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vidas de degradación de que se dispoña. Débese
mencionar, así mesmo, a capacidade da substancia
ou dos compoñentes pertinentes dun preparado
para degradarse nas depuradoras de augas resi-
duais.

4. Potencial de bioacumulación.

Capacidade da substancia para acumularse nos
seres vivos e pasar ó longo da cadea alimentaria,
en relación co seu Kow e FBC, se se dispón destes
datos.

A información á que se fai referencia nos epí-
grafes XII.2, XII.3 e XII.4 non se pode dar para
o preparado porque depende das substancias. Polo
tanto, debe darse, cando se dispoña dela e sexa
apropiado, en relación con cada substancia do pre-
parado que deba figurar na ficha de datos de segu-
ridade, conforme as normas do epígrafe II deste
anexo.

5. Outros efectos nocivos.

Incluí-los datos dispoñibles sobre outros efectos
nocivos no ambiente como, por exemplo, capaci-
dade de esgotamento da capa de ozono, de for-
mación fotoquímica de ozono ou de quentamento
da Terra.

Débese facilitar información relativa ó ambiente
noutros epígrafes da ficha de datos de seguridade
e, en particular, asesoramento sobre a vertedura
controlada, medidas en caso de vertedura acciden-
tal, transporte e consideracións sobre a eliminación,
nos epígrafes VI, VII, XIII, XIV e XV.

XIII. Consideracións relativas á eliminación
Se a eliminación da substancia (excedentes ou

residuos resultantes da súa utilización previsible)
representa un perigo, débese facilitar unha descri-
ción destes residuos, así como información sobre
o xeito de manipulalos sen perigo.

Indica-los métodos apropiados de eliminación da
substancia, así como dos eventuais envases con-
taminados (incineración, reciclaxe, vertedura con-
trolada, etc.).

Mencionar toda disposición comunitaria relacio-
nada coa eliminación de residuos. Na falta de dis-
posicións comunitarias, sería conveniente recordar-
lle ó usuario que pode haber disposicións nacionais,
autonómicas ou locais vixentes.

XIV. Información relativa ó transporte
Indica-las eventuais precaucións especiais que

o usuario deba coñecer ou tomar, en relación co
transporte dentro e fóra das súas instalacións. Can-
do corresponda, debe proporcionarse información
sobre a clasificación do transporte en relación coas
normas sobre os distintos modos de transporte:
IMDG (Código Marítimo Internacional de Mercado-
rías Perigosas), ADR (Acordo Europeo Relativo ó
Transporte Internacional de Mercadorías Perigosas
por Estrada), RID (Regulamento Internacional sobre
o Transporte de Mercadorías Perigosas por Ferro-
carril), ICAO/IATA (Instruccións Técnicas para o
Transporte sen Riscos de Mercadorías Perigosas
por Vía Aérea) e ADN (Disposicións Europeas Rela-
tivas ó Transporte Internacional de Mercadorías
Perigosas por Vías Navegables Interiores). Nesta
información poderían incluírse aspectos como os
seguintes: número ONU, clase, nome propio do
transporte, grupo de clasificación, contaminante
mariño e outra información pertinente.

A documentación obrigatoria para o transporte
das mercadorías suxeitas ás normas citadas no

parágrafo anterior descríbese no punto 5.4.1 destas
normas (Documento de transporte de mercadorías
perigosas).

XV. Información regulamentaria

Débese da-la información relativa á saúde, á
seguridade e ó ambiente que figure na etiqueta
conforme este regulamento.

Se a substancia a que se refire a ficha de datos
de seguridade é obxecto de disposicións particu-
lares en materia de protección do home ou do
ambiente, esixidas en virtude do Real decreto
1406/1989, do 10 de novembro, polo que se impo-
ñen limitacións á comercialización e ó uso de certas
substancias e preparados perigosos, as ditas dis-
posicións deberanse citar na medida do posible.

Así mesmo, e sempre que sexa posible, deberase
mencionar calquera outra norma que aplique as
disposicións particulares mencionadas no epígrafe
anterior.

XVI. Outra información

Indicar calquera outra información que o pro-
vedor considere importante para a saúde e a segu-
ridade do usuario, así como para a protección do
ambiente; por exemplo: lista de frases R pertinen-
tes, co texto completo de tódalas frases R recollidas
nos epígrafes II e III da ficha de datos de seguridade,
consellos relativos á formación, restriccións reco-
mendadas da utilización (por exemplo, recomen-
dacións do provedor non impostas por lei), outra
información (referencias escritas ou punto de con-
tacto técnico), fontes dos principais datos utilizados
para elabora-la ficha; en caso de que se revise a
ficha de datos de seguridade, indicar claramente
a información que se engadise, suprimise ou revi-
sase (salvo que se indicase noutra parte).»

2212 REAL DECRETO 100/2003, do 24 de xaneiro,
polo que se modifica o Real decreto
1911/2000, do 24 de novembro, polo que
se regula a destrucción dos materiais especi-
ficados de risco en relación coas encefalopatías
esponxiformes transmisibles. («BOE» 30,
do 4-2-2003.)

Mediante o Real decreto 1911/2000, do 24 de
novembro, polo que se regula a destrucción dos mate-
riais especificados de risco en relación coas encefalo-
patías esponxiformes transmisibles, establecéronse as
condicións nas que se deben extrae-los ditos materiais,
así como as condicións de recollida e transporte e de
autorización das industrias que leven a cabo a trans-
formación deles para a súa posterior eliminación.

Tralos progresos na investigación da encefalopatía
esponxiforme bovina, no seu dictame do 29 de xuño
de 2001 sobre o tecido adiposo asociado ó tubo dixes-
tivo dos bovinos, ovinos e caprinos, o comité director
sinalou que podería darse unha infecciosidade potencial
nos nervios mesentéricos e nos ganglios linfáticos
mesentéricos situados cerca da arteria mesentérica dos
bovinos. Posto que posiblemente resulte inviable super-
visa-la extracción desta parte concreta, todo o mesen-
terio dos bovinos debería considerarse material espe-
cificado de risco (MER). Na súa virtude, mediante o Regu-
lamento (CE) n.o 270/2002 da Comisión, do 14 de
febreiro de 2002, polo que se modifican o Regulamento
(CE) n.o 999/2001, do Parlamento Europeo e do Con-
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sello, no referente ós materiais especificados de risco
e ó control epidemiolóxico das encefalopatías esponxi-
formes transmisibles , e o Regulamento (CE)
n.o 1326/2001, no referente á alimentación animal e
á comercialización de animais das especies ovina e capri-
na e dos seus productos, incluíuse o mesenterio como
material especificado de risco.

Sen prexuízo da directa aplicación do citado regu-
lamento, faise preciso modificar, por tanto, o Real decreto
1911/2000, no que se refire ós tecidos e partes dos
animais considerados MER, así como ós lugares en que
se poderá proceder á súa extracción.

Esta disposición, en fase de proxecto, foi sometida
a consulta das comunidades autónomas e dos sectores
afectados.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación e da ministra de Sanidade
e Consumo, de acordo co Consello de Estado e logo
de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión
do día 24 de xaneiro de 2003,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modif icación do Real decreto
1911/2000, do 24 de novembro.

O Real decreto 1911/2000, do 24 de novembro, polo
que se regula a destrucción dos materiais especificados
de risco en relación coas encefalopatías esponxiformes
transmisibles, modifícase da seguinte forma:

1. O punto 2 do artigo 1 substitúese polo seguinte
texto:

«2. Para os efectos deste real decreto, entén-
dese por material especificado de risco os tecidos
e órganos que se establecen no anexo IV.»

2. Engádese un punto 3 ó artigo 1, co seguinte
contido:

«3. Cando os materiais especificados de risco
non se extraesen de animais mortos, as partes do
cadáver que conteñan os materiais especificados
de risco, ou o cadáver enteiro, trataranse como
materiais especificados de risco.»

3. Os puntos 1 e 2 do artigo 4 substitúense polos
seguintes:

«1. O material especificado de risco, definido
no punto 2 do artigo 1, será extraído baixo super-
visión da autoridade competente:

a) En matadoiros.
b) En salas de despezamento, cando se trate

da columna vertebral de bovinos. A extracción rea-
lizarase segundo o establecido na Orde do 26 de
xullo de 2001, para a aplicación do anexo XI do
Regulamento (CE) n.o 999/2001 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 22 de maio de 2001,
polo que se establecen disposicións para a pre-
vención, o control e a erradicación de determinadas
encefalopatías esponxiformes.

c) Nas fábricas ou instalacións de transforma-
ción de alto risco a que se refire o artigo 3 do
Real decreto 2224/1993, do 17 de decembro,
sobre normas sanitarias de eliminación e transfor-
mación de animais mortos e desperdicios de orixe
animal e protección fronte a axentes patóxenos en
pensos de orixe animal. Estes establecementos
deberán ter sido autorizados para tal efecto pola
autoridade competente.

Non obstante, permitirase:

a) A extracción da medula espinal de ovinos
e caprinos en salas de despezamento expresamen-
te autorizadas para tal efecto pola autoridade com-
petente, sempre que conten cun protocolo de
actuación concreta que garanta a seguridade das
ditas operacións e a completa retirada dela para
a súa correcta destrucción.

b) A extracción da columna vertebral das
canais ou partes das canais en puntos de venda
ó consumidor expresamente autorizadas, supervi-
sadas e rexistradas para tal efecto pola autoridade
competente. A extracción realizarase segundo o
establecido na Orde do 26 de xullo de 2001 antes
citada.

2. O material especificado de risco, definido
no punto 2 do artigo 1, deberá ser tinxido ou, cando
proceda, marcado inmediatamente despois da súa
extracción, baixo a supervisión da autoridade com-
petente.»

4. A alínea a) do punto 1 do artigo 9 substitúese
polo seguinte texto:

«a) Número de animais ós que se extraeu mate-
rial especificado de risco ou, se é o caso, o número
de cadáveres de animais ós que se refire o artigo 1,
punto 3, deste real decreto, detallados por espe-
cies.»

5. A disposición derradeira primeira substitúese
polo texto seguinte:

«Disposición derradeira primeira. Facultade de
desenvolvemento e modificación.

Autorízase os ministros de Agricultura, Pesca e
Alimentación e de Sanidade e Consumo para dictar,
no ámbito das súas competencias, cantas dispo-
sicións sexan necesarias para o desenvolvemento
e aplicación deste real decreto, así como para modi-
fica-lo anexo IV para a súa adaptación á normativa
comunitaria.»

6. Engádese un anexo IV, co seguinte contido:

«ANEXO IV

Material especificado de risco

a) O cranio, incluídos o encéfalo e os ollos, as
amígdalas, a columna vertebral, excluídas as vér-
tebras caudais, as apófises transversas das vérte-
bras lumbares e torácicas e as ás do sacro, pero
incluídos os ganglios da raíz dorsal e a medula espi-
nal dos bovinos de máis de doce meses de idade,
e os intestinos, desde o duodeno ata o recto, e
o mesenterio, dos bovinos de calquera idade.

b) O cranio, incluído o encéfalo e os ollos, as
amígdalas e a medula espinal dos ovinos e caprinos
de máis de doce meses de idade ou na enxiva
dos cales fixese erupción un incisivo definitivo, así
como o bazo dos ovinos e caprinos de tódalas
idades.»

Disposición derrogatoria única. Derrogación norma-
tiva.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou
inferior rango se opoñan ou sexan incompatibles co esta-
blecido neste real decreto.
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Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, o 24 de xaneiro de 2003.
JUAN CARLOS R.

O vicepresidente primeiro do Goberno
e ministro da Presidencia,
MARIANO RAJOY BREY

MINISTERIO DE FACENDA
2308 ORDE HAC/157/2003, do 30 de xaneiro,

pola que se eleva o límite exento da obriga
de achegar garantía nas solicitudes de apra-
zamento ou fraccionamento a 6.000 euros.
(«BOE» 31, do 5-2-2003.)

A Orde do 17 de abril de 1991 («Boletín Oficial del
Estado» do 29), ó abeiro do disposto no artigo 61.4
letra a) da Lei xeral tributaria, desenvolvido polo arti-
go 53.5 do Regulamento xeral de recadación aprobado
polo Real decreto 1684/1990, do 20 de decembro («Bo-
letín Oficial del Estado» do 3 de xaneiro de 1991), fixou
a contía das débedas para o aprazamento ou fraccio-
namento das cales non era esixible garantía ningunha,
en 500.000 pesetas.

Posteriormente, a Orde ministerial do 10 de decem-
bro de 1998 («Boletín Oficial del Estado» do 22), que
derrogou a orde anteriormente citada, seguiu mantendo
o equivalente a 3.005,06 euros como límite exento da
prestación de garantías en relación con aquelas débedas
para o pagamento das cales se solicitase aprazamento
ou fraccionamento. É, pois, evidente que o tempo trans-
corrido fai necesaria a actualización do dito importe, se
se quere seguir atendendo á finalidade última da exen-
ción prevista, que non é só a axilización do procedemento
de xestión de tales solicitudes, senón tamén o outorgar
facilidades ó contribuínte para o cumprimento en tempo
das súas obrigas tributarias, ante dificultades conxun-
turais de tesourería.

Por outra parte, o impulso á xestión automatizada,
que en concordancia co disposto no artigo 45 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento adminis-
trativo común, foi asumido e desenvolvido amplamente
pola Axencia Estatal de Administración Tributaria,
mediante o emprego e aplicación de técnicas e medios
electrónicos, informáticos e telemáticos en tódolos pro-
cedementos tributarios que así o permitiron, avanzaría
indubidablemente se se lle facilitase a un importante
número de contribuíntes, ampliando o límite exento de
garantías, a presentación telemática das solicitudes de
aprazamento e fraccionamento de pagamento.

Considerando as razóns expostas, e facendo uso das
competencias conferidas en virtude do establecido nos
artigos 61.4 da Lei xeral tributaria e 53.5 do Regula-
mento xeral de recadación, dispoño:

Primeiro. Ámbito de aplicación.—Esta orde será de
aplicación ás solicitudes de aprazamento e fracciona-
mento de pagamento das débedas tributarias xestiona-
das pola Axencia Estatal de Administración Tributaria,
ou a recadación das cales en período executivo lles
corresponda ós órganos de recadación desta, con exclu-
sión das débedas a que se refire o Regulamento CEE
2913/1992, do 12 de outubro, polo que se aproba o

Código aduaneiro comunitario, que se regularán polo
disposto no dito regulamento.

Segundo. Exención de garantías.—Non se esixirán
garantías para as solicitudes de aprazamento e fraccio-
namento de pagamento das débedas a que se refire
a disposición anterior da presente orde, cando o seu
importe en conxunto non exceda de 6.000 euros e se
encontren tanto en período voluntario como en período
executivo de pagamento, sen prexuízo do mantemento,
neste último caso, das trabas existentes sobre bens e
dereitos do debedor no momento da presentación da
solicitude.

Para efectos da determinación da contía sinalada acu-
mularanse no momento da solicitude, tanto as débedas
a que se refire a propia solicitude como calquera outra
do mesmo debedor para as que se solicitase e non se
resolvese o aprazamento ou fraccionamento, así como
o importe dos vencementos pendentes de ingreso das
débedas aprazadas ou fraccionadas, agás que estean
debidamente garantidas.

Terceiro.—A presentación, tramitación e resolución
das solicitudes de aprazamento e fraccionamento a que
se refire a presente orde poderá realizarse por vía tele-
mática, nos termos que para o efecto estableza a Direc-
ción Xeral da Axencia Estatal de Administración Tribu-
taria, sendo competentes para a súa resolución os dele-
gados desta.

Disposición transitoria.

As solicitudes de aprazamento e fraccionamento en
tramitación á entrada en vigor desta orde seguiranse
rexendo polo establecido na normativa vixente á data
de presentación da correspondente solicitude.

Disposición derrogatoria.

Queda derrogado o punto oitavo da Orde do 10 de
decembro de 1998 («Boletín Oficial del Estado» do 22)
pola que se desenvolven determinados artigos do Regu-
lamento xeral de recadación, sobre competencias dos
órganos da Axencia Estatal de Administración Tributaria,
e se modifica a Orde do 2 de xuño de 1994.

Disposición derradeira.

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

Madrid, 30 de xaneiro de 2003.

MONTORO ROMERO

Ilmo. Sr. Director Xeral de Tributos e Ilmo. Sr. Director
Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
2408 REAL DECRETO 103/2003, do 24 de xaneiro,

polo que se aproba o Plan Hidrolóxico de Gali-
cia-Costa. («BOE» 32, do 6-2-2003.)

O punto 1 do artigo 40 do texto refundido da Lei
de augas, aprobado polo Real decreto lexislativo
1/2001, do 20 de xullo, define os obxectivos da pla-
nificación hidrolóxica, e o seu punto 2 dispón que esta
se levará a cabo a través dos plans hidrolóxicos de bacía
e do Plan Hidrolóxico Nacional.


