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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
10708 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 747/2008, de 9 de maig, pel qual 

s’estableix el Reglament del règim sancionador en matèria de pesca marítima 
en aigües exteriors.

Havent observat errors en el Reial decret 747/2008, de 9 de maig, pel qual s’estableix 
el Reglament del règim sancionador en matèria de pesca marítima en aigües exteriors, 
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 129, de 28 de maig de 2008, i en el seu 
suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua 
catalana:

A la pàgina 10, article 16.3, on diu: «Si, identificats els presumptes responsables, tenen 
el domicili en un país estranger…», ha de dir: «Si, identificats els presumptes responsables, 
aquests tenen el domicili en un país estranger…».

A la pàgina 12, article 18.3 i 4, on diu: «…Si l’interessat no se’n fa càrrec en el termini 
un any», ha de dir: «…Si l’interessat no se’n fa càrrec en el termini d’un any».

A la pàgina 13, article 19.3.c), on diu: «…un inspector de pesca marítima o funcionari 
de la dependència en el qual delegui», ha de dir: «…un funcionari designat per la Delegació 
del Govern».

A la pàgina 13, article 19.3.d), on diu: «…l’inspector de pesca marítima o, si s’escau, el 
funcionari,…», ha de dir: «… el funcionari designat per la Delegació del Govern…».

A la pàgina 15, article 21.4, on diu: «articles 22 i 23», ha de dir: «articles 25 i 26».
A la pàgina 15, article 24.1, on diu: «article 24», ha de dir: «article 23».
A la pàgina 18, article 30.3, on diu: «article 25.3», ha de dir: «article 26.3».
A la pàgina 18, article 32.3, on diu: «article 22», ha de dir: «article 25».
A la pàgina 18, article 32.4, on diu: «article 25», ha de dir: «article 28».
A la pàgina 19, article 34, on diu: «article 6.4 b)», ha de dir: «article 6.5 b)».


