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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 16832 ORDE APA/3128/2005, do 30 de setembro, pola 
que se regula a intensidade lumínica dos focos 
dos buques e botes auxiliares dedicados á 
pesca de cerco no Mediterráneo. («BOE» 243, 
do 11-10-2005.)

O Regulamento (CE) 1626/94, do 27 de xuño, do Conse-
llo, polo cal se establecen determinadas medidas técnicas 
de conservación dos recursos pesqueiros no Mediterrá-
neo, establece, no punto 2 do seu artigo 1, que os Estados 
membros ribeiregos poderán lexislar no ámbito territorial 
de aplicación deste, incluso en materia de pesca non pro-
fesional, adoptando medidas complementarias de protec-
ción, sempre que estas sexan compatibles co dereito 
comunitario e conformes coa Política Pesqueira Común.

A Lei 3/2001, do 26 de marzo, de pesca marítima do 
Estado establece entre os seus fins os de velar pola explo-
tación equilibrada e responsable dos recursos pesqueiros 
favorecendo o seu desenvolvemento sustentable e adop-
tar as medidas precisas para protexer, conservar e rexe-
nerar os ditos recursos e os seus ecosistemas, adaptando 
o esforzo da frota á situación destes.

A normativa reguladora da modalidade de cerco 
encóntrase recollida no Real decreto 429/2004, do 12 de 
marzo, polo que se establecen medidas de ordenación da 
frota pesqueira de cerco e na Orde APA/678/2004, do 5 de 
marzo, pola que se regula a pesca con artes de cerco no 
dito caladoiro.

A pesca de cerco está dirixida á captura de diferentes 
especies peláxicas. A captura dalgunha destas especies 
vénse realizando tradicionalmente no Mediterráneo por 
medio dun buque cerqueiro principal que utiliza como 
apoio unha ou máis embarcacións auxiliares provistas de 
luces, denominadas «botes de luz».

A intensidade lumínica dos focos dos «botes de luz» 
exerce un efecto de atracción nos cardumes, incidindo 
por tanto na capacidade de pesca dos buques e, en conse-
cuencia, no esforzo pesqueiro desenvolvido sobre as 
especies obxectivo.

Por outra parte, a Orde do 1 de setembro de 1997 
regula a intensidade lumínica destes focos. Non obstante, 
dado o tempo transcorrido desde a súa publicación e as 
innovacións de tipo técnico que apareceron neste tipo de 
práctica, faise aconsellable actualizar a mencionada orde, 
establecendo novas medidas complementarias.

De conformidade co establecido no artigo 1 do Regu-
lamento (CE) 1626/94, cumpriuse o trámite de comunica-
ción do proxecto á Comisión Europea.

Emitiu informe o Instituto Español de Oceanografía e 
efectuouse consulta previa ás comunidades autónomas 
afectadas e ao sector pesqueiro afectado.

Esta orde dítase en aplicación do establecido no artigo 7 
da Lei 3/2001, do 26 de marzo, de pesca marítima do Estado.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo 1. Ámbito de aplicación.

As normas contidas nesta orde serán de aplicación 
aos buques españois que exerzan a actividade pesqueira 
de cerco en todo o Caladoiro Nacional do Mediterráneo 
por fóra de augas interiores, en augas xurisdicionais 
españolas así como en alta mar.

Artigo 2. Número máximo de botes auxiliares.

Ningún buque cerqueiro poderá dispor de máis dun 
bote auxiliar.

Artigo 3. Regulación da intensidade lumínica.

O número máximo de lámpadas e portalámpadas do 
bote auxiliar de cada buque cerqueiro será de doce, cunha 
intensidade lumínica máxima de 500 watts por lámpada, 
de modo que en ningún momento se exceda dunha inten-
sidade lumínica total de 6.000 watts.

Artigo 4. Prohibición de determinados usos e distancias.

Queda prohibida a utilización de focos submarinos, 
incluída a daqueles cuxa frecuencia de iluminación sexa 
de carácter intermitente. Excepto naqueles casos en que 
se utilice unha luz entre o barco nai e o bote auxiliar para 
impedir que saia o peixe do cerco no momento do izado 
da rede, cunha potencia inferior a 200 watts e con carácter 
intermitente.

Prohíbese o uso e a instalación de focos en cuberta e 
na superestrutura dos buques cerqueiros que poidan ser-
vir para a captación de cardumes de peixe.

Ningún bote auxiliar, tanto en navegación como nas 
faenas de pesca, poderá permanecer afastado máis de 0,5 
millas do seu buque cerqueiro.

Disposición derrogatoria. Derrogación normativa.

Queda derrogada a Orde do 1 de setembro de 1997, 
pola que se regula a intensidade lumínica dos focos dos 
botes auxiliares dos buques de cerco no Mediterráneo.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de setembro de 2005.

ESPINOSA MANGANA 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN E CIENCIA

 16995 CORRECCIÓN de erros do Real decreto 423/
2005, do 18 de abril, polo que se fixan as ensi-
nanzas comúns do nivel básico das ensinanzas 
de idiomas de réxime especial, reguladas pola 
Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro,
de calidade da educación. («BOE» 246,
do 14-10-2005.)

Corrección de erros do Real decreto 423/2005, do 18 
de abril, polo que se fixan as ensinanzas comúns do nivel 
básico das ensinanzas de idiomas de réxime especial, 
reguladas pola Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, 
de calidad da educación.

Advertidos erros no Real decreto 423/2005, do 18 de 
abril, polo que se fixan as ensinanzas comúns do nivel 
básico das ensinanzas de idiomas de réxime especial, 
reguladas pola Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, 
de calidade da educación, publicado no Boletín Oficial del 
Estado, suplemento número 5 en lingua galega, do 2 de 
maio de 2005, procédese a efectuar as oportunas rectifi-
cacións:

Nas páxinas 769, 770, 771 e 772, no anexo, o punto 
correspondente ás ensinanzas comúns de árabe publí-
case de novo ante os erros detectados: 


