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21666 ORDRE HAC/2760/2002, de 4 de novembre,
per la qual s’amplia l’àmbit d’aplicació de l’Or-
dre HAC/1500/2002, de 17 de juny, per la
qual es redueixen per al període impositiu de
2001 els índexs de rendiment net aplicables
al règim d’estimació objectiva de l’impost
sobre la renda de les persones físiques per
a les activitats agrícoles i ramaderes afectades
per diverses circumstàncies excepcionals, i
s’amplia l’àmbit territorial d’aplicació de l’Or-
dre de 14 de juny de 2001. («BOE» 268,
de 8-11-2002.)

L’Ordre HAC/1500/2002, de 17 de juny, per la qual
es redueixen per al període impositiu de 2001 els índexs
de rendiment net aplicables al règim d’estimació objec-
tiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques
per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per
diverses circumstàncies excepcionals, i s’amplia l’àmbit
territorial d’aplicació de l’Ordre de 14 de juny de 2001,
va aprovar, d’acord amb els informes emesos pel Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, reduccions dels
índexs de rendiment net que apliquen els agricultors
i ramaders en règim d’estimació objectiva per determinar
el rendiment net de la seva activitat a l’efecte de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.

Després de la seva aprovació, el Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació ha emès nous informes en els
quals posa de manifest que en els annexos 1, 2 i 4
de l’Ordre esmentada s’han d’incorporar nous termes
municipals.

Per això, es fa necessari modificar els annexos 1,
2 i 4 de l’Ordre HAC/1500/2002, de 17 de juny.

En virtut d’això, aquest Ministeri disposa:

Únic. Modificació dels annexos 1. «Adversitats cli-
màtiques», 2. «Adversitats climàtiques Reial decret llei
1/2002» i 4. «Malalties víriques vegetals» de l’Ordre
HAC/1500/2002, de 17 de juny, per la qual es
redueixen per al període impositiu de 2001 els índexs
de rendiment net aplicables en el règim d’estimació
objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades
per diverses circumstàncies excepcionals, i s’amplia l’àm-
bit territorial d’aplicació de l’Ordre de 14 de juny de
2001.

1. L’annex 1. «Adversitats climàtiques», de l’Ordre
HAC/1500/2002, de 17 de juny, es modifica en els
àmbits territorials següents:

a) Província d’Alacant: per a l’activitat agrícola de
«productes hortícoles (excepte tomàquet)» i mòdul 0,33
s’han d’incloure:

Comarca Central: Alacant, Mutxamel, Sant Joan d’A-
lacant, Sant Vicent del Raspeig.

Comarca de Vinalopó: Agost.

b) Província de València:

Comarca d’Horta de València: s’ha d’incloure el terme
municipal de Lugar Nuevo de la Corona.

2. L’annex 2. «Adversitats climàtiques Reial decret
llei 1/2002», de l’Ordre HAC/1500/2002, de 17 de
juny, es modifica en els àmbits territorials següents:

a) Província de Múrcia:

Per a l’activitat agrícola de «productes hortícoles» s’ha
d’incloure el terme municipal de Torre Pacheco.

Per a l’activitat agrícola de «raïm de taula» s’ha d’in-
cloure el terme municipal d’Aledo.

b) Província de València i activitat agrícola «fruits
cítrics»:

Comarca d’Horta de València: s’ha d’incloure el terme
municipal de Lugar Nuevo de la Corona.

Comarca de Gandia: on diu «Guardamar del Segura»
ha de dir «Guardamar de la Safor».

3. L’annex 4. «Malalties víriques vegetals», de l’Or-
dre HAC/1500/2002, de 17 de juny, es modifica en
els àmbits territorials següents:

a) Província d’Almeria: s’han d’incloure els termes
municipals següents: Antas, Bédar, Benahadux, Carbo-
neras, Gador, Los Gallardos, Huércal de Almería, Huér-
cal-Overa, Illar, Lucainena de las Torres, Mojácar, Pechi-
na, Pulpí, Rioja, Santa Fe de Mondújar, Turre, Vera i
Viator.

b) Província de Granada: s’han d’incloure els termes
municipals d’Albondón i Vélez de Benaudalla.

c) Província de Santa Cruz de Tenerife: s’han d’in-
cloure els termes municipals d’Adeje i Santiago del Teide.

d) Província de Las Palmas: s’ha d’incloure el terme
municipal de Telde.

e) Província d’Alacant: per a l’activitat agrícola de
«productes hortícoles (tomàquet)» i amb el mòdul 0,24
s’han d’incloure els termes municipals següents:

Comarca Central: Alacant, el Campello, Mutxamel,
Sant Joan d’Alacant i Sant Vicent del Raspeig.

Comarca Meridional: Albatera, Almoradí, Cox, Elx,
Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Los Mon-
tesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rojales, San Isidro
i San Miguel de Salinas.

Comarca de Vinalopó: Agost.

Disposició final única.

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Els ho comunico perquè en tinguin coneixement i
als efectes oportuns.

Madrid, 4 de novembre de 2002.
MONTORO ROMERO

Excm. Sr. Secretari d’Estat d’Hisenda i I�ms. Srs. Director
General de l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària i Director General de Tributs.

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

21866 ESMENES de 1999 al Codi internacional per
a la construcció i l’equipament de vaixells que
transportin productes químics perillosos a gra-
nel (codi CGrQ), adoptades l’1 de juliol de 1999
per la Resolució MEPC.80(43). («BOE» 271,
de 12-11-2002.)

RESOLUCIÓ MEPC.80(43)
aprovada l’1 de juliol de 1999

ESMENES AL CODI PER A LA CONSTRUCCIÓ I L’EQUI-
PAMENT DE VAIXELLS QUE TRANSPORTIN PRODUCTES

QUÍMICS PERILLOSOS A GRANEL (CODI CGrQ)

El Comitè de Protecció del Medi Marí,
Recordant l’article 38.a) del Conveni constitutiu de

l’Organització Marítima Internacional, article que tracta


