Registre general de la flota pesquera, en les condicions que 
s’estableixin per reglament.

Aquestes condicions afecten l’arqueig, la potència i altres requisits tècnics dels 
vaixells pesquers, segons les modalitats de pesca o les pesqueries a què es 
destinin.

2. Sense perjudici de les competències del Ministeri de Foment, les 
autoritzacions per a noves construccions corresponen a la comunitat autònoma en 
la qual el vaixell hagi de tenir el seu port base.

La comunitat autònoma atorga aquesta autorització tenint en compte la 
normativa bàsica corresponent i l’informe favorable previ del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient sobre els aspectes de la seva competència exclusiva 
en matèria de pesca marítima.»

Catorze. Es modifica l’apartat 2 de l’article 60, que queda redactat en els termes 
següents:

«2. Quan les obres de modernització i reconversió suposin un increment 
d’esforç de pesca s’exigeix l’aportació de baixes d’altres vaixells inscrits en el 
Registre general de la flota pesquera, en la forma o amb les excepcions que 
s’estableixin per reglament.»

Quinze. Es modifica l’apartat 3 de l’article 62, que queda redactat en els termes 
següents:

«3. La paralització definitiva d’un vaixell pesquer comporta la seva baixa en el 
Registre general de la flota pesquera i en la llista tercera del Registre de vaixells i 
empreses navilieres.»

Setze. S’introdueix un nou capítol VI en el títol II. Mesures de diversificació 
econòmica del sector pesquer i aqüícola, amb el contingut següent:

«CAPÍTOL VI

Mesures de diversificació pesquera i aqüícola

Article 74 bis. Coordinació i foment de la diversificació econòmica del sector 
pesquer i aqüícola.

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de potenciar les 
mesures de diversificació econòmica del sector pesquer i aqüícola, en particular el 
turisme aqüícola, el turisme pesquer o mariner, i la pesca-turisme, sense perjudici 
de les competències del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, i de les comunitats 
autònomes.

Article 74 ter. Condicions de la pesca-turisme.

1. Per a l’exercici de la pesca-turisme s’ha de disposar de l’informe favorable 
previ del Ministeri de Foment, relatiu a les condicions de seguretat marítima, de la 
navegació, de la vida humana al mar i de la prevenció de la contaminació, així com 
de la comunicació prèvia al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
sense perjudici de les exigències que preveu la legislació corresponent per als 
operadors legalment establerts en territori espanyol.

2. L’exercici d’aquesta activitat és compatible amb la pesca extractiva per a la 
qual el vaixell estigui autoritzat, sempre que aquests vaixells reuneixin les 
condicions de seguretat i habitabilitat que s’estableixin per reglament. En tot cas, 
els turistes embarcats a bord d’aquestes embarcacions no poden exercir l’activitat 
pesquera.
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S’han d’establir per reglament, un cop consultades les comunitats autònomes, 
les condicions de complementarietat i compatibilitat de l’activitat de pesca extractiva 
i pesca-turisme i les condicions de l’embarcament del passatge.

3. De conformitat amb l’apartat primer, aquestes activitats les han de dur a 
terme en tot cas professionals del sector, subjectes per tant al règim especial de la 
Seguretat Social dels treballadors del mar.

4. El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, un cop consultades 
les comunitats autònomes, pot establir mesures específiques per a la pesca-
turisme en aigües exteriors per raó de protecció i conservació dels recursos 
pesquers.

5. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de ser informat 
dels vaixells que exerceixen aquesta activitat.

6. Les embarcacions que optin per exercir les activitats de pesca-turisme han 
de subscriure una assegurança o una altra garantia financera equivalent per cobrir 
la responsabilitat civil en els termes que s’estableixin per reglament de conformitat 
amb la legislació marítima.

7. Es poden regular per reglament les condicions de comercialització dels 
productes pesquers que s’hagin obtingut així.»

Disset. Es modifica l’article 79, que queda redactat en els termes següents:

«Article 79. Prohibicions.

1. Queden prohibides les operacions de comercialització de productes de la 
pesca i del marisqueig de qualsevol origen o procedència, inclosa la tinença, la 
possessió, el transport, el trànsit, l’emmagatzematge, la transformació, l’exposició i 
la venda, en els casos següents:

a) Que siguin d’una talla o un pes inferior al que reglamenta la normativa 
internacional, comunitària, estatal i autonòmica aplicable en cada cas.

b) Que procedeixin de la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada.
c) Que la seva forma d’obtenció no hagi estat conforme a la normativa 

internacional, comunitària, estatal i autonòmica aplicable.
d) Que incompleixin la normativa sanitària aplicada.»

Divuit. Es modifica el títol V en els termes següents:

«TÍTOL V

Infraccions i sancions

CAPÍTOL I

Objecte i principis generals

Article 89. Objecte.

Aquest títol té per objecte:

a) Establir el règim sancionador en matèria de pesca marítima, l’aplicació del 
qual correspon als òrgans competents de l’Administració General de l’Estat.

b) Establir la normativa bàsica del règim sancionador en matèria d’ordenació 
del sector pesquer i de l’activitat comercial de productes pesquers, el desplegament 
legislatiu i l’execució de la qual corresponen als òrgans competents de les 
comunitats autònomes.
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Article 90. Àmbit d’aplicació.

Els preceptes d’aquest títol són aplicables a les conductes o fets comesos:

a) Dins del territori i les aigües marítimes sota sobirania o jurisdicció 
espanyoles.

b) Fora del territori o les aigües marítimes sota sobirania o jurisdicció 
espanyoles per persones físiques o jurídiques, a bord de vaixells de pavelló 
nacional o servint-se’n.

c) Fora del territori o les aigües marítimes sota sobirania o jurisdicció 
espanyoles per persones físiques o jurídiques de nacionalitat espanyola, a bord de 
vaixells apàtrides o sense nacionalitat; o de vaixells de pavelló estranger o servint-
se’n, en aquest últim supòsit sempre que l’Estat de bandera no hagi exercit la seva 
competència sancionadora segons la normativa en vigor.

d) A més del que disposen els apartats anteriors, també és aplicable als fets o 
les conductes detectats en territori o aigües marítimes sota sobirania o jurisdicció 
espanyoles i considerats com a pesca il·legal, no declarada i no reglamentada 
segons els termes i les condicions que estableix la normativa comunitària o 
internacional, encara que s’hagin comès fora de l’àmbit esmentat, amb 
independència de la nacionalitat dels seus autors i del pavelló del vaixell.

Article 91. Responsables.

1. Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta Llei les persones 
físiques o jurídiques que les cometin per si mateixes o mitjançant persones 
jurídiques en les qual exerceixin el control societari segons la legislació mercantil 
en vigor, encara que estiguin integrades en unions temporals d’empreses, 
agrupacions o comunitats de béns sense personalitat.

2. Responsables solidaris:

a) Quan la infracció sigui imputable a diverses persones i no sigui possible 
determinar el grau de participació de cadascuna, en responen solidàriament:

1r Els propietaris de vaixells, armadors, noliejadors, importadors i els seus 
representants, remolcadors, consignataris, titulars de la concessió de llotges 
pesqueres, responsables autoritzats per a la primera venda, mercats majoristes, 
responsables d’instal·lacions d’engreix de tonyina vermella o altres recursos 
pesquers, capitans i patrons o persones que dirigeixin les activitats pesqueres, en 
els casos d’infraccions de pesca marítima.

2n Els transportistes o qualssevol persones que participin en el transport de 
productes pesquers respecte al supòsit d’infracció que preveu l’article 103 d).

3r Els propietaris d’empreses comercialitzadores o transformadores de 
productes pesquers i personal responsable d’aquestes empreses en els casos 
d’infraccions que afectin aquestes activitats.

b) Quan el compliment de les obligacions que preveu una disposició legal 
correspongui a diverses persones conjuntament, han de respondre de manera 
solidària de les infraccions que, si s’escau, es cometin i de les sancions que 
s’imposin.

c) Són responsables solidaris per l’incompliment de les obligacions imposades 
per la Llei que comportin el deure de prevenir la infracció administrativa comesa per 
altres, les persones físiques i jurídiques sobre les quals es dicti aquest deure, quan 
així ho determini aquesta Llei.

3. Els propietaris d’embarcacions i/o armadors, en cas que hi hagi una 
denúncia per una suposada infracció administrativa de pesca marítima, degudament 
requerits per a això, tenen el deure d’identificar el patró i/o la persona responsable 
de l’embarcació, i si incompleixen aquesta obligació han de ser sancionats com a 
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autors d’una infracció greu de falta de col·laboració o obstrucció a les tasques 
d’inspecció.

Article 92. Concurrència de responsabilitats.

1. La responsabilitat per les accions o omissions tipificades en aquesta Llei és 
de naturalesa administrativa i no exclou les d’un altre ordre que sigui procedent.

2. Les sancions que s’imposin a diferents subjectes com a conseqüència 
d’una mateixa infracció tenen entre si caràcter independent.

3. No es poden sancionar els fets que hagin estat sancionats penalment o 
administrativament, en els casos en els quals s’apreciï identitat de subjecte, fet i 
fonament.

4. En els supòsits en què la conducta pugui ser constitutiva de delicte, 
l’Administració ha de traslladar el tant de culpa a la jurisdicció competent i s’ha 
d’abstenir de seguir el procediment sancionador mentre l’autoritat judicial no dicti 
sentència ferma, tingui lloc el sobreseïment o l’arxivament de les actuacions o es 
produeixi la devolució de l’expedient per part del Ministeri Fiscal.

5. Si no s’aprecia l’existència de delicte o falta, l’òrgan administratiu competent 
ha de continuar l’expedient sancionador. Els fets declarats provats en la resolució 
judicial ferma vinculen l’òrgan administratiu.

Article 93. Prescripció d’infraccions i sancions.

1. Les infraccions administratives que preveu aquesta Llei prescriuen en el 
termini de tres anys les molt greus, en el de dos anys les greus i en el d’un any les 
lleus.

2. Les sancions imposades per la comissió d’infraccions molt greus prescriuen 
al cap de tres anys, mentre que les imposades per greus o lleus ho fan als dos 
anys i un any, respectivament.

3. Per al còmput dels terminis de prescripció d’infraccions i sancions cal 
atenir-se al que disposa l’article 132.2 i 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En els casos d’infraccions continuades, el termini de prescripció comença a 
comptar des del moment de l’acabament de l’activitat o de l’últim acte amb què es 
consumi la infracció. En cas que els fets o les activitats constitutius d’infracció 
siguin desconeguts perquè no tenen signes externs, el termini es computa des que 
aquests es manifestin.

Article 94. Termini de tramitació del procediment sancionador.

1. El termini màxim per tramitar, resoldre i notificar la resolució sancionadora 
és de sis mesos per a les infraccions lleus i de nou mesos per a les infraccions 
greus i molt greus. Aquest termini es computa des de l’adopció de l’acord d’iniciació 
del procediment.

2. Un cop transcorregut aquest termini, l’òrgan competent per resoldre ha de 
declarar la caducitat de les actuacions, sense perjudici de sol·licitar, així mateix, a 
l’òrgan competent l’inici d’un nou procediment, mentre no hagi prescrit la infracció.

Article 95. Actuacions prèvies i d’investigació.

1. En el marc d’unes actuacions prèvies o de la instrucció d’un procediment 
sancionador, els funcionaris competents poden investigar les persones físiques o 
jurídiques que directament o indirectament puguin tenir algun tipus de relació 
jurídica, mercantil, financera o de qualsevol altre tipus amb l’activitat pesquera o la 
comercialització de productes pesquers.

2. Les persones físiques, així com els administradors, representants i 
empleats de les persones jurídiques que esmenta l’apartat 1, estan obligades a 
prestar la seva col·laboració als funcionaris competents en l’exercici de les seves 
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funcions, i a aportar la documentació que els sigui requerida per tal de facilitar les 
tasques d’investigació o instrucció.

3. Les actuacions d’investigació o instrucció poden consistir en l’examen de 
documents, llibres, comptabilitat principal i auxiliar, fitxers, factures, justificants, 
correspondència amb transcendència als efectes de la investigació, bases de 
dades informatitzades, programes, registres i arxius informàtics relatius a activitats 
econòmiques, així com en la inspecció de béns, elements, explotacions i qualsevol 
altre antecedent o informació que s’hagi de facilitar a l’Administració o que sigui 
necessari per a l’exigència de les obligacions que estableix la normativa de pesca i 
comercialització de productes pesquers.

4. Quan les actuacions d’investigació, inspecció o d’instrucció ho requereixin, 
els funcionaris que exerceixin aquestes funcions poden entrar, de conformitat amb 
la normativa comunitària de control i lluita contra la pesca INDNR, a totes les 
dependències dels vaixells, així com a les finques, els locals de negoci i altres 
establiments o llocs en què s’exerceixin activitats que puguin estar relacionades 
amb l’activitat pesquera o de comercialització de productes pesquers.

5. Quan en l’exercici de les actuacions d’investigació sigui necessari entrar en 
un domicili protegit constitucionalment, l’Administració n’ha d’obtenir el 
consentiment d’aquell o l’oportuna autorització judicial.

6. El personal inspector pot ser assistit per personal de suport per a la 
realització de tasques d’assistència en les inspeccions, sense que aquesta 
circumstància eximeixi en cap cas els inspectors d’exercir les funcions que tenen 
encomanades.

7. Quan s’efectua una visita d’inspecció, els agents i les autoritats han de 
comunicar-ne la presència, llevat que considerin que aquesta comunicació pugui 
perjudicar l’èxit de les seves funcions.

Article 96. Notificacions.

1. De conformitat amb el que disposen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, els capitans i patrons, o les persones interessades 
que dirigeixin les activitats pesqueres, s’entenen notificats una vegada practicada 
la notificació al titular de la llicència de pesca amb el qual prestin el seu servei.

2. El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient pot establir, en relació 
amb els actes que hagi de notificar l’Administració General de l’Estat en el marc 
dels procediments sancionadors en matèria de pesca marítima, la utilització 
obligatòria i/o voluntària de mitjans electrònics per als titulars de llicències de pesca 
que per raó de la seva capacitat econòmica o tècnica, dedicació o altres motius que 
es despleguin per reglament tinguin garantit l’accés i la disponibilitat dels mitjans 
tecnològics necessaris.

Article 97. Mesures provisionals.

1. Les autoritats competents en matèria de pesca marítima i els agents i les 
autoritats que actuïn per delegació o en virtut de qualsevol altra forma jurídica 
prevista en dret, poden adoptar, des del moment en què tinguin coneixement de la 
comissió d’una presumpta infracció, les mesures provisionals necessàries, incloses 
la suspensió de les autoritzacions de pesca, la captura i la retenció de l’embarcació, 
i el decomís de les arts, els aparells i els estris de pesca, de les captures pesqueres 
o dels productes de la pesca o dels productes o béns obtinguts en la comissió de 
les infraccions en els casos d’infraccions greus o molt greus, per assegurar, entre 
d’altres, l’eficàcia de la resolució que es pugui dictar, el bon fi del procediment, 
evitar el manteniment dels efectes de la infracció i/o garantir els interessos generals. 
Totes aquestes mesures es poden adoptar acumulativament.
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2. En tot cas, tenen la consideració de mesures provisionals les identificades 
com a mesures coercitives en la normativa internacional i comunitària contra la 
pesca il·legal, no declarada i no reglamentada.

3. L’adopció d’aquestes mesures s’ha de fer de manera motivada. Quan sigui 
necessari, per raons d’urgència o necessitat, les autoritats competents han 
d’adoptar aquestes mesures de manera verbal, han de donar raó de la seva manera 
de procedir, han de reflectir l’acord i la seva motivació per escrit tan ràpidament 
com sigui possible i, en tot cas, en un termini no superior a cinc dies, han de 
traslladar-lo als interessats.

4. Les mesures provisionals s’han de confirmar, modificar o aixecar en l’acord 
d’iniciació del procediment, dins del termini de quinze dies des de la seva adopció. 
Les mesures adoptades queden sense efecte si no s’inicia el procediment en el 
termini esmentat o quan l’acord d’iniciació no contingui un pronunciament exprés 
sobre aquestes.

5. Les mesures provisionals s’han d’adoptar sobre la base d’un judici de 
raonabilitat i elegint la que danyi menys la situació jurídica de l’administrat.

Article 98. De la captura o retenció de vaixells i el decomís de les arts, els aparells 
i els estris de la pesca o de les captures pesqueres, productes de la pesca o 
dels productes o béns obtinguts com a mesura provisional.

1. Els vaixells capturats i/o retinguts han de ser alliberats sense dilació, amb 
la constitució prèvia d’una fiança o una altra garantia financera normativament 
prevista la quantia de la qual ha de ser fixada per l’òrgan competent, mitjançant 
l’acte administratiu corresponent, i no pot superar l’import de la sanció que pugui 
correspondre per la infracció o les infraccions comeses. El termini per a la prestació 
de la fiança és d’un mes des de la seva fixació i pot ser prorrogat pel mateix temps 
i per causes justificades. Si no es presta la fiança en el termini establert, el vaixell 
queda a disposició del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que pot 
decidir sobre la seva ubicació i destinació d’acord amb la legislació vigent i la 
regulació del dret internacional derivada de la Convenció de les Nacions Unides del 
dret del mar i de la jurisprudència del Tribunal Internacional de Dret del Mar, amb 
seu a Hamburg.

2. Les arts, els aparells o els estris de pesca antireglamentaris decomissats 
han de ser destruïts. Els reglamentaris decomissats han de ser tornats a l’interessat, 
amb la constitució prèvia d’una fiança o una altra garantia financera prevista 
legalment, segons els mateixos termes, procediment i conseqüències que expressa 
l’apartat anterior.

3. Les captures pesqueres i/o productes de la pesca decomissats, en el 
supòsit que tinguin possibilitats de sobreviure, s’han de tornar al medi marí sense 
dilació. En cas contrari, quan siguin aptes per al consum:

a) Es poden distribuir entre entitats benèfiques i altres institucions públiques i 
privades sense ànim de lucre. Aquesta opció té caràcter preferent.

b) Es poden vendre a la llotja o en un lloc autoritzat, i l’import d’aquesta venda 
queda en dipòsit a disposició de l’òrgan competent per iniciar el procediment 
sancionador.

c) Amb caràcter subsidiari, i quan no sigui possible la venda a la llotja, s’ha 
d’acordar l’inici del procediment de subhasta pública, en els termes que es 
despleguin per reglament.

d) Com a última opció i únicament en els casos en què cap de les opcions 
anteriors sigui possible, es categoritzen com a subproductes animals no destinats 
al consum humà, i s’han de tractar d’acord amb la normativa que els sigui aplicable, 
llevat que en tot cas sigui procedent la seva destrucció.

4. En cas de captures pesqueres i/o productes de la pesca decomissats no 
aptes per al consum, s’ha de procedir a la seva classificació i tractament com a 
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subproductes animals no destinats al consum humà, d’acord amb la normativa que 
els sigui aplicable, llevat que en tot cas sigui procedent la seva destrucció.

5. Les despeses derivades de l’adopció de les mesures provisionals i 
cautelars, o de les sancions, si s’escau, són a càrrec del presumpte infractor.

CAPÍTOL II

De les infraccions administratives en matèria de pesca marítima en aigües 
exteriors

Article 99. Infraccions lleus.

Als efectes d’aquesta Llei, es consideren infraccions lleus:

a) Qualsevol actualització de les dades i les circumstàncies personals que 
figurin a la llicència, quan no requereixi l’autorització administrativa prèvia, sense 
efectuar la comunicació prevista legalment.

b) La realització de feines de pesca i selecció de peix quan es dificulti la 
visibilitat dels llums utilitzades per reglament.

c) L’anotació incorrecta en el diari de pesca, el diari electrònic de bord, si 
s’escau, i en la declaració de desembarcament que no suposin una alteració de les 
dades relatives a les captures, a l’esforç de pesca o a la posició geogràfica de les 
calades de pesca.

d) L’exercici de la pesca d’esbarjo sense portar la llicència o les autoritzacions, 
i aquestes estiguin en vigor.

e) L’incompliment de les obligacions preceptives d’informació a l’Administració 
General de l’Estat o la seva comunicació incomplint els terminis o les condicions 
d’aquestes obligacions, quan no estigui tipificada com a greu o molt greu, inclosa 
tota la informació registral que sigui preceptiva.

f) L’exercici de la pesca d’esbarjo amb canya des de terra sense disposar de 
la llicència o autorització corresponent.

g) Les accions o les omissions que suposin incompliment de les obligacions 
que estableix la legislació pesquera comunitària o previstes en tractats 
internacionals en matèria de pesca i que no constitueixin infracció greu o molt greu.

h) Qualsevol infracció del que estableixen aquesta Llei o la resta de la 
legislació vigent en matèria de pesca marítima, quan no estigui tipificada com a 
greu o molt greu.

Article 100. Infraccions greus.

Als efectes d’aquesta Llei, es consideren infraccions greus:

1. Pel que fa a l’exercici de l’activitat:

a) L’exercici o la realització d’activitats de pesca sense disposar de llicència o 
de les autoritzacions corresponents.

b) L’incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions de 
pesca.

c) L’incompliment de les normes vigents sobre modalitats de pesca.
d) El canvi de modalitat de pesca sense disposar de l’autorització preceptiva.
e) L’exercici o la realització d’activitats de pesca sense estar inclòs en el cens 

específic corresponent.
f) L’exercici d’activitats de pesca en fons prohibits, en caladors, zones o 

períodes de temps no autoritzats o en zones de veda.
g) L’incompliment de les normes relatives a l’esforç pesquer o de temps de 

calada de les arts o els aparells.
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h) La utilització o tinença a bord de boies o balises que no compleixin la 
normativa vigent, o qualsevol altre incompliment de la normativa en matèria de 
senyalització.

i) L’incompliment de l’obligació de respectar les distàncies mínimes per a 
vaixells i arts establertes en la normativa vigent.

j) L’obtenció d’autoritzacions de pesca en un nombre superior a les permeses 
legalment per causes imputables a l’interessat.

k) L’organització de concursos de pesca d’esbarjo sense disposar de 
l’autorització preceptiva, o incomplint-ne les condicions.

l) Qualsevol conducta tipificada com a lleu en matèria de pesca marítima, 
comesa per les persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 91 d’aquesta 
Llei, vinculades jurídicament a vaixells apàtrides, a vaixells amb pavelló de països 
qualificats reglamentàriament d’abanderament de conveniència o a vaixells de 
països tercers identificats per les organitzacions regionals d’ordenació pesquera o 
altres organitzacions internacionals per haver incorregut en activitats de pesca 
il·legal, no declarada i no reglamentada o contràries a les mesures de conservació i 
gestió dels recursos pesquers.

m) L’incompliment de les obligacions establertes en virtut dels tractats 
internacionals en matèria de pesca marítima o les normes establertes en el si de 
les organitzacions regionals d’ordenació pesquera o altres organitzacions 
internacionals, quan suposi una vulneració de les mesures de conservació i gestió 
dels recursos pesquers.

2. Pel que fa al control i la inspecció de l’activitat pesquera:

a) L’alteració de les dades i circumstàncies que figurin a la llicència de pesca 
o a les autoritzacions de pesca corresponents.

b) La no-administració a bord del diari de pesca o no tenir instal·lat el diari de 
bord electrònic, d’acord amb el que exigeix la normativa vigent.

c) El no-emplenament del diari de pesca, el diari de bord electrònic o la 
declaració de desembarcament, o fer-ho alterant les dades relatives a les captures, 
a l’esforç de pesca, a la posició geogràfica de les calades de pesca o infringint la 
normativa en vigor.

d) La inobservança de l’obligació de portar a bord del vaixell les autoritzacions 
de pesca i els plans de celler, així com qualsevol altre document que exigeix la 
normativa vigent.

e) L’incompliment de l’obligació de lliurar a les autoritats competents els fulls 
del diari de pesca i de la declaració de desembarcament a l’arribada a port, en els 
terminis i la forma que estableix la normativa vigent.

f) L’incompliment de l’obligació de transmetre a les autoritats competents les 
gravacions del diari de bord electrònic, segons la normativa vigent.

g) La identificació incorrecta o absència d’identificació en les caixes o 
embalatges de les espècies a bord.

h) L’incompliment de l’obligació de comunicar els desplaçaments, els 
transbords, el preavís d’arribada a port, les captures que es portin a bord o 
l’absència d’aquestes, i la informació sobre esforç pesquer, segons el que exigeix 
la normativa vigent.

i) L’incompliment de comunicar a les autoritats espanyoles competents, en el 
supòsit de desembarcament de captures fora del territori de la Unió Europea, de les 
espècies, les quantitats i la data d’aquest desembarcament, així com la zona en 
què es van fer les captures, o fer-ho falsejant o ocultant dades.

j) L’incompliment de l’obligació de comunicar a les autoritats espanyoles 
competents l’enrolament en vaixells de països tercers.

k) La no-administració a bord del dispositiu de control via satèl·lit o de 
qualsevol altra naturalesa instal·lat, establert a la normativa vigent, per causes 
imputables a l’interessat.
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l) La no-tinença dels dispositius de control operatius o encesos, així com la 
manipulació, l’apagada, l’alteració, el dany o la interferència en les seves 
comunicacions o el seu funcionament.

m) La falta d’enviament de posicions manuals de localització quan així ho 
estipuli la normativa vigent.

n) L’eliminació, l’alteració, l’ocultació o l’encobriment de proves que es puguin 
obtenir en el transcurs de les tasques o els procediments de control i inspecció.

ñ) La no-disposició d’escala de vent d’acord amb la normativa en vigor, la falta 
de col·laboració amb les autoritats competents en matèria de pesca marítima, 
agents i observadors que actuïn per delegació o en virtut de qualsevol altra forma 
jurídica prevista en dret, així com l’obstrucció de les tasques d’inspecció, sense 
arribar a impedir-ne l’exercici.

o) L’incompliment per part dels vaixells pesquers no comunitaris de l’obligació 
d’efectuar els desembarcaments en els ports autoritzats, i en presència dels 
funcionaris encarregats del control, quan així ho exigeixi la normativa vigent.

p) El desembarcament, l’arribada i l’entrada a port o la utilització dels serveis 
portuaris per part de vaixells pesquers no comunitaris sense efectuar les 
notificacions i/o declaracions que preveu la normativa vigent, o sense disposar de 
les autoritzacions oportunes.

q) El desembarcament o la descàrrega dels productes de la pesca en llocs 
diferents als autoritzats de manera que impedeixi o dificulti les funcions de control i 
inspecció pesquera en relació amb els productes objecte de desembarcament o 
descàrrega.

r) L’incompliment de l’obligació de portar visible, en la forma que preveu la 
normativa en vigor, el foli i la matrícula de l’embarcació o qualsevol altre distintiu, 
així com la seva manipulació o impedir-ne la visualització.

s) L’incompliment de les obligacions i els requisits que estableix la normativa 
vigent en matèria de captura, remolc i engabiament de tonyina vermella.

t) L’incompliment de les obligacions i els requisits que estableix la normativa 
vigent en matèria de pesada abans de la primera venda.

u) L’incompliment de les obligacions i els requisits que estableix la normativa 
vigent en matèria de prohibició de rebutjos.

3. Pel que fa a les espècies:

a) L’exercici de qualsevol activitat que perjudiqui la gestió i la conservació 
dels recursos marins vius, com també de les activitats subaquàtiques sense 
disposar d’autorització en aquelles zones en què sigui exigible d’acord amb la 
normativa vigent.

b) La repoblació marina sense l’autorització corresponent o quan 
s’incompleixin les condicions que aquesta estableix.

c) La tinença, el transbord, el desembarcament, la custòdia o 
l’emmagatzematge, abans de la primera venda, d’espècies pesqueres la 
procedència de les quals no estigui acreditada d’acord amb la normativa en vigor.

d) La captura, la tinença, el transbord, el desembarcament, la custòdia o 
l’emmagatzematge, abans de la primera venda, d’espècies pesqueres sense 
disposar de les autoritzacions necessàries o en condicions diferents de les que 
aquestes estableixen.

e) La captura, la tinença, el transbord, el desembarcament, la custòdia o 
l’emmagatzematge, abans de la primera venda, d’espècies pesqueres no 
autoritzades o de les quals s’hagin esgotat els totals admissibles de captures 
(TACS) o quotes.

f) La captura, la tinença, el transbord, el desembarcament, la custòdia o 
l’emmagatzematge, abans de la primera venda, d’espècies pesqueres d’una talla o 
un pes inferior als permesos o, si s’escau, quan se superin els marges permesos 
per a determinades espècies.
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g) L’incompliment de la normativa sobre límits màxims de captures i/o 
desembarcaments permesos.

4. Pel que fa a les arts, els aparells, els estris, els instruments i els equips de 
pesca:

a) L’incompliment de les mesures tècniques relatives a la seva utilització.
b) La utilització o tinença a bord dels prohibits, no autoritzats o 

antireglamentaris.
c) L’incompliment de la normativa sobre el transport i l’estiba de les arts o els 

aparells.
d) La utilització de dispositius que redueixin la selectivitat de les arts o els 

aparells.
e) L’exercici de la pesca d’esbarjo, fent ús de llums artificials de superfície o 

submergides, o de qualsevol altre mitjà irregular per a l’atracció, detecció o 
concentració artificial d’espècies pesqueres.

f) L’exercici de la pesca submarina d’esbarjo, fent ús d’equips de respiració 
autònoms o semiautònoms, o de qualsevol altre sistema que permeti la respiració 
en immersió, o utilitzant hidroplans o vehicles similars.

Article 101. Infraccions molt greus.

Als efectes d’aquesta Llei, es consideren infraccions molt greus:

a) L’exercici o la realització d’activitats professionals de pesca marítima sense 
estar inclòs en el Cens de la flota pesquera operativa.

b) La realització d’activitats a fi d’impedir el dret a l’exercici de l’activitat 
pesquera.

c) La presentació de documents, dades, circumstàncies o informació falsos 
per obtenir autoritzacions, permisos o llicències de qualsevol classe.

d) La presentació de documents, dades, circumstàncies o informació falsos 
per obtenir ajudes públiques a l’activitat pesquera, així com destinar-les a fins 
diferents dels previstos.

e) L’exercici de l’activitat pesquera sense l’autorització en aigües del mar 
territorial o zona econòmica exclusiva espanyola per part de vaixells pesquers no 
comunitaris.

f) La tinença a bord o el desembarcament en ports espanyols, per part de 
vaixells pesquers no comunitaris, de productes pesquers l’origen dels quals no 
estigui identificat de conformitat amb la normativa en vigor.

g) El desembarcament o la descàrrega en qualsevol part del territori nacional 
de productes pesquers de països no comunitaris sense haver obtingut l’autorització 
prèvia que estableix la normativa en vigor.

h) La utilització per a la pesca d’explosius, armes, substàncies tòxiques, 
verinoses, soporíferes o corrosives.

i) La resistència, desobediència o obstrucció greu a les autoritats competents 
en matèria de pesca marítima, agents i observadors que actuïn per delegació o en 
virtut de qualsevol altra forma jurídica prevista en dret, que impedeixi l’exercici de la 
seva activitat.

j) La violació de les obligacions establertes en virtut dels tractats internacionals 
en matèria de pesca marítima o les normes establertes en el si de les organitzacions 
regionals d’ordenació pesquera o altres organitzacions internacionals, quan el seu 
incompliment pugui posar en perill o atempti contra la seva execució normal, o 
suposi o pugui suposar un incompliment de les obligacions assumides per l’Estat.

k) La participació en transbords o en operacions conjuntes de pesca amb 
vaixells apàtrides o vaixells de països tercers identificats per les organitzacions 
regionals d’ordenació pesquera o altres organitzacions internacionals, per haver 
incorregut en activitats de pesca il·legal, no declarada i no reglamentada o 
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contràries a les mesures de conservació i gestió dels recursos pesquers, o la 
prestació de suport o reproveïment d’aquests vaixells.

l) La participació en l’explotació, gestió i propietat de vaixells apàtrides, o 
vaixells de països tercers identificats per les organitzacions regionals d’ordenació 
pesquera o altres organitzacions internacionals per haver incorregut en activitats 
de pesca il·legal, no declarada i no reglamentada o contràries a les mesures de 
conservació i gestió dels recursos pesquers, o l’exercici d’activitats mercantils, 
comercials, societàries o financeres relacionades amb aquests.

m) Qualsevol conducta tipificada com a greu en matèria de pesca marítima, 
comesa per les persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 91 d’aquesta 
Llei, vinculades jurídicament a vaixells apàtrides, a vaixells amb pavelló de països 
qualificats per reglament com d’abanderament de conveniència o a vaixells de 
països tercers identificats per les organitzacions regionals d’ordenació pesquera o 
altres organitzacions internacionals per haver incorregut en activitats de pesca 
il·legal, no declarada i no reglamentada o contràries a les mesures de conservació i 
gestió dels recursos pesquers.

CAPÍTOL III

Infraccions en matèria d’ordenació del sector pesquer i de comercialització 
de productes pesquers

Article 102. Infraccions lleus.

Als efectes d’aquesta Llei, es consideren infraccions lleus:

a) L’incompliment de les obligacions preceptives d’informació a les 
administracions públiques o la seva comunicació amb incompliment dels terminis o 
les condicions d’aquestes obligacions, quan no estigui tipificada com a greu o molt 
greu.

b) La càrrega de productes pesquers fora dels llocs o ports fixats a aquest 
efecte.

Article 103. Infraccions greus.

Als efectes d’aquesta Llei, es consideren infraccions greus:

a) La comercialització d’espècies pesqueres amb incompliment de la 
normativa sobre categories de frescor i calibratge, o sense disposar de les 
autoritzacions necessàries o en condicions diferents de les establertes en les 
autoritzacions esmentades.

b) La realització d’operacions de construcció o modernització de vaixells 
pesquers al marge o amb incompliment de les autoritzacions preceptives dels 
òrgans competents de les comunitats autònomes, o de l’Estat, en l’àmbit de les 
seves competències respectives.

c) La tinença, la consignació, el transport, el trànsit, l’emmagatzematge, la 
transformació, l’exposició i la venda, en qualsevol de les formes previstes legalment, 
de productes pesquers prohibits o d’una talla o un pes inferiors als reglamentaris.

d) El transport de productes pesquers sense la documentació corresponent 
que exigeix la legislació vigent.

e) L’incompliment de la normativa vigent relativa a la potència dels motors o 
altres paràmetres establerts per als vaixells respecte de cada calador o modalitat 
de pesca.

f) El canvi de base del vaixell pesquer sense obtenir prèviament l’autorització 
administrativa corresponent, o la seva no-utilització d’acord amb el que estableix 
l’article 65, excepte en cas de força major.
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g) L’obstrucció de les tasques d’inspecció, sense arribar a impedir-ne 
l’exercici.

h) L’entrada o la sortida del port fora de l’horari establert per a l’exercici de 
l’activitat pesquera, llevat que aquestes maniobres tinguin lloc com a conseqüència 
d’estat de necessitat o de força major, sense perjudici de les competències de 
l’autoritat portuària.

i) L’incompliment dels descansos de pesca establerts.
j) La realització d’activitats de venda de productes pesquers en el lloc o en la 

forma no autoritzats legalment o amb incompliment dels requisits exigits, com 
també la no-expedició de la nota de venda, havent-hi l’obligació de fer-ho, o 
incloure-hi dades falses.

k) L’exercici d’activitats professionals pesqueres sense estar en possessió de 
la titulació que acredita la capacitació i formació professional nauticopesquera.

l) El desembarcament o la descàrrega d’espècies i productes pesquers en 
condicions diferents de les establertes.

m) La identificació incorrecta a les caixes o els embalatges de les espècies 
contingudes.

n) La contractació de personal que no disposi del títol o targeta professional 
que exigeix la normativa vigent.

ñ) La permissió que l’exercici d’una funció o servei a bord el porti a terme algú 
sense la titulació deguda o la dispensa corresponent.

o) L’obtenció, mitjançant frau o documentació falsa, d’un contracte per exercir 
alguna de les funcions, o exercir una determinada tasca per a les quals la normativa 
vigent prescriu la necessitat de disposar d’un títol determinat o de la dispensa 
corresponent.

p) La tinença, la consignació, el transport, el trànsit, l’emmagatzematge, la 
transformació, l’exposició i la venda, en qualsevol de les formes previstes legalment, 
de productes pesquers que no compleixen els requisits de traçabilitat, etiquetatge, 
higiene o informació al consumidor que exigeix la normativa vigent.

Article 104. Infraccions molt greus.

1. Als efectes d’aquesta Llei, es consideren infraccions molt greus:

a) L’obtenció de les autoritzacions necessàries sobre la base de documents o 
informacions falses.

b) La resistència o la desobediència greus a les autoritats d’inspecció que 
n’impedeixin l’exercici.

c) Qualsevol conducta tipificada com a greu, quan suposi un incompliment de 
les obligacions establertes en virtut de tractats internacionals o normes de països 
tercers, que estiguin relacionades amb activitats de pesca de vaixells apàtrides, 
vaixells amb pavelló de països qualificats reglamentàriament com d’abanderament 
de conveniència o vaixells de països tercers identificats per les organitzacions 
regionals d’ordenació pesquera o altres organitzacions internacionals per haver 
incorregut en activitats de pesca il·legal, no declarada i no reglamentada o 
contràries a les mesures de conservació i gestió dels recursos pesquers.

2. L’obtenció de subvencions, préstecs i, en general, qualsevol tipus d’ajuda, 
sobre la base de dades falses, com també destinar-los a finalitats diferents de les 
previstes, s’ha de regir d’acord amb la normativa aplicable en matèria de 
subvencions.
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CAPÍTOL IV

De les sancions

Article 105. Classes.

1. Les sancions que es poden aplicar per la comissió de les infraccions que 
preveu aquesta Llei són les següents:

a) Advertiment.
b) Amonestació pública.
c) Sanció pecuniària.
d) Assignació de punts d’acord amb la normativa en vigor.
e) Inhabilitació per a l’exercici o el desenvolupament d’activitats pesqueres.
f) Decomís d’arts, aparells o estris de la pesca.
g) Decomís de les captures pesqueres o els productes de la pesca o dels 

productes o béns obtinguts en la comissió de les infraccions.
h) Suspensió, retirada o no-renovació de les autoritzacions, llicències o 

permisos.
i) Impossibilitat d’obtenció de préstecs, subvencions o ajudes públiques.
j) Confiscació del vaixell.
k) Immobilització temporal del vaixell.
l) Suspensió de l’estatut d’operador econòmic autoritzat.
m) Reducció o anul·lació dels drets o les possibilitats de pesca.

Totes aquestes sancions es poden imposar amb caràcter principal i, quan 
escaigui, s’acumulen.

2. La imposició d’aquestes sancions es fa d’acord amb els requisits següents:

a) L’advertiment només es pot imposar per infraccions lleus.
b) L’amonestació pública només es pot imposar per infraccions lleus i greus.
c) La sanció pecuniària es pot imposar d’acord amb les regles que preveu 

l’article 106.
d) L’assignació de punts es fa d’acord amb la normativa en vigor.
e) La inhabilitació per a l’exercici o el desenvolupament d’activitats pesqueres 

no pot ser superior a un període de tres anys en cas d’infraccions greus i de cinc 
anys en cas d’infraccions molt greus. No pertoca en el cas d’infraccions lleus.

f) El decomís d’arts, aparells o estris de pesca només es pot imposar en cas 
d’infraccions molt greus i infraccions greus relatives a les espècies, i relatives a les 
arts, els aparells, els estris, els instruments i els equips de pesca.

g) El decomís de les captures pesqueres o els productes de la pesca o els 
productes o béns obtinguts en la comissió de les infraccions es pot imposar 
independentment de la qualificació de la infracció.

h) La suspensió, retirada o no renovació de les autoritzacions, llicències o 
permisos no pot ser superior a un període de tres anys en cas d’infraccions greus 
ni de set en cas d’infraccions molt greus. No pertoca en el cas d’infraccions lleus.

i) La impossibilitat d’obtenció de préstecs, subvencions o ajudes públiques no 
pot ser superior a un període de dos anys en cas d’infraccions lleus, tres anys en 
cas d’infraccions greus ni de set en cas d’infraccions molt greus.

j) La confiscació del vaixell només es pot imposar en cas d’infraccions molt 
greus.

k) La immobilització temporal del vaixell no pot ser superior a un període de 
sis mesos en cas d’infraccions lleus, un any en cas d’infraccions greus ni de tres en 
cas d’infraccions molt greus.
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l) La suspensió de l’estatut d’operador econòmic autoritzat no pot ser superior 
a un període de dos anys en cas d’infraccions lleus, tres anys en cas d’infraccions 
greus ni de set en cas d’infraccions molt greus.

m) La reducció o anul·lació dels drets o les possibilitats de pesca es pot 
imposar en cas d’infraccions molt greus i infraccions greus relatives al control i la 
inspecció de l’activitat pesquera, i relatives a les espècies.

3. Amb independència de les que puguin correspondre en concepte de sanció, 
l’òrgan sancionador pot acordar la imposició de multes coercitives d’acord amb el 
que disposa l’article 99 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, una vegada 
transcorreguts els terminis assenyalats en el requeriment corresponent. La quantia 
de cada una de les multes no pot superar el 20% de la sanció pecuniària fixada per 
la infracció corresponent.

4. No obstant el que disposa el 92.5, quan s’hagi utilitzat el vaixell pesquer 
per fer tràfic de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques, 
transport il·legal d’immigrants, o per a qualsevol altra activitat constitutiva de delicte 
i s’hagi determinat per resolució judicial ferma la responsabilitat dels autors, aquests 
queden inhabilitats per a l’exercici o el desenvolupament de les activitats pesqueres 
durant un període de deu anys.

5. L’obtenció de subvencions, préstecs i, en general, qualsevol tipus d’ajuda a 
partir de dades falses, destinats a fins diferents dels previstos o utilitzats de manera 
indeguda, dóna lloc al reintegrament de les quantitats obtingudes d’acord amb la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 106. Graduació de les sancions pecuniàries.

1. Les sancions pecuniàries s’imposen d’acord amb els trams següents:

a) Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de 60 a 600 euros.
b) Les infraccions greus se sancionen amb una sanció pecuniària de 601 a 

60.000 euros.
c) Les infraccions molt greus se sancionen amb una sanció pecuniària de 

60.001 a 600.000 euros.

2. Dins dels trams precedents, les sancions pecuniàries s’imposen en els 
graus mínim, mitjà o màxim de la manera següent:

a) Sanció pecuniària per infracció lleu:

1r Grau mínim: de 60 a 200 euros.
2n Grau mitjà: de 201 a 400 euros.
3r Grau màxim: de 401 a 600 euros.

b) Sanció pecuniària per infracció greu:

1r Grau mínim: de 601 a 15.000 euros.
2n Grau mitjà: de 15.001 a 40.000 euros.
3r Grau màxim: de 40.001 a 60.000 euros.

c) Sanció pecuniària per infracció molt greu:

1r Grau mínim: de 60.001 a 120.000 euros.
2n Grau mitjà: de 120.001 a 240.000 euros.
3r Grau màxim: de 240.001 a 600.000 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 313  Dissabte 27 de desembre de 2014  Secc. I. Pàg. 23

3. Les sancions pecuniàries s’imposen motivadament en els graus mínim, 
mitjà o màxim en consideració, entre d’altres, dels criteris següents:

a) Benefici econòmic que obtingui o esperi obtenir el presumpte infractor com 
a conseqüència de la infracció comesa.

b) Mida i potència de l’embarcació.
c) Naturalesa dels perjudicis causats, en especial als fons marins, ecosistemes 

i organismes vius, recursos econòmics, béns de domini públic o tercers o afecció 
en zones amb protecció mediambiental o pesquera.

d) Possibilitat de restitució del dany causat com a conseqüència de la 
comissió de la infracció.

Article 107. Execució de sancions en matèria de pesca marítima en aigües 
exteriors.

La resolució és executiva quan posi fi a la via administrativa.

Article 108. Reducció de la sanció pecuniària en matèria de pesca marítima en 
aigües exteriors.

Un cop finalitzat el procediment sancionador en matèria de pesca marítima en 
aigües exteriors, i un cop notificada la resolució sancionadora als responsables, 
aquests disposen d’un termini de 20 dies naturals per fer el pagament voluntari 
amb reducció de la sanció pecuniària en els termes i les condicions que preveu 
l’article següent.

Article 109. Requisits i efectes de la reducció de la sanció pecuniària.

1. El pagament voluntari amb reducció de la sanció pecuniària és aplicable a 
les sancions pecuniàries imposades per infraccions administratives en matèria de 
pesca marítima en aigües exteriors de caràcter lleu o greu, l’import de les quals no 
superi els 15.000 euros i sempre que no s’hagi dictat sobre els interessats una 
resolució sancionadora ferma per infraccions greus o molt greus en matèria de 
pesca marítima en aigües exteriors durant els dos anys anteriors a la comissió de 
la infracció, i en la resolució sancionadora no s’hagin assignat punts, de conformitat 
amb la normativa vigent.

2. En el supòsit de procediments sancionadors seguits per la comissió de més 
d’una infracció, no és aplicable aquesta reducció a cap de les sancions pecuniàries 
si la suma d’aquestes supera els 20.000 euros.

3. El pagament voluntari fet sota les condicions i els terminis que fixa aquesta 
Llei comporta les conseqüències següents:

a) La reducció del 30 per cent de l’import de la sanció pecuniària imposada en 
la resolució sancionadora.

b) La reducció del 50 per cent de l’import de la sanció pecuniària imposada en 
aquells procediments finalitzats perquè l’interessat manifesta el seu acord amb la 
proposta de sanció en qualsevol moment anterior a la resolució del procediment si 
existeix la conformitat de l’òrgan competent per resoldre.

c) La fermesa de la sanció en via administrativa des del moment del 
pagament, que produeix plens efectes des de l’endemà de la realització del 
pagament, i es pot recórrer únicament davant l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu.

d) El termini per interposar un recurs contenciós administratiu s’inicia l’endemà 
del dia en què tingui lloc el pagament voluntari, llevat que s’interposi un recurs 
potestatiu de reposició.

4. En cap cas no pertoca aquesta reducció quan s’hagi acordat la suspensió 
condicional que preveu l’article següent.
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Article 110. Suspensió condicional.

1. En les sancions en matèria de pesca marítima, una vegada dictada la 
resolució que posa fi a la via administrativa, l’infractor pot sol·licitar en el termini 
d’un mes, a comptar de la notificació, la suspensió condicional de l’execució de la 
sanció imposada, mitjançant un escrit degudament motivat, adreçat al ministre 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en què es manifesti el compromís de 
subjectar-se a les condicions que s’estableixin per al seu atorgament, amb vista a 
garantir, durant el termini de suspensió, un comportament de respecte de la 
normativa reguladora de l’exercici de l’activitat pesquera. La presentació de la 
sol·licitud determina la suspensió automàtica de l’execució de la sanció fins a la 
resolució de l’expedient sobre la suspensió condicional.

El termini de suspensió condicional és de sis a nou mesos per a les faltes lleus 
i de nou a setze mesos per a les faltes greus, atenent en ambdós casos les 
circumstàncies de la infracció comesa. No pertoca suspensió en el cas de comissió 
d’infracció molt greu.

2. Són requisits per sol·licitar la suspensió condicional:

a) Que no hagi estat sancionat en els últims cinc anys.
b) Que la quantia de la sanció imposada, en cas que sigui una sanció 

pecuniària, no superi els 30.000 euros.

3. A efectes de la resolució de suspensió condicional de l’execució, s’ha de 
concedir audiència a l’interessat i es poden sol·licitar informes de les entitats 
associatives del sector afectat i d’altres organismes públics interessats. Així mateix, 
es poden sol·licitar tots els informes que es considerin convenients per resoldre 
sobre la suspensió condicional.

Una vegada acreditat el compliment dels requisits establerts, el ministre 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient pot resoldre la concessió o la denegació 
de la suspensió condicional de l’execució de la sanció.

4. La resolució denegatòria de la suspensió condicional, degudament 
motivada, ha de ser notificada a l’interessat, i s’ha de procedir a continuar la 
tramitació de l’execució de la sanció imposada. Així mateix, la resolució favorable, 
degudament motivada, ha de ser notificada als interessats, i hi han de constar les 
condicions en què s’ha de portar a terme, com també que aquesta resolució suspèn 
els terminis de prescripció de la sanció que estableix aquesta Llei. Els interessats 
poden entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.

5. Les condicions de respecte obligat per l’infractor, durant el període de 
suspensió, inclouen en tot cas:

a) No cometre cap infracció pesquera.
b) Complir degudament les mesures cautelars imposades i mantingudes, si 

s’escau.
c) Les mesures cautelars es prolonguen en tot cas automàticament durant el 

període de vigència de la suspensió condicional.

6. Si l’interessat, durant el termini de suspensió fixat, incompleix les 
obligacions o les condicions imposades o ha estat sancionat per altres infraccions 
pesqueres, l’òrgan competent, amb l’audiència prèvia de l’interessat, ha de revocar 
la suspensió condicional de l’execució de la infracció i s’ha de continuar la tramitació 
de l’execució de la sanció imposada.

7. Una vegada complert el temps establert de suspensió, si l’infractor, a la 
vista dels informes que poden ser requerits a aquest efecte, ha complert les 
condicions establertes i no ha estat sancionat per altres infraccions pesqueres, el 
ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha d’acordar la remissió de la 
sanció imposada sempre que la resolució administrativa sancionadora sigui ferma i 
no s’hagi dictat sentència judicial.
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Article 111. Funció inspectora en matèria d’ordenació del sector pesquer i 
comercialització de productes pesquers.

1. La funció inspectora de les comunitats autònomes en matèria d’ordenació 
del sector pesquer s’inicia des del moment mateix del desembarcament o la 
descàrrega de les captures en els termes que estableixi la seva legislació.

2. La funció inspectora de les comunitats autònomes en matèria de 
comercialització de productes de la pesca, amb independència del seu origen, 
s’inicia després de la primera comercialització a les llotges dels ports o des de la 
primera comercialització quan els productes no es venguin per primera vegada a 
les llotges.

Article 112. Competència sancionadora en matèria de pesca marítima en aigües 
exteriors.

La competència per a la imposició de les sancions corresponents a les 
infraccions en matèria de pesca marítima correspon:

a) Als delegats del Govern en el cas d’infraccions lleus.
b) Al director general de Recursos Pesquers i Aqüicultura en el cas 

d’infraccions greus.
c) Al secretari general de Pesca en el cas d’infraccions molt greus si la quantia 

de la sanció pecuniària no supera els 300.000 euros.
d) Al ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, quan la infracció sigui 

qualificada de molt greu si la quantia de la sanció pecuniària supera els 300.000 euros.

Article 113. Competència sancionadora en matèria d’ordenació del sector i de 
comercialització de productes pesquers.

Correspon als òrgans competents de les comunitats autònomes el 
desplegament legislatiu, la tramitació i la resolució dels expedients corresponents a 
les infraccions en matèria d’ordenació del sector pesquer i de comercialització de 
productes pesquers que tipifica aquesta Llei.

Article 114. Finançament i dotació de mitjans per al control pesquer i la 
conservació, protecció i regeneració dels recursos pesquers.

De conformitat amb el que estableixen els articles 3 del Reglament (UE) núm. 
1380/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013, sobre la 
política pesquera comuna, i 5 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, s’han 
d’instrumentar els mitjans necessaris per tal que la Secretaria General de Pesca del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient assoleixi els objectius de control 
pesquer, així com els objectius de recerca pesquera i oceanogràfica, definits d’acord 
amb el que disposen l’article 84 i següents d’aquesta Llei, en col·laboració amb 
l’Institut Espanyol d’Oceanografia, en el marc de la política de conservació, protecció 
i regeneració dels recursos pesquers segons els títols I i IV d’aquesta Llei.»

Dinou. Els articles 109, 110, 111, 112 i 113 passen a numerar-se com a articles 115, 
116, 117, 118 i 119, respectivament.

Vint. Es modifica la disposició addicional segona, que queda redactada en els 
termes següents:

«Disposició addicional segona. Títol competencial.

1. Constitueixen legislació de pesca marítima i es dicten a l’empara de l’article 
149.1.19a de la Constitució el títol I i els articles 57 (i concordants reguladors del 
Registre general de la flota pesquera), 89 a), 90 en l’àmbit de les seves 
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competències, 95 en l’àmbit de la pesca marítima en aigües exteriors, 97 a 101, 
105 a 110, 112, 114, disposicions addicionals primera i sisena, i disposició transitòria 
única.

2. Constitueixen legislació bàsica d’ordenació del sector pesquer i es dicten a 
l’empara de l’article 149.1.19a de la Constitució el títol II, llevat de l’article 57 (i 
concordants reguladors del Registre general de la flota pesquera), el capítol V en 
matèria de traçabilitat i control, i el capítol VI; i els articles 89 b), 90 en l’àmbit de les 
seves competències, 102 a 106, 111.1, 113 i disposició addicional cinquena.

3. Constitueixen legislació bàsica d’ordenació de l’activitat comercial i es 
dicten a l’empara de l’article 149.1.13a de la Constitució el títol III i els articles 89 b), 
103 a), c), d), j), m) i q), 104 a) i c), 105 apartat 1 lletres a), b), c), e), g), h), i) i l), i 
apartats 2 i 3, 106, 111.2, 113 i disposició addicional cinquena.

El capítol V del títol II es dicta a l’empara de l’article 149.1 esmentat en la seva 
regla 13a en matèria de traçabilitat i control, i conjuntament amb la 19a, que 
atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria d’ordenació del sector 
pesquer, en l’àmbit de les seves competències.

El capítol VI del títol II es dicta a l’empara de l’article 149.1 esmentat en la seva 
regla 13a, conjuntament amb la 20a, que atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva en matèria de marina mercant.

4. Constitueixen bases del règim jurídic de les administracions públiques i es 
dicten a l’empara de l’article 149.1.18a de la Constitució, els articles 91, 92, 93, 94, 
95 en els àmbits d’ordenació del sector pesquer i d’ordenació de l’activitat 
comercial, i 96.

5. El títol IV es dicta a l’empara de la competència de l’Estat sobre el foment i 
la coordinació general de la recerca científica i tècnica, d’acord amb l’article 
149.1.15a de la Constitució.»

Vint-i-u. Es modifica la disposició addicional tercera, que queda redactada en els 
termes següents:

«Disposició addicional tercera. Transmissió de dades.

1. Els Ministeris d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i de Foment, han 
d’establir els mecanismes de coordinació i de traspàs d’informació necessaris entre 
el Registre general de la flota pesquera i el Registre de vaixells i empreses 
navilieres. Tots dos ministeris han de garantir un accés recíproc, permanent i directe 
a les dades necessàries existents als dos registres, a efectes de consulta.

El Ministeri de Foment ha de requerir un informe previ del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient sobre qualsevol modificació en les anotacions de la 
llista tercera i quarta del Registre de vaixells i empreses navilieres.

2. De la mateixa manera, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
el Ministeri de Foment i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social s’han de facilitar 
mútuament la informació dels seus registres i bases de dades als efectes de 
consulta, i han d’establir els mecanismes de coordinació i de traspàs d’informació 
necessaris respecte a les empreses amb vaixells pesquers i treballadors inscrits en 
el règim especial de la Seguretat Social del mar.»

Disposició transitòria primera. Aplicació de la legislació més favorable.

Les infraccions comeses abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei són objecte de la 
sanció que sigui més favorable per a l’infractor.

Disposició transitòria segona. Aplicació de la reducció de sanció pecuniària.

Les disposicions reflectides en els articles 108 i 109 són aplicables des de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei.
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Disposició transitòria tercera. Registres autonòmics per als vaixells que pesquin 
exclusivament en aigües interiors i els auxiliars de les instal·lacions d’aqüicultura.

Fins que no es produeixi el desplegament reglamentari a què fa referència l’article 57.4 i 
les comunitats autònomes litorals tinguin operatius els respectius registres o censos a què 
es refereix l’article 57 esmentat, continua regint per als vaixells que pesquin exclusivament 
en aigües interiors i els auxiliars de les instal·lacions d’aqüicultura el que disposa per al 
Cens de la flota pesquera operativa el Reial decret 1549/2009, de 9 d’octubre.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

El títol VI de la Llei 3/2001, de 26 de març, queda derogat amb data 31 de juliol de 
2015.

Es deroguen les normes següents:

– Llei 144/1961, de 23 de desembre, sobre reorganització dels ensenyaments nàutics 
i de pesca.

– Llei 147/1961, de 23 de desembre, sobre renovació i protecció de la flota pesquera.
– Llei 156/1961, de 23 de desembre, sobre dotacions del professorat de les escoles 

de nàutica i de pesca.
– Llei 23/1964, de 29 d’abril, sobre dotació de les escoles de nàutica i de formació 

nauticopesquera.
– Llei 28/1965, de 4 de maig, sobre ampliació de les modalitats de títols que ha de 

posseir el professorat de les escoles oficials de nàutica i el de les de formació professional 
nauticopesquera.

– Llei 71/1978, de 26 de desembre, de desenvolupament de la pesca a Canàries.
– Llei 33/1980, de 21 de juny, sobre creació d’un fons de regulació i organització del 

mercat de productes de la pesca i cultius marítims (FROM).
– Llei 20/1995, de 6 de juliol, de mesures relatives a la conservació i comercialització 

dels productes pesquers.
– Llei 23/1997, de 15 de juliol, d’ordenació del sector pesquer d’altura i gran altura 

que actua dins dels límits geogràfics de la Comissió de Pesca de l’Atlàntic Nord-est.
– 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 operativa, amb data 31 de juliol de 2015.

Així mateix, queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior que siguin 
contràries a aquesta Llei.

Disposició final única. No-increment de despesa.

Les mesures que inclou aquesta norma s’han d’atendre amb les dotacions 
pressupostàries ordinàries dels departaments ministerials corresponents i no poden 
generar increment de dotacions ni de retribucions ni d’altres despeses de personal.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la 

facin complir.

Madrid, 26 de desembre de 2014.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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