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I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA E ALIMENTACIÓN

12395 CORRECCIÓN de erros do Real decreto
1547/2004, do 25 de xuño, polo que se esta-
blecen normas de ordenación das explota-
cións cunícolas. («BOE» 159, do 2-7-2004.)

Advertidos erros no Real decreto 1547/2004, do 25
de xuño, polo que se establecen normas de ordenación
das explotacións cunícolas, publicado no «Boletín Oficial
del Estado», suplemento en lingua galega número 8,
do 1 de xullo de 2004, procédese a efectuar as oportunas
rectificacións:

Na páxina 1483, primeira columna, no artigo 1.3,
debe suprimirse o derradeiro parágrafo.

Na páxina 1484, primeira columna, no artigo 4.1.a).5.a,
debe suprimirse o segundo parágrafo «As actuacións
2.a, 3.a e 4.a non serán de aplicación no caso dos mata-
doiros cunícolas».

Na páxina 1484, segunda columna, no artigo 4.1.g),
onde di: «... libro de tratamentos...», debe dicir: «... rexistro
de tratamentos...».

Na páxina 1486, primeira columna, no artigo 9.d),
onde di: «Levar e manter actualizado o correspondente
libro de rexistro de tratamentos medicamentosos pre-
visto no artigo 8 do Real decreto 1749/1998...», debe
dicir: «Levar e manter actualizado o correspondente rexis-
tro de tratamentos medicamentosos cos datos previstos
no artigo 8 do Real decreto 1749/1998...». E onde di:
«O libro de rexistro de tratamentos medicamentosos
deberase conservar...», debe dicir: «O rexistro de trata-
mentos medicamentosos deberase conservar...».

Na páxina 1487, primeira columna, no anexo I, debe
suprimirse o derradeiro parágrafo.

Na páxina 1487, segunda columna, no anexo II.2,
onde di: «Os animais que saian dunha explotación cuní-
cola con destino distinto ao sacrificio poderán realizar
este movemento soamente cara a unha explotación cuxa
cualificación sanitaria sexa igual ou inferior á da explo-
tación de orixe.», debe dicir: «O movemento dos animais
entre explotacións só se poderá realizar cando a saída
de animais desde unha explotación sexa cara a outra
que teña unha cualificación sanitaria igual ou inferior
á de orixe.»

XEFATURA DO ESTADO
12468 REAL DECRETO LEI 4/2004, do 2 de xullo,

polo que se adoptan determinadas medidas
relacionadas cos danos ocasionados polo
accidente do buque «Prestige». («BOE» 160,
do 3-7-2004.)

A gravidade da situación producida polo accidente
do buque «Prestige» deu lugar á adopción dunha serie

de medidas urxentes tendentes a articular mecanismos
de reparación de danos aos afectados. Entre tales medi-
das, aprobouse o Real decreto lei 4/2003, do 20 de
xuño, que introduciu un sistema de anticipo de indem-
nizacións ao cal podían acollerse voluntariamente os
afectados por danos ocasionados en España como con-
secuencia do accidente do buque «Prestige».

Agora ben, o Real decreto lei 4/2003, do 20 de xuño,
ao regular o réxime de pagamento das indemnizacións
e a dispensación dos fondos, introducía unha dobre limi-
tación: por unha banda, estipulábase un límite máximo
de pagamento polo Instituto de Crédito Oficial (ICO) que,
para todos os conceptos indemnizables, ascendía a 160
millóns de euros, e por outra banda, condicionábase o
pagamento de cantidades polo ICO ao ingreso previo
na mencionada entidade das cantidades que lle puidesen
corresponder ao Estado como consecuencia do sinistro.

Ambas as limitacións financeiras, unidas aos impor-
tantes desembolsos xa realizados para indemnizar os
afectados, están provocando, por unha banda, proble-
mas de tesouraría que lle impiden ao ICO facer fronte
aos pagamentos que resultan da subscrición de novos
acordos transaccionais e convenios de colaboración con
entidades públicas que se encontran en trámite. Pero,
ademais, as previsións dos fondos necesarios para poder
efectuar os pagamentos de todos os acordos transac-
cionais e convenios a que se refería o sinalado real decre-
to lei poñen de manifesto unha notoria insuficiencia do
mencionado límite de 160 millóns de euros.

As circunstancias mencionadas aconsellan, neste
momento e pola vía de urxencia, reconsiderar as con-
dicións e requisitos de financiamento e pagamento das
indemnizacións derivadas dos acordos transaccionais e
convenios de colaboración. En primeiro lugar, elimínase
o sinalado límite de 160 millóns de euros para o paga-
mento das indemnizacións e, así mesmo, o requisito de
previa disposición do ICO de fondos procedentes do Fon-
do Internacional de Indemnización de Danos debidos
a Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) ou outros
mecanismos de financiamento especial que se conteñen
no artigo 2 do sinalado Real decreto lei 4/2003, do
20 de xuño. Deste xeito, no novo esquema, o ICO aten-
derá por conta do Estado ao pagamento das indemni-
zacións derivadas dos acordos e convenios, cargando
as correspondentes contías ao fondo de provisión do
organismo regulado no punto 4 da disposición adicional
sexta do Real decreto lei 12/1995, do 28 de decembro.
Loxicamente, isto supón a necesidade de ampliar a dota-
ción do Estado ao fondo alén do límite previsto no artigo
53 da Lei 61/2003, do 30 de decembro, de orzamentos
xerais do Estado para o ano 2004, coa cantidade nece-
saria para garantir a suficiencia do dito fondo, tendo
en conta as previsións estimativas de pagamento de
acordos con particulares e de convenios con corpora-
cións locais e comunidades autónomas, incluídas as esti-
macións de gastos indemnizables relativos ao tratamen-
to de lodos procedentes da vertedura.

Este novo sistema aplicarase aos acordos e convenios
que se subscriban con posterioridade á entrada en vigor
deste real decreto lei, de xeito que non se verían afec-
tados os acordos transaccionais asinados ata a data,
que xa foron pagados polo ICO, e que serían plenamente


