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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
14222 Reial Decret Llei 12/2011, de 26 d’agost, pel qual es modifica la Llei 1/2000, de 

7 de gener, d’Enjudiciament Civil, per a l’aplicació del Conveni internacional 
sobre l’embargament preventiu de barcos i es regulen competències 
autonòmiques en matèria de policia de domini públic hidràulic.

I

El dret marítim o de la navegació troba en els tractats internacionals la seua principal 
font normativa. No obstant això, estos convenis internacionals difícilment poden tindre 
eficàcia de forma autònoma, i per això cal que es creen normes nacionals que en faciliten 
l’aplicació.

Este és precisament el propòsit d’este reial decret llei que, per mitjà de la incorporació 
d’una nova disposició final a la Llei d’Enjudiciament Civil, completa les normes del 
Conveni internacional sobre l’embargament preventiu de barcos, firmat a Ginebra el 12 de 
març de 1999, l’entrada en vigor del qual es produirà el 14 de setembre de 2011. Això ha 
estat acompanyat de la denúncia del Conveni internacional per a la unificació de certes 
regles relatives a l’embargament preventiu de barcos, fet a Brussel·les, de 10 de maig de 
1952, aplicable fins ara, i que exigix, al seu torn, determinar les mesures que s’aplicaran a 
l’embargament de barcos que enarboren pavelló d’un estat que no siga part en el Conveni 
de 1999, a fi d’assegurar la necessària protecció dels creditors residents a Espanya.

En la línia que va marcar el Projecte de llei general de navegació marítima, este reial 
decret llei seguix el solc de la uniformitat del dret marítim a fi d’evitar la dualitat de 
regulacions existents en molts àmbits d’esta matèria, i que no fa sinó generar 
contradiccions i incrementar la litigiositat. D’esta manera, la modificació de la Llei 
d’Enjudiciament Civil que introduïx este reial decret llei es limita a preveure l’aplicació 
general a tot embargament preventiu de barcos del nou Conveni de 1999 i les especialitats 
que comporta enfront del règim general que preveu la dita llei processal.

Cal indicar, finalment, que el contingut processal del Conveni internacional sobre 
l’embargament preventiu de barcos determina també la competència de l’Estat sobre la 
legislació processal per al dictat d’esta disposició, l’entrada en vigor de la qual, prevista 
per al 28 de març de 2012, respon a la necessitat de coordinar l’aplicació d’estes mesures 
amb la data de producció d’efectes de la denúncia per part d’Espanya del Conveni 
internacional per a la unificació de certes regles relatives a l’embargament preventiu de 
barcos fet a Brussel·les el 10 de maig de 1952.

En resum, les circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat, que a tenor de 
l’article 86.1 de la Constitució habiliten el Govern per a adoptar mesures per mitjà de reial 
decret llei, estan determinades per la necessitat de donar solució a la situació de 
desavantatge en què es trobarien els creditors espanyols una vegada que es produïsquen 
els efectes de la denúncia del Conveni de 1952, i també a la necessitat de facilitar 
l’aplicació del Conveni de 1999 per mitjà de les corresponents disposicions processals, 
atés que la Llei 2/1967 resulta inaplicable a partir de la producció d’efectes de la denúncia 
del Conveni de 1952. Com que estos efectes comencen el 28 de març de 2012, tenint en 
compte la pròxima finalització de la present legislatura, no és possible adoptar les 
mesures projectades per mitjà del procediment legislatiu ordinari.

II

Així mateix, s’introduïx una nova disposició addicional en el text refós de la Llei 
d’Aigües amb la finalitat de conferir a les comunitats autònomes que ho tinguen previst en 
els seus estatuts d’autonomia l’exercici de la competència executiva sobre les facultats de 
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policia de domini públic hidràulic dins del seu àmbit territorial. Amb esta mesura es pretén 
dotar de més seguretat jurídica les relacions interadministratives en matèria d’aigües, tot 
això d’acord amb la doctrina recent del Tribunal Constitucional continguda en la Sentència 
30/2011, de 16 de març.

També es declaren d’interés general determinades obres d’infraestructures 
hidràuliques destinades al reg a Huelva, per la necessitat urgent de racionalitzar l’ús de 
l’aigua de reg en estes zones, així com de donar el necessari impuls al desenrotllament 
d’estes zones rurals.

Fent ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució Espanyola, a proposta 
del ministre de Justícia, del ministre de Foment, i de la ministra de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 26 
d’agost de 2011,

DISPOSE

Article únic. Modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil.

L’actual disposició final vint-i-sis de la Llei d’Enjudiciament Civil passa a ser vint-i-set, i 
la nova disposició final vint-i-sis queda redactada de la manera següent:

«Disposició final vint-i-sis. Embargament preventiu de barcos.

1. La mesura cautelar d’embargament preventiu de barcos es regularà pel 
que disposa el Conveni internacional sobre l’embargament preventiu de barcos, fet 
a Ginebra el 12 de març de 1999, pel que indica esta disposició i, supletòriament, 
pel que establix esta llei.

El que disposa el Conveni internacional sobre l’embargament preventiu de 
barcos, fet a Ginebra el 12 de març de 1999, i en esta disposició s’aplicarà també 
als barcos que enarboren pavelló d’un estat que no siga part en el dit Conveni.

2. Per a decretar l’embargament preventiu d’un barco bastarà que s’al·legue 
el crèdit reclamat i la causa que el motive. El tribunal exigirà, en tot cas, una fiança 
en quantitat suficient per a respondre dels danys, perjuís i costos que puguen 
ocasionar-se.

3. Fet l’embargament, l’oposició només es podrà fundar en l’incompliment 
dels requisits previstos en el Conveni internacional sobre l’embargament preventiu 
de barcos.»

Disposició addicional única. Declaració d’interés general de determinades obres 
d’infraestructures hidràuliques destinades a reg.

1. Es declaren d’interés general les següents obres de modernització i consolidació 
de regadius a Andalusia:

a) Millora i consolidació dels regadius de la Comunitat de Regants El Fresno, 
Comarca del Condado (Huelva).

b) Millora i consolidació de la Comunitat de Regants Andévalo Pedro Arco, Huelva.

2. Les obres incloses en este article portaran implícites les declaracions següents:

a) La d’utilitat pública als efectes previstos en els articles 9, 10 i 11 de la Llei de 16 
de desembre de 1954 d’Expropiació Forçosa.

b) La d’urgència a l’efecte de l’ocupació dels béns afectats a què es referix l’article 
52 de la Llei d’Expropiació Forçosa.

3. Esta declaració d’interés general permetrà les expropiacions forçoses requerides 
per a les dites obres i la urgent ocupació dels béns afectats.
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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Es deroga la Llei 2/1967, de 8 d’abril, sobre embargament preventiu de barcos.

Disposició final primera. Modificació del text refós de la Llei d’Aigües aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

S’afig una nova disposició addicional en el text refós de la Llei d’Aigües aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, amb la redacció següent:

«Disposició addicional catorze. Competències autonòmiques en matèria de 
policia de domini públic hidràulic.

En les conques hidrogràfiques intercomunitàries correspondrà a les comunitats 
autònomes que tinguen prevista la competència executiva sobre les facultats de 
policia de domini públic hidràulic en els seus estatuts d’autonomia l’exercici, dins 
del seu àmbit territorial, de les funcions assenyalades en l’apartat 2 de l’article 94 
d’esta llei, així com la tramitació dels procediments a què donen lloc les dites 
actuacions fins a la proposta de resolució.

En l’exercici d’estes funcions serà aplicable als òrgans competents de les 
comunitats autònomes el que disposen els apartats 3 i 4 de l’article 94.»

Disposició final segona. Títol competencial.

Este reial decret llei es dicta a l’empara de la competència atribuïda a l’Estat en 
l’article 149.1 de la Constitució, en els apartats 6a, 22a i 24a.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Este reial decret llei entrarà en vigor el dia 28 de març de 2012, excepte la disposició 
addicional única i la disposició final primera, que entraran en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 d’agost de 2011.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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