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lació fiscal espanyola respecte dels procediments 
fiscals de l’Administració Tributària.

Per donar fe de tot això, els signataris, deguda-
ment autoritzats a l’efecte, han signat i segellat el 
present Protocol.

Fet en doble exemplar a Madrid, el 29 de juny de 
2006, en les llengües espanyola, francesa i anglesa; 
tots els textos són igualment autèntics. En cas de 
divergència en la interpretació, aquesta s’ha de 
resoldre d’acord amb el text en llengua anglesa.» 

Pel Govern del Regne
d’Espanya,

Pel Consell Federal
 Suís,

Carlos Ocaña y Pérez de Tudela Armin Ritz

Secretari d’Estat d’Hisenda 
i Pressupostos

Ambaixador de Suïssa 
a Espanya

 Article 7.

1. Els governs dels estats contractants s’han de noti-
ficar entre si, per via diplomàtica, el compliment dels 
procediments interns que preveu la seva legislació per a 
l’entrada en vigor del present Protocol de modificació.

2. El Protocol de modificació entra en vigor tres 
mesos després de la data de la recepció de l’última de les 
notificacions a les quals es refereix l’apartat 1 i les seves 
disposicions tenen efecte:

a) En el cas d’impostos de meritació periòdica, res-
pecte dels impostos sobre la renda o sobre el patrimoni 
corresponents a qualsevol exercici fiscal que comenci a 
partir de la data en què el Protocol de modificació entri en 
vigor;

b) En relació amb els restants impostos, en la data 
en què el Protocol de modificació entri en vigor.

3. No obstant el que disposa l’apartat 2, el present 
Protocol de modificació no té efecte:

(i) en relació amb els articles 1 i 2 del present Proto-
col de modificació, abans de la data d’aplicació de l’Acord 
entre la Comunitat i la Confederació Suïssa relatiu a 
l’establiment de mesures equivalents a les que preveu la 
Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat 
dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament 
d’interessos;

(ii) en relació amb l’article 3 del present Protocol de 
modificació, abans de l’endemà de l’expiració del període 
transitori de sis anys que comença en la data d’inici de 
l’aplicació de l’Acord esmentat en el subapartat (i) anterior.

4. L’intercanvi d’informació és efectiu per als casos 
de frau fiscal o infracció equivalent en què s’incorri des-
prés de la data de la signatura del present Protocol de 
modificació.

Per donar fe de tot això, els signataris, degudament 
autoritzats a l’efecte, han signat i segellat el present Proto-
col de modificació.

Fet en doble exemplar a Madrid, el 29 de juny
de 2006, en les llengües espanyola, francesa i anglesa; 
tots els textos són igualment autèntics. En cas de diver-
gència en la interpretació, aquesta s’ha de resoldre 
d’acord amb el text en llengua anglesa. 

Pel Govern del Regne d’Espanya, Pel Consell Federal Suís,

Carlos Ocaña y Pérez de Tudela Armin Ritz

Secretari d’Estat d’Hisenda 
i Pressupostos

Ambaixador de Suïssa a Espanya

l’última notificació encreuada entre les parts per via diplomà-
tica, de compliment dels procediments interns que pre-
veuen les seves respectives legislacions, d’acord amb el 
que estableix l’article 7.2.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 9 de març de 2007.–El secretari general tècnic 

del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Francisco 
Fernández Fábregas. 

 6420 CORRECCIÓ d’errors de les Esmenes de 2004 a 
l’Annex del Protocol de 1978, relatiu al Conveni 
internacional per prevenir la contaminació pels 
vaixells, 1973 (Annex I revisat del MARPOL 
73/78) (publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
de 17 i 18 d’octubre de 1984), aprovades el 15 
d’octubre de 2004 mitjançant la Resolució 
MEPC 117(52). («BOE» 74, de 27-3-2007.)

Per notificació del secretari general de l’Organització 
Marítima Internacional de data 5 de febrer de 2007 es 
comunica que s’ha detectat un error en l’entrada en vigor 
de les Esmenes de 2004 a l’Annex del Protocol de 1978, 
relatiu al Conveni internacional per prevenir la contami-
nació pels vaixells, 1973 (Annex I revisat del MARPOL 
73/78) (publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» de 17 i 18 
d’octubre de 1984), aprovades el 15 d’octubre de 2004 
mitjançant la Resolució MEPC 117(52), publicades en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» núm. 38, de 13.2.2007, i en el 
suplement en català núm. 6, de 16 de febrer de 2007.

A continuació se’n transcriu la rectificació oportuna:

Les presents Esmenes van entrar en vigor de manera 
general i per a Espanya l’1 de gener de 2007 de conformi-
tat amb el que estableix l’article 16 2) g) ii), excepte per als 
Estats Units, Finlàndia i Austràlia de conformitat amb 
l’article 16 2) f) iii) del Conveni de 1973.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 1 de març de 2007.–El secretari general tècnic 

del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Francisco 
Fernández Fábregas. 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 6421 ORDRE APA/718/2007, de 15 de març, per la 
qual es modifiquen els annexos de l’Ordre de 
22 de març de 1994, relativa a la lluita contra la 
necrosi bacteriana de la patata, en aplicació de 
la Directiva 93/85/CEE del Consell de les Comu-
nitats Europees. («BOE» 74, de 27-3-2007.)

L’organisme nociu, Clavibacter michiganensis (Smith) 
Davis et al. ssp. sepedonicus és la causa de la malaltia 
denominada necrosi bacteriana de la patata i representa 
una greu amenaça per a les produccions d’aquests tuber-
cles.

La Directiva 93/85/CEE del Consell, de 4 d’octubre de 
1993, relativa a la lluita contra la necrosi bacteriana de la 
patata, estableix les mesures detallades que s’han 

 El present Protocol entra en vigor l’1 de juny
de 2007, tres mesos després de la data de recepció de 
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d’adoptar en el si de la Comunitat per a la lluita contra 
aquest organisme nociu, i es va incorporar a l’ordenament 
jurídic espanyol per l’Ordre de 22 de març de 1994, rela-
tiva a la lluita contra la necrosi bacteriana de la patata, en 
aplicació de la Directiva 93/85/CEE del Consell de les 
Comunitats Europees. Aquestes mesures tenen com a 
finalitat localitzar l’organisme i determinar-ne la distribu-
ció, impedir-ne l’aparició i, en cas que l’aparició tingui 
lloc, evitar que es propagui i combatre’l amb la finalitat 
d’eradicar-lo.

Tenint en compte que els últims anys el coneixement 
d’aquesta malaltia i els seus mètodes de detecció i identi-
ficació han avançat considerablement i que l’experiència 
adquirida en el seguiment i la lluita contra aquest orga-
nisme aconsellen revisar determinades disposicions tèc-
niques relacionades amb les mesures de control, s’han 
modificat els annexos de la dita Directiva mitjançant la 
Directiva 2006/56/CE de la Comissió, de 12 de juny de 
2006, per la qual es modifiquen els annexos de la Direc-
tiva 93/85/CEE del Consell, relativa a la lluita contra la 
necrosi bacteriana de la patata.

En conseqüència, mitjançant aquesta Ordre s’incorpora a 
l’ordenament intern la Directiva 2006/56/CE de la Comissió, 
de 12 de juny de 2006.

En l’elaboració de la present disposició han estat con-
sultades les comunitats autònomes i les entitats represen-
tatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació dels annexos de l’Ordre de 
22 de març de 1994, relativa a la lluita contra la 
necrosi bacteriana de la patata, en aplicació de la 
Directiva 93/85/CEE del Consell de les Comunitats 
Europees.

Els annexos de l’Ordre de 22 de març de 1994, relativa 
a la lluita contra la necrosi bacteriana de la patata, en apli-
cació de la Directiva 93/85/CEE del Consell de les Comuni-
tats Europees, se substitueixen pels que figuren com a 
annex de la present Ordre.

Disposició final primera. Títol competencial.

La present Ordre es dicta a l’empara de l’article 
149.1.13a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la 
competència exclusiva sobre les bases i coordinació de 
la planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor el dia 1 d’abril de 2007.

Madrid, 15 de març de 2007.–La ministra d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, Elena Espinosa Mangana. 
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ANNEX

«ANNEX I

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et
al. ssp. sepedonicus

ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL MÈTODE

Clavibacter michiganensis 
sepedonicus
patata,

Clavibacter michiganensis 
sepedonicus (C. m sepedonicus).

PRINCIPIS GENERALS

C. m sepedonicus

C. m.
sepedonicus

amb C. m sepedonicus

C. m
sepedonicus.

C. m sepedonicus
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C. m sepedonicus.

Tubercle(s) o planta(es) de patata amb símptomes 

sospitosos de la necrosi bacteriana (1)

Tubercle(s) o planta(es) de patata amb símptomes 

sospitosos de la necrosi bacteriana (1)

PROVES DE DIAGNÒSTIC RÀPID (2)PROVES DE DIAGNÒSTIC RÀPID (2)

PROVA BÀSICA D’AÏLLAMENT (3)PROVA BÀSICA D’AÏLLAMENT (3)

Colònies amb morfologia típica (4)Colònies amb morfologia típica (4)

C. m. subsp. sepedonicus no detectat

Mostra no infectada per
C. m. subsp. sepedonicus

C. m. subsp. sepedonicus no detectat

Mostra no infectada per
C. m. subsp. sepedonicus

NO (5)NO (5)

SÍSÍ

PROVA DE PATOGENICITAT (7)PROVA DE PATOGENICITAT (7)PROVES D’IDENTIFICACIÓ (6)PROVES D’IDENTIFICACIÓ (6)

a C. m. subsp. sepedonicusa C. m. subsp. sepedonicus

Mostra no infectada per
C. m. subsp. sepedonicus

Mostra no infectada per
C. m. subsp. sepedonicus

NONO

SÍSÍ

Mostra infectada per
C. m. subsp. sepedonicus

Mostra infectada per
C. m. subsp. sepedonicus

C. m. sepedonicus
9.
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Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

Principi

C. m sepedonicus

3

Mostra de tubercles de patata (1)Mostra de tubercles de patata (1)

Extracció i concentració del patogen (2)Extracció i concentració del patogen (2)

PROVES BÀSIQUES DE SELECCIÓ (3)

Prova IF (4)/Prova PCR test (5)/Prova FISH (6)

PROVES BÀSIQUES DE SELECCIÓ (3)

Prova IF (4)/Prova PCR test (5)/Prova FISH (6)

Primera prova de selecció (3)Primera prova de selecció (3)

C. m. subsp. sepedonicus no detectada

Mostra no infectada per
C. m. subsp. sepedonicus

C. m. subsp. sepedonicus no detectada

Mostra no infectada per
C. m. subsp. sepedonicus

NegativaNegativa

PositivaPositiva

Segona prova de selecció (3)Segona prova de selecció (3)

C. m. subsp. sepedonicus not detected

sample not infected by
C. m. subsp. sepedonicus

C. m. subsp. sepedonicus not detected

sample not infected by
C. m. subsp. sepedonicus

NegativaNegativa

PositivaPositiva

Aïllament selectiu (7) i bioassaig (8)Aïllament selectiu (7) i bioassaig (8)

Colònies amb morfologia típica (9)Colònies amb morfologia típica (9)

C. m. subsp. sepedonicus no detectada

Mostra no infectada per
C. m. subsp. sepedonicus

C. m. subsp. sepedonicus no detectada

Mostra no infectada per
C. m. subsp. sepedonicus

NO (10)NO (10)

SÍSÍ

PROVA D’IDENTIFICACIÓ (11)PROVA D’IDENTIFICACIÓ (11) PROVA DE PATOGENICITAT (12)PROVA DE PATOGENICITAT (12)

C. m. subsp. sepedonicusC. m. subsp. sepedonicus

Mostra no infectada per
C. m. subsp. sepedonicus

Mostra no infectada per
C. m. subsp. sepedonicus

NONO

Mostra infectada per
C. m. subsp. sepedonicus

Mostra infectada per
C. m. subsp. sepedonicus

SÍSÍ
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C. m. sepedonicus.

m. sepedonicus

m. sepedonicus
(Solanum melongena). 

C. m. sepedonicus

m. sepedonicus
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Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

(1)(1)

Extracció i concentració del patogen (2)Extracció i concentració del patogen (2)

PROVES BÀSIQUES DE SELECCIÓ (3)

Aïllament selectiu (4)/Prova IF (5)/Prova PCR (6)/Prova FISH (7)

Prova auxiliar opcional: bioassaig (8)

PROVES BÀSIQUES DE SELECCIÓ (3)

Aïllament selectiu (4)/Prova IF (5)/Prova PCR (6)/Prova FISH (7)

Prova auxiliar opcional: bioassaig (8)

Totes les proves negativesTotes les proves negativesColònies amb morfologia típica (4) després de 

l’aïllament

Colònies amb morfologia típica (4) després de 

l’aïllament

C. m. subsp. sepedonicus no detectada

Mostra no infectada per
C. m. subsp. sepedonicus

C. m. subsp. sepedonicus no detectada

Mostra no infectada per
C. m. subsp. sepedonicus

NO (9)NO (9)

SÍSÍ

PROVES D’IDENTIFICACIÓ (10)PROVES D’IDENTIFICACIÓ (10) PROVA DE PATOGENICITAT (11)PROVA DE PATOGENICITAT (11)

C. m. subsp. sepedonicusC. m. subsp. sepedonicus

Mostra no infectada per
C. m. subsp. sepedonicus

Mostra no infectada per
C. m. subsp. sepedonicusNONO

SÍ

Mostra infectada per
C. m. subsp. sepedonicus

C. m. sepedonicus
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DE NECROSI BACTERIANA

Ralstonia solanacearum

n

3. PREPARACIÓ DE LA MOSTRA

Nota:

Ralstonia solanacearum.

n).

Nota:
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Nota:

de C. m sepedonicus Ralstonia
solanacearum

C. m sepedonicus es 

Nota: C. m.
sepedonicus
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Nota:

C. m sepedonicus

5

C. m sepedonicus

n).

C. m sepedonicus
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C. m
sepedonicus

n). 



Suplement núm. 12 Dimecres 28 març 2007 1639

  

C. m.  sepedonicus.

3

3

Nota: C. m.
sepedonicus

3

C. m sepedonicus

C. m. sepedonicus.

5

C. m sepedonicus

C. m sepedonicus

et al.,

3).
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C. m sepedonicus

C. m sepe-
donicus



Suplement núm. 12 Dimecres 28 març 2007 1641

  

C. m sepedonicus

C. m sepedonicus,

3 

3

C. m sepedonicus,

mètode.

Nota:

3 C. m sepedonicus

d’ADN.

C. m
sepedonicus,

C. m sepedonicus

C. m.
sepedonicus

PCR.

Per evitar qualsevol possible contaminació, preparar 
els controls positius en un entorn diferent al de les 
mostres que s’hagin de sotmetre a prova.

PCR.
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viscosa.

3

C. m sepedonicus

C. m sepedonicus
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Nota:

C. m sepedonicus

C. m sepedonicus

Nota:
3

C. m
sepedonicus

de C. m sepedonicus

5

C. m sepedonicus i, 

C. m.
sepedonicus

C. m. sepedonicus

C. m sepedonicus

Ralstonia solanacearum,
Erwinia carotovora carotovora i E. carotovora

atroseptica, Erwinia chrysanthemi, Phoma 
exigua foveata
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Erwinia chrysanthemi

C. m.  sepedonicus

Erwinia chrysanthemi
C. m.

sepedonicus

C. m
sepedonicus d’Erwinia ssp.

C.
m sepedonicus

C. m sepedonicus

C. m sepedonicus

C. m sepedonicus
C. m sepedonicus

C. m sepedonicus.

C. m sepedonicus

Nota:
C. m

sepedonicus
C. m.

sepedonicus

C. m sepedonicus es pot 

de patates.

C. m.
sepedonicus

de C. m sepedonicus

Nota:
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C. m.
sepedonicus

Nota:
C. m sepedonicus

3 a 5 dies.

C. m sepedonicus

C. m. sepedonicus

C. m. sepedonicus

)

C.
m Sepedonicus,

C.
m sepedonicus

et al

de C. m sepedonicus

Proves Resultat esperat

C. m
sepedonicus

et al
et al

C.
m sepedonicus
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Apèndix 1

n

C. m. sepedonicus.

C. m
sepedonicus.

de C. m sepedonicus.

C. m  sepedonicus.
Curtobacterium, Arthrobacter

i Micrococcus,

spp. Clavibacter
C. m  sepedonicus

(Smith et al

PATOGENICITAT

C. m.
sepedonicus

C. m sepedonicus s’ha de 
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Apèndix 2

de C. m sepedonicus

de C. m sepedonicus.

C. m
sepedonicus
agitació.

C. m
sepedonicus

d’assaig.

C.
m sepedonicus

Apèndix 3

Tampó d’extracció (tampó fosfat 50 mm, pH 7,0)

agitació.

Na
PO

Tampó IF-Tween

Solució de glicerol amb tampó fosfat, pH 7,6

Na

Tampó d’extracció (tampó fosfat 10 mm, pH 7,2)

Na
PO

Tampó IF [tampó fosfat salí (PBS) 10 mm, pH 
7,2]

Na
PO
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Apèndix 4

s = i

Apèndix 5

C. m
sepedonicus

Agar nutritiu (NA)

Agar de dextrosa nutritiu (NDA)

Agar de llevat, peptona, glucosa (YPGA)

Medi de sals minerals, extracte de llevat (YGM)

PO
MgSO

MnSO

Medi MTNA

PO

MgSO
MnSO

Nota:

Medi NCP-88

PO
MgSO

Nota:
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Apèndix 6

Nota:
3 C.

m  sepedonicus Encebadors oligonucleòtids

C. m sepedonicus

Mescla per a la reacció PCR

)

Taq 

 Anàlisi de l’enzim de restricció de l’amplicó

C.
m sepedonicus

Bgl

C. m
sepedonicus

Blau de bromofenol (solució estàndard al 
10%)

Tampó de càrrega

Condicions de reacció PCR

Nota: 
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Apèndix 7

Cms

5’- ttg cgg ggc gca cat ctc tgc acg -3’

5’- gct gcc tcc cgt agg agt-3’

[ADVERTÈNCIA: LA SOLUCIÓ FIXADORA CONTÉ 
PARAFORMALDEHID QUE ÉS TÒXIC. UTILITZAR 
GUANTS I NO INHALAR. ES RECOMANA TREBALLAR 
EN UNA CAMPANA EXTRACTORA DE GASOS.]

[ADVERTÈNCIA: NO UTILITZAR UN MESURADOR 
DE PH EN SOLUCIONS QUE CONTINGUIN 
PARAFORMALDEHID.]

iv) Nota:

  

  

N. B.: 

Na
PO

Apèndix 8

Solanum melongena)

‘Long Tom’,
‘Rima’,

n

Apèndix 9

Solució de cristall violeta

Solució de lugol
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Solució de contrast de safranina

Procediment de tinció

segons.

Corynebacterium
sepedonicum

Rev. Pl. Path

Corynebacterium sepedonicum 
EPPO Bull

Manual of methods for general 
bacteriology, American Society for Microbiology.

J.
Bact

Pseudomonas solanacearum 
Systematic and 

Applied Microbiology 

Corynebacterium sepedonicum) in 
EPPO Bull

Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus

Journal of Plant Diseases and Protection,

Methods in Phytobacteriology

Pseudomonas pyocyanea 
Nature

J. appl. Bact

J. appl. Bact

Corynebacterium sepedonicum 

EPPO Bull

Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus Phytopathology

Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus

Phytopathology

Clavibacter
michiganensis

J. Phytopathology 

Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus

European Journal of Plant Pathology

Mem.
Cornell agric. Exp. Sta

Clavibacter michiganensis 

Plant Disease 

Schaad

Ralstonia solanacearum 
Clavibacter

michiganensis ssp. sepedonicus European Journal of 
Plant Pathology
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Antonie van 
Leeuwenhoek

Pseudomonas
International Journal of 

Systematic Bacteriology 

Ralstonia
solanacearum

in situ 
Appl. Environ. Microbiol

ANNEX II

i

i

ANNEX III

i
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llocs
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o

o

i

• i
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i

convenient.

o

o

Comissió.


