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Article 8. Règim sancionador.

1. En cas d’incompliment del que disposa aquest
Reial decret, és aplicable el règim d’infraccions i sancions
que estableixen la Llei d’epizoòties de 20 de desembre
de 1952; el seu Reglament aprovat pel Decret de 4
de febrer de 1955; el títol VI de la Llei 4/1989, de
27 de març, de conservació dels espais naturals i de
la flora i fauna silvestres; la Llei 26/2001, de 27 de
desembre, per la qual s’estableix el sistema d’infraccions
i sancions en matèria d’encefalopaties espongiformes
transmissibles, i el Reial decret 1945/1983, de 22 de
juny, pel qual es regulen les infraccions i sancions en
matèria de defensa del consumidor i de la producció
agroalimentària, sense perjudici de les possibles respon-
sabilitats civils, penals o d’un altre ordre que puguin
concórrer.

2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior
són aplicables les infraccions i sancions que preveu l’ar-
ticle 103.2 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
per al cas de trasllat, desplaçament, transport i moviment
d’animals dins del territori nacional entre comunitats
autònomes.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.16a i 23a de la Constitució, pel qual
s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria
de bases i coordinació general de la sanitat, i la legislació
bàsica sobre protecció del medi ambient, respectiva-
ment.

Disposició final segona. Modificació del 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.

S’afegeix un paràgraf d) a l’apartat 1 de l’article 2
del Reial decret 1911/2000, de 24 de novembre, amb
el contingut següent:

«d) L’alimentació d’ocells rapaços necròfags en
femers o llocs de l’esquer amb animals morts de
les espècies bovina, ovina i caprina, en els termes
que estableix la normativa aplicable corresponent.»

Disposició final tercera. Modificació del Reial decret
2224/1993, de 17 de desembre, sobre normes sani-
tàries d’eliminació i transformació d’animals morts i
deixalles d’origen animal i protecció enfront d’agents
patògens en pinsos d’origen animal.

S’afegeix un paràgraf c) a l’apartat 2 de l’article 1
del Reial decret 2224/1993, de 17 de desembre, amb
el contingut següent:

«c) L’alimentació d’ocells rapaços necròfags en
femers o llocs de l’esquer amb animals morts, en
els termes que estableix la normativa aplicable
corresponent.»

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 d’octubre de 2002.
JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern
i ministre de la Presidència,

MARIANO RAJOY BREY

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

21283 CONVENI de subscripció d’accions de capital
ordinari entre la Corporació Andina de Foment
i el Regne d’Espanya, fet a Madrid el 18 de
febrer de 2002. («BOE» 263, de 2-11-2002.)

CONVENI DE SUBSCRIPCIÓ D’ACCIONS
DE CAPITAL ORDINARI

Conveni de subscripció d’accions de capital ordinari
que fan, d’una banda, la Corporació Andina de Foment
(en endavant «la Corporació»), representada pel presi-
dent executiu, senyor L. Enrique García, i de l’altra, el
Regne d’Espanya (en endavant «el Regne»), representat
per l’exce�entíssim senyor Rodrigo de Rato y Figaredo,
en la qualitat de vicepresident segon del Govern i ministre
d’Economia, de conformitat amb les clàusules següents:

Primera.—«El Regne» convé amb «la Corporació» a
subscriure nou mil cinc-centes vint-i-tres (9.523) accions
de la sèrie C de capital ordinari de «la Corporació», cada
una amb un valor patrimonial de deu mil cinc-cents dòlars
dels Estats Units d’Amèrica (US$ 10.500,00); i el preu
total de les accions és la quantitat de noranta-nou milions
nou-cents noranta-un mil cinc-cents dòlars dels Estats
Units d’Amèrica (US$ 99.991.500,00).

Segona.—El preu de les accions el paga «el Regne»
de la manera següent:

a) Trenta-tres milions tres-cents vint-i-set mil dòlars
dels Estats Units d’Amèrica (US$ 33.327.000,00) a l’en-
trada en vigor d’aquest Conveni;

b) Trenta-tres milions tres-cents vint-i-set mil dòlars
dels Estats Units d’Amèrica (US$ 33.327.000,00) l’any
comptat a partir de l’entrada en vigor; i

c) Trenta-tres milions tres-cents trenta-set mil
cinc-cents dòlars dels Estats Units d’Amèrica (US$
33.337.500,00) als dos anys comptats a partir de l’en-
trada en vigor.

Tercera.—Els imports que s’esmenten a la clàusula
que antecedeix els paga «el Regne» en dòlars dels Estats
Units d’Amèrica.

Quarta.—A partir de la data en què «el Regne» efectuï
el primer pagament al qual es refereix la clàusula segona
d’aquest Conveni, adquireix els drets i les obligacions
que estableixen el Conveni constitutiu, el Reglament
general, les decisions de l’Assemblea d’accionistes i les
resolucions del Directori per als accionistes de la sèrie C
de «la Corporació».

Cinquena.—En cas de demora en el compliment de
pagament d’aquestes quotes, «el Regne» s’obliga a pagar
a «la Corporació», durant el lapse de mora, un interès
anual igual a la taxa activa de «la Corporació» per a
préstecs d’execució de projectes, si una vegada requerit
aquest per «la Corporació», «el Regne» no complís la
seva obligació en el termini estipulat a l’efecte.

Sisena.—Per als efectes d’aquest Conveni les parts
assenyalen com a domicili els següents:

Direcció General de Finançament Internacional.
Ministeri d’Economia,
Paseo de la Castellana, 162,
Madrid, Espanya.

Corporació Andina de Foment.
Edifici «Torre CAF»,
Avenida Luis Roche, Altamira,
Caracas, Veneçuela.
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Fax (582) 209 2211.
Telèfon (582) 209 2111.

Setena.—Aquest Conveni entra en vigor en la data
en què les parts es notifiquin mútuament que han com-
plert els requisits constitucionals, legals i estatutaris
necessaris per aquesta finalitat.

Vuitena.—Qualsevol imprevist o controvèrsia que sor-
geixi entre les parts no previst en aquest Conveni és
resolt en forma amigable i de comú acord.

Aquest Conveni de subscripció d’accions de capital
ordinari se signa en dos (2) exemplars, a la ciutat de
Madrid, als divuit (18) dies del mes de febrer de dos
mil dos.

Per la Corporació Andina
de Foment,

Sr. L. Enrique García,

President executiu

Pel Regne d’Espanya,

Excm. Sr. Rodrigo de Rato
y Figaredo,

Vicepresident segon del Govern
i ministre d’Economia

ANNEX 1

Característiques de les accions de la sèrie «C»
Corporació Andina de Foment

1. Tipus d’acció: són nominatives.
2. Moneda: les accions es denominen en dòlars dels

Estats Units d’Amèrica.
3. Forma de pagament: la subscripció es pren en

accions corresponents a capital pagat i capital de garan-
tia, en la proporció, els termes i les condicions que acor-
din el subscriptor i l’administració.

4. Valor de l’acció:

Nominal: cinc mil dòlars dels Estats Units d’Amèrica
(US$ 5.000,00).

Efectiu: el valor patrimonial a ser determinat per l’Ad-
ministració.

5. Subscripció i transferibilitat: aquestes accions
poden ser subscrites per organismes internacionals o
per persones jurídiques o naturals de fora de la subregió.
En tot cas la subscripció és prèviament aprovada pel
Directori.

Les accions poden ser transferides a persones similars
d’un mateix país i les subscrites per organismes inter-
nacionals poden ser-ho a altres organismes d’un mateix
caràcter.

6. Títols de les accions i procediment de transfe-
rència: són aplicables a les accions de la sèrie «C» les
normes que estableixen els articles 5, 6, 7 i 8 del Regla-
ment general de la Corporació. Les accions pertanyents
a organismes internacionals es distingeixen amb aquesta
menció anotant-se en la mateixa forma al registre d’ac-
cionistes, substituint les indicacions del nom del país
i de la nacionalitat de l’accionista a què es refereixen
els articles 5 i 6, respectivament.

7. Altres drets i obligacions: són aplicables als accio-
nistes de la sèrie «C» els drets i les obligacions que
estableixen el Conveni constitutiu i el Reglament general,
decisions de l’Assemblea i resolucions del Directori, que
no es refereixin exclusivament als accionistes de les
sèries «A» i «B».

Aquest Conveni va entrar en vigor el 3 d’octubre de
2002, data de l’última notificació encreuada entre les

parts en què es comunica el compliment dels respectius
requisits legals, segons estableix la clàusula setena.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 17 d’octubre de 2002.—El secretari general

tècnic, Julio Núñez Montesinos.

21284 CONVENI de subscripció d’accions de capital de
garantia entre la Corporació Andina de Foment
i el Regne d’Espanya, fet a Madrid el 18 de
febrer de 2002. («BOE» 263, de 2-11-2002.)

CONVENI DE SUBSCRIPCIÓ D’ACCIONS
DE CAPITAL DE GARANTIA

Conveni de subscripció d’accions de capital de garan-
tia que fan, per una part, la Corporació Andina de Foment
(en endavant «la Corporació»), representada pel presi-
dent executiu, senyor L. Enrique García, i, per l’altra, el
Regne d’Espanya (en endavant «el Regne»), representat
per l’exce�entíssim senyor Rodrigo de Rato y Figaredo,
en la qualitat de vicepresident segon del Govern i ministre
d’Economia, de conformitat amb les clàusules següents:

Primera.—«El Regne» convé amb «la Corporació» a
subscriure quaranta mil (40.000) accions de la sèrie «C»
per a capital de garantia de «la Corporació», cada una
amb valor de cinc mil dòlars dels Estats Units d’Amèrica
(US$ 5.000); i el preu total de les accions és la quantitat
de dos-cents milions de dòlars dels Estats Units d’A-
mèrica (US$ 200.000.000).

Segona.—Les característiques de les accions de capi-
tal de garantia de la sèrie «C», així com les condicions
per al pagament d’aquestes, són les que assenyala l’ar-
ticle 5, punt 2, del Conveni constitutiu.

Tercera.—Per als efectes d’aquest Conveni, les parts
assenyalen com a domicili, els següents:

Direcció General de Finançament
Ministeri d’Economia,
Paseo de la Castellana, 162,
Madrid, Espanya

Corporació Andina de Foment
Edifici «Torre CAF»,
Avenida Luis Roche-Altamira
Caracas, Veneçuela
Fax: (582) 209 2211

Quarta.—Aquest Conveni entra en vigor en la data
en què les parts es notifiquin mútuament que han com-
plert els requisits constitucionals, legals i estatutaris
necessaris per a aquesta finalitat.

Cinquena.—En el que no ha previst aquest Conveni,
les parts es posen d’acord de manera amigable.

Aquest Conveni de subscripció d’accions de capital
de garantia se signa en dos exemplars, a la ciutat de
Madrid, als divuit (18) dies del mes de febrer de dos
mil dos.

Per la Corporació Andina
de Foment,

Sr. L. Enrique García,

President executiu

Pel Regne d’Espanya,

Excm. Sr. Rodrigo de Rato
y Figaredo,

Vicepresident segon del Govern
i ministre d’Economia

Aquest Acord va entrar en vigor el 3 d’octubre de
2002, data de l’última notificació encreuada entre les


