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nidades autónomas os ditos datos respecto das alma-
drabas situadas nas súas augas interiores.

3. O secretario xeral de Pesca Marítima poderá soli-
citar datos complementarios cando así o esixa o cum-
primento das obrigas a que se refire o epígrafe primeiro.

Artigo 13. Réxime sancionador.

Será de aplicación o réxime de infraccións e sancións
establecido no título V da Lei 3/2001, do 26 de marzo,
de pesca marítima do Estado.

Disposición adicional única. Financiamento.

1. A aplicación do disposto nesta orde non suporá
incremento de gasto público.

2. O funcionamento da comisión de valoración a
que se refire o artigo 8 desta disposición atenderase
cos medios persoais e materiais do Ministerio de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

A presente orde entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de xaneiro de 2003.

ARIAS CAÑETE

ANEXO

1. Especies principais que poden ser capturadas por
unha almadraba:

1. Xénero Thunus:
T. thynus thynus: atún vermello.
T. alalunga: atún albacora, bonito.

2. Outros túnidos:
Auxis thazard: zurdo liso.
Auxis rochei: zurdo común.
Euthynus alletteratus: melva.

3. Sárdidos:
Sarda sarda: bonito do Atlántico.
Orcynopsis unicolor: bonito dente de can.

4. Outras especies:
Seriola durmerillii: peixe limón.
Argyrosomus regius: corvina real.

2. Especies accesorias que poden ser capturadas
por unha almadraba:

1. Thunus albacares: atún amarelo.
2. Thunus obesus: atún patudo.
3. Xiphias gladius: peixe espada.

3. Captura accidental:
1. No suposto de que accidentalmente resultase

atrapado un réptil ou mamífero mariño na almadraba,
adoptaranse as medidas necesarias para a súa liberación
de xeito inmediato.

2. Porase en coñecemento inmediato da Dirección
Xeral de Recursos Pesqueiros a captura accidental ou sim-
ple avistamento nas proximidades da almadraba de espe-
cies protexidas de mamíferos, réptiles ou aves mariñas.

3. Procederase a ceibar no medio natural, e nas
mellores condicións para a súa supervivencia, calquera
especie que accidentalmente entre na almadraba e a
captura da cal non estea expresamente autorizada. Tera-
se especial coidado en garanti-la supervivencia das espe-
cies protexidas por normativa específica.

MINISTERIO DE FACENDA

1585 ORDE HAC/72/2003, do 22 de xaneiro, pola
que se desenvolven os artigos 3 e 4 do Real
decreto lei 7/2002, do 22 de novembro,
sobre medidas reparadoras en relación co
accidente do buque «Prestige». («BOE» 22,
do 25-1-2003.)

O Real decreto lei 7/2002, do 22 de novembro, sobre
medidas reparadoras en relación co accidente do buque
«Prestige» («Boletín Oficial del Estado» do 23), aprobou
un conxunto de medidas encamiñadas a paliar e repa-
ra-los efectos derivados do accidente sufrido polo buque
«Prestige» o día 13 de novembro. Pola súa parte, o Real
decreto lei 8/2002, do 13 de decembro («Boletín Oficial
del Estado» do 14), modifica o real decreto lei anterior
á vista da evolución dos danos ocasionados polas ver-
teduras derivadas do accidente do buque «Prestige».

Entre as ditas medidas, os artigos 3 e 4 recollen unha
reducción das cargas fiscais para os contribuíntes que
visen as súas actividades económicas directa ou indi-
rectamente afectadas polo accidente ou polas medidas
de prohibición de pesca e marisqueo.

En particular, o artigo 4, puntos 1 e 2, do Real decreto
lei 7/2002, na súa redacción vixente, dada pola dis-
posición adicional terceira do Real decreto lei 8/2002,
prevé que o ministro de Facenda estableza mediante
orde a reducción dos signos, índices ou módulos do
réxime de estimación obxectiva do imposto sobre a ren-
da das persoas físicas, e os índices ou módulos do réxime
simplificado do imposto sobre o valor engadido cando
se trate de actividades económicas directa ou indirec-
tamente afectadas.

Para facer efectiva a dita reducción de cargas fiscais,
este ministerio, logo do informe do Ministerio de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación, dispuxo:

Primeiro.—As actividades económicas ás que se refire
o artigo 3 do Real decreto lei 7/2002, do 22 de novem-
bro, sobre medidas reparadoras en relación co accidente
do buque «Prestige», son as clasificadas nos seguintes
grupos e epígrafes da sección primeira das tarifas do
imposto sobre actividades económicas aprobadas polo
Real decreto lexislativo 1175/1990, do 28 de setembro
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de setembro, 1 e
2 de outubro):

Grupo 162. «Fabricación de xeo para a venda».
Grupo 319. «Talleres mecánicos independentes».
Grupo 371. «Construcción naval».
Grupo 372. «Reparación e mantemento de buques».
Grupo 416. «Fabricación de conservas de peixe e

outros productos mariños».

Epígrafe 422.2 «Fariñas de peixe e subproductos
animais, productos derivados da reciclaxe e transforma-
ción de residuos alimenticios e outros preparados para
a elaboración de pensos».

Grupo 434. «Industria das fibras duras e as súas
mesturas».

Epígrafe 439.1 «Cordoería».

Grupo 464. «Fabricación de envases e embalaxes
de madeira».

Epígrafe 473.2 «Fabricación doutros artigos de
envase e embalaxe en papel e cartón».

Epígrafe 481.9 «Fabricación doutros artigos de cau-
cho n.c.o.p».
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Grupo 482. «Transformación de materias plásticas».

Epígrafe 612.8 «Comercio por xunto de peixes e
outros productos da pesca e da acuicultura».

Epígrafe 613.3 «Comercio por xunto de pezas exte-
riores de vestir».

Epígrafe 615.4 «Comercio por xunto de aparellos
e material radioeléctricos e electrónicos».

Epígrafe 616.6 «Comercio por xunto de petróleo e
lubricantes».

Epígrafe 616.5 «Comercio por xunto de productos
químicos industriais».

Epígrafe 617.9 «Comercio por xunto interindustrial
(excepto minería e química) doutros productos, maqui-
naria e material n.c.o.p».

Epígrafe 643.1 «Comercio polo miúdo de peixes e
outros productos da pesca e da acuicultura e de caracois».

Epígrafe 643.2 «Comercio polo miúdo de bacallao
e outros peixes en salgadura».

Epígrafe 651.5 «Comercio polo miúdo de pezas de
vestir especiais».

Epígrafe 652.2 «Comercio polo miúdo de productos
de droguería, perfumería e cosmética, limpeza, pinturas,
vernices, disolventes, papeis e outros productos para a
decoración e de productos químicos».

Epígrafe 653.3 «Comercio polo miúdo de artigos
de enxoval, ferraxería, adorno, regalo ou reclamo (in-
cluíndo bixutería e pequenos electrodomésticos)».

Epígrafe 654.4 «Comercio polo miúdo de vehículos
fluviais e marítimos de vela ou motor e deportivos».

Epígrafe 654.5 «Comercio polo miúdo de toda clase
de maquinaria (excepto aparellos do fogar, de oficina,
médicos, ortopédicos, ópticos, e fotográficos)».

Epígrafe 655.1 «Comercio polo miúdo de combus-
tibles de todas clases, excepto gases e carburantes».

Epígrafe 655.3 «Comercio polo miúdo de carburan-
tes para o abastecemento de vehículos e aceites e graxas
lubricantes».

Epígrafe 677.9 «Outros servicios de alimentación
propios da restauración».

Grupo 692. «Reparación de maquinaria industrial».
Grupo 699. «Outras reparacións n.c.o.p».
Grupo 722. «Transporte de mercadorías por estrada».

Epígrafe 752.1 «Servicios de pilotaxe e prácticos
en portos».

Epígrafe 752.2 «Servicios de transbordo duns bar-
cos a outros».

Epígrafe 752.3 «Servicios de remolque de navíos».
Epígrafe 752.4 «Servicios de limpeza, desinfección

e similares a cargo de persoal alleo ó barco».
Epígrafe 752.5 «Servicios de salvamento e recupe-

ración de barcos».
Epígrafe 752.6 «Servicios de carga e descarga de

buques».
Epígrafe 754.4 «Almacéns frigoríficos».
Epígrafe 855.2 «Alugamento de embarcacións».

Grupo 913. «Servicios relacionados coa pesca e a
acuicultura».

Grupo 099 da sección segunda das tarifas do impos-
to, «Outros profesionais relacionados coa agricultura,
gandería, caza, silvicultura e pesca, n.c.o.p.».

Segundo.—Os suxeitos pasivos do imposto sobre acti-
vidades económicas que tributan polos grupos ou epí-
grafes a que se refire o punto anterior, que ingresaran
o importe das cotas correspondentes ó exercicio 2002
na data de entrada en vigor do Real decreto lei 7/2002,
do 22 de novembro, sobre medidas reparadoras en rela-
ción co accidente do buque «Prestige», ós que resulte

de aplicación a reducción prevista no artigo 3 do citado
real decreto lei, poderán solicita-la devolución dunha sex-
ta parte das cotas ingresadas, á entidade pública que
teña atribuída a liquidación do imposto.

Terceiro.—Os contribuíntes polo imposto sobre a ren-
da das persoas físicas que desenvolvan as súas acti-
vidades económicas dentro dos termos municipais que
figuran na Orde PRE/3044/2002, do 3 de decembro,
pola que se determinan os termos municipais e núcleos
de poboación onde resultan de aplicación as medidas
previstas no Real decreto lei 7/2002, do 22 de novem-
bro, sobre medidas reparadoras en relación co accidente
do buque «Prestige» («Boletín Oficial del Estado» do 4),
e na Orde PRE/3108/2002, do 9 de decembro, pola
que se amplían os termos municipais e núcleos de poboa-
ción onde resultan de aplicación as ditas medidas («Bo-
letín Oficial del Estado» do 11), que determinen o seu
rendemento neto polo réxime de estimación obxectiva
e realicen calquera das actividades incluídas no anexo II
da Orde do 28 de novembro de 2001, pola que se desen-
volven para o ano 2002 o réxime de estimación obxec-
tiva do imposto sobre a renda das persoas físicas e o
réxime especial simplificado do imposto sobre o valor
engadido («Boletín Oficial del Estado» do 30), poderán
reduci-lo rendemento neto obtido por aplicación do dito
réxime nunha sexta parte, sen ter en conta para estes
efectos os gastos extraordinarios por circunstancias
excepcionais. Así mesmo, os suxeitos pasivos polo
imposto sobre o valor engadido que determinen as súas
cotas polo réxime especial simplificado e que desen-
volvan as actividades incluídas no anexo II da orde citada
poderán reduci-lo importe das cotas devengadas por ope-
racións correntes calculadas por aplicación do citado
réxime nunha sexta parte.

Cuarto.—No ámbito territorial previsto no punto ante-
rior, os contribuíntes polo imposto sobre a renda das
persoas físicas que determinan o seu rendemento neto
polo réxime de estimación obxectiva e que desenvolvan
calquera das actividades incluídas no anexo II da Orde
do 28 de novembro de 2001, pola que se desenvolven
para o ano 2002 o réxime de estimación obxectiva do
imposto sobre a renda das persoas físicas e o réxime
especial simplificado do imposto sobre o valor engadido,
reducirán en dúas terceiras partes o importe do paga-
mento fraccionado correspondente ó cuarto trimestre
de 2002.

Quinto.—Os contribuíntes polo imposto sobre a renda
das persoas físicas que determinen o seu rendemento
polo réxime de estimación obxectiva e os suxeitos pasi-
vos polo imposto sobre o valor engadido que determinen
as súas cotas polo réxime especial simplificado, que
desenvolvan as súas actividades económicas en zonas
indirectamente afectadas distintas dos termos munici-
pais e núcleos de poboación comprendidos no punto
terceiro desta orde, poderán solicita-la reducción dos sig-
nos, índices ou módulos na forma prevista no artigo 35
do Regulamento do imposto sobre a renda das persoas
físicas, aprobado polo Real decreto 214/1999, do 5
de febreiro («Boletín Oficial del Estado» do 9), e no arti-
go 38 do Regulamento do imposto sobre o valor enga-
dido, aprobado polo Real decreto 1624/1992, do 29
de decembro («Boletín Oficial del Estado» do 31).

Para estes efectos, considerarase que o prazo de trin-
ta días que prevén os mencionados preceptos para pre-
senta-la correspondente solicitude iniciarase o día en que
entre en vigor esta orde.

Sexto.—Os suxeitos pasivos afectados polas reduc-
cións establecidas nos puntos terceiro, cuarto e quinto
desta orde que presentaran a declaración-liquidación
final polo imposto sobre o valor engadido correspon-
dente ó ano 2002 poderán regulariza-la súa situación
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presentando solicitude de rectificación da súa autoliqui-
dación ante o delegado ou administrador da Axencia
Estatal de Administración Tributaria competente por
razón do domicilio fiscal do contribuínte, nos termos pre-
vistos na disposición adicional terceira do Real decreto
1163/1990, do 21 de setembro, polo que se regula
o procedemento para a realización de devolucións de
ingresos indebidos de natureza tributaria («Boletín Oficial
del Estado» do 25).

Estas solicitudes de rectificación poderán presentarse
a partir da entrada en vigor desta orde.

Disposición derradeira única.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de xaneiro de 2003.

MONTORO ROMERO

Secretario de estado de Facenda e director xeral da Axen-
cia Estatal de Administración Tributaria.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
1690 ORDE PRE/88/2003, do 27 de xaneiro, pola

que, para os efectos dos reais decretos leis
7/2002, do 22 de novembro, e 8/2002,
do 13 de decembro, se amplían os termos
municipais e núcleos de poboación da Comu-
nidade Autónoma de Galicia e se determinan
os correspondentes ó Principado de Asturias
e a Comunidade Autonóma de Cantabria.
(«BOE» 24, do 28-1-2003.)

A Orde PRE/3044/2002, do 3 de decembro, esta-
bleceu os termos municipais e núcleos de poboación
ós que resultaban de aplicación as medidas previstas
no Real decreto lei 7/2002, do 22 de novembro, sobre
medidas reparadoras en relación co accidente do buque
«Prestige», en cumprimento do disposto no parágrafo
terceiro do artigo 1 do citado real decreto lei.

Posteriormente a Orde PRE/3108/2002, do 9 de
decembro previu a inclusión de novos municipios das
provincias da Coruña e Pontevedra da Comunidade Autó-
noma de Galicia ós que tamén resultaban de aplicación
as medidas contidas no Real decreto lei 7/2002, do 22
de novembro, sobre medidas reparadoras en relación
co accidente do buque «Prestige».

A Delegación do Goberno en Galicia propón a inclu-
sión de determinados termos municipais costeiros da
provincia de Lugo para os efectos de que a estes lles
poidan resultar de aplicación as medidas contidas no
Real decreto lei 7/2002, do 22 de novembro, na redac-
ción dada mediante o Real decreto lei 8/2002, do 13
de decembro, polo que se amplían as medidas repa-
radoras en relación co accidente do buque «Prestige»
ás comunidades autónomas do Principado de Asturias,
Cantabria e o País Vasco, e se modifica o Real decreto
7/2002, do 22 de novembro.

Así mesmo, o Real decreto lei 8/2002, do 13 de
decembro, establece no parágrafo terceiro do seu arti-
go 1 que por orde do vicepresidente primeiro do Goberno
e ministro da Presidencia, por proposta dos delegados

do Goberno nas comunidades autónomas do Principado
de Asturias, Cantabria e País Vasco, se determinará o
ámbito territorial de aplicación das medidas en cada
unha das citadas comunidades autónomas por referencia
ós termos municipais e núcleos de poboación afectados.

Na súa virtude, por proposta dos delegados do Gober-
no en Galicia, no Principado de Asturias e Cantabria,
dispoño:

Primeiro. Para os efectos previstos no Real decreto
lei 7/2002, do 22 de novembro, sobre medidas repa-
radoras en relación co accidente do buque «Prestige»
e o Real decreto lei 8/2002, do 13 de decembro, polo
que se amplían as medidas reparadoras en relación co
accidente do buque «Prestige» ás comunidades autó-
nomas do Principado de Asturias, Cantabria e País Vasco,
e se modifica o Real decreto lei 7/2002, do 22 de novem-
bro, os termos municipais e núcleos de poboación da
Comunidade Autónoma de Galicia ós que se amplía a
aplicación das medidas contidas nos citados reais decre-
tos leis, así como os termos municipais e núcleos de
poboación afectados nas comunidades autónomas do
Principado de Asturias e de Cantabria son os que figuran
no anexo desta orde.

Segundo. Para os efectos das accións reparadoras
que van levar a cabo os departamentos ministeriais com-
petentes a que se refiren os reais decretos leis 7/2002,
do 22 de novembro, e 8/2002, do 13 de decembro,
entenderanse tamén incluídos aqueles outros para a
correcta execución das obras necesarias dos cales sexan
imprescindibles as actuaciones dos ditos departamentos.

Terceiro. Esta orde entrará en vigor o mesmo día
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de xaneiro de 2003.

RAJOY BREY

ANEXO

Relación de termos municipais e núcleos de poboación
da Comunidade Autónoma de Galicia ós que se amplía
o ámbito de aplicación do Real decreto lei 7/2002,
do 22 de novembro, e do Real decreto lei 8/2002,
do 13 de decembro, así como dos correspondentes
ó Principado de Asturias e á Comunidade Autónoma

de Cantabria

Galicia

Lugo:

Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Ribadeo, O Vicedo, Vivei-
ro, Xove.

Principado de Asturias

Avilés, Caravia, Carreño, Castrillón, Castropol, Coaña,
Colunga, Cudillero, El Franco, Gijón, Gozón, Llanes,
Muros del Nalón, Navia, Ribadedeva, Ribadesella, Soto
del Barco, Tapia de Casariego, Valdés e Villaviciosa.

Cantabria

Alfoz de Lloredo, Arnuero, Astillero El, Bárcena de
Cicero, Bareyo, Camargo, Castro Urdiales, Colindres,
Comillas, Escalante, Laredo, Liendo, Marina de Cudeyo,
Miengo, Noja, Piélagos, Ribamontán al Mar, Ruiloba, San-
ta Cruz de Bezana, Santander, Santillana del Mar, San-
toña, San Vicente de la Barquera, Suances, Valdáliga,
Val de San Vicente.


