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4. No es pot invocar cap disposició de la present 
Convenció o dels seus protocols annexos amb la finalitat 
de menyscabar la sobirania d’un llistat o la responsabilitat 
que incumbeix al Govern de mantenir o restablir l’ordre 
públic a l’Estat o de defensar la unitat nacional i la integri-
tat territorial de l’Estat per tots els mitjans legítims.

5. No es pot invocar cap disposició de la present 
Convenció o dels seus protocols annexos per justificar la 
intervenció, directa o indirecta, sigui quina sigui la raó, en 
un conflicte armat o en els assumptes interns o externs de 
l’alta part contractant en el territori de la qual tingui lloc 
aquest conflicte.

6. L’aplicació de les disposicions d’aquesta Conven-
ció i els seus protocols annexos a les parts en un conflicte, 
que no siguin altes parts contractants, que hagin acceptat 
la present Convenció i els seus protocols annexos no 
modifica el seu estatut jurídic ni la condició jurídica d’un 
territori en disputa, ja sigui expressament o implícita-
ment.

7. Les disposicions dels paràgrafs 2 a 6 d’aquest 
article no s’interpreten en perjudici dels protocols addi-
cionals adoptats després de l’1 de gener de 2002, que es 
puguin aplicar, ni exclouen o modifiquen l’àmbit de la 
seva aplicació en relació amb aquest article.»

ESTATS PART

Data dipòsit
Instrument

Austràlia ..................................................  3-12-2002 AC
Àustria ...................................................... 25- 9-2003 AC
Bèlgica ..................................................... 12- 2-2004 AD
Bulgària .................................................... 28- 2-2003 R
Burkina Faso ........................................... 26-11-2003 AD
Canadà ..................................................... 22- 7-2002 AC
Croàcia ..................................................... 27- 5-2003 R
Xina (*) .................................................... 11- 8-2003 R
Eslovàquia ............................................... 11- 2-2004 R
Espanya ...................................................  9- 2-2004 R
Estònia ..................................................... 12- 5-2003 R
França ...................................................... 10-12-2002 AP
Hongria .................................................... 27-12-2002 R
Japó ......................................................... 10- 7-2003 AC
Letònia ..................................................... 23- 4-2003 AD
Lituània .................................................... 12- 5-2003 AC
Mèxic (*) .................................................. 22- 5-2003 AC
Noruega ................................................... 18-11-2003 AP
Regne Unit .............................................. 25- 7-2002 AC
República de Corea ................................ 13- 2-2003 AC
Romania .................................................. 25- 8-2003 AD
Santa Seu (*) ...........................................  9-12-2002 AC
Sèrbia i Montenegro ..............................  11-11-2003 AC
Suècia ......................................................  3-12-2002 AC
Suïssa ....................................................... 19- 1-2004 AC

R: ratificació; AD: adhesió; AP: aplicació; AC: acceptació; (*) 
Declaracions.

XINA

Comunicació:

«D’acord amb el que preveu l’article 153 de la Llei 
bàsica de la regió administrativa especial de Hong Kong 
de la República Popular de la Xina de 1990 i l’article 138 
de la Llei bàsica de la regió administrativa especial de 
Macau de la República Popular Xina de 1993, el Govern 
de la República Popular de la Xina decideix que l’Esmena 

a l’article 1 de la Convenció sobre prohibicions o restric-
cions de l’ús de determinades armes convencionals que 
es puguin considerar excessivament nocives o d’efectes 
indiscriminats s’aplica a la regió administrativa especial 
de Hong Kong i a la regió administrativa especial de 
Macau de la República Popular de la Xina.»

MÈXIC

Declaració interpretativa:

«El Govern de Mèxic entén que els conflictes de 
caràcter no internacional als quals es refereix l’article 1, 
paràgraf 3 esmenat, corresponen a les situacions a les 
quals es refereix l’article 3 comú als convenis de Ginebra 
de 1949.

El Govern de Mèxic, a més, entén que l’article 1, 
paràgraf 7 esmenat, no prejutja l’aplicabilitat de futurs 
protocols a situacions com ara les que defineix l’article 
1, paràgraf 2 esmenat, i es reserva el dret d’adoptar la 
posició que millor s’acomodi als seus interessos en les 
negociacions de futurs protocols addicionals.»

SANTA SEU

Declaració:
«... declara l’acceptació per part de la Santa Seu de la 

dita Esmena a l’article 1 de la Convenció, i considera que, 
d’acord amb el paràgraf 4 de l’article 1 esmenat, el dret de 
les parts “de mantenir o restablir l’ordre públic a l’Estat 
o de defensar la unitat nacional i la integritat territorial 
de l’Estat per tots els mitjans legítims” s’ha d’interpretar 
d’acord amb el dret humanitari internacional, la Carta de 
les Nacions Unides i altres normes de dret internacio-
nal.»

La present Esmena entra en vigor de manera general 
el 18 de maig de 2004 i per a Espanya entra en vigor el 9 
d’agost de 2004, d’acord amb el que estableix l’article 8, 
paràgraf 1.b) de la Convenció.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 2 de març de 2004.—El secretari general tècnic 

del Ministeri d’Afers Exteriors, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI D´AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

4774  REIAL DECRET 429/2004, de 12 de març, pel 
qual s’estableixen mesures d’ordenació de 
la flota pesquera d’encerclament. («BOE» 65, 
de 16-3-2004.)

El Reglament (CEE) núm. 3760/92 del Consell, de 20 de 
desembre de 1992, pel qual s’estableix un règim comunitari 
de la pesca i l’aqüicultura, fixa com a objectiu general de 
la política pesquera comuna la protecció i conservació dels 
recursos marins i l’organització sobre una base sostenible 
de l’explotació racional i responsable d’aquests recursos, en 
condicions econòmiques apropiades per al sector, tenint en 
compte les seves repercussions en l’ecosistema marí i pre-
nent en consideració, en particular, tant les necessitats dels 
productors com les dels consumidors.
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L’article 46 del Reglament (CE) núm. 850/98 del Consell, 
de 30 de març de 1998, per a la conservació dels recursos 
pesquers, a través de mesures tècniques de protecció dels 
juvenils d’organismes marins, preveu la possibilitat que els 
estats membres adoptin mesures per conservar i gestionar 
les poblacions que vagin més enllà de les exigències mínimes 
que defineix la normativa comunitària esmentada, sempre que 
aquestes mesures només siguin aplicables als pescadors de 
l’Estat membre de què es tracti, compatibles amb el dret comu-
nitari i conformes a la política pesquera comuna.

La regulació de la pesca amb aquest tipus d’art està con-
tinguda en el Reial decret 2349/1984, de 28 de novembre, pel 
qual es regula la pesca d’encerclament en el calador naci-
onal. L’actualització necessària de la normativa esmentada 
per a aquestes aigües fa aconsellable que s’adopti aquest 
Reial decret, que regula les característiques tècniques dels 
vaixells d’encerclament en les diferents zones del calador 
nacional, la regulació de l’esforç pesquer i la prohibició de 
comercialització de l’esquer viu.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat con-
sultades les comunitats autònomes interessades, així 
com els sectors afectats. Així mateix, s’han complert els 
tràmits que preveu l’article 46.2 del Reglament (CE) núm. 
850/98 del Consell.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’habilitació 
que conté la disposició final segona de la Llei 3/2001, de 
26 de març, de pesca marítima de l’Estat.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres, en la seva 
reunió del dia 12 de març de 2004,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret té per objecte establir les normes bàsi-
ques d’ordenació dels vaixells d’encerclament que exerceixen 
l’activitat pesquera en el calador nacional per fora d’aigües 
interiors, a l’efecte d’aconseguir l’adaptació òptima de la seva 
capacitat extractiva a l’estat dels recursos pesquers.

Article 2. Característiques tècniques dels vaixells.

1. Els vaixells autoritzats per a l’exercici de la pesca 
d’encerclament en les diferents zones del calador nacio-
nal han de tenir l’eslora mínima següent:

a) Calador del Cantàbric i nord-oest: 15 metres d’es-
lora entre perpendiculars, o 18 metres d’eslora total.

b) Calador del Mediterrani: nou metres d’eslora 
total.

c) Calador del golf de Cadis: nou metres d’eslora 
entre perpendiculars, o 11 metres d’eslora total.

d) Calador de les Canàries: nou metres d’eslora entre 
perpendiculars, o 11 metres d’eslora total.

2. En el calador del Mediterrani la potència màxima 
propulsora dels vaixells d’encerclament no ha de ser 
superior a 450 cavalls de vapor.

Article 3. Esforç pesquer.

1. El període autoritzat per exercir la pesca amb art 
d’encerclament és de cinc dies per setmana per a cada 
vaixell.

2. En tot cas, el període de descans setmanal ha de 
ser de 48 hores continuades.

Article 4. Prohibició de comercialització de l’esquer viu.

Es prohibeix la comercialització de l’esquer viu cap-
turat com a carnada pels vaixells d’encerclament de la 
pesqueria de túnids.

Article 5. Infraccions i sancions.

Les infraccions al que disposa aquest Reial decret se 
sancionen d’acord amb el que preveu el títol V de la Llei 
3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat.

Disposició transitòria única. Autorització especial d’ac-
tivitat.

No obstant el que estableix l’article 2 d’aquest Reial 
decret, els vaixells amb eslora inferior a la que s’hi indica 
que, a la seva entrada en vigor, estiguin autoritzats per a 
la pesca amb arts d’encerclament, poden continuar l’ac-
tivitat durant la seva vida útil i, si s’escau, ser substituïts 
per vaixells que s’ajustin a les característiques tècniques 
que estableix aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que disposa aquest Reial 
decret i, expressament, el Reial decret 2349/1984, de 28 de 
novembre, pel qual es regula la pesca d’encerclament en 
el calador nacional.

Disposició final primera. Títol competencial.

El que disposa aquest Reial decret constitueix nor-
mativa bàsica d’ordenació del sector pesquer i es dicta 
a l’empara de l’article 149.1.19a de la Constitució. Se 
n’exceptuen els articles 3.1 i 4 que, a l’empara del pre-
cepte constitucional esmentat, es dicten en exercici de 
la competència exclusiva de l’Estat en matèria de pesca 
marítima.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació per dictar, en l’àmbit de la seva competència, les 
normes necessàries per al compliment i desplegament 
d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 12 de març de 2004.

JUAN CARLOS R.  

El ministre d’Agricultura, Pesca
    i Alimentació,

   MIGUEL ARIAS CAÑETE

MINISTERI
D´AFERS EXTERIORS

4963  DECLARACIÓ d’acceptació per Espanya de 
l’adhesió de Guatemala al Conveni sobre els 
aspectes civils de la sostracció internacional 
de menors, fet a l’Haia el 25 d’octubre de 1980.  
(«BOE» 67, de 18-3-2004.)

D’acord amb el que preveu l’article 38, paràgraf 4t del 
Conveni sobre els aspectes civils de la sostracció inter-
nacional de menors, fet a l’Haia el 25 d’octubre de 1980, 
Espanya declara acceptar l’adhesió de la República de 
Guatemala al Conveni esmentat.


