
6800 CORRECCIÓN de erros da Lei 53/2002, do
30 de decembro, de medidas fiscais, admi-
nistrativas e da orde social. («BOE» 81,
do 4-4-2003.)

Advertidos erros na Lei 53/2002, do 30 de decembro,
de medidas fiscais, administrativas e da orde social, publi-
cada no «Boletín Oficial del Estado», suplemento número
3 en lingua galega, do 21 de xaneiro de 2003, procédese
a efectua-las oportunas rectificacións:

Na páxina 402, segunda columna, artigo 4. Dous. b’),
segunda liña, onde di: «...especiais simplificados...», debe
dicir: «especiais simplificado...».

Na páxina 404, primeira columna, artigo 4. Seis, 6.ob),
última liña, onde di: «... tales sedes, establecemento ou
domicilio ...», debe dicir: «... tales sede, establecemento
ou domicilio...».

Na páxina 430, segunda columna, artigo 15, Parte I,
Táboa de taxas e dereitos, segunda liña, onde di: «Taxa
adicional [Regra 68.3.a)]...993,11», debe dicir: «Taxa adi-
cional [Regra 68.3.a)] ...493, 11».
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Disposición adicional terceira. Anticipos por conta da

Unión Europea.

As actuacións do FEGA relacionadas coa Orde do
12 de setembro de 1996, pola que se regulan os fluxos
financeiros entre a Comunidade Europea e a Adminis-
tración xeral do Estado, seguiranse desenvolvendo den-
tro do marco establecido pola citada norma.

Disposición transitoria única. Procedemento de corres-
ponsabilidade.

O procedemento regulado no artigo 13 será aplicable
ás correccións financeiras ou rexeitamentos de finan-
ciamento comunitario correspondentes a axudas finan-
ciadas con cargo ó FEOGA-Garantía pagadas desde a
constitución dos organismos pagadores das comunida-
des autónomas.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou
inferior rango se opoñan ó establecido neste real decreto
e, en particular, o Real decreto 2206/1995, do 28 de
decembro, polo que se regulan as actuacións interad-
ministrativas relativas ós gastos da sección Garantía do
Fondo Europeo de Orientación e Garantía Agraria (FEOGA).

Disposición derradeira primeira. Competencia.

Este real decreto díctase en virtude da competencia
estatal en materia de bases e coordinación da plani-
ficación xeral da actividade económica, prevista no artigo
149.1.13.a da Constitución.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, o 14 de marzo de 2003.
JUAN CARLOS R.

O ministro de Agricultura, Pesca
e Alimentación,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

XEFATURA DO ESTADO
6799 CORRECCIÓN de erros da Lei 52/2002, do

30 de decembro, de orzamentos xerais do
Estado para o ano 2003. («BOE» 81,
do 4-4-2003.)

Advertidos erros na Lei 52/2002, do 30 de decem-
bro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2003,
publicada no «Boletín Oficial do Estado», suplemento
número 3 en lingua galega do 21 de xaneiro de 2003,
procédese a efectua-las oportunas rectificacións:

Na páxina 330, primeira columna, artigo 20, punto
un, segundo parágrafo, liña once, onde di: «O número
de prazas de militares profesionais de tropa e mariñeiría
será o necesario para alcanza-los efectivos fixados na
disposición adicional oitava desta Lei de orzamentos
xerais do Estado», debe dicir: «O número de prazas de
militares profesionais de tropa e mariñeiría será o nece-
sario para alcanza-los efectivos fixados na disposición

adicional novena desta Lei de orzamentos xerais do
Estado».

Na páxina 351, primeira columna, artigo 63, Coe-
ficiente «C4», a segunda táboa debe substituírse pola
seguinte:

Concepto Escala de valores Observacións

Valor de referencia. 2 De aplicación dunha ou
varias modalidades en
cada servicio.

Marxe de valores. 1 a 2

Tecnoloxía utiliza-
da/tecnoloxía de
referencia.

Ata + 50 % De aplicación segundo cri-
terios específicos por
servicios e bandas de
frecuencias nas modali-
dades e conceptos
afectados.

Na páxina 353, primeira columna, artigo 63, punto
un, no epígrafe 1.1.7, figura unha táboa, e na súa última
columna, «Código de modalidade», onde di: «1161,
1162, 1163, 1164, 1165 e 1166», debe dicir: «1171,
1172, 1173, 1174, 1175 e 1176».

Na páxina 356, segunda columna, artigo 63, punto
un, no epígrafe 2.2.1, figura unha táboa, e nunha das
súas columnas, na relativa ó Coeficiente «C5», o dato
da segunda fi la correspondente á frecuencia
1.000-3.000 MHz é 0,1473, en lugar de 1,1473.

Na páxina 359, primeira columna, artigo 63, punto
un, no epígrafe 3.2.2, figura unha táboa, na que os datos
deben se-los seguintes:

Coeficientes
Bandas

de frecuencias
C1 C2 C3 C4 C5

Código de
modalidade

470 a 830 MHz .. . 1 1 1,3 1,25 0,500 k 3222
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Na páxina 448, segunda columna, artigo 50. Catro,
último parágrafo, quinta liña, onde di: «... poderase uti-
liza-la participación ...», debe dicir: «... poderase auto-
riza-la participación ...». Na páxina 453, primeira colum-
na, artigo 66. Cinco, artigo 99.3, quinta liña, onde di:
«... do sector público español ...», debe dicir: «...do sector
público estatal ...».

Na páxina 456, primeira columna, artigo 71. Tres,
terceiro parágrafo, quinta liña, onde di: «... o Decreto
4650/1970, do 19 de decembro ...», debe dicir: «... O
Decreto 3650/1970, do 19 de decembro ...».

Na páxina 456, primeira columna, artigo 71, ante-
penúltimo parágrafo, onde di: «Tres. Engádese un inci-
so ...», debe dicir: «Catro. Engádese un inciso ...».

Na páxina 490, primeira columna, disposición adi-
cional décimo quinta, primeiro parágrafo, sétima liña,
onde di: «á Fundación de Formación de Euskadi ...», debe
dicir: «ó Fondo Formación Euskadi ...».

Na páxina 493, segunda columna, disposición tran-
sitoria primeira, primeiro parágrafo, décimo novena liña,
onde di: «... ó citado período impositivo ...», debe dicir:
«... ós citados períodos impositivos ...».

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA E ALIMENTACIÓN

6802 REAL DECRETO 328/2003, do 14 de marzo,
polo que se establece e regula o Plan sanitario
avícola. («BOE» 81, do 4-4-2003.)

As explotacións avícolas atópanse reguladas, desde
o punto de vista sanitario, por diversas disposicións que
incorporan directivas comunitarias e en particular polo
Real decreto 1888/2000, do 22 de novembro, polo que
se establecen as condicións de sanidade animal apli-
cables ós intercambios intracomunitarios e ás importa-
cións de aves de curral e de ovos para incubar pro-
cedentes de países terceiros, o Real decreto
2087/1994, do 20 de outubro, polo que se establecen
as condicións sanitarias de producción e comercializa-
ción de carnes frescas de aves de curral, o Real decreto
556/1998, do 2 de abril, polo que se establecen as
normas para expedi-la certificación de animais e pro-
ductos animais esixida pola normativa veterinaria, e o
Real decreto 2491/1994, do 23 de decembro, polo que
se establecen medidas de protección contra determi-
nadas zoonoses e determinados axentes productores de
zoonoses, procedentes dos animais e productos de orixe
animal, co fin de evita-las infeccións e intoxicacións pro-
cedentes dos alimentos.

Sen prexuízo diso, faise necesario establecer e regular
con carácter básico un plan sanitario das explotacións
avícolas en todo o territorio nacional no que se teñan
en conta tódalas fases, desde a instalación dunha explo-
tación, pasando polo seu funcionamento, ata o trans-
porte dos animais, sempre baixo a óptica duns controis
que permitan asegura-lo debido estado sanitario das
explotacións e, xa que logo, das aves de curral, xa se
destinen ó consumo humano, xa á reproducción, así
como a producción de ovos.

Na elaboración desta disposición foron consultadas
as comunidades autónomas e os sectores afectados.

Este real decreto díctase ó abeiro do disposto no
artigo 149.113.ª e 16.ª da Constitución, que lle atribúe
ó Estado a competencia exclusiva en materia de bases
e coordinación da planificación xeral da actividade eco-

nómica, e de bases e coordinación xeral da sanidade,
respectivamente.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación e logo de deliberación do
Consello de Ministros na súa reunión do día 14 de marzo
de 2003,

D I S P O Ñ O :

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto.

Este real decreto ten por obxecto o establecemento
e a regulación, con carácter básico, dun plan sanitario
avícola en todo o territorio nacional.

Artigo 2. Definición.

Para os efectos do previsto neste real decreto, serán
de aplicación as definicións contidas no artigo 2 do Real
decreto 1888/2000, do 22 de novembro, polo que se
establecen as condicións de sanidade animal aplicables
ós intercambios intracomunitarios e ás importacións de
aves de curral e de ovos para incubar procedentes de
países terceiros.

Así mesmo entenderase por:

a) Autorización sanitaria: acto administrativo polo
que a autoridade competente resolve favorablemente
unha solicitude de instalación dunha explotación avícola,
que cumpra coas garantías de sanidade animal esta-
blecidas neste real decreto.

b) Manda de aves de curral reproductoras: a inte-
grada, como mínimo, por 250 aves (Gallus gallus), man-
tidas ou criadas nunha soa explotación, para a produc-
ción de ovos para incubar.

c) Mostra oficial: mostra tomada pola autoridade
competente, ou baixo a súa supervisión, para a análise
dun axente zoonótico ou de calquera outro tipo e que
levará unha referencia á especie, tipo, cantidade reco-
llida, método empregado e procedencia do animal ou
do producto de orixe animal, e será tomada sen previo
aviso.

d) Cría protexida: a forma de cría consistente na
aplicación ou incorporación de medidas de bioseguri-
dade para protexe-los animais da contaminación externa
e evita-la difusión de enfermidades.

e) Enfermidades de comunicación anual: de confor-
midade co Real decreto 2459/1996, do 2 de decembro,
polo que se establece a lista de enfermidades de animais
de declaración obrigatoria e se dá a normativa para a
súa notificación, serán: bronquite infecciosa aviar; bursite
infecciosa (enfermidade de Gumboro); clamidiose aviar;
cólera aviar; enfermidade de Marek; enterite viral do
parrulo; hepatite viral do parrulo; laringotraqueíte infec-
ciosa aviar; micoplasmose (M. gallisepticum); pulorose
(Salmonella pullorum); tifose aviar (Salmonella gallina-
rum); e varíola aviar.

f) Autoridade competente: os órganos competentes
das comunidades autónomas.

g) Veterinario oficial: o veterinario designado polos
órganos competentes das comunidades autónomas.

h) Veterinario habilitado: o veterinario encargado
polos órganos competentes das comunidades autóno-
mas, e baixo a responsabilidade destas, da realización
das actuacións previstas para o efecto neste real decreto.


