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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS
I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

2837 Reial decret 371/2020, de 18 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament 
d’extraccions marítimes.

El títol VI de la Llei 14/2014, de 24 de juliol, de navegació marítima, dedicat als 
accidents de la navegació, regula en el seu capítol IV el règim jurídic dels béns naufragats 
o enfonsats. Després de tractar en la secció 1a dels drets de propietat d’aquests béns, la 
secció 2a, que és la que ara es desplega, estableix el règim bàsic al qual s’han de subjectar 
les extraccions marítimes.

La matèria revesteix una importància especial per les implicacions múltiples que té. Els 
vaixells i altres béns naufragats o enfonsats continuen sent objecte del dret de propietat, i 
l’extracció de les seves restes pot representar un benefici econòmic. Però, a més, poden 
suposar, en primer lloc, un obstacle per a la navegació, el trànsit portuari o la pesca, o 
representar un perill de contaminació marina, i l’article 369 de la Llei esmentada regula que 
les normes sobre remoció d’aquests vaixells han de ser en tot cas d’aplicació preferent. 
Poden ser objecte, igualment, de salvament, si les tasques per reflotar-los o extreure’ls 
s’inicien immediatament, i en aquest cas es regeixen pels seus preceptes propis. Pot 
ocórrer que els béns enfonsats siguin de comerç prohibit o restringit, supòsit que també 
determina l’aplicació de la seva legislació específica. Es pot tractar de vaixells d’Estat i en 
particular de guerra, espanyols o estrangers, que siguin mereixedors de protecció especial 
per les circumstàncies en què es van perdre. Poden, en fi, formar part del patrimoni 
cultural, els vaixells o béns naufragats o enfonsats, supòsit que també determina l’aplicació 
de la seva normativa específica.

Aquest Reial decret, que es dicta en virtut de l’habilitació conferida al Govern en 
l’apartat 2 de la disposició final novena de la Llei 14/2014, de 24 de juliol, té per objecte 
desplegar el règim de les extraccions marítimes que s’hi estableix. El legislador ha optat 
per mantenir la tradicional competència de l’Armada per autoritzar les operacions 
d’exploració, rastreig, localització i extracció dels vaixells i béns naufragats o enfonsats, i 
reconeix la seva condició d’actor especialment qualificat pel seu coneixement de l’entorn 
marítim i pel fet d’estar dotat dels mitjans adequats (vaixells de vigilància i científics, bases 
de dades cartogràfiques, arxius, etc.) per garantir, juntament amb altres agents, la protecció 
d’aquestes restes.

Es regulen amb un cert detall les autoritzacions per a les operacions d’exploració, 
rastreig i localització de vaixells i béns naufragats o enfonsats, i s’estableix un règim 
general en el capítol II, que queda desplaçat si hi ha normes especials aplicables, tot això 
amb la finalitat de facilitar les tasques d’inspecció per tractar d’evitar l’espoli dels béns que 
formen part del patrimoni cultural subaquàtic.

Quant a les operacions d’extracció, la norma estableix en el capítol III un règim general 
per a l’autorització de les operacions d’extracció, sense perjudici de les especialitats que 
són aplicables quan l’objecte de l’extracció siguin béns la propietat dels quals hagi prescrit 
a favor de l’Estat, que es tracten en el capítol IV. En els casos de prescripció adquisitiva per 
l’Estat, en què l’article 380 de la Llei preveu que, quan a l’Estat no li convingui l’extracció o 
l’aprofitament directe, l’Armada la pot concedir mitjançant un concurs d’acord amb la 
legislació de patrimoni de les administracions públiques. Per a això, s’han adaptat a les 
particularitats pròpies de la matèria les normes que per a l’alienació per concurs de béns 
patrimonials conté el Reglament general de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni 
de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1373/2009, de 28 d’agost.

Atès que la Llei, a l’article 382.2, atribueix competències plenes a l’Armada per a la 
protecció dels vaixells d’Estat espanyols naufragats o enfonsats, el Reial decret preveu 
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també certes manifestacions d’aquesta protecció i regula el règim particular al qual en 
aquest cas s’han de subjectar les operacions d’exploració, rastreig, localització i extracció 
d’aquests vaixells. Entre les mesures de protecció, s’opta per aplicar criteris propis del 
patrimoni cultural subaquàtic, com ara la conservació in situ i el respecte a les restes 
humanes, a tots els vaixells d’Estat naufragats o enfonsats, tant per la garantia de 
conservació que això suposa, com per la inqüestionable realitat que el pas del temps els 
anirà transformant en patrimoni cultural subaquàtic. Quant a la seva extracció, únicament 
es preveu quan hi hagi raons històriques, culturals, de vulnerabilitat o d’una altra índole 
que la facin necessària o convenient per a la seva protecció.

Les previsions esmentades són aplicables igualment als supòsits en què els vaixells 
d’Estat espanyols naufragats o enfonsats formin part del patrimoni cultural subaquàtic. La 
particularitat d’aquests supòsits ve determinada perquè, quan concorri aquesta 
circumstància, la intervenció administrativa de l’Armada en relació amb les operacions 
d’exploració, rastreig, localització i extracció no serà suficient per sí sola, i serà necessària, 
a més, la de les autoritats competents de conformitat amb la legislació sobre patrimoni 
històric i cultural.

Finalment, en la tramitació d’aquest Reial decret es va sol·licitar l’informe als anteriors 
ministeris d’Educació, Cultura i Esport, d’Hisenda i Administracions Públiques, d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient i al Ministeri de Foment.

Amb posterioritat, es va sotmetre al tràmit d’audiència i informació pública, que preveu 
l’article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, a través del portal web del 
Ministeri de Defensa, i es van sol·licitar nous informes als antics Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esports i Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

Per tot això, aquest projecte de Reial decret s’adequa als principis de bona regulació 
de conformitat amb els quals han d’actuar les administracions públiques en l’exercici de la 
iniciativa legislativa i la potestat reglamentària, com són els principis de necessitat, eficàcia, 
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, que preveu l’article 129 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

D’acord amb l’article 25 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, aquest 
Reial decret consta inclòs en el pla anual normatiu de 2018.

La disposició final tercera, apartat 1, del text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la 
marina mercant, habilita el Govern, a proposta conjunta dels ministres de Defensa i 
Foment, per modificar o derogar les disposicions que conté el títol II de la Llei 60/1962, de 
24 de desembre, per la qual es regulen els auxilis, salvaments, remolcs, troballes i 
extraccions marítimes, en vigor en qualitat de normes reglamentàries, per virtut, de manera 
successiva, de l’apartat 2 de la disposició final segona de la Llei 27/1992, de 24 de 
novembre, de ports de l’Estat i de la marina mercant, de la disposició final tercera del seu 
text refós, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, i de la disposició 
derogatòria única de la Llei 14/2014, de 24 de juliol, de navegació marítima.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Defensa i del ministre de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana, amb l’aprovació prèvia del ministre de Política Territorial i Funció 
Pública, per suplència el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació en virtut del Reial 
decret 351/2019, de 20 de maig, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia 
del Consell de Ministres a la reunió del dia 18 de febrer de 2020,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació del Reglament d’extraccions marítimes.

S’aprova el Reglament d’extraccions marítimes, el text del qual s’inclou a continuació.

Disposició addicional primera. No increment de la despesa pública ni de plantilla.

Les mesures que inclou aquest Reglament no poden suposar cap increment de 
dotacions ni de retribucions, ni d’altres despeses de personal.
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Disposició addicional segona. Determinació de les autoritats competents.

S’autoritza la persona titular del Ministeri de Defensa a determinar l’autoritat de 
l’Armada a què correspongui l’exercici de les competències que aquest Reglament 
atribueix a l’almirall en cap de l’Estat Major de l’Armada, quan sigui necessari, com a 
conseqüència de canvis en l’estructura orgànica de l’Armada.

Disposició addicional tercera. Meses de licitació.

Es poden encarregar les tasques de la mesa de licitació a què es refereix l’article 21 
d’aquest Reglament als òrgans permanents de l’Armada que tinguin atribuïdes 
competències per a l’alienació de béns o materials, en què s’integren els vocals als quals 
es refereix l’apartat 1 d’aquell precepte en el cas que no en formin part.

Disposició transitòria única. Expedients en tramitació.

Els expedients administratius sobre extraccions marítimes que estiguin en tramitació a 
l’entrada en vigor del present Reial decret es continuen regint fins a la seva completa 
terminació per les disposicions de la Llei 60/1962, de 24 de desembre, que regula els 
auxilis, salvaments, remolcs, troballes i extraccions marítims i del Decret 984/1967, de 20 
d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per a aplicació de la Llei esmentada.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queden derogats:

a) El capítol IV del títol II de la Llei 60/1962, de 24 de desembre, sobre auxilis, 
salvaments, remolcs, troballes i extraccions marítims.

b) El capítol V del Decret 984/1967, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per 
a aplicació de la Llei 60/1962, de 24 de desembre, que regula els auxilis, salvaments, 
remolcs, troballes i extraccions marítims.

2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que 
s’oposin al que estableix aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta norma s’aprova a l’empara del que disposa l’article 149 de la Constitució 
espanyola, que a l’apartat 1.20a atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre marina 
mercant i a l’apartat 1.4a atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre Defensa i 
Forces Armades.

Disposició final segona. Facultats de desplegament.

Es faculta les persones titulars del Ministeri de Defensa i del Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana perquè, en l’àmbit de les seves competències, puguin dictar les 
normes que siguin necessàries per al desplegament d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de vint dies de la publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 18 de febrer de 2020.

FELIPE R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, 
Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica,

CARMEN CALVO POYATO
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REGLAMENT D’EXTRACCIONS MARÍTIMES

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

El present Reial decret té per objecte desplegar el règim de les extraccions marítimes 
que regula el títol VI, capítol IV, secció 2a, de la Llei 14/2014, de 24 de juliol, de navegació 
marítima.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. Les disposicions d’aquest Reial decret s’apliquen:

a) A les operacions d’exploració, rastreig i localització de vaixells i béns naufragats o 
enfonsats en les aigües interiors marítimes o en el mar territorial espanyols.

b) A les operacions d’extracció de vaixells i béns naufragats o enfonsats en les aigües 
interiors marítimes o en el mar territorial espanyols.

c) A les operacions d’extracció de vaixells i béns de propietat de l’Estat, d’acord amb 
el que preveu l’article 374 de la Llei de navegació marítima.

d) A les operacions d’extracció de béns de comerç prohibit o restringit que es 
desenvolupin en els espais marítims espanyols, d’acord amb el que disposen els articles 
381 i 383 de la Llei de navegació marítima.

e) A les operacions d’exploració, rastreig, localització i extracció de vaixells i 
embarcacions d’Estat espanyols naufragats o enfonsats.

2. Les operacions que preveuen les lletres a) i b) de l’apartat anterior que hagin de 
tenir lloc dins del domini públic portuari estatal es regeixen per la legislació portuària.

3. Les normes sobre remoció de vaixells naufragats o enfonsats són aplicables 
preferentment quan les restes dels vaixells constitueixin un obstacle o perill per a la 
navegació o el trànsit portuari.

4. Les restes de vaixells de guerra estrangers enfonsats o naufragats en espais 
marítims espanyols es regeixen pel que preveu l’apartat 3 de l’article 382 de la Llei 
14/2014, de 24 de juliol.

Els convenis que se subscriguin per part del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea 
i Cooperació respecte dels vaixells de guerra estrangers enfonsats o naufragats en espais 
marítims espanyols estan encaminats a establir un marc de col·laboració amb l’Estat del 
pavelló que permeti la contribució i participació de les institucions espanyoles en l’estudi, 
la recerca i la protecció del derelicte de què es tracti.

Article 3. Aeronaus d’Estat.

Totes les referències que es fan en aquest Reial decret als vaixells i embarcacions 
d’Estat naufragats o enfonsats s’entenen així mateix fetes a les aeronaus d’Estat que 
estiguin en la situació esmentada.

Article 4. Silenci administratiu.

En els procediments que regula aquest Reial decret el venciment del termini màxim 
establert sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa té efectes desestimatoris, 
d’acord amb el que preveuen els articles 24 i 25 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 51  Divendres 28 de febrer de 2020  Secc. I. Pàg. 5

CAPÍTOL II

De les operacions d’exploració, rastreig i localització de vaixells i béns naufragats 
o enfonsats en les aigües interiors marítimes o en el mar territorial espanyols

Article 5. Competència.

Qualsevol operació d’exploració, rastreig o localització de vaixells i béns naufragats o 
enfonsats en les aigües interiors marítimes o en el mar territorial espanyols requereix 
l’autorització prèvia de l’Armada.

L’Armada atorga l’autorització per a aquestes operacions a qui acrediti ser el propietari 
dels vaixells o béns enfonsats o, en altres casos, discrecionalment i sense caràcter 
exclusiu.

Article 6. Sol·licituds.

1. Les sol·licituds s’han d’adreçar a l’almirall en cap de l’Estat Major de l’Armada i han 
de contenir, degudament justificades documentalment, les dades següents:

a) Les dades d’identificació de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud.
b) Les dades d’identificació de la persona física o jurídica que hagi de fer els treballs.
c) El vaixell o els béns l’exploració, rastreig o localització dels quals es pretén.
d) La situació dels drets de propietat sobre aquests, si consten, amb particular 

referència als drets sobre el carregament del vaixell, si consten.
e) La data i el llloc d’enfonsament d’aquests, si consten.
f) La zona en la qual es pretén actuar.
g) Les dates en què es duran a terme els treballs.
h) Els vaixells amb els quals es duran a terme els treballs, juntament amb el 

consentiment previ per escrit del seu propietari o armador, perquè els membres de les 
dotacions de l’Armada o de les Forces i Cossos de Seguretat puguin pujar a bord durant la 
realització dels treballs, a fi de portar a terme les tasques d’inspecció d’aquests.

i) Els mitjans tècnics que s’hagin d’utilitzar.

2. Les sol·licituds de les persones jurídiques s’han de presentar a través de mitjans 
electrònics, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

3. Les sol·licituds de les persones físiques es poden presentar a través de qualsevol 
dels llocs que indica l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

4. Quan les sol·licituds no siguin presentades pel propietari dels vaixells o béns 
naufragats o enfonsats, han d’anar acompanyades d’un document en què consti el seu 
consentiment exprés per dur a terme aquests treballs, llevat que es justifiqui degudament 
que la titularitat del vaixell o del bé objecte d’exploració, rastreig o localització no consta.

Article 7. Autoritzacions.

1. Amb caràcter previ a la resolució que correspongui, l’almirall en cap de l’Estat 
Major de l’Armada pot disposar la pràctica de les actuacions que consideri oportunes amb 
vista a l’acreditació de les dades que conté la sol·licitud.

2. La resolució de concessió o denegació de l’autorització s’ha de notificar a les 
persones interessades en un termini màxim de dos mesos a comptar des de la data en què 
la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l’autoritat de l’Armada esmentada.

3. Contra les resolucions de l’almirall en cap de l’Estat Major de l’Armada es pot 
interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Ministeri de Defensa en la forma i 
en els terminis que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

4. Amb la finalitat de facilitar les tasques d’inspecció, a les autoritzacions que es 
concedeixin han de constar de manera expressa totes i cadascuna de les dades que, de 
conformitat amb el que disposa l’article anterior, ha de contenir l’escrit de sol·licitud.
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5. De les autoritzacions concedides se n’ha de donar compte a la Delegació del 
Govern, així com als ministeris competents en les matèries de marina mercant i de costes 
i de medi marí.

6. Quan hi hagi raons justificades degudament en la resolució de concessió de 
l’autorització, l’Armada la pot sotmetre a la condició que els treballs corresponents es 
desenvolupin amb la presència a bord d’un representant seu o de qualsevol altre sector de 
l’administració pública amb interès en la localització de les restes de què es tracti.

Article 8. Execució.

1. Els que resultin autoritzats han de donar compte de l’inici dels treballs i de les 
incidències que es produeixin al llarg de les operacions a l’autoritat de l’Armada que 
designi l’almirall en cap de l’Estat Major de l’Armada en la resolució d’autorització.

2. Durant l’execució dels treballs s’han de facilitar les tasques de vigilància i inspecció, 
fins i tot a bord, per part de l’Armada, amb la presència a bord d’un representant seu o de 
qualsevol altre sector de l’administració pública amb interès en la localització de les restes 
de què es tracti.

3. A la finalització dels treballs s’ha de fer un informe adreçat a l’almirall en cap de 
l’Estat Major de l’Armada i presentat davant l’autoritat supervisora, en què s’expressin les 
operacions concretes portades a terme, les zones en què han tingut lloc i els resultats 
d’aquestes.

CAPÍTOL III

De les operacions d’extracció de vaixells i béns naufragats o enfonsats en les 
aigües interiors marítimes o en el mar territorial espanyols

Article 9. Règim jurídic.

Mentre no es produeixi la prescripció a favor de l’Estat que preveu l’article 374.1 de la 
Llei 14/2014, de 24 de juliol, l’extracció de vaixells i béns naufragats o enfonsats en les 
aigües interiors marítimes o en el mar territorial espanyols s’ha de dur a terme mitjançant 
una autorització concedida als seus propietaris o a tercers amb qui els propietaris hagin 
concertat un contracte de qualsevol classe vàlid en dret.

Article 10. Sol·licituds.

1. Les sol·licituds s’han d’adreçar a l’almirall cap de l’Estat Major de l’Armada i han 
de contenir, degudament justificades documentalment, les dades següents:

a) Les dades d’identificació de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud.
b) Les dades d’identificació de la persona física o jurídica que hagi de fer els treballs.
c) El vaixell o els béns l’extracció dels quals es pretén.
d) La data i el lloc d’enfonsament, si consten.
e) La documentació que acrediti els drets de propietat sobre el vaixell, amb particular 

referència als drets sobre el carregament del vaixell, si consten, l’extracció dels quals es 
pretén i, si s’escau, els contractes dels quals el sol·licitant de l’extracció n’acrediti el dret.

f) Un projecte d’extracció.
g) Un estudi economicofinancer.
h) El consentiment previ per escrit del propietari o armador dels vaixells que s’hagin 

d’utilitzar per a l’extracció per tal que els membres de les dotacions de l’Armada, o de 
qualsevol altre sector de l’administració pública amb interès en l’extracció de les restes de 
què es tracti, puguin pujar a bord durant la realització dels treballs, a fi de portar a terme 
les tasques d’inspecció d’aquests.

2. Les sol·licituds de les persones jurídiques s’han de presentar a través de mitjans 
electrònics, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
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3. Les sol·licituds de les persones físiques es poden presentar a través de qualsevol 
dels llocs que indica l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Article 11. Projecte d’extracció.

El projecte d’extracció, que ha d’estar subscrit per un tècnic competent, ha de contenir 
els documents següents:

a) Memòria justificativa i descriptiva de l’extracció, amb justificació de la seva viabilitat 
tècnica, en què s’hi ha d’incloure la situació i el contingut de les restes, el sistema 
d’execució i els mitjans tècnics que requereix l’extracció, el grau d’ocupació del domini 
públic maritimoterrestre que pugui ser necessari, el programa d’execució dels treballs, la 
destinació que s’hagi de donar a les restes extretes i qualssevol altres dades que siguin 
rellevants per decidir sobre l’autorització.

b) Informació cartogràfica sobre la situació de les restes i, si està disponible, 
fotogràfica, així com els plànols de l’ocupació del domini públic maritimoterrestre que sigui 
necessari dur a terme durant l’execució dels treballs.

c) Mesures que s’han d’adoptar per al restabliment de les afeccions que s’hagin 
pogut produir respecte del domini públic maritimoterrestre.

d) Determinació de la possible afecció al medi marí i en particular als espais de la 
Xarxa Natura 2000 o qualssevol altres dotats de figures de protecció ambiental, de 
conformitat amb el que preveuen la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural 
i de la biodiversitat, i la Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí. En 
tot cas, el projecte ha d’incloure l’estudi bionòmic necessari referit a l’àmbit de l’actuació 
prevista, a més d’una franja de l’entorn d’aquest d’almenys 500 metres d’amplada, així 
com la identificació dels riscos que les restes i la seva extracció poden representar per a 
la contaminació del medi marí i les mesures correctores que s’hagin d’adoptar de 
conformitat amb la legislació vigent per a la seva salvaguarda.

e) Per al cas concret de projectes d’extracció que requereixin bé l’execució d’obres o 
instal·lacions en les aigües marines, el seu llit o el seu subsol, bé la col·locació o dipòsit de 
matèries o altres substàncies sobre el fons marí o el seu subsol, així com els abocaments, 
el projecte ha d’incloure una avaluació del fons marí on es pretengui realitzar l’actuació, 
així com dels efectes que aquesta pugui causar en el medi marí i en les activitats humanes 
en el mar.

f) El pressupost amb la valoració de les unitats d’obra i les partides més significatives.

Article 12. Estudi economicofinancer.

L’estudi economicofinancer ha d’exposar les previsions sobre la viabilitat econòmica de 
l’extracció i ha de contenir:

a) La relació de les despeses previstes, incloent-hi les de personal, els mitjans 
tècnics a utilitzar, els consums energètics, les mesures correctores, els cànons i tributs que 
s’han de satisfer i les altres necessàries per a l’extracció com ara les financeres, 
d’assegurances i d’arrendaments de vaixells i plataformes.

b) La relació dels ingressos estimats, amb la previsió dels materials i les restes que 
es poden extreure i la seva valoració, incloent-hi el mètode de valoració emprat.

c) L’avaluació de la rendibilitat neta, abans d’impostos.

Article 13. Instrucció del procediment.

1. Iniciat el procediment, l’instructor designat per l’almirall en cap de l’Estat Major de 
l’Armada ha de portar a terme un tràmit d’informació pública mitjançant anuncis publicats 
a les capitanies marítimes corresponents a la matrícula del vaixell i al lloc de l’accident, i 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat», on s’informi de l’inici de l’expedient d’extracció a fi que, en 
el termini d’un mes, es puguin personar i formular al·legacions tant els qui es considerin 
amb algun dret sobre el que es pretén extreure, com els qui presentin qualsevol interès 
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legítim sobre l’extracció en si mateixa, i cal aportar en tots dos casos la documentació que 
acrediti els seus drets o interessos.

2. S’han de sol·licitar, així mateix, els informes que siguin necessaris per a la 
resolució del procediment d’extracció. En tot cas, s’han de sol·licitar i tenen caràcter 
vinculant els informes dels ministeris competents en les matèries de marina mercant i de 
costes i medi marí. Aquests informes s’han d’haver evacuat en un termini de deu dies, de 
conformitat amb l’article 80.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre; tanmateix, el termini màxim 
per resoldre, en tractar-se d’informes preceptius, es pot suspendre pel temps que hi hagi 
entre la petició i la recepció de l’informe. Aquest termini de suspensió no pot excedir de 
tres mesos, d’acord amb el que estableix l’article 22.1.d) de la Llei esmentada. Si no s’han 
rebut els informes en el termini de tres mesos, poden prosseguir les actuacions.

3. Igualment, l’almirall en cap de l’Estat Major de l’Armada pot valorar la conveniència 
que es realitzi un estudi previ sobre la situació de les restes per part d’unitats de l’Armada, 
la viabilitat tècnica de l’extracció i els riscos que aquesta pugui comportar. Així mateix, pot 
sol·licitar a l’òrgan de l’Armada competent en la matèria un informe sobre la rendibilitat 
prevista en l’estudi economicofinancer del projecte.

Article 14. Resolució.

1. Una vegada conclosos els tràmits d’informació pública i els informes, i quan s’hagi 
donat tràmit d’audiència als interessats en el procediment, l’instructor ha d’elevar 
l’expedient a l’almirall en cap de l’Estat Major de l’Armada amb la seva proposta de 
resolució.

2. L’almirall en cap de l’Estat Major de l’Armada ha de dictar la resolució i notificar-la 
en el termini màxim de dos mesos a comptar des que la sol·licitud hagi entrat en el seu 
registre. La resolució sobre l’autorització o denegació de l’extracció ha de ser motivada. En 
el primer cas, ha de fixar les condicions i els terminis en els quals s’han de dur a terme els 
treballs, i quan concloguin torna a córrer el termini de prescripció a favor de l’Estat, segons 
el que preveu l’article 375 de la Llei 14/2014, de 24 de juliol.

3.  Contra les resolucions de l’almirall en cap de l’Estat Major de l’Armada es pot 
interposar recurs d’alçada davant l’almirall cap d’Estat Major de l’Armada en la forma i en 
els terminis que assenyalen les normes reguladores del procediment administratiu comú.

4. Les sol·licituds poden ser denegades quan no s’acreditin degudament els drets de 
propietat, quan no s’acrediti la relació contractual amb el propietari si s’escau, quan hi hagi 
un risc elevat de contaminació o de produir un altre tipus de dany al medi marí que no hagi 
estat previst adequadament en el projecte bàsic, o quan hi hagi un interès públic per a la 
denegació, ateses les circumstàncies en què es va produir l’enfonsament o naufragi, 
especialment respecte de la pèrdua de vides humanes.

5. Les autoritzacions que es concedeixin s’han de posar en coneixement de la 
Delegació del Govern, així com dels ministeris competents en les matèries de marina 
mercant i de costes i medi marí.

Article 15. Execució.

1. Els que resultin autoritzats han de donar compte de l’inici dels treballs i de 
qualssevol incidències que es produeixin durant les operacions a l’autoritat de l’Armada 
que designi l’almirall en cap de l’Estat Major de l’Armada en la resolució d’autorització.

2. Durant l’execució dels treballs s’han de facilitar les tasques de vigilància i inspecció, 
fins i tot a bord, per part de l’Armada, amb la presència a bord d’un representant seu, o de 
qualsevol altre sector de l’administració pública amb interès en l’extracció de les restes de 
què es tracti.

3. Quan no s’iniciï o es finalitzi l’extracció en els terminis fixats en l’autorització per 
causes imputables a l’interessat, aquesta queda extingida, i torna a córrer en tot cas el 
termini de prescripció que estableix l’article 374 de la Llei 14/2014, de 24 de juliol.
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CAPÍTOL IV

De les operacions d’extracció de vaixells i béns de propietat de l’Estat

Article 16. Expedient previ.

1. L’extracció dels vaixells o béns naufragats o enfonsats la propietat dels quals hagi 
prescrit a favor de l’Estat d’acord amb el que disposa l’article 374 de la Llei 14/2014, de 24 
de juliol, requereix la instrucció prèvia d’un expedient, el qual el pot iniciar d’ofici l’almirall 
en cap de l’Estat Major de l’Armada, sigui per pròpia iniciativa, per una ordre superior o per 
una petició raonada d’altres òrgans, o a sol·licitud de la part interessada en l’extracció 
d’aquells.

2. Les primeres actuacions són les tendents a acreditar la data del naufragi o 
enfonsament, les característiques dels béns a extreure, el nom i la matrícula o el registre 
en el cas de vaixells, així com si subsisteixen drets dels propietaris o concessionaris d’una 
extracció anterior.

A aquests efectes, l’instructor designat per l’almirall en cap de l’Estat Major de l’Armada 
s’ha d’adreçar a les capitanies marítimes corresponents al lloc de l’accident i al de 
matrícula del vaixell, així com al Registre de vaixells i empreses navilieres i al Registre de 
béns mobles (secció de vaixells).

3. S’ha de dur a terme un tràmit d’informació pública mitjançant uns anuncis publicats 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i en els altres llocs que es consideri convenient per a més 
publicitat, per informar de l’inici de l’expedient d’extracció a fi que, en el termini d’un mes, 
es puguin personar i formular al·legacions tant els que es considerin amb algun dret sobre 
el que es pretén extreure com els que presentin qualsevol interès legítim sobre l’extracció 
en ella mateixa, i aportar en tots dos casos la documentació que n’acrediti els drets o 
interessos.

4. S’han de sol·licitar, així mateix, tots els informes que es considerin necessaris per 
resoldre tant sobre la necessitat o la conveniència de portar a terme l’extracció, com que 
aquesta es dugui a terme directament per l’Estat. En tot cas, s’han de sol·licitar, i tenen 
caràcter vinculant, els informes de l’Autoritat Portuària i dels ministeris competents en les 
matèries de marina mercant i de costes i medi marí. Aquests informes s’han d’haver evacuat 
en un termini de deu dies, de conformitat amb l’article 80.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre; 
tanmateix, el termini màxim per resoldre, en tractar-se d’informes preceptius, es pot 
suspendre pel temps que hi hagi entre la petició i la recepció de l’informe. Aquest termini de 
suspensió no pot excedir de tres mesos d’acord amb el que estableix l’article 22.1.d) 
d’aquesta mateixa Llei. Si no s’han rebut els informes en el termini de tres mesos, poden 
prosseguir les actuacions.

5. Igualment, l’almirall en cap de l’Estat Major de l’Armada pot valorar la conveniència 
que, per part d’unitats de l’Armada, es faci un estudi previ sobre la situació de les restes, 
la viabilitat tècnica de l’extracció i els riscos que aquesta pugui comportar.

6. Una vegada conclosa la instrucció i practicat, si s’escau, el tràmit d’audiència als 
interessats, l’instructor ha de formular, en el termini de deu dies, una proposta de resolució 
en què s’ha de pronunciar sobre la necessitat o conveniència de portar a terme l’extracció 
i, si s’escau, sobre la conveniència que aquella la faci l’Estat, pel fet que hi ha un interès 
públic en l’aprofitament directe de les restes extretes, o si, per contra, és preferible 
l’adjudicació de l’extracció i de les restes extretes mitjançant concurs, d’acord amb la 
legislació de patrimoni de les administracions públiques. L’almirall en cap de l’Estat Major 
de l’Armada ha de dictar una resolució en el termini màxim de dos mesos des de la data 
de l’acord d’iniciació. La falta de resolució expressa té els efectes de l’article 25 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

7. En cas que l’origen de l’extracció sigui a sol·licitud d’una part interessada, l’almirall 
en cap de l’Estat Major de l’Armada ha de dictar la resolució per la qual es determinarà 
sobre la necessitat o conveniència de portar a terme l’extracció i la notificarà a la part 
interessada en el termini de deu dies des que hagi rebut la proposta de resolució de 
l’instructor nomenat a aquest efecte, i sense excedir el termini de dos mesos des de la data 
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en què la sol·licitud va tenir entrada en el registre d’aquella autoritat. Contra aquesta 
resolució es pot interposar recurs d’alçada en els mateixos termes que estableix l’article 
14.3 d’aquesta disposició. Transcorregut el termini màxim sense haver-se notificat 
resolució expressa, el silenci tindrà efecte desestimatori, d’acord amb el que estableix 
l’article 24.1 paràgraf segon de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Article 17. Adjudicació de l’extracció mitjançant concurs.

1. Quan no convingui a l’Estat l’extracció o aprofitament directe dels vaixells o béns 
naufragats o enfonsats i es resolgui la concessió mitjançant concurs, aquesta decisió 
portarà implícita la declaració d’alienabilitat del vaixell o béns a què es refereixi, o, si 
s’escau, la declaració de l’aprofitament directe dels vaixells o béns.

2. El concurs s’ha de desenvolupar d’acord amb la legislació de patrimoni de les 
administracions públiques.

Article 18. Plec de condicions.

1. Una vegada s’ha acordat la convocatòria del concurs, s’ha d’unir a l’expedient un 
plec de condicions d’aquest que ha de contenir, almenys, les dades següents:

a) Descripció física i jurídica del vaixell o béns objecte d’extracció, amb inclusió de 
les dades registrals, amb menció expressa de càrregues i gravàmens, si els té, o de la 
seva naturalesa litigiosa.

b) Taxació inicial del vaixell o béns objecte d’extracció, que determina el tipus de 
licitació.

c) Mode de presentació d’ofertes i com es desenvolupa la licitació.
d) Mode de constitució de la garantia i de pagament del preu.
e) Criteris per a l’admissió de licitadors i per a l’adjudicació del concurs, i la seva 

ponderació.
f) Garanties que s’han de constituir per a l’adequat compliment de les obligacions i 

formes o modalitats que puguin adoptar.
g) Drets i obligacions específiques de les parts.
h) Causes especials de resolució del negoci.
i) Documentació preceptiva i mode de presentació.

2. El plec de condicions del concurs se sotmet a l’informe de la corresponent 
Assessoria Jurídica de l’Armada.

Article 19. Convocatòria pública.

1. Una vegada aprovat el plec de condicions que han de regir el concurs de 
l’extracció, s’ha de procedir a la convocatòria d’aquest per mitjà de la publicació de l’anunci 
corresponent en el «Butlletí Oficial de l’Estat», sense perjudici d’utilitzar tots els altres 
mitjans que es considerin convenients per donar-li més publicitat.

2. La convocatòria ha de recollir:

a) El lloc, el dia i l’hora de celebració de l’acte públic d’obertura d’ofertes.
b) L’objecte del concurs.
c) El lloc de consulta o mode d’accés al plec de condicions i la documentació de 

l’expedient.
d) El termini durant el qual els interessats poden presentar les ofertes i la 

documentació corresponent, el registre davant el qual es pot presentar i les cauteles que 
cal observar si la presentació es fa per correu certificat.

Article 20. Presentació de documentació.

Cada oferent pot presentar una única proposició que s’ha d’ajustar a les especificacions 
que conté el plec de condicions, i la documentació s’ha de presentar en dos sobres tancats. 
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El primer dels sobres ha de contenir la documentació acreditativa de la personalitat, capacitat 
i representació si s’escau del licitador, i la que n’acrediti la solvència, així com la declaració 
responsable de no estar incurs en la prohibició que recull l’article 95.2 del Reglament general 
de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, no incórrer en cap situació d’incompatibilitat segons la 
normativa específica aplicable, i el document acreditatiu de la constitució de la garantia.

El segon sobre ha d’incloure la proposició del licitador, que ha de comprendre la 
totalitat dels aspectes del concurs, inclòs el preu oferit. En aquest segon sobre s’han 
d’incloure el projecte i l’estudi economicofinancer de l’extracció, elaborats de conformitat 
amb el estableixen els articles 11 i 12 d’aquest Reial decret.

Article 21. Mesa de licitació.

1. Dins dels cinc dies hàbils següents a la conclusió del termini fixat per a la 
presentació de proposicions s’ha de constituir la mesa de licitació, que ha d’estar formada 
per un president, un vocal secretari i un assessor jurídic, tots ells designats per l’almirall en 
cap de l’Estat Major de l’Armada Marítima entre el personal sota la seva dependència, així 
com per un vocal tècnic i un interventor, designats a petició de l’almirall en cap de l’Estat 
Major de l’Armada per les autoritats del Ministeri de Defensa que en cada cas corresponguin.

2. La mesa ha de procedir a examinar la documentació que conté el primer sobre i, si 
aprecia l’existència d’errors esmenables, ho ha de notificar als interessats perquè en un termini 
màxim de cinc dies procedeixin a l’esmena esmentada. Transcorregut aquest termini, la mesa 
ha de determinar quins licitadors s’ajusten als criteris de selecció que el plec assenyala.

Article 22. Obertura de sobres.

1. Al lloc i l’hora que assenyala l’anunci i en un acte públic, s’ha de procedir a la 
lectura de la llista de licitadors admesos i es durà a terme l’obertura dels sobres que 
continguin les proposicions econòmiques i tècniques del concurs, i es poden rebutjar en el 
moment les que s’apartin substancialment del projecte bàsic o comportin un error manifest.

En el termini màxim d’un mes a comptar de la celebració d’aquest acte, la mesa ha 
d’analitzar les propostes atenent els criteris fixats en el plec, i pot sol·licitar, abans de 
formular la seva proposta, els informes tècnics que consideri necessaris i es relacionin 
amb l’objecte del concurs.

Un cop determinada per la mesa la proposició més avantatjosa, s’ha d’estendre acta i 
elevar la proposta d’adjudicació corresponent a l’almirall en cap de l’Estat Major de 
l’Armada, sense que la proposta esmentada creï cap dret a favor de l’adjudicatari proposat.

2. De la resolució dictada per l’almirall cap de l’Estat Major de l’Armada, per la qual 
es concedeixi l’extracció, se n’ha de. donar coneixement a la Delegació del Govern, els 
ministeris competents en les matèries de marina mercant i de costes i medi marí 
corresponents i, si s’escau, a l’autoritat portuària competent.

Article 23. Forma de les proposicions econòmiques.

La proposició econòmica es pot realitzar a preu fet o pel procediment de reserva a 
favor de l’Estat d’un tant per cent del valor final del que s’ha extret.

Article 24. Criteris d’adjudicació.

L’adjudicació s’ha de fer a l’oferta més avantatjosa en el seu conjunt, valorant 
especialment els aspectes tècnics d’aquesta i la previsió que es faci dels riscos de 
contaminació que l’extracció pot suposar, i les mesures que es proposin per a la 
salvaguarda del medi marí.

Article 25. Garantia i pagament del preu.

1. Per optar a la concessió de l’extracció els interessats han de constituir una garantia 
equivalent al deu per cent del tipus de licitació, en la forma i el lloc que s’assenyalin, que 
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en cap cas atorgarà cap dret a aquella. El dipòsit esmentat es tornarà als que no resultin 
finalment adjudicataris. La garantia es constitueix davant la Caixa General de Dipòsits en 
els termes que preveu el Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Caixa General de Dipòsits.

2. La resolució per la qual s’acordi concedir l’extracció s’ha de notificar a tots els 
licitadors admesos a la licitació, que, en el cas d’haver fet la seva proposició econòmica pel 
procediment de preu fet, ha de completar el pagament del preu en el termini d’un mes des 
de la signatura del contracte de concessió de l’extracció, si bé aquest termini es pot 
modificar motivadament. Al pagament esmentat s’aplica la quantitat ja lliurada per a la 
constitució de la garantia.

En cas que la proposició econòmica de qui resulti adjudicatari s’hagi fet pel procediment 
de reserva a favor de l’Estat d’un tant per cent del valor final del que s’ha extret, els efectes 
extrets han de quedar dipositats al lloc que es designi sotmesos a inspecció per part de 
l’Armada, i l’extractor no en pot disposar lliurement fins que, valorat oficialment el que s’ha 
extret i abonat el tant per cent que correspongui a l’Estat, es consideri liquidat el contracte. 
No obstant això, l’almirall cap de l’Estat Major de l’Armada pot autoritzar lliuraments 
parcials, quan aquests siguin valorats i es dipositi el tant per cent corresponent al seu valor 
a compte de la liquidació definitiva.

3. Si l’adjudicatari renuncia a la concessió de l’extracció, o no atén les obligacions 
que li corresponen, o no formalitza el contracte per causes que li siguin imputables, perd 
el dipòsit constituït en concepte de garantia, sense detriment de la indemnització pels 
danys i perjudicis ocasionats.

En tots dos casos es pot procedir, bé a l’adjudicació a la segona oferta més avantatjosa, 
bé a la declaració motivada del concurs com a desert.

Article 26. Signatura del contracte.

1. Dins dels deu dies següents a la notificació de l’adjudicació del concurs s’ha de 
procedir a la signatura del contracte de concessió de l’extracció, les clàusules del qual han 
de rebre informe prèviament de l’Assessoria Jurídica.

El contracte el subscriuen el concessionari de l’extracció i l’almirall cap de l’Estat Major 
de l’Armada o l’autoritat subordinada en què delegui la seva signatura.

2. El contracte fixa, d’acord amb les condicions establertes en el plec i en la resolució 
de concessió de l’extracció, el termini per fer-la, la possibilitat de pròrroga d’aquest, el 
lliurament de la quantitat a preu fet o del tant per cent del valor del que s’ha extret i la resta 
de condicions de l’extracció, i aquestes es poden assenyalar per referència a la 
documentació tècnica presentada per l’adjudicatari.

Article 27. Execució.

El concessionari de l’extracció ha de dur a terme els treballs en els terminis fixats, 
informar del seu inici a l’autoritat de l’Armada que designi el contracte, a la qual, com a 
responsable de supervisar el desenvolupament d’aquells, s’ha de mantenir informada de 
qualssevol incidències que es produeixin al llarg de les operacions.

Article 28. Inspecció.

1. Durant l’execució dels treballs, el concessionari ha de facilitar la vigilància i 
inspecció d’aquests, fins i tot a bord, per part de l’Armada, amb la presència a bord d’un 
representant seu, o de qualsevol altre sector de l’administració pública amb interès en 
l’extracció de les restes de què es tracti.

2. Les autoritats de l’Armada responsables de la supervisió dels treballs han 
d’inspeccionar l’execució d’aquests i el compliment de les condicions que fixa el contracte, 
i amb aquest efecte rebran una còpia dels documents necessaris, i podran proposar i, en 
cas d’urgència, ordenar la suspensió de les operacions d’extracció quan adverteixin alguna 
anomalia, i n’hauran de donar compte de manera immediata a l’almirall cap de l’Estat 
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Major de l’Armada per a adopció de les mesures necessàries per corregir-la o la resolució 
definitiva del contracte, si escau.

Article 29. Resolució del contracte.

La no iniciació dins del termini previst, la suspensió no autoritzada de les operacions 
d’extracció o l’incompliment de les condicions exigides en el contracte de concessió són 
causes de resolució d’aquest.

La resolució del contracte ha de ser acordada per l’almirall cap de l’Estat Major de 
l’Armada amb l’informe previ de la seva Assessoria Jurídica.

Se n’ha de donar compte de la resolució del contracte als òrgans als quals es va 
comunicar la concessió de l’extracció.

CAPÍTOL V

De les operacions d’extracció d’armes, municions, explosius o un altre material 
militar que pugui afectar la Defensa Nacional, així com d’objectes pertanyents al 

patrimoni cultural subaquàtic i altres béns de comerç prohibit o restringit

Article 30. Règim jurídic.

1. A més del règim que, en atenció a la seva titularitat particular o estatal, els sigui 
aplicable de conformitat amb les disposicions aquest Reial decret, l’extracció d’armes, 
municions, explosius o altre material militar que pugui afectar la Defensa Nacional, així 
com d’objectes pertanyents al patrimoni cultural subaquàtic i altres béns de comerç prohibit 
o restringit queda, així mateix, subjecta a les normes especials que en cada cas siguin 
d’aplicació.

2. Es regeixen per les normes reguladores de la contractació del sector públic els 
contractes que l’Armada hagi de subscriure amb persones físiques o jurídiques privades 
per a l’extracció d’aquests béns. En aquests casos, en l’expedient de contractació s’han de 
sol·licitar els informes dels ministeris competents en les matèries de marina mercant i de 
costes i medi marí i, si s’escau, de l’autoritat portuària competent.

CAPÍTOL VI

De les operacions d’exploració, rastreig, localització i extracció de vaixells i 
embarcacions d’Estat espanyols naufragats o enfonsats

Article 31. Deure de respecte.

1. Les restes dels vaixells i embarcacions d’Estat espanyols naufragats o enfonsats 
que constitueixin llocs d’enterrament permanent de les seves dotacions han de ser respectats 
com a tals, i s’ha d’evitar pertorbar innecessàriament les restes humans i els llocs venerats.

2. Per fer efectiu el deure de respecte, la conservació in situ és el criteri prioritari per a la 
protecció de les restes i només es pot procedir a la seva extracció quan, a més de les 
situacions en què sigui necessària per a la seguretat de la navegació, hi hagi raons històriques, 
culturals, de vulnerabilitat o d’una altra índole que la facin necessària o convenient.

Article 32. Protecció.

1. L’Armada ha de fomentar la protecció de les restes d’aquests vaixells mitjançant 
les accions que condueixin a la seva localització, identificació, estudi, catalogació, 
vigilància i control.

Per a aquesta finalitat, el Ministeri de Defensa ha de promoure la subscripció de convenis 
de col·laboració amb altres administracions públiques o amb institucions públiques o privades.

2. Quan sigui necessari per a la seva protecció, les dades de situació i els catàlegs 
de continguts de les restes d’aquests vaixells es poden classificar d’acord amb les normes 
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sobre secrets oficials o a d’acord amb les pròpies del Ministeri de Defensa en matèria de 
seguretat de la informació.

3. S’han de fomentar les accions que puguin conduir a la signatura d’acords bilaterals 
amb estats en els espais marítims dels quals hi hagi constància que hi ha restes de vaixells 
d’Estat espanyols naufragats o enfonsats, mitjançant els quals aquests es localitzin, 
s’identifiquin, s’estudiïn i es protegeixin.

Article 33. Remoció de vaixells d’Estat naufragats o enfonsats.

L’autoritat de l’administració marítima o portuària que acordi l’aplicació de la normativa 
de remoció a restes de vaixells d’Estat ho ha de notificar a l’Armada amb caràcter previ a 
l’inici dels treballs de remoció, a fi que es puguin adoptar les mesures necessàries per a la 
conservació de les restes que siguin d’interès.

Article 34. Exploració, rastreig i localització.

Les operacions d’exploració, rastreig i localització de vaixells d’Estat espanyols 
naufragats o enfonsats, sigui quin sigui el lloc en què estiguin, requereixen l’autorització de 
l’Armada, que es concedeix de conformitat amb les normes que conté el capítol II d’aquest 
Reial decret.

Qualsevol persona que localitzi restes d’aquests vaixells ho ha de posar en 
coneixement de l’autoritat de l’Armada més propera al seu lloc d’arribada per tal que 
s’adoptin sobre aquestes les mesures de protecció, estudi, catalogació i conservació que 
siguin necessàries.

Article 35. Extracció.

L’Armada pot procedir a l’extracció de vaixells d’Estat naufragats o enfonsats quan es 
produeixin les raons a les quals es refereix l’apartat 2 de l’article 31 d’aquest Reial decret 
i no hi hagi cap altra alternativa per a la seva protecció i defensa.

L’Armada pot realitzar l’extracció pels seus propis mitjans o a través d’un contracte de 
serveis, que s’ha de regir pel que preveu la legislació de contractes del sector públic. 
També es poden subscriure convenis amb entitats públiques i privades que tinguin per 
finalitat la col·laboració de les parts en l’extracció.

Tots els treballs d’extracció d’aquests vaixells s’han de dur a terme sota la direcció o 
supervisió de l’Armada.

Article 36. Vaixells i embarcacions d’Estat que formin part del patrimoni cultural subaquàtic.

1. Les operacions d’exploració, rastreig, localització i estudi de vaixells i embarcacions 
d’Estat espanyols naufragats o enfonsats, les seves restes i les dels seus equips i càrrega, 
que formin part del patrimoni cultural subaquàtic, només les pot autoritzar l’Armada una 
vegada que s’hagi obtingut prèviament l’autorització de l’autoritat competent corresponent, 
de conformitat amb el que disposa la legislació sobre patrimoni històric i cultural.

2. L’Armada pot realitzar l’extracció dels béns a què es refereix l’apartat anterior, amb 
mitjans propis o a través d’un contracte de serveis, que es regeix pel que preveu la 
legislació de contractes del sector públic. També es poden subscriure convenis amb 
entitats públiques i privades que tinguin per finalitat la col·laboració de les parts en 
l’extracció. Per a aquesta extracció, l’Armada ha de comptar amb l’autorització prèvia de 
l’autoritat que, de conformitat amb la legislació sobre patrimoni històric i cultural, sigui 
competent en la matèria, i coordinar-s’hi, tant pel que fa a les condicions a les quals s’han 
de subjectar les operacions com quant al destí que s’hagi de donar al que s’ha extret, 
atenent en tot moment el que estableix la Convenció sobre la protecció del patrimoni 
cultural subaquàtic de 2001.

3. Quan es tracti de troballes casuals, el descobridor ho ha de comunicar 
immediatament a l’Armada.
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