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d’aquestes armes, amb independència del seu
model o classe, encara que estiguin en peces desmuntades. Es considera dipòsit d’armes químiques
la fabricació, la comercialització o la tinença d’aquestes armes.
El dipòsit d’armes, en el vessant de comercialització, comprèn tant l’adquisició com la venda.»

LLEI ORGÀNICA 2/2000, de 7 de gener, de
modificació de la Llei orgànica 10/1995,
de 23 de novembre, del Codi penal, en matèria
de prohibició del desenvolupament i l’ús d’armes químiques. («BOE» 8, de 10-1-2000.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
orgànica següent i jo la sanciono.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Convenció sobre la prohibició del desenvolupament, la producció, l’emmagatzematge i l’ús d’armes químiques i sobre la seva destrucció, feta a París el 13
de gener de 1993 i ratificada pel Regne d’Espanya mitjançant instrument de 22 de juliol de 1994, publicat
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» de 13 de desembre
de 1996, imposa, a l’article I, un conjunt d’obligacions
positives i negatives als estats que en formen part i estableix, a l’article VII, entre les mesures a aplicar per
aquests estats, la necessitat de promulgar les lleis penals
que calguin per tal de fer efectiva la prohibició de les
activitats vedades per la Convenció.
La Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del
Codi penal, conté als articles 566 i 567 referències
expresses a les armes químiques, i pena de manera concreta la fabricació, la comercialització, el tràfic i l’establiment de dipòsits de les dites armes.
Posant en relació les activitats prohibides dimanants
de la Convenció i les conductes tipificades com a delicte
en els preceptes del Codi penal esmentats, queda patent
la insuficiència de la cobertura que aquests donen als
supòsits que preveu la Convenció, per la qual cosa és
necessari, per tal de complir les exigències derivades
de la ratificació de la Convenció, incorporar al Codi penal
la totalitat de les conductes prohibides en aquesta, cosa
que es porta a efecte mitjançant aquesta Llei orgànica,
en què s’incorpora un nou apartat 2 a l’article 566 per
recollir el tipus específic relatiu al desenvolupament d’armes químiques, activitat que comprèn la investigació
o l’estudi de caràcter científic o tècnic encaminats a
la creació d’una nova arma química o a la modificació
d’una de preexistent; l’ús d’aquestes armes, i la iniciació
de preparatius militars per a la utilització de les dites
armes.
Així mateix, a l’article 567 cal el concepte de dipòsit
d’armes, en el vessant de comercialització, de manera
que impedeixi la idea d’una comercialització final i deixi
clar que el que es penalitza és la utilització d’armes,
peces de les armes o substàncies químiques, per a la
formació de dipòsits o per al seu ús.
Article únic. Modificació del Codi penal.
1. L’actual article 566 del Codi penal passa a ser
l’apartat 1 de l’esmentat article i s’hi incorpora un nou
apartat 2 amb la redacció següent:
«Les penes que preveu el punt 1r de l’apartat
anterior s’imposen als que desenvolupin o utilitzin
armes químiques o iniciïn preparatius militars per
utilitzar-les.»
2. Es fa una nova redacció de l’apartat 1 de l’article 567 del Codi penal, que és la següent:
«Es considera dipòsit d’armes de guerra la fabricació, la comercialització o la tinença de qualsevol
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3. S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 2 de l’article 567 del Codi penal, amb la redacció següent:
«S’entén per desenvolupament d’armes químiques qualsevol activitat consistent en la investigació o l’estudi de caràcter científic o tècnic encaminada a la creació d’una nova arma química o
a la modificació d’una de preexistent.»
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.
Madrid, 7 de gener de 2000.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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LLEI 2/2000, de 7 de gener, reguladora dels
contractes tipus de productes agroalimentaris. («BOE» 8, de 10-1-2000.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En les últimes dècades Espanya ha experimentat un
procés de canvi important, pel qual els sectors primaris
han evolucionat d’una activitat productiva amb un nivell
d’autoconsum elevat, en cicle tancat i escasses necessitats tecnològiques, a un sistema de relacions econòmiques dinàmic, en el qual els sectors primaris s’orienten
totalment al mercat, adaptant les seves produccions a
la demanda del mercat.
L’agricultura i la pesca desenvolupen una activitat biològica amb una dependència estreta del medi natural.
Aquestes condicions comporten l’existència de riscos
tant pel procés productiu com pel caràcter perible dels
productes, i tot això suposa un elevat grau d’incertesa
en l’activitat. Atès que es tracta de processos biològics,
els cicles productius són llargs i la producció, estacional.
Com que, a més a més, aquests productes són, en general, peribles, l’oferta presenta rigidesa i falta d’adaptació
a la demanda.
La indústria transformadora dels productes agraris
i alimentaris està condicionada al seu torn per les oscillacions d’oferta que es donen en els sectors primaris
d’on es proveeix, fet que incideix negativament en la
utilització adequada de la capacitat productiva.
D’altra banda, les característiques estructurals especials del sistema agroalimentari fan difícil el coneixement
de les transaccions que els diferents i nombrosos operadors porten a terme, i es produeix de fet una falta
de transparència en el mercat, que l’allunya de la competència perfecta desitjable.

