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Article 4. Sancions accessòries.

En el supòsit de la comissió d’infracció greu o molt
greu, l’òrgan encarregat de resoldre pot imposar com
a sanció accessòria alguna de les mesures següents:

a) Mesures de correcció, seguretat o control que
impedeixin la continuïtat en la producció del dany.

b) Decomís de productes prohibits en l’alimentació
dels animals de producció o que puguin comportar risc
per a la salut o la sanitat animal.

c) Decomís dels productes carnis i derivats destinats
al consum humà, quan puguin comportar risc per a la
salut humana.

d) Clausura temporal, parcial o total de l’establi-
ment.

e) Suspensió temporal de l’autorització per a l’exer-
cici de l’activitat per l’empresa.

Article 5. Infraccions i sancions relatives al transport.

1. A les infraccions relatives al trasllat, desplaça-
ment, transport i moviment pecuari cap als estats mem-
bres o des d’aquests, i les exportacions i importacions
de països tercers, els són aplicables les sancions que
preveu per al territori nacional l’article 103 de la Llei
50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social.

2. En els supòsits d’infracció greu i molt greu que
preveu l’article 103 de la Llei 50/1998, de 30 de desem-
bre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
així com en els supòsits que preveu l’apartat anterior
d’aquest article, l’òrgan encarregat de resoldre pot impo-
sar com a sanció accessòria alguna de les mesures que
estableix l’article anterior d’aquest Reial decret llei. Així
mateix, és aplicable el que disposa l’article 7 d’aquest
Reial decret llei sobre adopció de mesures provisionals.

Article 6. Potestat sancionadora.

En els casos en què, d’acord amb la normativa apli-
cable, la potestat sancionadora correspongui a l’Admi-
nistració General de l’Estat, aquesta l’exerceix:

a) El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació en
els supòsits d’infraccions lleus i greus, sens perjudici de
la possibilitat de delegació.

b) El Consell de Ministres en els supòsits d’infrac-
cions molt greus.

Article 7. Adopció de mesures provisionals.

Quan s’hagi iniciat un procediment sancionador, les
administracions públiques competents poden adoptar o
exigir, mitjançant un acord motivat, alguna o algunes
de les mesures provisionals següents:

a) Les mesures que figuren en els paràgrafs a), d)
i e) de l’article 4 d’aquest Reial decret llei.

b) Precintatge d’aparells, equips o vehicles.

Article 8. Concurrència de sancions.

1. La responsabilitat per les accions o omissions
tipificades en aquest Reial decret llei és de naturalesa
administrativa i no exclou les d’un altre ordre que sigui
procedent.

2. Les sancions que s’imposin a diferents subjectes
com a conseqüència d’una mateixa infracció tenen entre
si caràcter independent.

3. No es poden sancionar els fets que hagin estat
sancionats penalment o administrativament, en els casos
en què s’apreciï identitat de subjecte, fet i fonament.

4. Quan la infracció pugui ser constitutiva de delicte
o falta, s’ha de donar trasllat del tant de culpa al ministeri
fiscal, i suspendre la tramitació del procediment san-
cionador mentre l’autoritat judicial no hagi dictat reso-
lució ferma o que posi fi al procediment. Els fets declarats
provats en la resolució judicial ferma vinculen l’òrgan
administratiu.

5. Si no s’aprecia l’existència de delicte o falta, l’òr-
gan administratiu competent ha de continuar l’expedient
sancionador.

Disposició addicional única. Caràcter bàsic.

Aquest Reial decret llei constitueix legislació bàsica
a l’empara de les regles 1a i 16a de l’article 149.1 de
la Constitució, llevat de l’article 6.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta disposició entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 6 d’abril de 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

6919 REIAL DECRET LLEI 9/2001, de 6 d’abril, pel
qual s’adopten mesures addicionals en el
marc d’eradicació de les encefalopaties
espongiformes transmissibles. («BOE» 84, de
7-4-2001.)

L’evolució de l’encefalopatia espongiforme bovina
(EEB) en els diversos països de la Unió Europea ha portat
els poders públics dels estats membres, en el marc de
les decisions i de la normativa comunitària, a adoptar
un conjunt de mesures destinades a controlar l’extensió
i els efectes de la malaltia, que procuren, com a objectiu
fonamental, impedir el pas de possibles animals afectats
a la cadena alimentària i evitar així mateix l’extensió
de la malaltia a la cabanya ramadera.

En aplicació de les mesures esmentades, a Espanya
s’han establert una sèrie d’obligacions per al sector rama-
der i per a la indústria agroalimentària, contingudes,
entre altres normes, en el Pla integral coordinat de vigi-
lància i control de les encefalopaties espongiformes
transmissibles (ETT) dels animals, aprovat pel Reial
decret 3454/2000, de 22 de desembre, i en el Reial
decret 1911/2000, de 24 de novembre, pel qual es
regula la destrucció dels materials especificats de risc
en relació amb les encefalopaties espongiformes trans-
missibles en els animals.

Tot això suposa per al sector ramader i per a la indús-
tria agroalimentària un repte d’una dimensió important,
que els co�oca davant d’un canvi transcendent en les
condicions sanitàries i de mercat en què han de desen-
volupar la seva activitat professional. Per això, l’Admi-
nistració General de l’Estat ha coordinat i impulsat tot
un paquet de mesures de suport al sector, l’execució
de les quals correspon principalment a les comunitats
autònomes, amb les quals ha subscrit un pla coordinat
d’actuació per a la lluita contra l’EEB. A través d’aquest
pla, les administracions públiques han posat en marxa
una sèrie d’actuacions encaminades a donar suport tran-
sitòriament al sector ramader i a la indústria agroali-
mentària a fi que aquests sectors es puguin adaptar a
les noves condicions de funcionament.

En una línia de propòsit similar, aquest Reial decret
llei postula l’adopció de mesures d’ajuda compensatòria
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als sectors afectats, per facilitar-ne l’adaptació al nou
escenari i pa�iar l’efecte negatiu que produeix a les explo-
tacions ramaderes l’aparició d’EEB, i impulsar d’aquesta
manera la necessària reestructuració del sector.

Sobre això, la necessitat de garantir el funcionament
ple i eficaç del pla de compra de bovins de més de
trenta mesos pel Fons Espanyol de Garantia Agrària, amb
el consegüent sanejament i rejoveniment de la cabanya
de vacum, determina la conveniència de mantenir el preu
de compra fins als límits permesos pel Reglament comu-
nitari, així com equiparar els preus de les categories O
i P que estableix el Reglament comunitari, fet que suposa
un increment en el preu dels bovins de la categoria P.
D’altra banda, també es considera necessari l’establi-
ment d’una compensació per despeses de transport des
de l’explotació fins a l’escorxador, que eviti una desin-
centivació del ramader per aquesta causa.

Així mateix, en el marc del pla coordinat d’actuació
per a la lluita contra l’EEB, i amb la finalitat de modernitzar
el sector adequant-lo a les necessitats i expectatives
actuals i futures, el Reial decret llei també preveu una
sèrie de mesures per a la reestructuració del sector del
bestiar vacum que s’han de concretar en un pla de rees-
tructuració que aprovi el Govern a partir de la proposta
consensuada del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació, les comunitats autònomes i les organitzacions sec-
torials més representatives.

Finalment, es preveuen altres mesures tendents a
pa�iar la negativa incidència de l’EEB en la renda dels
ramaders, especialment en la producció de brava i de
vaca dida. Així mateix, es procedeix a una adaptació
del sistema tributari de mòduls en el règim d’estimació
objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques, a fi de compensar l’estat de pèrdues que viu el
sector de vacum com a conseqüència de la irrupció de
l’EEB, i un règim de moratòria de pagament, sense inte-
rès, en les quotes de la Seguretat Social i devolució
de les ja abonades, en determinades circumstàncies, dels
treballadors per compte propi inclosos en el règim espe-
cial agrari de la Seguretat Social i titulars d’explotacions
agràries inclosos en el règim especial de treballadors
autònoms.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, d’Hisenda, de Treball i Afers
Socials i de la Presidència i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres en la reunió del dia 6 d’abril
de 2001,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Mesures de suport addicionals a la compra de bovins
de més de trenta mesos per a destrucció

Article 1. Preu de compra de bovins de més de trenta
mesos per a destrucció.

1. Amb la finalitat d’assegurar el funcionament ade-
quat del pla d’eliminació, s’autoritza el Fons Espanyol
de Garantia Agrària per al manteniment de preus mitjans
per categoria que assoleixin fins a un 5 per 100 més
del preu de base aplicable d’acord amb el Reglament
(CE) 2777/2000, de la Comissió, de 18 de desembre
de 2000, pel qual s’adopten mesures excepcionals de
suport al mercat de la carn de vacum.

2. L’aportació màxima del Fons Espanyol de Garan-
tia Agrària al cofinançament d’aquesta mesura és de
60 milions de pessetes fins al 30 de juny de 2001.

Article 2. Preu de compra de bovins de la categoria P.

1. El preu de compra dels bovins de més de trenta
mesos adquirits en el marc del Reglament (CE)
2777/2000 pertanyents a la classe de conformació P
d’acord amb el model de classificació de canals de vacum
que regula el Reial decret 1892/1999, de 10 de desem-
bre, pel qual s’aplica el model comunitari de classificació
de les canals de vacum pesat i les normes comunitàries
sobre registre de preus, s’iguala al preu dels bovins de
la classe de conformació O.

2. Aquesta mesura és aplicable des de l’1 de gener
fins al 30 de juny de 2001. L’aportació màxima del Fons
Espanyol de Garantia Agrària al cofinançament d’aquesta
mesura és de 202,36 milions de pessetes.

Article 3. Compensació per les despeses de transport
des de l’explotació fins a l’escorxador designat.

1. Amb la finalitat d’assegurar el funcionament ade-
quat del pla d’eliminació, s’estableix una mesura com-
pensatòria a favor dels beneficiaris del pla de compra
de bovins de més de trenta mesos per a destrucció des-
tinada a pa�iar els costos de transport de l’animal des
de l’explotació fins a l’escorxador designat a aquest efec-
te. La mesura és vigent tot el temps de durada del pla
de compra.

2. L’import màxim de l’ajuda és de 3 pessetes per
quilogram de pes de l’animal transportat.

3. Aquesta mesura és aplicable des de l’1 de gener
fins al 30 de juny de 2001. L’aportació màxima de l’Ad-
ministració General de l’Estat al finançament d’aquesta
mesura és de 172,5 milions de pessetes.

CAPÍTOL II

Mesures de suport addicionals a la reestructuració del
sector del vacum

Article 4. Pla de reestructuració del sector de vacum.

1. Dins del primer semestre de l’any 2001, el Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en co�aboració
amb les comunitats autònomes i amb les cooperatives
agràries i les organitzacions més representatives del sec-
tor, ha de presentar per a l’aprovació del Govern un
pla de reestructuració del sector del vacum amb objec-
tius concrets i un calendari específic que prevegi almenys
les mesures següents:

a) Mecanismes d’ajuda per a la cessació de les pro-
duccions i per a la millora de la industrialització i la capa-
citat comercial al sector de la llet de vacum.

b) Mecanismes d’ajuda compatibles amb el dret
comunitari que permetin la reestructuració de les indús-
tries agroalimentàries relacionades amb el sector del
vacum i el retorn a la viabilitat financera d’empreses
i explotacions agropecuàries amb dificultats conjuntu-
rals, tot això garantint que no es produeixin distorsions
de la competència.

c) Ajuts a inversions de diversificació emparats per
la normativa comunitària sobre millora de l’eficàcia de
les estructures agràries.

d) Mesures de reducció de la cabanya bovina i d’a-
pantallament que incentivin els sacrificis preventius i la
no reposició d’animals fins a aconseguir el redimensio-
nament de la cabanya.

2. Per al finançament del pla de reestructuració, una
vegada aprovat pel Govern, s’habilita el ministre d’A-
gricultura, Pesca i Alimentació per subscriure amb l’Ins-
titut de Crèdit Oficial el conveni oportú per a préstecs
bonificats compatibles amb les directrius comunitàries
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fins a un import màxim de la línia de préstecs de 50.000
milions de pessetes, amb l’acord previ de la Comissió
Delegada del Govern per a Afers Econòmics. La boni-
ficació dels interessos es finança amb càrrec al pres-
supost del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

3. Als efectes de la constitució dels avals necessaris
als préstecs bonificats a què es refereix aquest article,
s’autoritza el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació
a subscriure el corresponent conveni de co�aboració
amb la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
(SAECA).

4. L’aportació màxima de l’Administració General de
l’Estat per a la bonificació d’aquests préstecs és de 6.138
milions de pessetes, inclòs el cofinançament de l’import
de l’aval necessari, si s’escau.

CAPÍTOL III

Altres mesures addicionals de suport al sector
de vacum

Article 5. Mesures de suport a les vaques dides.

1. Amb la finalitat de donar suport als productors
que tenen vaques dides, s’estableix una subvenció a la
vaca dida l’import màxim de la qual, així com les con-
dicions aplicables, l’ha d’establir el ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació.

2. L’aportació màxima de l’Administració General de
l’Estat per al finançament d’aquesta mesura és de 9.481
milions de pessetes.

Article 6. Mesures de suport a la producció de carn
de brava.

1. Amb la finalitat de donar suport a la producció
de carn de brava, s’estableix una ajuda complementària
a la prima per sacrifici que estableix l’article 12 del Reial
decret 1973/1999, de 23 de desembre, sobre deter-
minats ajuts comunitaris en ramaderia, per a braves d’e-
dats compreses entre els vuit i els vint mesos, i sacri-
ficades entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2001.

2. L’ajuda pot assolir un import màxim de 13.000
pessetes per animal i, en qualsevol cas, l’aportació màxi-
ma de l’Administració General de l’Estat per al finan-
çament d’aquesta mesura és de 3.432 milions de pes-
setes.

Article 7. Modificació en el rendiment net de l’activitat
ramadera de vacum a efectes de la seva tributació
en l’impost sobre la renda de les persones físiques.

El Ministeri d’Hisenda, en vista de l’informe del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha d’aprovar, amb
caràcter excepcional per a l’any 2001, la reducció dels
índexs de rendiment net, a què es refereix l’Ordre de
29 de novembre de 2000, que desplega el règim d’es-
timació objectiva de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques, aplicables al sector de vacum afectat per
la irrupció de l’encefalopatia espongiforme bovina.

Article 8. Quotes de la Seguretat Social.

1. Els treballadors per compte propi inclosos en el
règim especial agrari de la Seguretat Social i els titulars
d’explotacions agràries inclosos en el règim especial de
treballadors autònoms, afectats pel Pla coordinat d’ac-
tuació de lluita contra l’EET gaudeixen d’una moratòria
de dos anys, sense interès, en el pagament de les seves
quotes fixes mensuals corresponents al període entre
l’1 de gener i el 30 de juny de 2001, amb dret a devo-
lució, si s’escau, de les ja ingressades.

2. Així mateix, es concedeix una moratòria de dos
anys, sense interès, en el pagament de les quotes empre-
sarials per jornades reals del règim especial agrari de
la Seguretat Social, corresponents al període que asse-
nyala l’apartat anterior, amb dret a devolució, si s’escau,
de les ja ingressades.

3. Els afectats han de so�icitar la moratòria i, si s’es-
cau, la devolució de les quotes dins del termini i amb
els requisits que el Ministeri de Treball i Afers Socials
determini a aquest efecte a través de l’organisme com-
petent.

Article 9. Pla d’informació a ramaders.

1. S’autoritza el ministre d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació a la negociació i la signatura d’un conveni de
co�aboració amb les associacions i organitzacions de
productors agràries per tal de facilitar mecanismes d’in-
formació als ramaders sobre les obligacions sanitàries
i d’altra índole que estableix la normativa d’eradicació
de l’encefalopatia espongiforme bovina.

2. L’import màxim de l’aportació de l’Administració
General de l’Estat per al finançament d’aquesta mesura
és de 50 milions de pessetes.

Disposició addicional primera. Títols competencials.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara de l’arti-
cle 149.1.13a, 16a i 17a de la Constitució, que atri-
bueixen a l’Estat competència exclusiva en matèria de
bases i coordinació general de la sanitat i legislació bàsi-
ca i règim econòmic de la Seguretat Social.

Disposició addicional segona. Compatibilitat dels ajuts.

Els ajuts regulats en aquesta disposició són compa-
tibles amb els que, si s’escau, estableixin les comunitats
autònomes afectades amb la mateixa finalitat. En tot
cas s’han de respectar els límits establerts a aquest efec-
te per les directrius comunitàries sobre ajuts estatals
al sector agrari.

Disposició addicional tercera. Finançament.

El finançament necessari per atendre el cost de les
mesures contingudes en aquest Reial decret llei es dota
en el pressupost del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, amb càrrec a les diferents seccions pressu-
postàries. A aquest efecte s’autoritza el Govern a efectuar
les transferències de crèdit que es considerin necessà-
ries, sense que siguin aplicables les limitacions que pre-
veuen l’article 70 del text refós de la Llei general pres-
supostària i l’article 11 de la Llei 13/2000, de 28 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a
2001.

Disposició final primera. Habilitació normativa.

Es faculten els ministres d’Hisenda, de Treball i Afers
Socials i d’Agricultura, Pesca i Alimentació per dictar
totes les disposicions que siguin necessàries per a l’a-
plicació i el desplegament d’aquest Reial decret llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor l’endemà de
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 6 d’abril de 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


