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4. Expedir certificacións das consultas, ditames e 
acordos aprobados.

5. Cantas outras funcións sexan inherentes á súa 
condición de secretario.

Artigo 8. Funcións dos vogais do Observatorio Estatal.

Correspóndenlles aos vogais as seguintes funcións:
1. Asistir ás reunións e participar nos debates, expo-

ñendo a súa opinión e formulando as propostas que con-
sideren convenientes.

2. Propoñer á presidencia, a través da secretaría, a 
inclusión de puntos na orde do día e formular rogos e 
preguntas.

3. Exercer o seu dereito ao voto e formular voto parti-
cular.

4. Cantas outras funcións sexan inherentes á súa con-
dición.

Artigo 9. Funcións da comisión permanente.

Serán funcións da comisión permanente:
1. Asistir o presidente do Observatorio e o presidente 

da Comisión Permanente no cumprimento das súas 
tarefas.

2. O seguimento ordinario das funcións encomenda-
das ao Observatorio Estatal da Convivencia Escolar.

3. Velar polo cumprimento dos acordos adoptados 
polo Observatorio.

4. Coordinar os grupos de traballo.
5. Propoñerlle ao presidente da Comisión Perma-

nente os puntos ou temas que conveña incluír na orde 
do día.

6. Propoñerlle ao presidente da Comisión Perma-
nente e decidir relatores para a preparación de resolu-
cións, recomendacións ou estudo de asuntos.

7. Propoñerlle ao presidente do Observatorio os 
estudos, accións e medidas procedentes para o cumpri-
mento dos fins do Observatorio.

8. Emitir os informes que solicite o presidente do 
Observatorio, o pleno ou o presidente da comisión per-
manente.

9. Encargar, por proposta do presidente da comisión 
permanente, os estudos e informes técnicos externos, 
necesarios para o cumprimento dos fins do Observa-
torio.

10. Cantos cometidos lle sexan delegados ou asigna-
dos polo pleno.

11. A comisión permanente dará conta ao pleno das 
actuacións que realice no exercicio das súas funcións.

Artigo 10. Grupos de traballo.

1. O pleno do Observatorio poderá acordar a crea-
ción, con carácter permanente ou para cuestións pun-
tuais, de grupos de traballo, logo de aprobación da maio-
ría dos seus membros.

2. Excepcionalmente a comisión permanente poderá 
acordar a creación de grupos de traballo, logo de aproba-
ción da maioría dos seus membros.

3. O acordo de creación de cada grupo de traballo 
deberá especificar a súa composición, as funcións que se 
lle encomenden e, se é o caso, o prazo para a súa conse-
cución.

Disposición derradeira primeira. Habilitación para o 
desenvolvemento normativo.

Autorízase o ministro de Educación e Ciencia para 
ditar as normas e para adoptar as medidas necesarias 
para o desenvolvemento e aplicación deste real decreto.

Disposición derradeira segunda. Réxime xurídico.

Nos extremos non previstos neste real decreto, haberá 
que aterse ao disposto no capítulo II do título II da Lei 30/1992, 
do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións 
públicas e do procedemento administrativo común.

Disposición derradeira terceira. Gastos de funciona-
mento.

O Ministerio de Educación e Ciencia atenderá con cargo 
ao seu orzamento ordinario os gastos de funcionamento 
persoais e materiais deste órgano colexiado. A dotación de 
persoal ao Observatorio realizarase a través da correspon-
dente redistribución de efectivos do Ministerio, sen que iso 
poida supoñer incremento de postos e de retribucións.

Disposición derradeira cuarta. 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 23 de febreiro de 2007.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Educación e Ciencia,

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO 

 5444 REAL DECRETO 307/2007, do 2 de marzo, polo 
que se modifica o Real decreto 395/2006, do 31 
de marzo, polo que se establecen medidas de 
ordenación da frota pesqueira que opera con 
artes fixas e artes menores no Mediterráneo. 
(«BOE» 64, do 15-3-2007.)

Polo Real decreto 395/2006, do 31 de marzo, polo que se 
establecen medidas de ordenación da frota pesqueira que 
opera con artes fixas e artes menores no Mediterráneo 
fíxanse as características técnicas dos buques e o período de 
actividade destes de cara a regular o esforzo pesqueiro.

No artigo 1 clasifícanse as artes fixas e artes menores 
tradicionalmente utilizadas no Mediterráneo. Na alínea e) 
do devandito artigo menciónanse as artes de trampa.

O goberno da Xeneralidade de Cataluña dirixiu ao 
Goberno do Estado un requirimento de incompetencia, 
ao amparo do disposto no artigo 63 da Lei orgánica 2/1979, 
do 3 de outubro, do Tribunal Constitucional, por conside-
rar que o citado precepto vulnera as competencias da 
comunidade autónoma sobre o marisqueo.

Como queira que hai determinadas artes de trampa 
dirixidas, exclusivamente, á captura de crustáceos e 
moluscos, podería considerarse que, en determinadas 
circunstancias, o uso destas artes constitúe labores de 
marisqueo.

Á vista do anterior e co obxecto de non interferir na 
regulación de artes cuxa competencia puider correspon-
der ás comunidades autónomas, procede modificar o real 
decreto mencionado.

Na elaboración deste real decreto foron consultadas as 
comunidades autónomas, así como os sectores afectados, e 
solicitouse o informe do Instituto Español de Oceanografía. 
Igualmente, cumpriuse o trámite de comunicación á Comi-
sión Europea establecido no Regulamento (CE) n.º 1626/1994 
do Consello, do 27 de xuño de 1994, polo que se establecen 
determinadas medidas técnicas de conservación dos 
recursos pesqueiros no Mediterráneo.
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Este real decreto dítase ao amparo da habilitación 
contida na disposición derradeira segunda da Lei 3/2001, 
do 26 de marzo, de pesca marítima do Estado.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación, de acordo co Consello de 
Estado e logo de deliberación de Consello de Ministros na 
súa reunión do día 2 de marzo de 2007,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Real decreto 395/2006, do 
31 de marzo, polo que se establecen medidas de orde-
nación da frota pesqueira que opera con artes fixas e 
artes menores no Mediterráneo.

A alínea e) do artigo 1 do Real decreto 395/2006, do 31 
de marzo, polo que se establecen medidas de ordenación 

da frota pesqueira que opera con artes fixas e artes meno-
res no Mediterráneo, queda redactada do seguinte xeito:

«e) Artes de trampa, exceptuadas as destinados, 
selectiva e exclusivamente, á captura de moluscos e 
crustáceos».

Disposición derradeira única. 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 2 de marzo de 2007.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Agricultura, Pesca
e Alimentación,

ELENA ESPINOSA MANGANA 


