
1192 Dilluns 1 maig 2006 Suplement núm. 10

dictat noves decisions modificatives de les que, al seu 
moment, van aprovar els programes de la iniciativa 
comunitària, en les quals, en uns casos, s’incorpora la 
indexació de fons comunitaris per als anys 2004, 2005 i 
2006, que, al seu torn, per aplicació de la taxa de cofinan-
çament, modifica a l’alça la contribució financera de les 
administracions nacionals, i, en altres, redueix el finança-
ment comunitari, sense modificació del cofinançament 
nacional.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consul-
tades les comunitats autònomes, les entitats representati-
ves dels sectors afectats i la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 31 de març de 2006,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 2/2002, d’11 de 
gener, pel qual es regula l’aplicació de la iniciativa 
comunitària «Leader Plus» i els programes de desen-
volupament endogen de grups d’acció local, inclosos 
en els programes operatius integrats i en els progra-
mes de desenvolupament rural (PRODER).

El Reial decret 2/2002, d’11 de gener, pel qual es regula 
l’aplicació de la iniciativa comunitària «Leader Plus» i els 
programes de desenvolupament endogen de grups d’ac-
ció local, inclosos en els programes operatius integrats i 
en els programes de desenvolupament rural (PRODER), 
queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat 3 de l’article 19 queda redactat de la 
manera següent:

«3. Els programes comarcals han de determi-
nar, de forma separada, les estratègies de desenvo-
lupament que cal executar mitjançant projectes de 
despesa o inversió, a càrrec de promotors percep-
tors finals, i el sistema de gestió i funcionament del 
programa a càrrec del grup d’acció local, les despe-
ses del qual no poden superar el 15 per cent de l’im-
port total de les dotacions públiques posades a la 
seva disposició, en els supòsits previstos en els 
paràgrafs a) i b) de l’article 15.1, i del 10 per cent, en 
els altres casos.»

Dos. El primer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 26 
queda redactat de la manera següent:

«Els fons comunitaris procedents de FEOGA
Orientació, destinats a cofinançar els projectes a què 
es refereix la present norma, s’han de transferir, en 
els supòsits previstos en els paràgrafs a) i b) de l’ar-
ticle 15.1, als grups d’acció local, directament o a 
través de les comunitats autònomes que subscri-
guin l’oportú conveni amb la unitat administradora, 
com a autoritat pagadora, de l’esmentat fons. En els 
supòsits del paràgraf c) del mateix precepte, s’han 
de transferir, en tot cas, a les comunitats autòno-
mes.»

Tres. L’annex I, pel que fa a les dotacions de fons 
comunitaris i contribucions financeres de l’Administració 
General de l’Estat, aprovades mitjançant decisions de la 
Comissió, modificatives de les decisions aprovatòries 
dels programes de la iniciativa comunitària «Leader plus» 
i, pel que fa als fons FEOGA, sense perjudici de posteriors 
correccions financeres que es puguin derivar de l’aplica-
ció de l’article 31.2 del Reglament (CE) núm. 1260/1999 del 
Consell, de 21 de juny de 1999, pel qual s’estableixen dis-
posicions generals sobre els fons estructurals, queden 
quantificades de la manera següent: 

Comunitat Autònoma

Leader Plus

FEOGA
–

Euros

AGE (MAPA)
–

Euros

   
Andalusia   . . . . . . . . . . 88.027.832 15.815.851
Aragó   . . . . . . . . . . . . . 38.671.315 13.470.509
Principat d’Astúries  . . . 17.401.963 3.063.153
Illes Balears   . . . . . . . . 4.564.280 1.632.723
Canàries   . . . . . . . . . . . 14.191.962 2.739.697
Cantàbria   . . . . . . . . . . 9.058.863 1.574.954
Castella-la Manxa   . . . 54.953.790 9.561.960
Castella i Lleó   . . . . . . . 70.218.733 11.884.520
Catalunya   . . . . . . . . . . 25.442.136 8.819.940
Extremadura   . . . . . . . 32.564.172 5.720.439
Galícia   . . . . . . . . . . . . . 55.462.623 9.980.219
Madrid   . . . . . . . . . . . . 6.411.714 2.177.946
Regió de Múrcia   . . . . . 12.110.187 2.058.732
Navarra   . . . . . . . . . . . . 8.276.333 2.544.147
La Rioja   . . . . . . . . . . . . 5.554.052 1.899.636
País Basc   . . . . . . . . . . 5.523.799 0
Comunitat Valenciana  . . 30.529.884 5.268.101
Programa Nacional   . . 23.101.710 14.212.147

  Total   . . . . . . . . . . . 502.065.348 112.424.674

 Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta en virtut del que preveu 
l’article 149.1.13a de la Constitució, que atribueix a l’Estat 
la competència exclusiva en matèria de bases i coordina-
ció de la planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 31 de març de 2006.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

 7028 REIAL DECRET 395/2006, de 31 de març, pel qual 
s’estableixen mesures d’ordenació de la flota 
pesquera que opera amb arts fixos i arts menors 
a la Mediterrània. («BOE» 94, de 20-4-2006.)

El Reglament (CE) núm. 2371/2002 del Consell, de 20 
de desembre de 2002, sobre la conservació i l’explotació 
sostenible dels recursos pesquers en virtut de la política 
pesquera comuna, estableix com a objectiu l’explotació 
sostenible dels recursos aquàtics vius i de l’aqüicultura en 
el context d’un desenvolupament sostenible, tenint en 
compte de manera equilibrada els aspectes mediambien-
tals, econòmics i socials.

El Reglament (CE) núm. 1626/94 del Consell, de 27 de 
juny de 1994, pel qual s’estableixen determinades mesu-
res tècniques de conservació dels recursos pesquers a la 
Mediterrània, regula els requisits mínims relatius a les 
característiques dels principals arts de pesca i les malles 
mínimes de les xarxes en aquest calador.

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 el seu desenvolupament sostenible, i adoptar 
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les mesures que siguin necessàries per protegir, conser-
var i regenerar els recursos esmentats i els seus ecosiste-
mes, adaptant l’esforç de la flota a la situació d’aquests.

La regulació de la pesca amb arts fixos està recollida 
fonamentalment al Reial decret 1724/1990, de 28 de 
desembre, pel qual es regula l’exercici de la pesca marí-
tima amb ormeig de palangre de fons en el litoral medi-
terrani, i a l’Ordre de 24 de novembre de 1981, per la qual 
es regula l’exercici de l’activitat pesquera amb arts fixos a 
la Mediterrània. La necessària actualització de la dita nor-
mativa per a aquest calador fa aconsellable l’adopció 
d’aquest Reial decret que regula les característiques tècni-
ques dels vaixells amb arts fixos, així com la regulació de 
l’esforç pesquer en el calador mediterrani.

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 l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consul-
tades les comunitats autònomes del litoral mediterrani, 
així com els sectors afectats i l’Institut Espanyol d’Ocea-
nografia. Igualment, s’ha complert el tràmit de comunica-
ció a la Comissió que estableix el Reglament (CE) núm. 
1626/1994 del Consell, de 27 de juny de 1994, damunt 
esmentat.

La Constitució espanyola, a l’article 149.1.19a, atribu-
eix a l’Estat la competència per a l’establiment de la nor-
mativa bàsica d’ordenació del sector pesquer.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 31 de març de 2006,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret té per objecte establir les mesures 
d’ordenació dels vaixells espanyols d’arts fixos i arts 
menors que exerceixen la seva activitat pesquera en el 
calador mediterrani, en aigües exteriors, a l’efecte d’acon-
seguir l’òptima adaptació de la seva capacitat extractiva a 
l’estat dels recursos.

Als efectes d’aquest Reial decret els arts fixos i arts 
menors es classifiquen de la manera següent:

a) Arts fixos d’emmallament o enxarxada.
b) Palangre de fons.
c) Ormejos d’ham.
d) Arts de parada.
e) Arts de trampa.

Article 2. Característiques tècniques dels vaixells.

1. Les embarcacions de nova construcció destinades 
a exercir la pesca amb arts fixos i arts menors han de tenir 
un mínim de cinc metres d’eslora total i un arqueig mínim 
d’1,5 GT.

2. A més, els vaixells dedicats a la pesca amb palan-
gre de fons han de tenir una eslora entre perpendiculars 
igual o superior a nou metres.

3. Les embarcacions que tinguin com a únic mitjà de 
propulsió el rem o la vela no poden exercir activitats pes-
queres en aigües exteriors.

Article 3. Esforç pesquer.

1. En cap cas no es pot augmentar l’esforç pesquer 
que exerceix cada vaixell dedicat a l’activitat amb arts 
fixos o arts menors, mesurat tant en arqueig com en 
potència motriu.

2. El període autoritzat per exercir la pesca amb arts 
fixos o arts menors és, per a cada vaixell, de cinc dies per 
setmana i 16 hores per dia.

En tot cas, els ormeigs i arts de pesca inclosos en aquest 
Reial decret han d’estar retirats de la seva calada durant 41 
hores continuades per setmana i transportats a port.

Queden exclosos de l’obligació que estableix el parà-
graf anterior els vaixells que utilitzin els arts de parada, les 
embarcacions que estiguin dedicades a la pesca de túnids 
amb curricà o amb canyes i esquer viu i els vaixells que 
exerceixin l’activitat pesquera amb nanses d’un tonatge 
superior a 150 GT.

Article 4. Infraccions i sancions.

Les infraccions al que disposa aquest Reial decret se 
sancionen d’acord amb el que preveuen el títol V de la Llei 
3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat i, si 
s’escau, les normes reglamentàries del seu desplegament.

Disposició transitòria única. Autorització especial d’acti-
vitat.

No obstant el que estableix l’article 2 d’aquest Reial 
decret, els vaixells amb una eslora entre perpendiculars 
inferior a la indicada, que en la data d’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret estiguin autoritzats per a la pesca 
amb palangre de fons poden continuar la seva activitat 
durant la seva vida útil.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1724/1990, de 28 de desem-
bre, pel qual es regula l’exercici de la pesca marítima amb 
ormeig de palangre de fons al litoral mediterrani.

Disposició final primera. Títol competencial.

El que disposa aquest Reial decret es dicta a l’empara 
de l’article 149.1.19a de la Constitució i constitueix norma-
tiva bàsica d’ordenació del sector pesquer, excepte el que 
preveu l’article 3, que es dicta en exercici de la competèn-
cia exclusiva en matèria de pesca marítima que reconeix a 
l’Estat el precepte constitucional esmentat.

Disposició final segona. Facultat de desplegament i apli-
cació.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
per dictar, en l’àmbit de les seves competències, les dispo-
sicions necessàries per al compliment i l’aplicació del que 
disposa aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 31 de març de 2006.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
 7169 REIAL DECRET 468/2006, de 21 d’abril, pel qual 

s’estableixen els llindars de renda i patrimoni 
familiar i les quanties de les beques i ajudes a 
l’estudi del Ministeri d’Educació i Ciència per al 
curs 2006-2007. («BOE» 96, de 22-4-2006, i 
«BOE» 102, de 29-4-2006.)

La disposició addicional novena de la Llei 24/2005, de 
18 de novembre, de reforma per a l’impuls de la producti-


