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XEFATURA DO ESTADO
4772 CORRECCIÓN de erros da Lei orgánica

15/2003, do 25 de novembro, pola que se
modifica a Lei orgánica 10/1995, do 23 de
novembro, do Código penal. («BOE» 65,
do 16-3-2004.)

Advertidos erros na Lei orgánica 15/2003, do 25
de novembro, pola que se modifica a Lei orgánica
10/1995, do 23 de novembro, do Código penal, publi-
cada no «Boletín Oficial del Estado», suplemento núme-
ro 15 en lingua galega, do 1 de decembro de 2003,
procédese a efectuar as oportunas rectificacións:

Na páxina 2589, primeira columna, «Septuaxésimo
sétimo», modificación do artigo 234, onde di: «Modi-
fícase o artigo 234 (...)», debe dicir: «Modifícase o pará-
grafo primeiro do artigo 234 (...)».

Na mesma páxina e columna, «Septuaxésimo nove-
no», modificación do artículo 244, onde di: «Modifícase
o número 1 do artigo 244 (...)», debe dicir: «Modifícase
o parágrafo primeiro do número 1 do artigo 244 (...)».

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA E ALIMENTACIÓN

4774 REAL DECRETO 429/2004, do 12 de marzo,
polo que se establecen medidas de ordena-
ción da frota pesqueira de cerco. («BOE» 65,
do 16-3-2004.)

O Regulamento (CEE) n.o 3760/92 do Consello, do 20
de decembro de 1992, polo que se establece un réxime
comunitario da pesca e a acuicultura, fixa como obxec-
tivo xeral da política pesqueira común a protección e
conservación dos recursos mariños e a organización
sobre unha base sustentable da explotación racional e
responsable dos ditos recursos, en condicións econó-
micas apropiadas para o sector, tendo en conta as súas
repercusións no ecosistema mariño e tomando en con-
sideración, en particular, tanto as necesidades dos pro-
dutores como as dos consumidores.

O artigo 46 do Regulamento (CE) n.o 850/98 do Con-
sello, do 30 de marzo de 1998, para a conservación
dos recursos pesqueiros, a través de medidas técnicas
de protección das crías de organismos mariños, prevé
a posibilidade de que os Estados membros adopten medi-
das para a conservación e xestión das poboacións que
vaian máis alá das exixencias mínimas definidas na dita
normativa comunitaria, sempre que tales medidas sexan
unicamente aplicables aos pescadores do Estado mem-
bro de que se trate, compatibles co dereito comunitario
e conformes coa política pesqueira común.

A regulación da pesca con este tipo de arte encón-
trase contida no Real decreto 2349/1984, do 28 de
novembro, polo que se regula a pesca de cerco no cala-
doiro nacional. A necesaria actualización da citada nor-
mativa para estas augas fai aconsellable a adopción
deste real decreto, que regula as características técnicas
dos buques de cerco nas diferentes zonas do caladoiro
nacional, a regulación do esforzo pesqueiro e a pro-
hibición de comercialización do cebo vivo.

Na elaboración deste real decreto foron consultadas
as comunidades autónomas interesadas, así como os sec-

tores afectados. Así mesmo, cumpríronse os trámites pre-
vistos no artigo 46.2 do Regulamento (CE) n.o 850/98
do Consello.

Este real decreto dítase ao abeiro da habilitación con-
tida na disposición derradeira segunda da Lei 3/2001,
do 26 de marzo, de pesca marítima do Estado.

Na súa virtude por proposta do ministro de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación, de acordo co Consello de
Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros,
na súa reunión do día 12 de marzo de 2004,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.

Este real decreto ten por obxecto establecer as nor-
mas básicas de ordenación dos buques de cerco que
exercen a súa actividade pesqueira no caladoiro nacional
por fóra de augas interiores, para os efectos de conseguir
a óptima adaptación da súa capacidade extractiva ao
estado dos recursos pesqueiros.

Artigo 2. Características técnicas dos buques.

1. Os buques autorizados para o exercicio da pesca
de cerco nas diferentes zonas do caladoiro nacional
deberán ter a eslora mínima seguinte:

a) Caladoiro do Cantábrico e Noroeste: 15 metros
de eslora entre perpendiculares, ou 18 metros de eslora
total.

b) Caladoiro do Mediterráneo: nove metros de eslo-
ra total.

c) Caladoiro do Golfo de Cádiz: nove metros de eslo-
ra entre perpendiculares, ou 11 metros de eslora total.

d) Caladoiro de Canarias: nove metros de eslora
entre perpendiculares, ou 11 metros de eslora total.

2. No caladoiro do Mediterráneo a potencia máxima
propulsora dos buques de cerco non será superior a 450
cabalos de vapor.

Artigo 3. Esforzo pesqueiro.

1. O período autorizado para exercer a pesca con
arte de cerco será de cinco días por semana para cada
buque.

2. En todo caso, o período de descanso semanal
será de 48 horas continuadas.

Artigo 4. Prohibición de comercialización do cebo vivo.

Prohíbese a comercialización do cebo vivo capturado
como carnada polos buques cerqueiros da pesqueira de
túnidos.

Artigo 5. Infraccións e sancións.

As infraccións ao disposto neste real decreto serán
sancionadas de acordo con previsto no título V da Lei
3/2001, do 26 de marzo, de pesca marítima do Estado.

Disposición transitoria única. Autorización especial de
actividade.

Non obstante o establecido no artigo 2 deste real
decreto, aqueles buques con eslora inferior á indicada
nel que, á súa entrada en vigor, estean autorizados para
a pesca con artes de cerco poderán continuar a súa
actividade durante a súa vida útil e, se é o caso, seren
substituídos por buques que se axusten ás características
técnicas establecidas neste real decreto.


