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,
unicamente dependente da concentración na maioría
dos métodos correntes de análise.

d) Cálculo da taxa de recuperación e expresión dos
resultados.

O resultado analítico expresarase de forma corrixida
ou sen corrixir en función da recuperación. Deberase
indicar a forma de expresión e a taxa de recuperación.

O resultado analítico corrixido en función da recu-
peración utilizarase para a conformidade do lote, segun-
do o punto 5 do anexo I.

O resultado analítico expresarase como x +/-U, sendo
x o resultado analítico e U a incerteza de medición.

e) Normas de calidade aplicables aos laboratorios.

Os laboratorios deberanse axustar ao regulado no
Real decreto 1397/1995, do 4 de agosto, polo que se
aproban medidas adicionais sobre o control oficial dos
produtos alimenticios.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

6404 CORRECCIÓN de erros do Real decreto
304/2004, do 20 de febreiro, polo que se
aproba o Regulamento de plans e fondos de
pensións. («BOE» 88, do 12-4-2004.)

Advertidos erros no Real decreto 304/2004, do 20
de febreiro, polo se aproba o Regulamento de plans e
fondos de pensións, publicado no «Boletín Oficial del
Estado», suplemento en lingua galega número 4, do 1
de marzo de 2004, procédese a efectuar as oportunas
rectificacións:

Na páxina 977, primeira columna, artigo 9.3.d), debe
desaparecer o inciso «e se lle recoñeza o dereito á pres-
tación por desemprego na súa modalidade asistencial».

Na páxina 1013, segunda columna, artigo 95.5, a
redacción debe ser substituída pola seguinte:

«5. A Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pen-
sións poderá, se é o caso, acordar motivadamente o
inicio dos procedementos de medidas de intervención
administrativa regulados no capítulo IX do texto refun-
dido da Lei de regulación dos plans e fondos de pen-
sións.»

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA E ALIMENTACIÓN

6426 REAL DECRETO 479/2004, do 26 de marzo,
polo que se establece e regula o Rexistro xeral
de explotacións gandeiras. («BOE» 89,
do 13-4-2004.)

A necesidade de rexistrar as explotacións gandeiras,
como instrumento da política en materia de sanidade
animal e de ordenación sectorial gandeira, vén sendo
recollida na lexislación nacional e comunitaria tanto de

carácter horizontal como sectorial. Así, a Directiva
92/102/CEE do Consello, do 27 de novembro de 1992,
relativa á identificación e ao rexistro de animais, incor-
porada ao ordenamento xurídico español polo Real
decreto 205/1996, do 9 de febreiro, polo que se esta-
blece un sistema de identificación e rexistro das especies
bovina, porcina, ovina e caprina, cita no seu artigo 3
a obriga de dispor de listas actualizadas das explotacións
das ditas especies, onde se conteñan os seus datos
básicos.

Pola súa parte, a Lei 8/2003, do 24 de abril, de
sanidade animal, establece, no punto 1 do seu artigo 38,
que todas as explotacións de animais deben estar rexis-
tradas na comunidade autónoma en que radiquen e os
datos básicos destes rexistros serán incluídos nun rexis-
tro nacional de carácter informativo. O Estado conside-
rou, por tanto, indispensable a creación dun rexistro no
que se recollan os datos básicos de todas as explotacións
gandeiras situadas en España e, de acordo coa súa com-
petencia de coordinación, o rexistro dos ditos datos polas
comunidades autónomas.

O obxecto principal deste real decreto é desenvolver
regulamentariamente a dita lei, para establecer e regular
o Rexistro xeral de explotacións gandeiras (REGA), que
aproveita a experiencia adquirida polos sistemas de iden-
tificación e rexistro de bovinos (SIMOGAN) e porcinos
(SIMOPORC), regulados polo Real decreto 1980/1998,
do 18 de setembro, polo que se establece un sistema
de identificación e rexistro dos animais da especie bovi-
na, e polo Real decreto 1716/2000, do 13 de outubro,
sobre normas sanitarias para o intercambio intracomu-
nitario de animais das especies bovina e porcina, desen-
volvidos pola Orde do 21 de decembro de 1999, pola
que se crea a Mesa de coordinación de identificación
e rexistro dos animais da especie bovina e se regula
unha base de datos informatizada, e a Orde
APA/3164/2002, do 11 de decembro, pola que se esta-
blece e regula a base de datos informatizada do Sistema
nacional de identificación e rexistro de movemento dos
porcinos (SIMOPORC). Por outro lado, este real decreto
ten tamén en conta as novas exixencias en materia de
rexistro da normativa xa en vigor ou en preparación para
o resto das especies de interese en gandaría.

Ademais de establecer a estrutura e contidos básicos
do Rexistro xeral de explotacións gandeiras, este real
decreto establece as obrigas dos titulares das explota-
cións en relación cos rexistros das autoridades compe-
tentes das comunidades autónomas, o código de iden-
tificación que estas deben asignar a cada explotación,
así como a relación dos ditos rexistros co Rexistro xeral
de explotacións gandeiras.

Por outro lado, é necesario establecer un órgano de
coordinación coas comunidades autónomas que subs-
titúa a Mesa de coordinación de identificación e rexistro
dos animais da especie bovina, establecida ao amparo
da disposición adicional segunda do Real decreto
1980/1998, do 18 de setembro, e desenvolvida median-
te a Orde do 21 de decembro de 1999, de maneira
que o ámbito do novo órgano comprenda todas as espe-
cies animais de interese gandeiro.

Na elaboración deste real decreto foron consultadas
as comunidades autónomas e os sectores afectados.

Este real decreto dítase en virtude da habilitación con-
tida na disposición derradeira quinta da Lei 8/2003,
do 24 de abril, de sanidade animal.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación, coa aprobación previa da
ministra de Administracións Públicas, de acordo co Con-
sello de Estado e logo de deliberación do Consello de
Ministros na súa reunión do día 26 de marzo de 2004,


