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MINISTERIO DE SANIDADE
E CONSUMO

12572 CORRECCIÓN de erros do Real decreto
1277/2003, do 10 de outubro, polo que se
establecen as bases xerais sobre autorización
de centros, servicios e establecementos sani-
tarios. («BOE» 6, do 6-7-2004.)

Advertidos erros no Real decreto 1277/2003, do 10
de outubro, polo que se establecen as bases xerais sobre
autorización de centros, servicios e establecementos
sanitarios, publicado no «Boletín Oficial del Estado»,
suplemento en lingua galega número 13, do 1 de novem-
bro de 2003, procédese a efectuar as oportunas rec-
tificacións:

Na páxina 2215, segunda columna, no anexo I, colum-
na «Oferta asistencial», onde di: «U.48 Medicina cos-
mética», debe dicir: «U.48 Medicina estética».

Na páxina 2219, primeira columna, no anexo II, punto
«Oferta asistencial», onde di: «U.48 Medicina cosmética»,
debe dicir: «U.48 Medicina estética».

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA E ALIMENTACIÓN

12697 REAL DECRETO 1549/2004, do 25 de xuño,
polo que se regula o acceso da frota española
aos caladoiros de países terceiros ao abeiro
dos acordos coa Unión Europea. («BOE» 163,
do 7-7-2004.)

A actividade da frota española en augas de países
terceiros veuse desenvolvendo ao abeiro dos diferentes
acordos bilaterais comunitarios.

O incremento de interese que está a experimentar
o acceso ás augas dos países con que existe acordo
comunitario fai necesario ditar unhas normas que regu-
len a actividade e o acceso das diferentes frotas, segundo
se establece no capítulo IV do título I da Lei 3/2001,
do 26 de marzo, de pesca marítima do Estado.

Conforme o establecido nos regulamentos (CE)
n.o3317/94 do Consello, do 22 de decembro de 1994,
polo que se establecen disposicións xerais sobre auto-
rización da pesca en augas dun país terceiro no marco
dun acordo de pesca, e n.o 2371/2002 do Consello,
do 20 de decembro de 2002, sobre a conservación e
a explotación sustentable dos recursos pesqueiros en
virtude da política pesqueira común, este real decreto
establece os criterios xerais de acceso aos ditos cala-
doiros e a repartición das posibilidades dispoñibles para
España en cada acordo.

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 elaboración foron consultadas as comunida-
des autónomas e os sectores afectados.

Na súa virtude, por proposta da ministra 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 25 de xuño de 2004,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.

1. Este real decreto regula a actividade da frota
española que opera nas augas de países terceiros ao
abeiro dos diferentes acordos pesqueiros asinados entre
a Unión Europea e os ditos países.

2. Para os efectos deste real decreto, enténdese por:

a) Zona de pesca en país terceiro: a definida como
tal en cada un dos acordos de pesca comunitarios cos
países terceiros de que se trate.

b) Licenza de pesca en países terceiros: documento
expedido polas autoridades do país terceiro, que habilita
o buque para exercer a actividade pesqueira na súa zona
de pesca. A obtención dunha licenza de pesca en países
terceiros non exime un buque de cumprir os requisitos
exixidos nos artigos 23 e 25 da Lei 3/2001, do 26
de marzo, de pesca marítima do Estado.

c) Períodos: intervalos para os que cada buque obti-
vese ou utilizase unha licenza de pesca ao abeiro dun
dos diferentes acordos pesqueiros. Os períodos terán
a duración que estableza a licenza.

Artigo 2. Buques con dereito a acceso ás augas dos
países terceiros con acordo comunitario.

Poderán acceder á zona de pesca dos diferentes paí-
ses terceiros con que exista un acordo pesqueiro comu-
nitario, en razón das posibilidades de pesca que se con-
ceda á frota española no marco dos citados acordos,
os buques incluídos no Censo de buques de pesca marí-
tima que cumpran os requisitos de idoneidade estable-
cidos polos diferentes acordos entre a Unión Europea
e os ditos países e obteñan un permiso especial de pesca
de acordo co establecido no artigo 25 da Lei 3/2001,
do 26 de marzo.

Artigo 3. Solicitude para a obtención de licenza de pes-
ca en países terceiros.

1. As empresas armadoras dos buques que, de acor-
do co establecido no artigo anterior, desexen obter unha
licenza para exercer a súa actividade ao abeiro dun dos
acordos pesqueiros en vigor deberán dirixir unha soli-
citude, por si mesmas ou a través das entidades aso-
ciativas que as representen, á Dirección Xeral de Recur-
sos Pesqueiros da Secretaría Xeral de Pesca Marítima,
na cal se deberá indicar a modalidade e o período para
o cal se solicita e cantos datos lle sexan exixidos ao
interesado en virtude do establecido no acordo para o
que se solicita licenza.

2. A Dirección Xeral de Recursos Pesqueiros da
Secretaría Xeral de Pesca Marítima, mediante resolución,
determinará o prazo para a presentación de solicitudes
co obxecto de elaborar a listaxe de buques solicitantes.
Unha vez elaboradas as citadas listaxes, e confirmadas
estas pola Comisión da Unión Europea, comunicaráselles
aos interesados para que, no prazo que se determine
na citada resolución, realicen o pagamento dos custos
inherentes á obtención de licenza e remitan os xusti-
ficantes á Dirección Xeral de Recursos Pesqueiros da
Secretaría Xeral de Pesca Marítima.


