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Europea que regula aquesta matèria, constituïda per la
Directiva del Consell 76/769/CEE, de 27 de juliol, rela-
tiva a l’aproximació de les disposicions legals, reglamen-
tàries i administratives dels estats membres que limiten
la comercialització i l’ús de determinades substàncies
i preparats perillosos, i les seves modificacions poste-
riors.

Aquest Reial decret ha sofert diverses modificacions
a l’annex I, com a conseqüència de l’evolució de la nor-
mativa comunitària en la matèria i de la necessitat d’in-
crementar els nivells de protecció de la salut. L’última
modificació la constitueix l’Ordre PRE/2666/2002, de
25 d’octubre, on s’imposen limitacions a la comercia-
lització i l’ús de la creosota i l’hexacloroetà, per la qual
es van incorporar al nostre ordenament jurídic les direc-
tives 2001/90/CE i 2001/91/CE de la Comissió, per
les quals s’adapta al progrés tècnic per setena i vuitena
vegada l’annex I de la Directiva 76/769/CEE esmentada.

El Ministeri de Sanitat i Consum és l’autoritat com-
petent en el control sanitari dels productes químics, que
es dirigeix a prevenir i limitar els efectes perjudicials
per a la salut humana, derivats de l’exposició a curt i
llarg termini, de substàncies i preparats perillosos.

Els coneixements científics i tècnics actuals han demos-
trat que alguns sistemes antiincrustants usats en vaixells
representen un risc per al medi ambient aquàtic. El Conveni
internacional sobre el control dels sistemes antiincrustants
perjudicials de l’Organització Marítima Internacional (OMI),
de la qual Espanya forma part, inclou la prohibició, a partir
de l’1 de gener de 2003, d’aplicar o reaplicar compostos
d’estany que actuen com a biocides en sistemes antiin-
crustants dels vaixells. Tot això ha conduït a publicar la
Directiva 2002/62/CE, de 9 de juliol, per la qual s’adapta
al progrés tècnic per novena vegada l’annex I de la Direc-
tiva 76/769/CEE, de 27 de juliol, que limita la comer-
cialització i l’ús dels compostos organoestànnics. Aquesta
Directiva constitueix la revisió de les disposicions relatives
als compostos organoestànnics que estableix la Directi-
va 1999/51/CE de la Comissió, per la qual s’adapta
al progrés tècnic per cinquena vegada l’annex I de la
Directiva 76/769/CEE, transposada al nostre ordena-
ment jurídic mitjançant l’Ordre de 24 de març de 2000.

Aquesta Ordre, que es dicta en ús de les facultats
que atribueix la disposició final segona del Reial decret
1406/1989, de 10 de novembre, incorpora al nostre
ordenament jurídic l’esmentada Directiva 2002/62/CE.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat
i Consum i de Ciència i Tecnologia, escoltats els sectors
afectats, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex I del Reial decret
1406/1989, de 10 de novembre.

Es modifica l’annex I del Reial decret 1406/1989,
de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a
la comercialització i a l’ús de substàncies i preparats
perillosos de la manera següent:

Se substitueix el punt 16. «Compostos organoestàn-
nics» de l’annex I del Reial decret 1406/1989, pel que
figura a l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 24 de febrer de 2003.

RAJOY BREY

Excma. Sra. Ministra de Sanitat i Consum i Excm. Sr.
Ministre de Ciència i Tecnologia.

ANNEX

Denominació de les
substàncies, dels grups

de substàncies o dels
preparats

Limitacions

16. Compostos
organoes -
tànnics.

1. No es poden comercialitzar com a subs-
tàncies i components de preparats quan
actuïn com a biocides antiincrustants
convencionals on no estiguin units quí-
micament a la resina principal de la
pintura.

2. No es poden comercialitzar ni utilitzar
com a substàncies i components de pre-
parats que actuïn com a biocides des-
tinats a impedir les incrustacions de
microorganismes, plantes o animals en:
a) Totes les embarcacions, indepen-

dentment de l’eslora, destinades a
ser utilitzades en canals marins,
costaners, estuaris, vies de navega-
ció interior i llacs;

b) Les caixes, flotadors o xarxes o
qualsevol altre aparell o equip uti-
litzat en piscicultura i conquilicul-
tura;

c) Qualsevol equip o aparell submergit
totalment o parcialment.

3. No s’admeten com a substàncies i com-
ponents de preparats destinats a
ser utilitzats en el tractament d’ai-
gües industrials.

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

4012 REIAL DECRET 176/2003, de 14 de febrer,
pel qual es regula l’exercici de les funcions
de control i inspecció de les activitats de pesca
marítima. («BOE» 50, de 27-2-2003.)

El Reglament (CEE) núm. 3760/92, del Consell, de
20 de desembre de 1992, pel qual s’estableix un règim
comunitari de la pesca i l’aqüicultura, conté la previsió
de l’obligació d’establir un sistema comunitari de control
aplicable a la totalitat del sector pesquer, amb vista a
la consecució del règim comunitari de la pesca i aqüi-
cultura que preveu el mateix Reglament.

En desplegament d’aquesta previsió, el Reglament
(CEE) núm. 2847/93, del Consell, de 12 d’octubre de
1993, pel qual s’estableix un règim de control aplicable
a la política pesquera comuna, imposa als estats mem-
bres garantir el compliment de la normativa comunitària
al seu territori i a les aigües marítimes subjectes a la
seva sobirania o jurisdicció, així com vetllar per l’activitat
dels seus vaixells en totes les aigües, incloses les d’alta
mar, per la qual cosa cada Estat ha de prendre les mesu-
res necessàries per garantir el millor sistema de control
que ha de comprendre tant la inspecció de vaixells pes-
quers i la seva localització via satè�it com les activitats
de desembarcament, transbordament, primera venda,
transport i emmagatzemament de productes de la pesca.
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La Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima
de l’Estat, estableix entre les seves finalitats la de vetllar
per l’explotació equilibrada i responsable dels recursos
pesquers, afavorint-ne el desenvolupament sostenible i
adoptar les mesures necessàries per protegir, conservar
i regenerar aquests recursos i els seus ecosistemes. Amb
aquesta finalitat, el capítol VI del títol I de la mateixa
Llei estableix el règim de control i inspecció de l’activitat
de pesca marítima en totes les aigües, a excepció de
les aigües interiors, i a l’article 39.1 estableix que s’han
d’adoptar les mesures d’inspecció i control necessàries
per garantir el compliment de la normativa de pesca
marítima.

Aquest règim de control i inspecció de les activitats
de pesca marítima ha de preveure les obligacions que
en la matèria es deriven de la Unió Europea i dels con-
venis, acords i tractats internacionals en què Espanya
o la Unió Europea siguin part.

El present Reial decret es dicta a l’empara de la facul-
tat que confereix al Govern la disposició addicional sego-
na de la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima
de l’Estat.

El projecte ha estat comunicat a la Comissió Europea
en compliment del que disposa l’article 38 del Reglament
(CEE) núm. 2847/93.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, amb l’aprovació prèvia del ministre
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres del dia 14 de febrer de 2003,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

El present Reial decret té per objecte regular les fun-
cions de control i inspecció de l’activitat de pesca marí-
tima en l’àmbit de les competències de l’Administració
General de l’Estat, a fi de garantir el compliment de la
normativa comunitària i nacional en matèria de pesca
marítima, així com de les obligacions derivades per a
Espanya d’acords, convenis i tractats internacionals.

Article 2. Personal dels serveis d’inspecció de l’Admi-
nistració General de l’Estat.

1. La funció inspectora de pesca marítima l’exerceix
el personal al servei de l’Administració General de l’Estat
que ocupi llocs de treball específics per a l’acompliment
d’aquesta funció.

2. Els inspectors de pesca marítima tenen en l’exer-
cici de les seves funcions la consideració d’agents de
l’autoritat.

Els qui cometin atemptats contra els funcionaris o
agents dels serveis d’inspecció, de fet o de paraula, en
acte de servei o amb motiu d’aquest incorren en les
responsabilitats que escaiguin segons la legislació
vigent. A aquests efectes, els inspectors han de posar
aquests actes en coneixement dels òrgans competents,
a fi que s’instin els procediments oportuns i s’exerceixin,
si s’escau, les accions legals que siguin procedents per
exigir aquestes responsabilitats.

3. Les funcions d’inspecció de pesca marítima tam-
bé les poden dur a terme altres òrgans de l’Administració
General de l’Estat en virtut de delegació, així com de
convenis de cooperació, quan es tracti d’òrgans amb

personalitat jurídica diferenciada, o altres administra-
cions públiques mitjançant un conveni de co�aboració
o altres instruments jurídics previstos legalment.

4. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot
habilitar determinats funcionaris per dur a terme tasques
d’inspecció en cas necessari.

5. Les funcions de mer control i vigilància les pot
acomplir personal de suport sota la direcció i supervisió
dels inspectors.

Article 3. Àmbit d’actuació de la funció inspectora.

1. Corresponen als inspectors de pesca marítima
les actuacions de vigilància, control i inspecció de l’ac-
tivitat pesquera.

2. Aquestes funcions de vigilància, control i inspec-
ció de les activitats de pesca marítima s’exerceixen en:

a) Aigües sotmeses a sobirania o jurisdicció espa-
nyola sobre els vaixells pesquers espanyols, vaixells amb
pavelló d’altres estats membres i vaixells de països ter-
cers i vaixells registrats en un país tercer.

b) Aigües fora de la zona de pesca comunitària, sen-
se perjudici del que està establert en tractats, convenis
o acords internacionals, sobre els vaixells pesquers espa-
nyols, com també sobre els vaixells qualificats reglamen-
tàriament d’abanderament de conveniència al coman-
dament dels quals hi hagi un titulat nauticopesquer de
nacionalitat espanyola.

c) Aigües subjectes a regulació per organismes regio-
nals de pesca quan s’estableixi així en la seva regulació
o en virtut de les obligacions derivades de l’aplicació de
tractats, convenis o acords internacionals en la matèria.

d) Totes les aigües respecte de les operacions de
transbordament en les quals participi un vaixell espanyol
i en aigües sota sobirania o jurisdicció espanyola res-
pecte de les efectuades per vaixells comunitaris o de
països tercers.

e) Aigües sota sobirania o jurisdicció espanyola
sobre qualsevol altra activitat pesquera.

f) Moll o port, en relació amb les arts i les captures
en ocasió del seu desembarcament o descàrrega abans
de la primera venda o de la iniciació del transport quan
es tracti de productes no venuts a la llotja de desem-
barcament, així com de les operacions de transformació
dels productes a bord.

g) Magatzems, llotges i altres establiments o llocs
on es dipositin o descarreguin productes pesquers, abans
de la primera venda o de l’inici del transport, quan no
es vengui a la llotja del port de desembarcament i res-
pecte dels productes pesquers importats en ocasió del
seu desembarcament o descàrrega en tot el territori
nacional.

3. L’objecte de l’activitat de control i inspecció es
realitza en relació amb:

a) Les llicències i les autoritzacions de pesca.
b) Els aparells, les arts i els estris de pesca.
c) La zona geogràfica on s’exerceixi l’activitat.
d) Els dispositius de localització de vaixells via satè�it

(caixes blaves).
e) Els diaris de pesca, declaracions de desembar-

cament i de transbordament i tots els llibres i documents
on es registri l’activitat de pesca, incloent-hi la compro-
vació de la veracitat del contingut.

f) Els productes de la pesca, inclosos els que siguin
objecte d’importació als efectes que preveu la disposició
addicional quarta de la Llei 3/2001, de 26 de març,
de pesca marítima de l’Estat.

g) L’exercici de l’activitat pesquera en general.
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Article 4. Facultats dels inspectors.

1. En l’exercici de la seva funció, els inspectors de
pesca marítima estan facultats per:

a) Accedir, prèvia la identificació corresponent, a les
embarcacions, ports, magatzems o altres establiments,
dependències i punts de primera venda.

b) Exigir la parada del vaixell que s’ha d’inspeccionar
i totes les mesures que siguin necessàries per facilitar
la pujada a bord dels inspectors i la dels qui els auxilien,
així com la presència del capità o patró dels pesquers
inspeccionats o de qualsevol altra persona que estigui
a bord, els quals estan obligats a facilitar la inspecció.

c) Practicar les proves, les investigacions o els exà-
mens que siguin necessaris per cerciorar-se del com-
pliment de les disposicions legals vigents en matèria
de pesca marítima.

d) Ocupar i retenir els documents relacionats amb
la infracció, fer-ne còpies, si la inspecció d’un vaixell es
culmina amb l’estesa d’una acta d’infracció.

e) So�icitar a les persones presents que els facilitin
tots els documents i registres que tinguin sota la seva
custòdia o possessió, referents a les captures, desem-
barcaments, transbordaments, dipòsit, venda o alienació
dels productes de la pesca.

f) Aturar les tasques de desembarcament o des-
càrrega de qualsevol mitjà de transport, si es comprova
que en el seu desenvolupament no es compleixen els
requisits reglamentaris.

g) Dur a terme controls i inspeccions des d’aero-
naus, fent servir els sistemes de bord, sobre els vaixells
pesquers o que transportin productes de la pesca en
aigües espanyoles i sobre els vaixells pesquers espanyols
siguin on siguin, així com comunicar pels mitjans tècnics
adequats als capitans o patrons del vaixell albirat les
mesures que, si s’escau, siguin necessàries per restablir
la legalitat.

h) Adoptar, si s’escau, de conformitat amb el que
estableix l’article 7, les mesures provisionals que calguin
per assegurar l’eficàcia de la resolució que es pugui dic-
tar, el bon fi del procediment, evitar el manteniment
dels efectes de la infracció i garantir els interessos gene-
rals.

2. Per exercir les seves funcions els inspectors es
poden auxiliar de personal necessari, inclòs aquell que
formi part de la tripulació del vaixell inspeccionat. També
es poden auxiliar dels equips o materials que siguin
necessaris.

3. Els inspectors de pesca marítima, en casos de
necessitat per acomplir eficaçment la seva funció, poden
so�icitar el suport de les forces i cossos de seguretat
de l’Estat i policies de les comunitats autònomes.

Article 5. Deures dels inspectors.

1. Els inspectors de pesca marítima han d’acomplir
les seves funcions degudament acreditats, i han d’iniciar
les inspeccions mitjançant la presentació de la seva tar-
geta d’identitat a la persona responsable del vaixell o
establiment a inspeccionar.

2. Els inspectors de pesca marítima i personal facul-
tat per exercir la funció inspectora estan obligats a guar-
dar el secret professional de totes les dades, fets i cir-
cumstàncies que coneguin en l’exercici de les seves fun-
cions. El personal sense funcions inspectores que presti
serveis en òrgans o dependències del servei d’inspecció
i el personal de suport als inspectors queda subjecte
als mateixos deures de sigil sobre el que conegui per
raó del seu lloc de treball.

3. Els inspectors de pesca marítima estan subjectes
a les jornades i horaris especials, establerts pel Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació de conformitat amb
la normativa vigent en matèria de jornades i horaris de
treball del personal de l’Administració General de l’Estat,
i poden estar subjectes a disponibilitat horària en els
casos en què es determini.

Article 6. Actes d’inspecció.

1. Quan els inspectors de pesca marítima adver-
teixin alguna conducta que pugui suposar una infracció
de la normativa pesquera en vigor, han d’estendre una
acta on constin les dades identificatives del vaixell, del
capità, patró o persona que dirigeixi les operacions de
pesca, les coordenades geogràfiques de situació del
vaixell i la identitat de l’inspector, i han de detallar l’ac-
tuació realitzada per aquest en relació amb la presumpta
conducta infractora. L’inspector ha de donar una còpia
de l’acta al capità del vaixell o al representant de l’em-
presa i, si això no és materialment possible o aquest
es nega a rebre-la, s’ha de fer constar aquesta circums-
tància en l’acta.

2. Quan la presumpta conducta infractora sigui
advertida a través del sistema de localització via satè�it,
l’inspector ha d’elaborar un informe que contingui la des-
cripció i la interpretació tècnica de l’activitat reflectida
i les dades identificatives del vaixell, de l’armador, així
com aquelles altres la determinació de les quals sigui
possible. Junt amb l’informe de l’inspector, s’ha d’aportar
el document que acrediti via satè�it el posicionament
geogràfic del vaixell i, si s’escau, les dades d’esforç pes-
quer d’aquest, així com tots els documents probatoris
possibles sobre el fet denunciat.

3. L’acta estesa i l’informe de l’inspector a què es
refereixen els apartats anteriors tenen valor probatori
dels fets que s’hi recullen, sense perjudici del resultat
de les actuacions prèvies que si s’escau es duguin a
terme i de les proves que en defensa dels seus drets
i interessos puguin aportar els particulars.

4. Quan en l’exercici de la seva activitat els inspec-
tors de pesca marítima observin alguna possible infracció
de la normativa en matèria d’ordenació del sector pes-
quer i de comercialització dels productes pesquers, en
matèria de seguretat marítima o qualsevol altra matèria,
han de denunciar aquesta conducta davant l’òrgan com-
petent.

Article 7. Mesures provisionals.

1. Els inspectors de pesca marítima, des del moment
en què tinguin coneixement de la comissió d’una pre-
sumpta infracció, poden adoptar les mesures cautelars
que calguin, inclosa la presa del vaixell i la seva desviació
a port, en els casos d’infraccions greus o molt greus.

2. En cas d’urgència o necessitat, l’adopció d’aques-
tes mesures s’ha de fer de forma verbal, sense perjudici
de reflectir l’acord i la seva motivació per escrit amb
caràcter immediat i com a màxim en un termini de cinc
dies, i s’ha de traslladar l’acord als interessats.

3. Com a mesura cautelar, l’inspector de pesca pot
procedir a decomissar les espècies capturades o trans-
bordades o importades, transformades o no que siguin
de talla o pes inferiors als reglamentaris o que, fins i
tot sent de talla o pes reglamentaris, siguin espècies
la captura de les quals estigui prohibida.

També pot decomissar totes les espècies, transfor-
mades o no que, fins i tot sent de talla o pes regla-
mentaris, hagin estat capturades amb arts, aparells o
estris de pesca antireglamentaris o prohibits, o la captura
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de les quals s’hagi realitzat en zones o èpoques de veda
prohibides o el vaixell no tingui llicència o autorització
per fer-ho.

4. Quan la pesca decomissada pugui sobreviure,
l’inspector de pesca en pot disposar la devolució al medi
marí, si és possible davant de testimonis i fent constar
a les actes les circumstàncies en les quals es produeix
la devolució. En cas contrari, en funció del volum de
les captures i de les seves condicions higienicosanitàries,
l’inspector pot disposar donar-los alguna de les desti-
nacions següents:

a) Si es tracta d’espècies o mides autoritzades, s’ha
de procedir a subhasta pública en una llotja o un lloc
autoritzat, i l’import de la venda ha de quedar en dipòsit
a disposició de la Delegació del Govern, a compte del
que es determini en la resolució de l’expedient sancio-
nador.

b) En cas d’espècies o mides antireglamentàries,
s’ha de procedir a lliurar-les, mitjançant un rebut que
s’ha d’adjuntar a la denúncia, a una entitat sense ànim
de lucre, o bé a destruir-les en presència de testimonis,
fent saber als interessats la data i el lloc en què s’efectuï.

5. Els inspectors de pesca marítima poden confiscar
els aparells, les arts, els estris i els instruments de pesca
antireglamentaris que han de ser destruïts, així com els
reglamentaris utilitzats per cometre algun dels fets tipi-
ficats com a infracció greu o molt greu, tant si són a
bord, al moll, al port o al magatzem. Les arts reglamen-
tàries s’han de dipositar al lloc i sota la custòdia de
qui disposi l’autoritat competent fins que es resolgui l’ex-
pedient sancionador. Aquestes arts s’han de retornar en
cas que la resolució apreciï la inexistència d’infracció
o, si s’escau, una vegada fet efectiu l’import de la fiança
imposada.

Article 8. Pla d’inspecció pesquera.

1. La Direcció General de Recursos Pesquers del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’establir
anualment el pla d’actuació general de la inspecció pes-
quera i determinar les línies directrius de les operacions
de control dels serveis que requereixin actuacions prio-
ritàries.

2. Per determinar les actuacions prioritàries s’han
de tenir en compte les infraccions que en cada moment
tinguin més incidència i impliquin un perjudici més gran
per als recursos pesquers i principalment les conductes
tipificades com a greus i molt greus.

3. Es poden signar convenis de co�aboració amb
les comunitats autònomes en l’elaboració de plans espe-
cials en el marc del pla d’actuació general, a fi de dur
a terme una actuació coordinada dels serveis d’inspecció
de pesca de l’Estat amb els de les comunitats autònomes.

Article 9. Deure de co�aboració.

1. Les persones responsables dels vaixells pesquers,
productes, insta�acions o mitjans de transport objecte
d’inspecció estan obligades a prestar la seva co�aboració
al personal de la inspecció pesquera en l’exercici de les
seves funcions i aportar la documentació que els sigui
requerida per tal de facilitar les tasques d’inspecció.

L’incompliment de les obligacions que dimanin del
que estableix el punt anterior es considera com a nega-
tiva o obstrucció a l’actuació de la inspecció d’acord
amb el que estableix la Llei 3/2001, de 26 de març,
de pesca marítima de l’Estat.

2. Les entitats representatives del sector han de
co�aborar amb la inspecció:

a) Posant en coneixement dels inspectors els fets
que puguin ser constitutius d’infracció, aportant proves,
si s’escau, per a la constatació dels fets.

b) Participant en la confecció dels plans i programes
d’inspecció mitjançant l’aportació de les dades que amb
aquesta finalitat es considerin necessàries i els siguin
so�icitades.

c) So�icitant l’actuació del servei d’inspecció en els
casos d’incompliment greu i reiterat de la normativa
vigent en matèria de pesca marítima.

Disposició final primera. Facultats d’execució i desple-
gament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació per dictar totes les disposicions que siguin neces-
sàries per a l’execució i el desplegament del que disposa
aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 14 de febrer de 2003.
JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

MINISTERI
DE SANITAT I CONSUM

4013 ORDRE SCO/388/2003, de 25 de febrer, per
la qual es modifiquen els annexos I i II del
Reial decret 90/2001, de 2 de febrer, pel qual
s’estableixen els mètodes de presa de mostres
i d’anàlisi per al control oficial del contingut
màxim d’aflatoxines en cacauets, fruita de clo-
folla, fruita dessecada, cereals, llet i els pro-
ductes derivats de la seva transformació.
(«BOE» 50, de 27-2-2003.)

El Reial decret 90/2001, de 2 de febrer, pel qual
s’estableixen els mètodes de presa de mostres i d’anàlisi
per al control oficial del contingut màxim d’aflatoxines
en cacauets, fruites de clofolla, fruites dessecades,
cereals, llet i els productes derivats de la seva trans-
formació, regula els procediments de mostreig i d’anàlisi
d’aflatoxines als productes alimentaris esmentats.

Els productes que regula el Reial decret 90/2001,
de 2 de febrer, són cacauets, fruita de clofolla, fruita
dessecada, cereals, llet i els productes derivats de la
seva transformació. Això no obstant, els resultats dels
controls oficials fets pels estats membres, a proposta
de la Comissió Europea, han detectat continguts alts
d’aflatoxines en determinats grups d’espècies. Com
a conseqüència d’això, es va aprovar el Reglament
472/2002, que modifica el Reglament 466/2001, pel
qual es fixa el contingut màxim de determinats conta-
minants als productes alimentaris, en el qual s’esta-
bleixen límits màxims d’aflatoxines en determinades
espècies.


