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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.
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En el moment de l’adhesió, Guatemala va formular les 
declaracions i reserves següents:

«1. L’autoritat central per a Guatemala és la Procura-
doria General de la Nació, adreça 15 avinguda 9-69 Zona 
13, Ciutat de Guatemala, codi postal 01013, telèfons: (502) 
331 0006-8. Fax: (502) 332 1804.

2. La República de Guatemala formula les reserves 
següents de conformitat amb el que disposa l’article 42 
del Conveni:

I. La República de Guatemala s’oposa a la utilització 
del francès en qualsevol demanda, comunicació o altres 
documents que s’hagin d’enviar a  l’autoritat central sobre 
la base del paràgraf segon de l’article 24 del Conveni (si 
s’escau).

II. La República la Guatemala no està obligada a assu-
mir cap despesa de les que esmenta el paràgraf segon de 
l’article 26 del Conveni, que derivin de la participació d’un 
advocat, assessors jurídics o del procés judicial, excepte 
en la mesura en què aquestes despeses puguin quedar 
cobertes pel seu sistema d’assessorament jurídic.»

Aquest Conveni entra en vigor entre Espanya i 
Guatemala l’1 d’abril de 2004.

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

nic, Julio Núñez Montesinos.

4964  ENTRADA en vigor del Bescanvi de notes de 13 
i 14 d’abril de 2003 entre el Regne d’Espanya 
i l’Estat de Kuwait, constitutiu d’Acord sobre 
l’estatut de les Forces Armades espanyoles a 
Kuwait. («BOE» 67, de 18-3-2004.)

El Bescanvi de notes de dates 13 i 14 d’abril de 2003 
entre el Regne d’Espanya i l’Estat de Kuwait, constitutiu 
d’Acord sobre l’estatut de les Forces Armades espanyoles 
a Kuwait, va entrar en vigor el 16 de febrer de 2004, data 
de l’última notificació de compliment de tràmits legislatius 
interns, segons estableix el paràgraf final de les notes.

Es fa públic per a coneixement general, i es completa 
així la inserció efectuada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 140, de 12 de juny de 2003.

Madrid, 2 de març de 2004.—El secretari general tèc-
nic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI DE TREBALL
I ASSUMPTES SOCIALS

4968  REIAL DECRET 335/2004, de 27 de febrer, pel 
qual es modifiquen el Reglament general  sobre 
cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat 
Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 
22 de desembre, i el Reial decret 2930/1979, de 
29 de desembre, pel qual es revisa la tarifa de 
primes per a la cotització a la Seguretat Social 
per accidents de treball i malalties professio-
nals. («BOE» 67, de 18-3-2004.)

Des de l’entrada en vigor del Reglament general sobre 
cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, 

la seva aplicació pràctica ha evidenciat determinades 
disfuncions que han de ser solucionades amb vista a la 
consecució plena de les finalitats bàsiques perseguides 
per la regulació que estableix la norma reglamentària 
esmentada.

Aquest és l’objectiu d’aquest Reial decret, en virtut 
del qual s’efectuen exclusivament reformes parcials en 
el Reglament general esmentat, referides a determinades 
matèries singulars que s’hi preveuen, a les quals dóna 
una nova regulació a fi de solucionar les indicades dis-
funcions advertides en l’aplicació de la fins ara vigent, i 
en aquest sentit també recull les pretensions exposades 
a l’efecte en els diferents àmbits pels col·lectius afectats 
per aquella.

Així, d’una banda, es modifiquen els seus articles 8 i 
43 en funció, bàsicament, de la vigència actual de l’euro.

En aquest sentit, la nova redacció que es fa de l’apartat 2 
de l’article 8 té per finalitat ajustar l’import de les bases 
de cotització en cada cas a la unitat d’euro més pròxima, 
per excés o per defecte, en lloc de fer-ho al múltiple més 
pròxim de 100, per a bases diàries, o de 3.000, per a bases 
mensuals, arrodoniment que no s’adapta a la vigent uni-
tat de compte en el nostre sistema monetari. Igualment, 
la modificació de l’apartat 2 de l’article 43 té per objecte 
exclusiu suprimir la referència als arrodoniments a múl-
tiples de 3.000 a fi de determinar les bases de cotització 
en el règim especial de treballadors pel seu compte o 
autònoms, atès que això manca ja de sentit en funció de 
la repetida vigència de l’euro.

D’altra banda, s’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 
1.B) de l’article 23 del Reglament esmentat, a fi d’excloure 
de la base de cotització al règim general de la Seguretat 
Social les quantitats en diners o productes en espècie 
entregats per l’empresari als seus treballadors amb la 
finalitat exclusiva que un tercer faci operacions amb 
aquell, ja que no constitueixen pròpiament una remune-
ració d’aquests treballadors, encara que aquesta exclusió 
s’efectuï només fins a certs límits per evitar possibles 
aplicacions indegudes d’aquella.

També s’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 2.A).a) del 
mateix article 23, a fi d’aconseguir una homogeneïtat més 
gran amb l’ordenament tributari respecte de les cotitzaci-
ons i exclusions per despeses de manutenció.

També es fa una nova redacció al paràgraf a) de l’apar-
tat 2.F) del referit article 23, a fi de concretar l’abast exacte 
del concepte corresponent a «millores de les prestacions 
de la Seguretat Social», en tant que excloses per aquest 
precepte de la base de cotització al règim general, i ara es 
detalla amb claredat els casos que han de ser considerats 
pròpiament com a millores de prestacions, a l’efecte d’in-
cloure’ls o excloure’ls de la base de cotització, i resoldre 
d’aquesta manera els actuals problemes interpretatius 
sobre això.

Amb tot això es pretén completar el desplegament de 
l’article 109 del text refós de la Llei general de la Segure-
tat Social, seguint en el que sigui fonamental la directriu 
d’obtenir una homogeneïtat més gran amb el que esta-
bleix a aquest efecte en matèria de rendiments de treball 
personal l’ordenament tributari.

Però, sobretot, mitjançant aquest Reial decret es 
procedeix a modificar l’apartat 2 i els paràgrafs b) i c) de 
l’apartat 5 de l’article 32 del Reglament general esmentat, 
per tal d’introduir correccions i millores en l’especial sis-
tema de cotització que aquest precepte estableix per al 
col·lectiu d’artistes professionals en espectacles públics, 
integrat en el règim general de la Seguretat Social, i que 
responen tant a les pretensions adduïdes sobre això 
pel col·lectiu esmentat com les necessitats que demana 
la gestió d’aquest particular sistema de cotització. En 
aquest sentit i seguint aquestes directrius, les innova-
cions esmentades afecten les regles per determinar les 
bases de cotització del col·lectiu d’artistes professionals 
esmentat i de les liquidacions mensuals corresponents, 


