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En conseqüència, la Junta va decidir modificar la redacció de l’article 5 dels Estatuts de la Societat pel que fa a la
nova raó social d’accionistes («RENFE Operadora»).
Aquestes decisions van entrar en vigor immediatament,
és a dir, el 18 de març de 2005.
Es fa la present notificació en aplicació de l’apartat d) de
l’article 2 del Conveni.
Nova versió de 18 de març de 2005 de l’article 5
dels Estatuts d’EUROFIMA
Capital social
Article 5*)
El capital social de la societat puja a 2.600.000.000 de
francs suïssos. Està dividit en 260.000 accions d’un valor
nominal de 10.000 francs suïssos.
Amb posterioritat a la setena ampliació de capital
(1997) i després de cessió d’accions (2004), la distribució
d’accions es determina de la manera següent:
61.620 accions
61.620 accions
35.100 accions
25.480 accions
15.080 accions
13.572 accions
13.000 accions
5.980 accions
5.200 accions
5.200 accions
5.200 accions
2.600 accions
2.600 accions
2.600 accions
1.300 accions
1.300 accions
520 accions
520 accions
520 accions
520 accions
260 accions
104 accions
52 accions
52 accions

Deutsche Bahn AG.
Societat Nacional dels Ferrocarrils Francesos.
Ferrovie dello Stato S.p.A.
SNCB Holding.
NV Nederlandse Spoorwegen.
RENFE Operadora.
Ferrocarrils Federals Suïssos.
Comunitat dels Ferrocarrils Iugoslaus.
Ferrocarrils de l’Estat de Suècia.
Societat Nacional de Ferrocarrils Luxemburguesos.
ÖBB Holding SA.
Ferrocarrils Portuguesos.
Ferrocarrils Txecs, SA.
Ferrocarrils Hel·lènics.
Ferrocarrils de l’Estat Hongarès, SA.
Societat Ferroviària Eslovàquia, SA.
Ferrocarrils Croats.
Holding dels Ferrocarrils Eslovens
SARL.
Ferrocarrils de Bòsnia i Hercegovina.
Societat Comercial BDZ AG.
Ferrocarrils de l’ex-República Iugoslava
de Macedònia.
Explotació dels Ferrocarrils de l’Estat de
la República Turca.
Ferrocarrils de l’Estat Danès.
Ferrocarrils de l’Estat Noruec.

*) Modificació de l’article 5 dels Estatuts, decidida per la Junta
General ordinària de 18 de març de 2005.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 18 de maig de 2005.–El secretari general tècnic, Francisco Fernández Fábregas.

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM
9060

ORDRE SCO/1591/2005, de 30 de maig, sobre
el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de
Consum. («BOE» 131, de 2-6-2005.)

El Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de
consum humà, va transposar al nostre ordenament jurídic
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la Directiva 98/83/CE, de 3 de novembre, relativa a la qualitat de l’aigua destinada al consum humà.
L’article 30 del Reial decret 140/2003 estableix un sistema d’informació relatiu a les zones d’abastament i control de la qualitat de l’aigua de consum humà denominat
Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum
(SINAC). El mateix article determina que la utilització i el
subministrament de dades en suport informàtic al SINAC
és obligatòria per a totes les parts implicades en el subministrament d’aigua de consum humà. Així mateix, en
l’apartat 3 d’aquest mateix article es faculta la ministra de
Sanitat i Consum per al seu desplegament normatiu.
El SINAC és un sistema d’informació sanitària que
actualment està sustentat per una aplicació informàtica a
través d’Internet, i gestiona dades sobre les característiques de les zones d’abastament i sobre la qualitat de l’aigua de consum humà a Espanya.
L’objectiu principal del SINAC és identificar, a l’àmbit
local, autonòmic i nacional, la qualitat de l’aigua de consum humà i de les característiques dels abastaments,
mitjançant la càrrega d’informació sobre zones d’abastament, captacions, plantes de tractament, dipòsits, cisternes de transport, xarxes de distribució, laboratoris de
control, inspeccions sanitàries als abastaments i qualitat
de l’aigua de consum humà, amb la finalitat de prevenir
els possibles riscos per a la salut derivats de la possible
contaminació de l’aigua de consum.
L’explotació de la informació introduïda en el SINAC
permet: complir l’obligació d’informar la Unió Europea,
detectar possibles incompliments i riscos per a la població derivats de la ingestió d’aigua de consum humà, facilitar al ciutadà informació bàsica de les zones d’abastament i la qualitat de l’aigua de consum humà, i aportar
informació a les autoritats competents i als usuaris del
SINAC sobre les característiques de les infraestructures
que componen els abastaments.
La informació que recull el SINAC es refereix a: característiques de les zones d’abastament (captacions, plantes
de tractament, dipòsits, cisternes, xarxes de distribució),
laboratoris de control, butlletins d’anàlisi, incompliments
i alertes hídriques, autoritzacions d’excepció i inspeccions
sanitàries.
Quan l’aplicació estigui completament implantada,
se’n preveuen uns 40.000 usuaris professionals a llarg
termini, pertanyents a ajuntaments, proveïdors, laboratoris, inspectors sanitaris, conselleries de sanitat, Ministeri
de Sanitat i Consum.
A més dels usuaris professionals, els consumidors
també tindran accés a un resum de la informació relativa
a cada zona d’abastament, d’acord amb el que preveu
l’article 29 del Reial decret 140/2003, de 7 de febrer.
D’altra banda, la informació recollida en el SINAC ha
de permetre de manera eficaç dur a terme el que estableix
la disposició addicional primera, relativa als programes
nacionals, on s’estableix la necessitat de coordinar els
programes de vigilància sanitària destinats a prevenir els
possibles riscos específics per a la salut derivats del consum d’aigua.
L’explotació de les dades ha de facilitar el compliment
del que preveu la disposició addicional cinquena del Reial
decret 140/2003, de 7 de febrer, que estableix l’obligació
d’elaborar informes periòdics sobre les característiques
de les infraestructures i de la qualitat de l’aigua de consum humà, les comunitats autònomes, a l’àmbit del seu
territori, i la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum, informes nacionals, que ha de
remetre a la Unió Europea i a altres organismes internacionals.
Finalment, les dades de caràcter personal es regeixen
d’acord amb el que disposa l’Ordre de 21 de juliol de
1994.
La present Ordre, que es dicta en ús de la facultat atribuïda en l’article 30.3 del Reial decret 140/2003, de 7 de
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febrer, té com a finalitat facilitar el compliment efectiu del
Reial decret esmentat.
En la seva elaboració han estat escoltats els sectors i
organismes afectats, i consultades les comunitats autònomes.
En virtut d’això, disposo:
Primer. Objecte.–La present disposició té com a
objecte desplegar el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer,
pel que fa al Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de
Consum, SINAC, i descriure’n les característiques generals i les particularitats de l’aplicació informàtica a través
d’Internet que li dóna suport, amb la finalitat de conèixer
i prevenir els possibles riscos per a la salut de la població
provocats per la contaminació de l’aigua.
Segon. Àmbit d’aplicació.
1. La present disposició és aplicable a qualsevol zona
d’abastament o parts d’aquesta, definida en l’apartat 21
de l’article 2 del Reial decret 140/2003, que:
a) Distribueixi com a mitjana diària anual més de 10
metres cúbics d’aigua de consum humà prevista en els apartats a) i b) del punt 1 de l’article 2 del Reial decret 140/2003.
b) Distribuint menys de 10 metres cúbics diaris com
a mitjana diària anual, tingui una activitat comercial o
pública prevista en els apartats b) i c) del punt 1 de l’article
2 del Reial decret 140/2003. Per a aquests casos, l’autoritat
sanitària pot donar exempcions del compliment d’aquest
punt en els seus programes de vigilància autonòmica o bé
a les zones d’abastament que així ho sol·licitin, que s’han
de regir segons estipuli la comunitat autònoma corresponent.
Tercer. Obligatorietat.
1. L’ús de l’aplicació del SINAC a través d’Internet és
obligatori per a:
a) Qualsevol persona o entitat pública o privada que
gestioni zones d’abastament o les seves infraestructures
o que controli la qualitat de l’aigua de consum humà.
b) Els municipis.
c) L’autoritat sanitària competent que dugui a terme
inspeccions sanitàries i/o atorgui autoritzacions d’excepció.
d) El Ministeri de Sanitat i Consum.
e) Qualsevol altre organisme públic o privat que estigui relacionat amb la gestió d’alguna de les parts de
l’abastament o amb el control de la qualitat de l’aigua de
consum humà o bé amb l’aigua destinada a la producció
d’aigua de consum humà.
2. Les entitats gestores són responsables que les
dades de l’autocontrol, generades per laboratoris públics
o privats, estiguin recollides en el SINAC. Així mateix, les
entitats locals són responsables que les dades de control
en aixeta del consumidor estiguin recollides en el SINAC.
3. La informació inclosa en el SINAC s’ha d’actualitzar puntualment.
4. L’autoritat sanitària autonòmica ha de vetllar perquè les entitats gestores de les zones d’abastament, infraestructures i laboratoris consignin i actualitzin les informacions que recull el SINAC, dins les competències
pròpies de la vigilància sanitària de l’aigua de consum
humà.
5. És obligatori consignar totes les dades que apareixen en cadascun dels formularis que componen l’aplicació.
6. En el cas que algun gestor tingui dificultats per
aconseguir determinada informació exigida pel SINAC
per a les infraestructures, ha de comunicar a l’autoritat
sanitària autonòmica el termini en què pot completar la
informació, dins el termini màxim d’un any des de l’alta
de la infraestructura en el SINAC per formalitzar completament el qüestionari de la infraestructura. Per a les
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infraestructures que a l’entrada en vigor ja hagin estat
notificades, el termini d’un any comença a comptar a
partir de l’entrada en vigor d’aquesta disposició.
7. Les entitats gestores públiques o privades són responsables de la veracitat de les dades carregades per les
persones que han designat usuaris professionals de la
seva entitat.
Quart. Accés al SINAC.
1. L’accés al SINAC a Internet es fa a través del portal
del Ministeri de Sanitat i Consum. En aquesta adreça, a
disposició dels usuaris del SINAC, hi ha el manual de l’usuari i els procediments tècnics actualitzats, així com altres
documents d’interès.
2. S’entén com a accés professional al SINAC:
a) El restringit al personal vinculat professionalment
a les entitats públiques o privades que gestionen les
zones d’abastament, les infraestructures (captacions,
estacions de tractament, dipòsits, xarxes de distribució i
cisternes), els laboratoris públics o privats que duen a
terme controls de l’aigua de consum humà, a l’administració sanitària competent, al Ministeri de Sanitat i Consum, i també a altres organismes públics amb competències en aigua de consum humà.
b) El restringit a les persones físiques o jurídiques
que, sense tenir una vinculació professional directa amb
les entitats públiques o privades de gestió de les zones
d’abastament, justifiquin la necessitat de dades per a fins
de recerca, estudis, estadístiques i similars; aquestes persones poden sol·licitar, per un període de temps limitat,
tenir accés a part de la informació disponible en el sistema, amb preservació de la privacitat i identitat de l’origen de les dades.
Cinquè. Informació al consumidor.–Per donar compliment a l’article 29 del Reial decret 140/2003, de 7 de
febrer, el consumidor pot consultar informació general
sobre qualsevol zona d’abastament que estigui donada
d’alta en el SINAC, en una funcionalitat diferent de l’accés
professional i a través del portal del Ministeri de Sanitat i
Consum.
Sisè. Tipus d’usuaris.
1. Els perfils inicials d’usuaris en l’accés professional
són:
a) Notificador: usuari de municipis, d’empreses
abastadores i/o de laboratoris.
Funcions: dóna d’alta les zones d’abastament, infraestructures i laboratoris.
b) Usuari bàsic: usuari de municipis, empreses abastadores i/o laboratoris.
Funcions: carrega dades, consulta i realitza sortides
sobre les dades generades per ell o a les quals està associada la seva entitat.
c) Administrador bàsic: usuari de municipis i/o d’empreses abastadores.
Funcions: administra usuaris bàsics de la seva entitat.
Descarrega informació del SINAC a través de fitxers d’intercanvi corresponent a les zones d’abastament o parts
d’aquesta que gestionin; consulta i realitza sortides.
d) Usuari autonòmic: usuari de l’Administració autonòmica.
Funcions: carrega les dades de la seva competència i
accedeix a consultes i sortides d’informació procedent
dels nivells bàsics a l’àmbit de la seva comunitat autònoma.
e) Administrador autonòmic: usuari de l’Administració autonòmica.
Funcions: administra els usuaris bàsics, les entitats
dels quals no tinguin administrador bàsic, usuaris autonòmics i administradors bàsics; accedeix a consultes i sortides d’informació de la seva comunitat autònoma; accepta i
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rebutja les sol·licituds d’altes de zones, infraestructures i/o
laboratoris de la seva comunitat autònoma.
f) Usuari ministerial: usuari de l’Administració General de l’Estat.
Funcions: carrega dades de la seva competència i
accedeix a consultes i sortides de la informació que resideix en el SINAC.
g) Administrador de l’aplicació:
Funcions: crea i manté els usuaris ministerials, administradors autonòmics i usuaris estatals. Crea i manté els
grups d’usuaris. Carrega taules mestres externes i manté
les taules internes.
2. Els usuaris professionals poden disposar de més
d’un perfil, però cada usuari professional només pot estar
donat d’alta en una entitat o organisme.
Setè. Altes d’usuaris professionals.
1. Per als casos que preveu l’apartat 2.a) del punt
quart d’aquesta normativa:
a) Prèviament a l’alta en el SINAC, les autoritats sanitàries autonòmiques han de comunicar, de manera oficial
i per escrit, al Ministeri de Sanitat i Consum, una llista de
les persones que en depenen, que han de sol·licitar l’accés
professional al SINAC, com a administradors autonòmics,
amb els seus noms, cognoms i document nacional d’identitat (DNI).
b) De la mateixa manera, un responsable de cada
organisme o entitat gestora ha de comunicar, de manera
oficial i per escrit, a l’autoritat sanitària autonòmica competent, una llista de les persones que en depenen, que
han de sol·licitar l’accés professional al SINAC, amb els
seus noms, cognoms, DNI, funcions que duen a terme,
perfils d’usuari i territori d’actuació.
Els administradors bàsics han de sol·licitar l’alta a tots
els administradors autonòmics afectats territorialment
per les zones d’abastament que gestioni la seva entitat.
c) Per registrar-se com a usuari professional en el
SINAC es requereix:
1r Figurar en alguna de les llistes que preveuen els
punts 1 i 2 d’aquest apartat.
2n Tenir instal·lat el certificat digital personal de
classe 2CA de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, o
qualsevol altre certificat electrònic admès pel Ministeri de
Sanitat i Consum, en el navegador d’Internet de l’ordinador utilitzat per connectar-se al SINAC.
3r Registrar-se com a usuari del SINAC des de l’aplicació mateixa.
d) Quan s’hi registri el primer usuari professional
d’un organisme o entitat gestora, ha de carregar el nom
de l’entitat o organisme, que l’identifica en l’aplicació i
que han de fer servir els altres usuaris de l’organisme o
entitat gestora.
e) Quan una entitat gestora contracti una empresa
per gravar les dades de les infraestructures, ha de ser
una empresa de gestió de dades informàtiques i l’usuari
o els usuaris de l’empresa contractada s’han de donar
d’alta en el SINAC com a usuaris de l’entitat contractant
i subscriure una clàusula de confidencialitat.
En cas que la gestió sigui municipal, la càrrega de
dades la poden fer altres entitats locals supramunicipals,
si ho requereix l’assegurament de la prestació integral i
adequada de la competència municipal.
f) La sol·licitud d’alta dels notificadors i usuaris
bàsics l’ha de validar l’administrador autonòmic corresponent des de l’aplicació mateixa.
En el cas que l’entitat gestora disposi d’administrador
bàsic, aquest ha de validar les sol·licituds esmentades,
sempre des de l’aplicació mateixa.
g) El registre com a usuari professional en el SINAC
té una validesa il·limitada, llevat que el responsable de
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l’organisme o de l’entitat gestora comuniqui la baixa per
escrit a l’autoritat sanitària, en cas de notificadors, usuaris
bàsics o administradors bàsics, o al Ministeri de Sanitat i
Consum, en cas d’administradors autonòmics. La comunicació de la baixa ha d’anar acompanyada del nom de
l’usuari al qual s’han de transferir les dades carregades.
2. Per als casos que preveu l’apartat 2.b) del punt
quart, han de:
a) Comunicar-ho per escrit al Ministeri de Sanitat i
Consum, almenys quinze dies abans de la sol·licitud d’alta
en el SINAC, amb indicació dels motius que justifiquin la
necessitat d’accedir al sistema.
b) Tenir instal·lat el certificat digital personal de
classe 2CA de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, o
qualsevol altre certificat electrònic admès pel Ministeri de
Sanitat i Consum, en el navegador d’Internet de l’ordinador utilitzat per connectar-se al SINAC.
c) Registrar-se com a usuari per un temps determinat des de l’aplicació mateixa.
Vuitè. Entitats associades.
1. Els gestors de totes les zones i infraestructures
han d’incloure obligatòriament com a entitats associades,
en tots els registres dels quals són titulars, els ajuntaments o organismes municipals competents, dels municipis que abastin les xarxes de distribució, i l’autoritat sanitària provincial i/o de la unitat territorial sanitària, que
prèviament han d’estar donats d’alta en el SINAC.
2. Els gestors de les infraestructures que subministren o venen aigua a tercers han d’incloure obligatòriament, com a entitats associades, les entitats gestores que
reben o compren aquesta aigua.
3. Qualsevol altra associació entre dues entitats gestores ha de tenir fixades les limitacions d’accés dels usuaris de les dues entitats.
Novè. Validesa oficial de la informació del SINAC.
1. Quan l’autoritat sanitària autonòmica no disposi el
contrari en les seves normes per elaborar els protocols
d’autocontrol i gestió, i fixi altres procediments en el seu
programa de vigilància, la informació recollida en el
SINAC ha de substituir la recollida en el llibre de registre
analític i comunicació d’incompliments.
2. Quan l’autoritat sanitària sospiti que existeix una
contaminació de l’aigua de consum, pot requerir al gestor
la informació en un altre format diferent del SINAC,
segons disposi en el seu programa de vigilància.
Desè. Garantia de seguretat.–El Ministeri de Sanitat i
Consum ha d’adoptar sempre les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, que garanteixin la seguretat de les dades i n’evitin l’alteració, pèrdua, tractament
o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els
riscos a què estan exposades, ja provinguin de l’acció
humana o del medi físic o natural.
Onzè. Fitxers d’intercanvi.
1. Segons el que disposa el punt 2.g) de l’article 30
del Reial decret 140/2003, el SINAC permet la càrrega dels
butlletins d’anàlisi i la descàrrega d’informació a través de
fitxers en format XML.
2. Les característiques de la funcionalitat de càrrega
d’informació en el SINAC són:
a) Càrrega massiva d’informació de butlletins d’anàlisi, mètodes d’assaig i punts de mostratge. La càrrega
està controlada en nombre de registres i mida de fitxer i
els valors són configurables.
b) La càrrega d’informació es pot fer «en línia» o
«fora de línia».
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c) Es duen a terme les mateixes validacions de dades
i de privilegis d’usuari que en l’entrada d’informació per
formulari.
3. Les característiques de la funcionalitat de descàrrega d’informació del SINAC són:
a) Descàrrega en fitxer XML de tota la informació a
què pot accedir l’usuari.
b) Els controls d’accés a la informació estan implícits
en la connexió de l’usuari.
Dotzè. Terminis de formalització del SINAC.
1. Els terminis previstos per formalitzar el SINAC són
per a:
a) La notificació i consignació de les dades de les
zones d’abastament, infraestructures i laboratoris:
1r Zones d’abastament que subministren més de
1.000 m3 per dia (més de 5.000 habitants abastats), abans
de l’1 de juliol de 2005.
2n Zones d’abastament que subministren entre 100 i
1.000 m3 per dia (entre 500 i 5.000 habitants abastats),
abans de l’1 de desembre de 2005.
3r Zones d’abastament que subministren menys de
100 m3 per dia (menys de 500 habitants abastats), abans
de l’1 de desembre de 2006.
b) Els butlletins d’anàlisis, la presa de mostra de les
quals sigui en una data posterior a l’entrada en vigor de la
present normativa, s’han de carregar en un termini de set
dies naturals després de l’elaboració de l’informe dels
resultats analítics, sense perjudici de la via de transmissió
prevista per l’autoritat sanitària autonòmica en el seu programa de vigilància per a les situacions d’incompliment.
Tretzè. Informes nacionals.–Sobre la base de les
dades carregades en el SINAC, la Direcció General de
Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum ha d’elaborar i publicar un informe nacional corresponent a cada
any natural, dividit en dos toms.
En el primer semestre de l’any s’ha de publicar el tom I,
referit a les dades de l’any anterior sobre la qualitat de
l’aigua de consum humà, incompliments i laboratoris i, al
llarg del segon semestre, s’ha de publicar el tom II, relatiu
a les zones d’abastament, infraestructures i inspeccions
sanitàries.
Catorzè. Butlletins d’anàlisis corresponents al període anterior a l’entrada en vigor d’aquesta norma.
1. Els butlletins de l’any 2003:
a) Els gestors de les zones d’abastament que subministrin més de 1.000 m3 per dia han d’introduir les dades
corresponents a l’any 2003 relatives a la qualitat de l’aigua de consum abans de l’1 de juliol de 2005. Si cal, s’han
de donar d’alta els punts de mostratge utilitzats durant
l’any 2003.
b) En el cas que no sigui possible introduir la totalitat
dels butlletins d’anàlisis de l’any 2003, els gestors de les
zones esmentades han de comunicar a l’autoritat sanitària competent els motius que han impedit la càrrega de
les dades, de manera suficient i raonada.
2. Els butlletins generats des de l’1 de gener de 2004
fins a l’entrada en vigor d’aquesta normativa:
a) Els gestors de les zones d’abastament que subministrin més de 1.000 m3 per dia han de tenir introduïdes les
dades corresponents a l’any 2004 relatives a la qualitat de
l’aigua de consum abans de l’1 de juliol de 2005.
b) Els gestors de les zones d’abastament que subministrin entre 100 i 1.000 m3 d’aigua per dia han de tenir
introduïdes les dades corresponents a l’any 2004 i 2005
sis mesos després de la notificació de la infraestructura,
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com a data límit, comptant a partir de la data d’entrada en
vigor de la present disposició.
c) Els gestors de les zones d’abastament que subministrin menys de 100 m3 d’aigua per dia han de tenir introduïdes
les dades corresponents als anys 2004, 2005 i 2006 sis mesos
després de la notificació de la infraestructura, com a data
límit, comptant a partir de la data d’entrada en vigor de la
present disposició.
Quinzè. Fitxers de dades de caràcter personal.–Les
dades de caràcter personal es regeixen d’acord amb el
que disposa l’Ordre de 21 de juliol de 1994, per la qual es
regulen els fitxers de dades personals del Ministeri de
Sanitat i Consum.
Setzè. Entrada en vigor.–La present Ordre entra en
vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 30 de maig de 2005.
SALGADO MÉNDEZ

MINISTERI
D’ECONOMIA I HISENDA
9332

ORDRE EHA/1635/2005, de 2 de juny, per la
qual es redueixen per al període impositiu de
2004 els índexs de rendiment net aplicables en
el mètode d’estimació objectiva de l’impost
sobre la renda de les persones físiques per a
les activitats agrícoles i ramaderes afectades
per diverses circumstàncies excepcionals.
(«BOE» 133, de 4-6-2005.)

L’article 35.4.1 del Reglament de l’impost sobre la
renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret
1775/2004, de 30 de juliol, estableix que quan el desenvolupament d’activitats econòmiques, a les quals sigui aplicable el mètode d’estimació objectiva, es vegi alterat per
incendis, inundacions o altres circumstàncies excepcionals que afectin un sector o una zona determinada, el
ministre d’Economia i Hisenda pot autoritzar, amb caràcter excepcional, la reducció dels signes, índexs o
mòduls.
Sobre aquesta qüestió, el Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació ha emès informe pel qual es posa de
manifest que durant el 2004 s’han produït circumstàncies
excepcionals en el desenvolupament de les activitats agrícoles i ramaderes, les quals es localitzen en determinades
zones geogràfiques, que aconsellen fer ús de l’autorització que conté l’esmentat article 35.4.1 del Reglament de
l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Aquestes circumstàncies són les següents:
Fortes gelades esdevingudes el mes de març que van
afectar el conreu de l’ametller a les comunitats autònomes d’Andalusia, Aragó, Catalunya, Castella-la Manxa,
Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia, i el conreu dels
cítrics a la província de València.
Diversos fenòmens tempestuosos acompanyats de
descàrregues d’aigua i calamarsa en diferents zones.
Inundacions esdevingudes al setembre en diverses
zones.
Malalties víriques que han afectat el conreu d’algunes
produccions hortícoles.
Malaltia vírica de la febre catarral ovina (llengua blava)
que ha afectat les produccions ramaderes de boví, oví i

