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XEFATURA DO ESTADO

14163 CORRECCIÓN de erratas da Lei 3/2001, do
26 de marzo, de pesca marítima do Estado.
(«BOE» 174, do 21-7-2001.)

Advertidas erratas no texto da Lei 3/2001, do 26
de marzo, de pesca marítima do Estado, publicada no
«Boletín Oficial del Estado», suplemento número 7 en
lingua galega, do 16 de abril de 2001, procédese a efec-
tua-las oportunas modificacións:

Na páxina 413, segunda columna, primeiro parágrafo,
cuarta liña, onde di: «... das Nacións Unidas sobre Medio
Ambiente e Desenvolvemento e o...»; debe dicir: «... das
Nacións Unidas sobre Medio Ambiente e Desenvolve-
mento Sustentable e o...».

Na páxina 417, primeira columna, artigo 2, penúltimo
parágrafo da páxina, segunda liña, onde di: «... medida
coa capacidade...»; debe dicir: «... medida como a capa-
cidade...».

Na páxina 417, primeira columna, artigo 2, penúltimo
parágrafo, penúltima liña, onde di: «... a suma do exercicio
por...»; debe dicir: «... a suma do exercido por...».

Na páxina 429, segunda columna, título V, capítulo I,
que aparece enunciado: «Das infraccións administrativas
en materia de pesca marítima en augas exteriores»; débe-
se enunciar: «Obxecto e principios xerais».

MINISTERIO DA PRESIDENCIA

14165 REAL DECRETO 864/2001, do 20 de xullo,
polo que se aproba o Regulamento de exe-
cución da Lei orgánica 4/2000, do 11 de
xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos
estranxeiros en España e a súa integración
social, reformada pola Lei orgánica 8/2000,
d o 2 2 d e d e c e m b r o . ( « B O E » 1 7 4 ,
do 21-7-2001.)

PREÁMBULO

O 23 de decembro de 2000 publicouse no «Boletín
Oficial del Estado» a Lei orgánica 8/2000, de 22 de
decembro, de reforma da Lei orgánica 4/2000, do 11
de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros
en España e a súa integración social.

Na disposición derradeira segunda da dita lei orgánica
establécese que o Goberno, no prazo de seis meses des-
de a publicación da mesma, aprobará o Regulamento
da Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro.

Ata a data, permaneceu en vigor o Regulamento de
execución da Lei orgánica 7/1985, aprobado polo Real
decreto 155/1996, do 2 de febreiro, en todo o que
aquel no contradixese ou se opuxese á Lei orgánica
4/2000 ou á reforma dela mediante a Lei orgánica
8/2000.

No contexto actual e de acordo coa referida dispo-
sición derradeira segunda da Lei orgánica 8/2000, a
Comisión Interministerial de Estranxeiría recibiu instruc-
cións do Goberno para proceder á elaboración do proxec-
to de Regulamento de execución da Lei orgánica
4/2000, reformada pola Lei orgánica 8/2000, segundo
a citada previsión legal.

Na dita elaboración foi necesario ter en conta a con-
solidación de España como terra de inmigración e as

conclusións adoptadas polos xefes de Estado e de Gober-
no dos Estados membros da Unión Europea en outubro
de 1999, en Tampere, sobre creación dun espacio de
liberdade, seguranza e xustiza, así como a modificación
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, que operou a
Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, a nova organización admi-
nistrativa do Estado emerxida da Lei 6/1997, do 14
de abril, de organización e funcionamento da Adminis-
tración xeral do Estado, a necesidade de velar por un
nivel de vida digno e unhas condicións de emprego para
os traballadores estranxeiros en igualdade de trato cos
españois, no contexto da loita contra a explotación
daqueles e contra o tráfico ilegal de man de obra, con-
siderando o ámbito da cooperación cos Estados de onde
proceden os inmigrantes, e a aposta da Lei orgánica
4/2000, reformada pola Lei orgánica 8/2000, por con-
ceptos tales como a reagrupación familiar, o arraigo ou
a colaboración dos propios inmigrantes na loita contra
as redes de tráfico de persoas.

Por outra parte, debe lembrarse que a Lei 9/1994,
do 19 de maio, pola que se modificou a Lei 5/1984,
do 26 de marzo, reguladora do dereito de asilo e da
condición de refuxiado, reconduciu o asilo humanitario
que se concedía a determinados estranxeiros que non
sufriron persecución no senso que se recolle na Con-
vención de Xenebra de 1951 sobre o Estatuto dos
refuxiados á vía da lexislación xeral de estranxeiría, plas-
mándose no artigo 17.2 da Lei de asilo que, sen embar-
go, no foi desenvolvido polo seu regulamento de apli-
cación, aprobado polo Real decreto 203/1985, do 10
de febreiro, máis que no referente ás persoas que, como
consecuencia de conflictos ou disturbios graves de carác-
ter político, étnico e relixioso, se visen obrigadas a aban-
dona-lo seu país. Durante a anterior lexislatura, o Senado
instou o Goberno a desenvolve-lo disposto no citado pre-
cepto, a fin de proporcionar un marco para a súa ade-
cuada aplicación. Pola súa vez, a construcción do deno-
minado Sistema Europeo Común de Asilo, trala comu-
nitarización das políticas de asilo polo Tratado de Ams-
terdam, contempla a regulación da chamada protección
subsidiaria. Estas razóns levaron ó desenvolvemento do
citado precepto da Lei de asilo, seguindo a doutrina que
establecera o Consello de Estado en materia de pro-
tección humanitaria para os casos ós que non lles é
de aplicación o estatuto de refuxiado, mediante a corres-
pondente modificación do Regulamento de aplicación
da Lei de asilo, que se recolle na disposición derradeira
terceira deste real decreto.

Polo que se refire ó contido propiamente dito do regu-
lamento que se aproba por este real decreto, aquel vén
marcado polas razóns que levaron á promulgación da
lei orgánica referida, debéndose sinalar que nel se deu
un novo vigor á regulación dos controis fronteirizos de
persoas, procurouse unha mellor coordinación das auto-
ridades implicadas na concesión de visados e se deu
cumprimento á previsión legal dun procedemento espe-
cífico para ela, foron simplificados os procedementos
administrativos de concesión dos diferentes permisos
de residencia e de traballo, racionalizouse a regulación
dos procedementos administrativos sancionadores en
materia de estranxeiría e, en definitiva, perseguiuse unha
mellor coordinación dos órganos da Administración xeral
do Estado, destacando a este respecto unha nova regu-
lamentación das oficinas de estranxeiros, co obxectivo
de garanti-la eficacia e coordinación na actuación admi-
nistrativa no nivel máis próximo ós destinatarios da polí-
tica de estranxeiría e inmigración.

Finalmente, debe destacarse que se dotou o regu-
lamento dunha estructura conforme coa Lei orgánica
4/2000, reformada pola Lei orgánica 8/2000.

Na tramitación deste real decreto, á parte do disposto
na normativa vixente para a aprobación das disposicións


