
Suplement núm. 22 Dilluns 17 novembre 2003 4317

Disposició derogatòria única.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquesta
Llei.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 11 de novembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

20773 ORDRE APA/3151/2003, de 12 de novem-
bre, relativa a les mesures de protecció contra
el «Citrus canker» («Xanthomonas axonopodis
pv. Citri»), la taca negra («Guignardia citricar-
pa») i «Elsinoe spp.» dels fruits cítrics.
(«BOE» 272, de 13-11-2003.)

La Directiva 2000/29/CE del Consell, de 8 de maig
de 2000, relativa a les mesures de protecció contra la
introducció i la propagació a la Comunitat d’organismes
nocius per als vegetals o productes vegetals, inclou al
seu annex II, part A, denominada «Organismes nocius
la introducció i la propagació dels quals s’han de prohibir
en tots els estats membres, si es presenten en deter-
minats vegetals o productes vegetals», secció I, lletres
b) i c), el bacteri «Xanthomonas axonopodis pv. Citri»
(abans denominat «Xanthomonas campestris pv. Citri»)
i els fongs «Elsinoe spp.» i «Guignardia citricarpa», res-
pectivament, com a «Organismes nocius de la presència
dels quals no es té constància a la Comunitat i els efectes
dels quals són importants per a tota ella».

D’altra banda, està reconeguda i constatada la difusió
d’aquests organismes nocius a l’Argentina i el Brasil, fet
que va motivar que el Consell de la Unió Europea establís
al seu dia les mesures pertinents aplicables a les impor-
tacions de cítrics d’aquests dos països per protegir el
territori de la Comunitat d’aquests organismes nocius.
Tanmateix, l’experiència en les importacions dutes a ter-
me en la present campanya a Espanya provinents d’a-
quests països indica que en la inspecció fitosanitària rea-
litzada a aquests fruits s’ha detectat en repetides oca-
sions la presència dels organismes: «Guignardia citricar-
pa», «Xanthomonas axonopodis pv. Citri» i «Elsinoe spp.»
en les trameses procedents de l’Argentina, i «Guignardia
citricarpa» i «Elsinoe spp.» en les del Brasil, la qual cosa
ha motivat el rebuig de les partides afectades. Aquesta
circumstància suposa un greu risc fitosanitari per a la
citricultura espanyola i de la Unió Europea, que cal con-
trolar mitjançant l’aplicació de les mesures oportunes.

En conseqüència, es considera necessari aplicar la
mesura de salvaguarda que preveu l’article 16.2 de la
Directiva 2000/29/CE, en particular pel que fa a les
trameses de vegetals, productes vegetals o altres objec-
tes procedents de països tercers que es consideri que
presenten un perill imminent d’introducció o propagació,
entre altres, d’aquests organismes nocius.

La Directiva esmentada ha estat transposada a l’or-
denament intern espanyol per mitjà del Reial decret
2071/1993, de 26 de novembre, relatiu a les mesures

de protecció contra la introducció i la difusió al territori
nacional i de la Comunitat Econòmica Europea d’orga-
nismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així
com l’exportació i el trànsit cap a països tercers, l’article
15.3 del qual faculta el Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació per aplicar de manera immediata les mesu-
res que consideri oportunes pel que fa a les trameses
de vegetals, productes vegetals o altres objectes pro-
cedents de països tercers que presentin un perill immi-
nent d’introducció dels organismes nocius inclosos als
annexos I i II del mateix Reial decret, entre els quals
hi ha els damunt esmentats.

Així mateix, l’article 9 de la Llei 43/2002, de 20
de novembre, de sanitat vegetal, a l’apartat 1, faculta
el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per prendre
les mesures fitosanitàries de salvaguarda que consideri
oportunes per evitar la introducció a Espanya d’aquests
organismes. D’altra banda, i d’acord amb la legislació
vigent a la Unió Europea, la suspensió que estableix
aquesta Ordre deixa de tenir efectes una vegada que
la Comissió Europea hagi adoptat les mesures oportunes
en relació amb el que s’hi estableix.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Suspensió de la importació i la introducció
de determinats cítrics.

Queda suspesa cautelarment la importació i la intro-
ducció al territori de la Península i les Balears de fruits
cítrics frescos originaris de l’Argentina i el Brasil.

Disposició transitòria única. Mercaderies en trànsit.

Aquesta Ordre no afecta les mercaderies que acre-
ditin fefaentment que van sortir de territori argentí o
brasiler amb data anterior a l’entrada en vigor de l’Ordre,
sense perjudici del resultat de la inspecció corresponent.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’article
149.1.10a i 13a de la Constitució, que atribueix a l’Estat
la competència exclusiva sobre comerç exterior i sobre
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat
econòmica, respectivament.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta disposició entra en vigor el mateix dia de
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 12 de novembre de 2003.

ARIAS CAÑETE

MINISTERI D’HISENDA
20832 ORDRE HAC/3154/2003, de 12 de novem-

bre, per la qual s’estableix el termini de remis-
sió d’informació per al càlcul de la liquidació
definitiva de la compensació a favor de les
entitats locals per pèrdua d’ingressos derivada
de la reforma de l’impost sobre activitats eco-
nòmiques. («BOE» 273, de 14-11-2003.)

La Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma
de la Llei reguladora de les hisendes locals, va introduir
modificacions substancials en la configuració de l’impost
sobre activitats econòmiques que, en síntesi, van afectar
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la fixació de les bonificacions i de les exempcions,
incloent-hi la major part dels petits i mitjans negocis;
l’establiment, atenent l’import net de la xifra de negocis,
de coeficients multiplicadors aplicables sobre les quotes
municipals, provincials i nacionals fixades en les tarifes
de l’impost; la definició de coeficients de situació dels
locals, dins de cada terme municipal, i que substitueixen
els anteriors coeficients de població i índexs de situació.

Sent un objectiu fonamental de la Llei de reforma
esmentada contribuir de manera decidida a la conse-
cució de la suficiència financera de les entitats locals,
la mateixa norma va incloure una disposició addicional,
la desena, que establia una compensació a favor d’a-
questes entitats per les possibles pèrdues d’ingressos
que derivessin de la reforma d’aquell impost.

Aquesta disposició era la plasmació dels acords adop-
tats amb data 21 de novembre de 2002 entre el Govern
i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

A més dels principis generals de càlcul i els ajustos
pertinents, aquella norma estableix la potestat del Minis-
teri d’Hisenda per fixar terminis preclusius de remissió
de la informació necessària per calcular tant els lliura-
ments a compte com la liquidació definitiva de la com-
pensació esmentada.

Considerant que el càlcul dels avançaments a compte
es fa d’ofici en l’àmbit d’aquest Ministeri, i que el termini,
per fer-ho, està fixat a l’apartat 4 de la mateixa disposició
addicional, aquesta Ordre fa referència exclusiva a l’es-
tabliment del termini per a la remissió d’informació prèvia
a la quantificació definitiva de la compensació.

En conseqüència, i en virtut de l’autorització de l’a-
partat 5 de la disposició addicional desena de la Llei
51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i d’acord amb el Con-
sell d’Estat, disposo:

Apartat 1. Terminis de remissió de la informació per
al càlcul de la compensació definitiva.

L’import definitiu de la compensació a favor de les
entitats locals per pèrdua d’ingressos derivada de la refor-
ma de l’impost sobre activitats econòmiques a què es
refereix la disposició addicional desena de la Llei
51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei
reguladora de les hisendes locals, es calcula a instància
de les entitats locals afectades, per a la qual cosa aques-
tes han de presentar dins els dos primers mesos de
2004 la so�icitud corresponent i la documentació addi-
cional necessària, que estableixi la Direcció General de
Fons Comunitaris i Finançament Territorial mitjançant
una resolució.

Apartat 2. Delegació.

Els ajuntaments que tinguin encomanada la gestió
recaptadora de l’impost sobre activitats econòmiques a
una altra entitat local supramunicipal, sense perjudici
del que disposa l’article anterior, mitjançant un acord
plenari poden delegar en aquesta última la so�icitud de
la compensació.

Apartat 3. Requisits.

En tot cas, la so�icitud i la documentació addicional
s’han d’ajustar al contingut que estableixi la Direcció
General de Fons Comunitaris i Finançament Territorial
mitjançant una resolució.

Disposició final primera. Vigència.

Aquesta Ordre té vigència exclusiva per a la com-
pensació a favor de les entitats locals, motivada per pèr-
dues d’ingressos derivades de la reforma de l’impost
sobre activitats econòmiques, corresponents a l’any
2003.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

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

Madrid, 12 de novembre de 2003.

MONTORO ROMERO

I�m. Sr. Director General de Fons Comunitaris i Finan-
çament Territorial.

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

20836 ORDRE APA/3157/2003, de 10 de novem-
bre, per la qual se suspèn cautelarment la
importació d’abelles, ruscos poblats i lots de
reines amb acompanyants o sense, i material
apícola biològic. («BOE» 273, de 14-11-2003.)

La Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, a
l’article 8, estableix que, per prevenir la introducció o
la difusió al territori nacional de malalties dels animals
de declaració obligatòria que preveuen el Codi zoosa-
nitari internacional de l’Oficina Internacional d’Epizoòties
o la normativa nacional o comunitària, en especial de
les d’alta difusió, o per prevenir l’extensió d’aquestes
malalties en cas d’existència de casos sospitosos o con-
firmats o de risc sanitari greu, l’Administració General
de l’Estat pot adoptar, com a mesura cautelar, la pro-
hibició o les limitacions de la importació a Espanya
d’animals.

Davant la situació sanitària del sector apícola als paï-
sos tercers, i per prevenir l’entrada a Espanya del petit
escarabat del rusc (Aethina tumida), que provoca l’Aet-
hinosis, i de l’àcar (Tropilaelaps clareae), que produeix
la Tropilaelapsosis, és necessari adoptar, com a mesura
cautelar, la prohibició d’entrada d’abelles (Apis mellifera),
ruscos poblats, lots de reines amb acompanyants o sen-
se, i material apícola biològic, des de països tercers, a
l’empara del que disposen l’article 30 del Tractat cons-
titutiu de la Comunitat Europea, que indica que es poden
establir prohibicions o restriccions a la importació, expor-
tació o trànsit per raons de protecció de la salut i la
vida dels animals, i la normativa damunt esmentada.

Amb tot, aquesta prohibició no és aplicable quan al
certificat sanitari es faci constar expressament que s’ha
confirmat, al territori d’origen, l’absència d’aquests vec-
tors.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat con-
sultades les comunitats autònomes i el sector.

En virtut d’això, disposo:

Article 1. Mesures cautelars.

1. Se suspèn cautelarment la importació d’abelles
(Apis mellifera), ruscos poblats, reines amb acompa-
nyants o sense, i de material apícola biològic que serveixi
per a l’explotació d’un abellar. Als efectes d’aquesta
Ordre, són aplicables les definicions que contenen l’ar-
ticle 3 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal,
i l’article 2 del Reial decret 209/2002, de 22 de febrer,
pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les explo-
tacions apícoles.


