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MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 16832 ORDRE APA/3128/2005, de 30 de setembre, 
per la qual es regula la intensitat lumínica 
dels focus dels vaixells i bots auxiliars dedi-
cats a la pesca d’encerclament al Mediterrani. 
(«BOE» 243, d‘11-10-2005.)

El Reglament (CE) 1626/94, de 27 de juny, del Consell, 
pel qual s’estableixen determinades mesures tècniques 
de conservació dels recursos pesquers al Mediterrani, 
estableix, a l’apartat 2 de l’article 1, que els estats mem-
bres riberencs poden legislar en l’àmbit territorial d’apli-
cació d’aquest Reglament, fins i tot en matèria de pesca 
no professional, adoptant mesures complementàries de 
protecció, sempre que aquestes siguin compatibles amb 
el dret comunitari i conformes a la política pesquera 
comuna.

La Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de 
l’Estat, estableix entre els seus fins els de vetllar per l’ex-
plotació equilibrada i responsable dels recursos pesquers 
afavorint-ne el desenvolupament sostenible, i adoptar les 
mesures necessàries per protegir, conservar i regenerar 
aquests recursos i els seus ecosistemes, adaptant l’esforç 
de la flota a la situació d’aquests.

La normativa reguladora de la modalitat d’encercla-
ment està recollida en el Reial decret 429/2004, de 12 de 
març, pel qual s’estableixen mesures d’ordenació de la 
flota pesquera d’encerclament, i en l’Ordre APA/678/2004, 
de 5 de març, per la qual es regula la pesca amb arts d’en-
cerclament en el calador esmentat.

La pesca d’encerclament està dirigida a la captura de 
diferents espècies pelàgiques. La captura d’alguna 
d’aquestes espècies tradicionalment es fa al Mediterrani 
per mitjà d’un vaixell d’encerclament principal que utilitza 
com a suport una o més embarcacions auxiliars proveï-
des de llums, denominades «bots de llum».

La intensitat lumínica del focus dels «bots de llum» 
exerceix un efecte d’atracció en les moles de peix, incidint 
per tant en la capacitat de pesca dels vaixells i, en conse-
qüència, en l’esforç pesquer desenvolupat sobre les espè-
cies objectiu.

D’altra banda, l’Ordre d’1 de setembre de 1997 regula 
la intensitat lumínica d’aquest focus. No obstant això, 
atès el temps transcorregut des de la seva publicació i les 
innovacions de tipus tècnic que han aparegut en aquest 
tipus de pràctica, es fa aconsellable actualitzar l’esmen-
tada Ordre, establint noves mesures complementàries.

De conformitat amb el que estableix l’article 1 del 
Reglament (CE) 1626/94, s’ha complert el tràmit de comu-
nicació del projecte a la Comissió Europea.

Ha emès un informe l’Institut Espanyol d’Oceanogra-
fia i s’ha fet una consulta prèvia a les comunitats autòno-
mes afectades i al sector pesquer afectat.

La present Ordre es dicta en aplicació del que esta-
bleix l’article 7 de la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca 
marítima de l’Estat.

En virtut d’això, disposo:

Article 1. Àmbit d’aplicació.

Les normes que conté aquesta Ordre són aplicables 
als vaixells espanyols que exerceixin l’activitat pesquera 
d’encerclament en tot el calador nacional del Mediterrani 
per fora d’aigües interiors, en aigües jurisdiccionals espa-
nyoles i també en alta mar.

Article 2. Nombre màxim de bots auxiliars.

Cap vaixell d’encerclament pot disposar de més d’un 
bot auxiliar.

Article 3. Regulació de la intensitat lumínica.

El nombre màxim de bombetes i portabombetes del 
bot auxiliar de cada vaixell d’encerclament ha de ser de 
dotze, amb una intensitat lumínica màxima de 500 watts 
per bombeta, de manera que en cap moment s’excedeixi 
una intensitat lumínica total de 6.000 watts.

Article 4. Prohibició de determinats usos i distàncies.

Queda prohibida la utilització de focus submarins, 
inclosa la dels focus la freqüència d’il·luminació dels 
quals sigui de caràcter intermitent. Excepte en els casos 
en què s’utilitzi una llum entre el vaixell d’abastament i el 
bot auxiliar per impedir que surti el peix de la traïnya en el 
moment de l’hissat de la xarxa, amb una potència inferior 
a 200 watts i amb caràcter intermitent.

Es prohibeix l’ús i la instal·lació de focus a la coberta i 
a la superestructura dels vaixells d’encerclament que 
puguin servir per a la captació de moles de peix.

Cap bot auxiliar, tant en navegació com en les feines 
de pesca, pot romandre allunyat més de 0,5 milles del seu 
vaixell d’encerclament.

Disposició derogatòria. Derogació normativa.

Queda derogada l’Ordre d’1 de setembre de 1997, per 
la qual es regula la intensitat lumínica del focus dels bots 
auxiliars dels vaixells d’encerclament al Mediterrani.

Disposició final. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 30 de setembre de 2005.

ESPINOSA MANGANA 

MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
 16995 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 

423/2005, de 18 d’abril, pel qual es fixen els 
ensenyaments comuns del nivell bàsic dels 
ensenyaments d’idiomes de règim especial, 
regulats per la Llei orgànica 10/2002, de 23 de 
desembre, de qualitat de l’educació. 
(«BOE» 246, de 14-10-2005.)

Havent observat errors a l’annex del Reial decret 
423/2005, de 18 d’abril, pel qual es fixen els ensenyaments 
comuns del nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes de 
règim especial, regulats per la Llei orgànica 10/2002, de 23 
de desembre, de qualitat de l’educació, publicat en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 103, de 30 d’abril de 
2005, i en el suplement en català número 9, de 2 de maig 
de 2005, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la 
versió en llengua catalana:

A les pàgines 1445, 1446 i 1447, a l’annex, l’apartat 
corresponent als ensenyaments comuns d’àrab es torna a 
publicar per esmenar-hi els errors detectats:


