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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.
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Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogadas todas as disposicións de igual
ou inferior rango que se opoñan ao disposto neste real
decreto e, expresamente, o Real decreto 2349/1984,
do 28 de novembro, polo que se regula a pesca de
cerco no caladoiro nacional.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

O disposto neste real decreto constitúe normativa
básica de ordenación do sector pesqueiro e dítase ao
abeiro do artigo 149.1.19.a da Constitución. Exceptúan-
se do anterior os artigos 3.1 e 4 que, ao abeiro do
citado precepto constitucional, se ditan en exercicio da
competencia exclusiva do Estado en materia de pesca
marítima.

Disposición derradeira segunda. Facultade de desen-
volvemento.

Facúltase o ministro de Agricultura, Pesca e Alimen-
tación para ditar, no ámbito da súa competencia, as nor-
mas necesarias para o cumprimento e desenvolvemento
deste real decreto.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 12 de marzo de 2004.
JUAN CARLOS R.

O ministro de Agricultura, Pesca
e Alimentación,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

MINISTERIO DE TRABALLO
E ASUNTOS SOCIAIS

4968 REAL DECRETO 335/2004, do 27 de febreiro,
polo que se modifican o Regulamento xeral
sobre cotización e liquidación doutros derei-
tos da Seguridade Social, aprobado polo Real
decreto 2064/1995, do 22 de decembro, e
o Real decreto 2930/1979, do 29 de decem-
bro, polo que se revisa a tarifa de primas para
a cotización á Seguridade Social por acciden-
tes de traballo e enfermidades profesionais.
(«BOE» 67, do 18-3-2004.)

Desde a entrada en vigor do Regulamento xeral sobre
cotización e liquidación doutros dereitos da Seguridade
Social, aprobado polo Real decreto 2064/1995, do 22
de decembro, a súa aplicación práctica evidenciou
determinadas disfuncións que deben ser emendadas
para a consecución plena das finalidades básicas per-
seguidas pola regulación que establece a dita norma
regulamentaria.

Tal é o obxectivo deste real decreto, en virtude do
cal se efectúan exclusivamente reformas parciais no
citado regulamento xeral, referidas a certas materias
singulares recollidas nel, ás que se vén dar nova regu-
lación co fin de solucionar as indicadas disfuncións

advertidas na aplicación da ata agora vixente, recollen-
do nese sentido tamén as pretensións para o efecto
expostas nos distintos ámbitos polos colectivos afec-
tados por ela.

Así, por unha parte modifícanse os seus artigos 8
e 43 en función, basicamente, da vixencia actual do
euro.

Nese sentido, a nova redacción que se lle dá ao pun-
to 2 do artigo 8 ten por finalidade axustar o importe
das bases de cotización en cada caso á unidade de euro
máis próxima, por exceso ou por defecto, en lugar de
facelo ao múltiplo máis próximo de 100, para bases
diarias, ou de 3.000, para bases mensuais, redondeo
que non se adapta á vixente unidade de conta no noso
sistema monetario. Igualmente, a modificación do pun-
to 2 do artigo 43 ten por exclusivo obxecto suprimir
a referencia aos redondeos a múltiplos de 3.000 de acor-
do coa determinación das bases de cotización no réxime
especial de traballadores por conta propia ou autónomos,
posto que iso carece xa de sentido en función da repetida
vixencia do euro.

Por outra parte, adiciónase un novo parágrafo ao pun-
to 1.B) do artigo 23 do dito regulamento, co fin de excluír
da base de cotización ao réxime xeral da Seguridade
Social as cantidades en diñeiro ou produtos en especie
entregados polo empresario aos seus traballadores coa
finalidade exclusiva de que un terceiro realice operacións
con aquel, xa que non constitúen propiamente unha
remuneración dos ditos traballadores, aínda que tal
exclusión se efectúe soamente ata certos límites para
evitar posibles aplicacións indebidas daquela.

Adiciónase tamén un novo parágrafo no punto 2.A).a)
do propio artigo 23, co fin de lograr maior homoxenei-
dade co ordenamento tributario respecto das cotizacións
e exclusións por gastos de manutención.

Tamén se lle dá nova redacción ao parágrafo a) do
punto 2.F) do referido artigo 23, para concretar o alcance
exacto do concepto correspondente a «melloras das
prestacións da Seguridade Social», en canto excluídas
por este precepto da base de cotización ao réxime xeral,
detallándose agora con claridade os supostos que deben
ser considerados propiamente como tales melloras de
prestacións, para os efectos da súa inclusión ou exclusión
da base de cotización, e resolvendo desa forma os
actuais problemas interpretativos ao respecto.

Con todo iso preténdese completar o desenvolvemen-
to do artigo 109 do texto refundido da Lei xeral da Segu-
ridade Social, seguindo no fundamental a directriz de
obter a maior homoxeneidade posible co establecido
para o efecto en materia de rendementos de traballo
persoal polo ordenamento tributario.

Pero, sobre todo, mediante este real decreto pro-
cédese a modificar o punto 2 e as letras b) e c) do
punto 5 do artigo 32 do repetido regulamento xeral,
co obxecto de introducir correccións e melloras no espe-
cial sistema de cotización que ese precepto establece
para o colectivo de artistas profesionais en espectáculos
públicos, integrado no réxime xeral da Seguridade
Social, e que responden tanto ás pretensións aducidas
ao respecto polo dito colectivo como ás necesidades
que demanda a xestión dese particular sistema de coti-
zación. En tal sentido e seguindo esas directrices, as
ditas innovacións afectan as regras para a determina-
ción das bases de cotización do citado colectivo de
artistas profesionais e das liquidacións mensuais corres-
pondentes, de carácter provisional, así como as regras
aplicables para as regularizacións ou liquidacións defi-
nitivas anuais desa cotización, ao finalizar cada exercicio
económico, a efectuar pola Tesouraría Xeral da Segu-
ridade Social en función das liquidacións mensuais
ingresadas e das retribucións declaradas nos respec-
tivos documentos de cotización, coas conseguintes


