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2. L’organisme afectat disposa d’un mes des de la
notificació per formular a�egacions i aportar la docu-
mentació que consideri oportuna. En casos justificats,
el FEGA pot prorrogar aquest termini.

3. Transcorregut el termini i una vegada estudiades
les a�egacions presentades, el FEGA, en el termini de
tres mesos, ha de convocar una reunió bilateral per tal
d’arribar a un acord. La reunió bilateral no es du a terme
si l’organisme afectat no ha presentat a�egacions a la
proposta original o les a�egacions han estat assumides.
Després de la reunió es pot establir, de comú acord,
un termini màxim d’un mes per comunicar, si s’escau,
qualsevol informació suplementària que sigui necessària
per fonamentar la posició de les parts.

4. Finalitzat aquest últim termini, o si l’organisme
afectat no accepta la convocatòria per a la reunió bila-
teral o no hi assisteix, el FEGA ha d’elaborar la seva
proposta definitiva.

La proposta s’ha d’elevar a consulta de la Comissió
Sectorial de Coordinació d’Organismes Pagadors, creada
a l’efecte en conferència sectorial, la decisió de la qual
s’ha de dictar en el termini de dos mesos i no té caràcter
vinculant.

5. El FEGA, en vista de l’expedient, ha d’adoptar
en el termini de dos mesos la resolució definitiva que
correspongui, que és impugnable en via contenciosa
administrativa, previ recurs d’alçada davant el ministre
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Article 14. Recuperació de les quantitats no recone-
gudes pel FEOGA.

1. La resolució a què es refereix l’article anterior
s’ha de traslladar al Ministeri d’Economia perquè s’e-
fectuïn les liquidacions, deduccions o compensacions
financeres pertinents que s’hagin d’aplicar als organis-
mes afectats.

2. El Ministeri d’Economia ha de trametre al FEGA
la informació relativa a les quantitats recuperades per
regularitzar amb el Tresor Públic els avançaments corres-
ponents.

3. Les quantitats no reconegudes corresponents a
les comunitats autònomes que no estiguin acollides al
sistema de prefinançament nacional es poden deduir
automàticament de les transferències a realitzar corres-
ponents als reemborsos comunitaris.

Disposició addicional primera. Adaptació.

Els organismes pagadors vàlidament constituïts a l’en-
trada en vigor d’aquest Reial decret s’han d’adaptar en
el termini de tres mesos al que s’hi disposa.

Disposició addicional segona. Manera de fer efectiva
la responsabilitat financera.

La liquidació, les deduccions i les compensacions
financeres que s’hagin de dur a terme com a conse-
qüència de la resolució a què es refereix l’article 13
d’aquest Reial decret les ha d’efectuar la Direcció General
del Tresor i Política Financera, mitjançant la deducció
dels seus imports en els futurs lliuraments que es facin
per compte del FEOGA-Garantia i amb els procediments
que s’estableixin mitjançant una ordre del ministre d’E-
conomia, amb l’informe previ dels departaments com-
petents.

Disposició addicional tercera. Avançaments per comp-
te de la Unió Europea.

Les actuacions del FEGA relacionades amb l’Ordre
de 12 de setembre de 1996, per la qual es regulen

els fluxos financers entre la Comunitat Europea i l’Ad-
ministració General de l’Estat, s’han de continuar desen-
volupant dins del marc establert por la norma esmentada.

Disposició transitòria única. Procediment de corespon-
sabilitat.

El procediment que regula l’article 13 és aplicable
a les correccions financeres o rebuigs de finançament
comunitari corresponents a ajuts finançats amb càrrec
al FEOGA-Garantia pagats des de la constitució dels orga-
nismes pagadors de les comunitats autònomes.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial
decret i, en particular, el Reial decret 2206/1995, de
28 de desembre, pel qual es regulen les actuacions inter-
administratives relatives a les despeses de la secció
Garantia del Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrària
(FEOGA).

Disposició final primera. Competència.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de la compe-
tència estatal en matèria de bases i coordinació de la
planificació general de l’activitat econòmica, prevista a
l’article 149.1.13a de la Constitució.

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, 14 de març de 2003.
JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

CAP DE L’ESTAT
6799 CORRECCIÓ d’errades a la Llei 52/2002, de

30 de desembre, de pressupostos gene-
rals de l’Estat per a l’any 2003. («BOE» 81,
de 4-4-2003.)

Havent observat errades a la Llei 52/2002, de 30
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per
a l’any 2003, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 313, de 31 de desembre de 2002, i en el suple-
ment en català número 3, de 21 de gener de 2003,
es procedeix a fer-ne les rectificacions oportunes refe-
rides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 766, primera columna, article 20, apartat
u, segon paràgraf, línia 11, on diu: «El nombre de places
de militars professionals de tropa i marineria ha de ser
el que sigui necessari per assolir els efectius que fixa
la disposició addicional vuitena d’aquesta Llei de pres-
supostos generals de l’Estat», ha de dir: «El nombre de
places de militars professionals de tropa i marineria ha
de ser el que sigui necessari per assolir els efectius que
fixa la disposició addicional novena d’aquesta Llei de
pressupostos generals de l’Estat».
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A la pàgina 787, segona columna, article 63, Coe-
ficient «C4», la segona taula s’ha de substituir per la
següent:

Concepte Escala de valors Observacions

Valor de referència. 2 D’aplicació d’una o diver-
ses modalitats a cada
servei.

Marge de valors. 1 a 2

Tecnologia utilitza-
da/tecnologia de
referència.

Fins a + 50 % D’aplicació segons criteris
específics per servicis i
bandes de freqüències
en les modalitats i con-
ceptes afectats.

A la pàgina 789, segona columna, article 63, apartat
u, a l’epígraf 1.1.7 figura una taula a l’última columna
de la qual, «Codi de modalitat», on diu: «1161, 1162,
1163, 1164, 1165 i 1166», ha de dir: «1171, 1172,
1173, 1174, 1175 i 1176».

A la pàgina 793, primera columna, article 63, apartat
u, a l’epígraf 2.2.1 figura una taula en una de les colum-
nes de la qual, la relativa al Coeficient «C5», la dada
de la segona fila corresponent a la freqüència
1.000-3.000 MHz és 0,1473, en comptes d’1,1473.

A la pàgina 796, primera columna, article 63, apartat
u, a l’epígraf 3.2.2 figura una taula les dades de la qual
han de ser les següents:

Coeficients
Bandes de

freqüències
C1 C2 C3 C4 C5

Codi de
modalitat

470 a 830 MHz .. . 1 1 1,3 1,25 0,500 k 3222

6800 CORRECCIÓ d’errades a la Llei 53/2002, de
30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social. («BOE» 81,
de 4-4-2003.)

Havent observat errades a la Llei 53/2002, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social, publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 313, de 31 de desembre de 2002, i en el suple-
ment en català número 3, de 21 de gener de 2003,
es procedeix a fer-ne les rectificacions oportunes refe-
rides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 841, segona columna, article 4. Dos. b’),
segona línia, on diu: «...especials simplificats...», ha de
dir: «especials simplificat...».

A la pàgina 843, primera columna, article 4. Sis, 6è.o
b), última línia, on diu: «...aquestes seus, establiment o
domicili...», ha de dir: «...aquestes seu, establiment o
domicili...».

A la pàgina 869, primera columna, article 15, Part
I, Taula de taxes i drets, segona línia, on diu: «Taxa addi-
cional [Regla 68.3.a)]...993,11», ha de dir: «Taxa addi-
cional [Regla 68.3.a)]...493,11».

A la pàgina 887, primera columna, article 50. Quatre,
últim paràgraf, cinquena línia, on diu: «...es pot utilitzar
la participació...», ha de dir: «...es pot autoritzar la par-
ticipació...».

A la pàgina 891, segona columna, article 66. Cinc,
article 99.3, cinquena línia, on diu: «... del sector públic
espanyol...», ha de dir: «...del sector públic estatal...».

A la pàgina 894, segona columna, article 71. Tres,
tercer paràgraf, cinquena línia, on diu: «... el Decret
4650/1970, de 19 de desembre...», ha de dir: «... El
Decret 3650/1970, de 19 de desembre...».

A la pàgina 894, segona columna, article 71, ante-
penúltim paràgraf, on diu: «Tres. S’afegeix un incís...»,
ha de dir: «Quatre. S’afegeix un incís...».

A la pàgina 928, segona columna, disposició addi-
cional quinzena, primer paràgraf, sisena línia, on diu: «a
la Fundació de Formació d’Euskadi...», ha de dir: «al Fons
Formació Euskadi...».

A la pàgina 932, primera columna, disposició tran-
sitòria primera, primer paràgraf, divuitena línia, on diu:
«... a l’esmentat període impositiu...», ha de dir: «... als
esmentats períodes impositius...».

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

6802 REIAL DECRET 328/2003, de 14 de març,
pel que s’estableix i es regula el pla sanitari
avícola. («BOE» 81, de 4-4-2003.)

Les explotacions avícoles estan regulades, des del
punt de vista sanitari, per diverses disposicions que incor-
poren directives comunitàries i en particular pel Reial
decret 1888/2000, de 22 de novembre, pel qual s’es-
tableixen les condicions de sanitat animal aplicables als
intercanvis intracomunitaris i les importacions d’ocells
de corral i d’ous per covar procedents de països tercers,
el Reial decret 2087/1994, de 20 d’octubre, pel qual
s’estableixen les condicions sanitàries de producció i
comercialització de carn fresca d’ocells de corral, el Reial
decret 556/1998, de 2 d’abril, pel qual s’estableixen
les normes per expedir la certificació d’animals i pro-
ductes animals exigida per la normativa veterinària, i
el Reial decret 2491/1994, de 23 de desembre, pel
qual s’estableixen mesures de protecció contra deter-
minades zoonosis i determinats agents productors de
zoonosis, procedents dels animals i productes d’origen
animal, a fi d’evitar les infeccions i intoxicacions pro-
cedents dels aliments.

Sense perjudici d’això, es fa necessari establir i regular
amb caràcter bàsic un pla sanitari de les explotacions
avícoles en tot el territori nacional en què es prevegin
totes les fases, des de la insta�ació d’una explotació,
passant pel seu funcionament, fins al transport dels ani-
mals, sempre sota l’òptica d’uns controls que permetin
assegurar el degut estat sanitari de les explotacions i,
per tant, dels ocells de corral, tant si es destinen al con-
sum humà, com a la reproducció, i també a la producció
d’ous.

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

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.13a i 16a de la Constitució, que
atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria
de bases i coordinació de la planificació general de l’ac-
tivitat econòmica, i de bases i coordinació general de
la sanitat, respectivament.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació i amb la deliberació prèvia del Con-
sell de Ministres en la reunió del dia 14 de març de
2003,


