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Article 3. Qualificació de països i territoris d’abande-
rament de conveniència.

1. Els països i territoris als quals s’atribueix la qua-
lificació d’abanderament de conveniència són els qua-
lificats per les organitzacions regionals d’ordenació pes-
quera (ORP) de no cooperants a la seva àrea de regulació,
d’acord amb els criteris que estableixen les organitza-
cions esmentades.

2. Els vaixells apàtrides o sense nacionalitat han de
tenir, en tot cas, la consideració de vaixells amb aban-
derament de conveniència.

Article 4. Obligacions dels titulats espanyols.

Els titulats espanyols que decideixin exercir les seves
atribucions de comandament en vaixells d’un país tercer
han de comunicar a la Secretaria General de Pesca Marí-
tima del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
abans del seu enrolament, el nom de l’últim vaixell de
pavelló espanyol en el qual han estat enrolats, les dades
de la seva targeta acreditativa i el nom, la matrícula
i l’abanderament del vaixell de destinació. En el supòsit
que aquest vaixell canviï de pavelló, o el titulat passi
a exercir les seves atribucions en un altre vaixell, també,
ha de comunicar les noves dades.

Article 5. Captures procedents de vaixells identificats
per haver incorregut en activitats de pesca i�egal o
contràries a les mesures de conservació i gestió.

Sense perjudici del que disposa el Reial decret
1797/1999, de 26 de novembre, sobre el control de
les operacions de pesca de vaixells de països tercers
en aigües sota sobirania o jurisdicció espanyola, el Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació no autoritza el
desembarcament ni el transbordament de les captures
procedents de vaixells identificats per les organitzacions
regionals d’ordenació pesquera pel fet de dur a terme
activitats de pesca i�egal, o contràries a les mesures
de conservació i gestió a la seva àrea de regulació.

Així mateix, queda prohibida la importació al territori
nacional de captures procedents dels vaixells a què es
refereix el paràgraf anterior per qualsevol mitjà de trans-
port.

Disposició final primera. Títol competencial i facultat
de desplegament.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’habilitació
que conté l’article 149.1.19a de la Constitució, que atri-
bueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de
pesca marítima en aigües exteriors.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació, en l’àmbit de les seves competències, per dictar
les normes i adoptar les mesures necessàries per al des-
plegament i l’aplicació d’aquest Reial decret i, en par-
ticular, per adaptar la qualificació de països i territoris
d’abanderament de conveniència a la normativa inter-
nacional.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 31 d’octubre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
21182 REIAL DECRET 1098/2002, de 25 d’octubre,

pel qual es regula l’alimentació d’ocells rapa-
ços necròfags amb determinats animals morts
i els seus productes. («BOE» 262, d’1-11-2002.)

La Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril
de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres,
i la Llei 4/1989, de 27 de març, dels espais naturals
i de la flora i fauna silvestres, imposen el deure de garantir
la conservació i preservació de les espècies de la flora
i fauna silvestres, amb especial atenció a les autòctones.

Dins d’aquest marc, s’ha de tenir en compte que l’a-
limentació tradicional dels ocells rapaços necròfags està
constituïda a Espanya, principalment, per cadàvers d’a-
nimals de les espècies bovina, ovina i caprina. D’acord
amb les dades científiques disponibles en aquests
moments, no hi ha risc de transmissió de l’agent causant
de les encefalopaties espongiformes transmissibles als
esmentats ocells rapaços, ni per descomptat d’aquests
a les persones, ja que no tenen entrada en cap moment
a la cadena alimentària.

Això no obstant, a falta de normativa expressa sobre
aquesta matèria, es necessita establir els casos en què
es poden utilitzar els cadàvers d’animals i, en especial,
els de les espècies bovina, ovina i caprina per a l’ali-
mentació d’ocells rapaços necròfags, així com els requi-
sits que s’han de complir per a l’autorització de l’es-
mentada alimentació.

Es tracta amb aquesta regulació de garantir la con-
servació d’aquestes espècies d’ocells, en desplegament
de l’article 26.1 de la Llei 4/1989, i procurar que el
transport dels animals morts emprats en la seva alimen-
tació no suposi un risc per a la salut animal, humana
o per al medi ambient.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat con-
sultats les comunitats autònomes i els sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, de la ministra de Sanitat i Consum
i del ministre de Medi Ambient, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres en la reunió del dia 25 d’octubre de 2002,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir les normes
bàsiques relatives als supòsits i les condicions en què
es permet la utilització de cadàvers d’animals per a l’a-
limentació d’ocells rapaços necròfags en els femers o
llocs de l’esquer.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret s’entén per:

a) Autoritat competent: els òrgans competents de
les comunitats autònomes.

b) Lloc de procedència: l’explotació o l’empresa
ramadera des d’on parteixen els animals morts.

c) Femer o lloc de l’esquer: el lloc condicionat
expressament per a l’alimentació d’ocells rapaços necrò-
fags.
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Article 3. Autorització.

1. L’autoritat competent pot autoritzar l’alimentació
d’ocells rapaços necròfags amb cadàvers d’animals,
quan l’òrgan ambiental de la comunitat autònoma hagi
comprovat que les necessitats alimentàries de la pobla-
ció d’ocells rapaços necròfags d’una determinada zona
no estan cobertes, ja sigui com a conseqüència de l’exe-
cució de les actuacions en matèria de prevenció, lluita,
control o eradicació de les malalties dels animals, ja sigui
per qualsevol altra causa.

2. En les autoritzacions s’ha de determinar la quan-
titat de cadàvers necessaris per restablir la situació nutri-
tiva dels ocells rapaços necròfags de la zona a què es
refereixin.

3. L’autorització implica, així mateix, l’autorització
del transport dels cadàvers d’animals des del lloc de
procedència al femer o lloc de l’esquer.

4. Les autoritzacions que preveu aquest article s’ex-
tingeixen quan desapareix el supòsit que en va justificar
la concessió.

Article 4. So�icitud i registre d’autoritzacions.

1. Les so�icituds d’autorització les ha de presentar
el propietari o responsable dels animals morts davant
de l’autoritat competent en el territori de la qual radiqui
el lloc de procedència dels animals i el femer, i s’hi han
de fer constar com a mínim les dades següents:

a) Nombre d’animals morts per als quals se so�icita
l’autorització.

b) La ruta o el trajecte des del lloc de procedència
al femer o lloc de l’esquer, i la identificació del vehicle
o mitjà en què es fa el transport.

2. Quan la so�icitud es refereixi a cadàvers d’ani-
mals de les espècies bovina, ovina i caprina, o els com-
prengui, s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:

a) Identificació dels animals de conformitat amb la
normativa vigent en funció de l’espècie.

b) Documentació acreditativa d’haver procedit a
l’extracció de la totalitat dels materials especificats de
risc que corresponguin segons l’edat de l’animal, d’acord
amb el que disposa el Reial decret 1911/2000, de 24
de novembre, pel qual es regula la destrucció dels mate-
rials especificats de risc en relació amb les encefalopaties
espongiformes transmissibles. En el cas que sigui obli-
gatòria la realització als animals de les proves que pre-
veuen, respectivament, els annexos II.A i II.B del Reial
decret 3454/2000, de 22 de desembre, pel qual s’es-
tableix i regula el Programa integral coordinat de vigi-
lància i control de les encefalopaties espongiformes
transmissibles dels animals, documentació acreditativa
del resultat negatiu de les proves esmentades.

Alternativament, s’ha d’adjuntar compromís exprés
del so�icitant de procedir, abans del transport, a l’ex-
tracció de l’esmentat material especificat de risc, i de
realitzar les proves esmentades, i de procedir al transport
només si el resultat és negatiu.

3. L’autoritat competent manté un registre amb les
autoritzacions concedides, en el qual s’inclouen les dades
relatives al codi d’identificació dels cadàvers d’animals
de les espècies bovina, ovina i caprina transportats.

Article 5. Requisits per a l’autorització.

1. Per a la concessió de l’autorització s’han de com-
plir els requisits següents:

a) El lloc de procedència ha d’estar ubicat a prop
del femer o lloc de l’esquer, sense que puguin distar

més de cinquanta quilòmetres d’aquest. Això no obstant,
aquesta distància pot ser de fins a cent quilòmetres quan
el lloc de procedència o el femer o lloc de l’esquer esti-
guin localitzats en terrenys muntanyosos de difícil accés.

b) El lloc de procedència i el femer o lloc de l’esquer
han de radicar dins de l’àmbit territorial de la comunitat
autònoma en què es presenta la so�icitud.

c) El lloc de procedència no ha d’estar sotmès a
cap mesura específica de restricció del moviment pecuari
per motius de sanitat animal.

2. Així mateix, per a la concessió de l’autorització,
el femer o lloc de l’esquer ha de complir les condicions
següents:

a) Estar prou allunyat de zones habitades, sense que
la ubicació pugui originar problemes de contaminació
d’aigües superficials o subterrànies.

b) Disposar de recintes tancats per evitar l’entrada
d’animals terrestres carnívors, domèstics o salvatges. El
tancat, així mateix, no ha de dificultar l’accés i la fugida
per als rapaços necròfags.

c) Tenir una superfície suficient que permeti l’accés
i l’aliment dels ocells rapaços necròfags, i que no ha
de ser inferior a una hectàrea.

d) Tenir un únic accés tancat i tenir delimitada la
zona per dipositar els cadàvers a dins d’aquest accés.

e) En cas que el femer o lloc de l’esquer estigui
comprès totalment o parcialment en un espai natural
protegit, cal, com a requisit addicional als assenyalats
anteriorment, l’autorització prèvia de l’òrgan competent
per a la gestió d’aquest espai natural protegit.

Article 6. Transport.

1. El transport dels animals morts s’ha de fer, d’a-
cord amb la ruta autoritzada, en les condicions higiè-
niques degudes per evitar risc sanitari per a les persones
o els animals, i risc per al medi ambient, i en les con-
dicions següents:

a) Durant la càrrega dels animals morts, s’han d’e-
vitar riscos per a la salut dels animals vius o de les per-
sones presents.

b) Les circumstàncies sanitàries de la zona de què
es tracti han de permetre el transport esmentat, el qual
no ha de discórrer proper a escorxadors ni a cap esta-
bliment que produeixi aliments d’origen animal destinats
al consum humà.

2. En el cas de cadàvers dels animals de les espècies
bovina, ovina i caprina, si s’ha adjuntat a la so�icitud
el compromís al qual es refereix el paràgraf b) de l’apar-
tat 2 de l’article 4, s’ha de procedir, abans del transport,
a retirar totalment els materials especificats de risc, i
en cas que sigui necessari, també a fer les proves amb
resultat negatiu, en les condicions que preveu el paràgraf
b) esmentat.

3. En cas d’autorització del transport d’animals
morts de diferents llocs de procedència en un mateix
vehicle o mitjà de transport, s’han d’observar les mesures
de prevenció que estableix l’autoritat competent, a fi
d’evitar qualsevol risc per a la salut d’animals vius o
de persones presents en el lloc on es faci la càrrega
del transport.

4. Finalitzat un transport i abans de fer-se’n un altre,
s’ha de desinfectar de manera adequada el vehicle o
mitjà de transport utilitzat.

Article 7. Inspecció i control.

Les autoritats competents han de vetllar per a l’exe-
cució adequada de les autoritzacions i fer les inspeccions
i els controls que siguin necessaris i, en especial, han
de dur a terme inspeccions periòdiques dels femers o
llocs de l’esquer.
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Article 8. Règim sancionador.

1. En cas d’incompliment del que disposa aquest
Reial decret, és aplicable el règim d’infraccions i sancions
que estableixen la Llei d’epizoòties de 20 de desembre
de 1952; el seu Reglament aprovat pel Decret de 4
de febrer de 1955; el títol VI de la Llei 4/1989, de
27 de març, de conservació dels espais naturals i de
la flora i fauna silvestres; la Llei 26/2001, de 27 de
desembre, per la qual s’estableix el sistema d’infraccions
i sancions en matèria d’encefalopaties espongiformes
transmissibles, i el Reial decret 1945/1983, de 22 de
juny, pel qual es regulen les infraccions i sancions en
matèria de defensa del consumidor i de la producció
agroalimentària, sense perjudici de les possibles respon-
sabilitats civils, penals o d’un altre ordre que puguin
concórrer.

2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior
són aplicables les infraccions i sancions que preveu l’ar-
ticle 103.2 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
per al cas de trasllat, desplaçament, transport i moviment
d’animals dins del territori nacional entre comunitats
autònomes.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.16a i 23a de la Constitució, pel qual
s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria
de bases i coordinació general de la sanitat, i la legislació
bàsica sobre protecció del medi ambient, respectiva-
ment.

Disposició final segona. Modificació del Reial decret
1911/2000, de 24 de novembre, pel qual es regula
la destrucció dels materials especificats de risc en
relació amb les encefalopaties espongiformes trans-
missibles.

S’afegeix un paràgraf d) a l’apartat 1 de l’article 2
del Reial decret 1911/2000, de 24 de novembre, amb
el contingut següent:

«d) L’alimentació d’ocells rapaços necròfags en
femers o llocs de l’esquer amb animals morts de
les espècies bovina, ovina i caprina, en els termes
que estableix la normativa aplicable corresponent.»

Disposició final tercera. Modificació del Reial decret
2224/1993, de 17 de desembre, sobre normes sani-
tàries d’eliminació i transformació d’animals morts i
deixalles d’origen animal i protecció enfront d’agents
patògens en pinsos d’origen animal.

S’afegeix un paràgraf c) a l’apartat 2 de l’article 1
del Reial decret 2224/1993, de 17 de desembre, amb
el contingut següent:

«c) L’alimentació d’ocells rapaços necròfags en
femers o llocs de l’esquer amb animals morts, en
els termes que estableix la normativa aplicable
corresponent.»

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 25 d’octubre de 2002.
JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern
i ministre de la Presidència,

MARIANO RAJOY BREY

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

21283 CONVENI de subscripció d’accions de capital
ordinari entre la Corporació Andina de Foment
i el Regne d’Espanya, fet a Madrid el 18 de
febrer de 2002. («BOE» 263, de 2-11-2002.)

CONVENI DE SUBSCRIPCIÓ D’ACCIONS
DE CAPITAL ORDINARI

Conveni de subscripció d’accions de capital ordinari
que fan, d’una banda, la Corporació Andina de Foment
(en endavant «la Corporació»), representada pel presi-
dent executiu, senyor L. Enrique García, i de l’altra, el
Regne d’Espanya (en endavant «el Regne»), representat
per l’exce�entíssim senyor Rodrigo de Rato y Figaredo,
en la qualitat de vicepresident segon del Govern i ministre
d’Economia, de conformitat amb les clàusules següents:

Primera.—«El Regne» convé amb «la Corporació» a
subscriure nou mil cinc-centes vint-i-tres (9.523) accions
de la sèrie C de capital ordinari de «la Corporació», cada
una amb un valor patrimonial de deu mil cinc-cents dòlars
dels Estats Units d’Amèrica (US$ 10.500,00); i el preu
total de les accions és la quantitat de noranta-nou milions
nou-cents noranta-un mil cinc-cents dòlars dels Estats
Units d’Amèrica (US$ 99.991.500,00).

Segona.—El preu de les accions el paga «el Regne»
de la manera següent:

a) Trenta-tres milions tres-cents vint-i-set mil dòlars
dels Estats Units d’Amèrica (US$ 33.327.000,00) a l’en-
trada en vigor d’aquest Conveni;

b) Trenta-tres milions tres-cents vint-i-set mil dòlars
dels Estats Units d’Amèrica (US$ 33.327.000,00) l’any
comptat a partir de l’entrada en vigor; i

c) Trenta-tres milions tres-cents trenta-set mil
cinc-cents dòlars dels Estats Units d’Amèrica (US$
33.337.500,00) als dos anys comptats a partir de l’en-
trada en vigor.

Tercera.—Els imports que s’esmenten a la clàusula
que antecedeix els paga «el Regne» en dòlars dels Estats
Units d’Amèrica.

Quarta.—A partir de la data en què «el Regne» efectuï
el primer pagament al qual es refereix la clàusula segona
d’aquest Conveni, adquireix els drets i les obligacions
que estableixen el Conveni constitutiu, el Reglament
general, les decisions de l’Assemblea d’accionistes i les
resolucions del Directori per als accionistes de la sèrie C
de «la Corporació».

Cinquena.—En cas de demora en el compliment de
pagament d’aquestes quotes, «el Regne» s’obliga a pagar
a «la Corporació», durant el lapse de mora, un interès
anual igual a la taxa activa de «la Corporació» per a
préstecs d’execució de projectes, si una vegada requerit
aquest per «la Corporació», «el Regne» no complís la
seva obligació en el termini estipulat a l’efecte.

Sisena.—Per als efectes d’aquest Conveni les parts
assenyalen com a domicili els següents:

Direcció General de Finançament Internacional.
Ministeri d’Economia,
Paseo de la Castellana, 162,
Madrid, Espanya.

Corporació Andina de Foment.
Edifici «Torre CAF»,
Avenida Luis Roche, Altamira,
Caracas, Veneçuela.


