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f) Metatars. Longitud: molt llarg. Amplada: vist per
darrere, més gruixut que la cama. Posició: vertical.

g) Peu posterior: els peus són pràcticament iguals
que les mans o una mica més oberts i allargats. Forma:
mitjana, ni de gat ni de llebre. Curvatura dels dits: similar
als davanters, forts, amb escassa curvatura. Els palpissos
són durs i resistents, de color blanc o castany. Les ungles
són amples i dures, de color blanc o castany.

IX. Moviment

El moviment preferit als concursos i les exposicions
és el trot. En la caça és el trot ràpid intercalat amb galop.

X. Pell

És de gruix mitjà, forta, ben ajustada i de gran resis-
tència, no hi ha ni plecs ni arrugues en cap regió corporal.
Pigmentació: la pell és de coloració clara o en harmonia
amb el color del pèl.

XI. Pèl

Longitud:

Pèl llis o curt: 2 cm amb + - 1 cm.
Pèl dur o hirsut: 5 cm amb + - 1 cm.
Pèl llarg o sedós: 8 cm amb + - 2 cm.

Textura:

El pèl llis o curt al tacte és dur i assentat.
El pèl dur o hirsut al tacte és robust.
El pèl llarg o sedós al tacte és fi.

Tant al tipus sedós com l’hirsut estan revestits per
abundant pèl per totes les regions corporals, que és una
mica més curt a les extremitats i al cap. Cal destacar
l’absència de subpèl.

XII. Color

La capa és blanca o canyella, o bé integrada per amb-
dós colors. El color blanc existeix en les seves variants
platejada, mat i vori; i el canyella pot variar des del clar
al canyella encès. Colors admesos: el canyella i el blanc.
Colors no admesos: la resta dels colors.

XIII. Defectes

Qualsevol desviació dels criteris esmentats abans es
considera una falta i la gravetat d’aquesta falta, en funció
del grau de la desviació del patró racial. A continuació
s’exposen tots els defectes a les taules següents:

a) Defectes desqualificables generals:

Monorquídia.
Criptorquídia.
Albinisme.
Prognatisme.
Enognatisme.

b) Defectes desqualificables específics de la raça:

Morfoestructura i faneròptica:

Cap:

A) En la dentició:

Absència de més de dues premolars.
Absència d’alguna incisiva o canina.

B) En les orelles:

Orelles no completament erectes.
Orelles amputades.

C) Absència de stop.
D) En els ulls:

Iris de color blau o verd.

E) En la forma del cap:

Cap estret.
Cap ample.

Extremitats:

Presència de grapes o esperons. Defectes greus d’a-
ploms.

Cua:

Cua amputada.
Cua llarga.

Pigmentació:

Presència de negre o un altre color que no sigui blanc
o canyella en qualsevol de les seves tonalitats.

Funcionalitat.

MINISTERI

D’AFERS EXTERIORS

11654 CORRECCIÓ d’errades a l’Acord administratiu
per a la publicació del Conveni de Seguretat
Social entre el Regne d’Espanya i la República
Oriental de l’Uruguai, fet a Madrid el 24 de
juliol de 2000. («BOE» 146, de 19-6-2001.)

En la publicació de l’Acord administratiu per a la publi-
cació del Conveni de Seguretat Social entre el Regne
d’Espanya i la República Oriental de l’Uruguai, fet a
Madrid el 24 de juliol de 2000, publicada en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» número 80, de 3 d’abril de 2001 (pà-
gines 12381 a 12384), i en el suplement en català núme-
ro 8, d’1 de maig de 2001, es procedeix a fer-ne les
rectificacions següents referides a la versió en llengua
catalana:

A la pàgina 870, segona columna, primera línia de
l’encapçalament de la publicació, on diu: «Acord admi-
nistratiu per a la publicació del Conveni...», ha de dir:
«Acord administratiu per a l’aplicació del Conveni...»

A la pàgina 871, segona columna, a la sisena línia
de l’article 9, on diu: «... treballador i aquesta ho ha
de comunicar...», ha de dir: «... treballador i aquest/a
ho ha de comunicar...».

MINISTERI D’HISENDA

11656 ORDRE de 14 de juny de 2001, per la qual
es redueixen per al període impositiu 2000
els índexs de rendiment net aplicables al
règim d’estimació objectiva de l’impost sobre
la renda de les persones físiques per les acti-
vitats agrícoles i ramaderes afectades per
diverses circumstàncies excepcionals. («BOE»
146, de 19-6-2001.)

I

L’article 9 del Reial decret llei 8/2000, de 4 d’agost,
d’adopció de mesures de caràcter urgent per pa�iar els
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efectes produïts per la sequera i altres adversitats cli-
màtiques, va establir que per a les explotacions i les
activitats agràries situades i dutes a terme a les zones
a les quals fa referència l’article 1 del Reial decret-llei
esmentat, de conformitat amb les previsions que conté
l’article 35.4.1 del Reglament de l’impost sobre la renda
de les persones físiques, el Ministeri d’Hisenda, atès l’in-
forme del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
ha d’autoritzar, amb caràcter excepcional, la reducció
dels índexs de rendiment net, als quals fa referència
l’Ordre de 7 de febrer de 2000, que desplega per a
l’any 2000 el règim d’estimació objectiva de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.

En el mateix sentit del paràgraf anterior, s’han auto-
ritzat reduccions dels índexs de rendiment net aplicables
l’any 2000 a activitats agràries que determinin el seu
rendiment net mitjançant el règim d’estimació objectiva,
tant per l’article 4 del Reial decret llei 6/2001, de 6
d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents per reparar
els danys causats per les pluges i els temporals esde-
vinguts des dels últims dies d’octubre de 2000 fins a
finals del mes de gener de 2001 a les comunitats autò-
nomes de Galícia i Castella i Lleó, com per l’article 4
del Reial decret llei 7/2001, de 6 d’abril, pel qual s’a-
dopten mesures urgents per reparar els danys causats
per les pluges i les inundacions esdevingudes durant
els dies 21 al 26 d’octubre de 2000 a les províncies
de Tarragona, Saragossa, Terol, Castelló de la Plana,
València i Múrcia.

Atès que les ordres del Ministeri de l’Interior de 15
de desembre de 2000, 27 d’abril de 2001 i 27 d’abril
de 2001 determinen els termes municipals i els nuclis
de població inclosos en l’àmbit d’aplicació dels reials
decrets llei 8/2000, 6/2001 i 7/2001, respectivament,
i atès que el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
ha emès l’informe corresponent, mitjançant aquesta
Ordre es dona compliment al manament dels reials
decrets esmentats.

II

D’altra banda, l’informe emès pel Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació posa de manifest que durant
l’any 2000 s’han produït circumstàncies excepcionals
derivades de la malaltia vírica que afecta el conreu del
tomàquet, coneguda pel «virus de la cullera», en deter-
minades zones de la Comunitat Autònoma de la Regió
de Múrcia i a la província d’Almeria, que aconsellen fer
ús de l’autorització que preveu l’article 35.4.1 del Regla-
ment de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

III

Per raons d’una claredat més gran per aplicar aques-
tes mesures s’ha optat per separar les reduccions en

dos annexos, a l’annex I s’han aprovat les reduccions
que són conseqüència de les adversitats climàtiques,
mentre que a l’annex II s’han aprovat les reduccions
derivades de la malaltia vírica que afecta el conreu del
tomàquet.

En virtut d’això, aquest Ministeri ha disposat:

Primer.—Reducció dels índexs de rendiment net per
a les activitats agràries afectades per adversitats climà-
tiques.

Els índexs de rendiment net aplicables l’any 2000
a les activitats agrícoles i ramaderes dutes a terme als
àmbits territorials definits a l’annex I d’aquesta Ordre
són els que conté l’annex esmentat.

Segon.—Reducció dels índexs de rendiment net apli-
cable al conreu del tomàquet afectat per malalties víri-
ques.

Els índexs de rendiment net aplicable l’any 2000 a
les activitats agrícoles del conreu del tomàquet dutes
a terme als àmbits territorials definits a l’annex II d’a-
questa Ordre són els que conté l’annex esmentat.

Tercer.—Norma comuna dels apartats anteriors.

Els contribuents afectats per la reducció d’índexs de
rendiment net aprovada en aquesta Ordre que hagin
presentat la declaració de l’impost sobre la renda de
les persones físiques corresponent a l’any 2000 poden
regularitzar la seva situació presentant una so�icitud de
rectificació de la seva autoliquidació davant el delegat
o l’administrador de l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària competent per raó del domicili fiscal del con-
tribuent, en els termes que preveu la disposició addi-
cional tercera del Reial decret 1163/1990, de 21 de
setembre, pel qual es regula el procediment per a la
realització de devolucions d’ingressos indeguts de natu-
ralesa tributària.

Aquestes so�icituds de rectificació es poden presen-
tar a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre.

Disposició final única.

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

Els ho comunico perquè en tinguin coneixement i
als efectes oportuns.

Madrid, 14 de juny de 2001.

MONTORO ROMERO

Excm. Sr. Secretari d’Estat d’Hisenda i I�ms. Srs. Director
General de l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària i Director General de Tributs.
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