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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



3054 Dilluns 2 desembre 2002 Suplement núm. 21

de les funcions que confereixen al Comitè els convenis
internacionals relatius a la prevenció i la contenció de
la contaminació del mar,

Recordant també la Resolució MEPC.20(22), mitjan-
çant la qual va adoptar el Codi per a la construcció i
l’equip de vaixells que transportin productes químics peri-
llosos a granel (codi CGrQ),

Prenent nota de l’article 16 del Conveni internacional
per prevenir la contaminació pels vaixells, 1973 (d’ara
endavant anomenat «Conveni de 1973») i de l’article VI
del Protocol de 1978 relatiu al Conveni internacional
per prevenir la contaminació pels vaixells, 1973 (d’ara
endavant denominat «Protocol de 1978»), en els quals,
conjuntament, s’especifica el procediment d’esmena del
Protocol de 1978 i es confereix a l’òrgan competent
de l’Organització la funció d’examinar i aprovar les esme-
nes al Conveni de 1973, modificat pel Protocol de 1978
(MARPOL 73/78),

Prenent nota també que el Comitè de Seguretat Marí-
tima, en el 70è període de sessions, va examinar i va
aprovar les propostes d’esmenes al codi CGrQ,

Prenent nota a més de la Resolució MEPC.79(43),
mitjançant la qual el Comitè va aprovar les corresponents
esmenes al Codi internacional per a la construcció i l’e-
quip de vaixells que transportin productes químics peri-
llosos a granel (codi CIQ),

Reconeixent la necessitat que les esmenes al codi
CGrQ entrin en vigor en la mateixa data que les corres-
ponents esmenes al codi CIQ,

Havent examinat les propostes d’esmenes al codi
CGrQ distribuïdes de conformitat amb el que disposa
l’article 16.2).a) del Conveni de 1973,

1. Aprova, de conformitat amb el que disposa l’ar-
ticle 16.2).d) del Conveni de 1973, les esmenes al codi
CGrQ, el text de les quals figura a l’annex d’aquesta
resolució;

2. Decideix, de conformitat amb el que disposa l’ar-
ticle 16.2).f).iii) del Conveni de 1973, que les esmenes
es consideren acceptades l’1 de gener de 2002, llevat
que, abans d’aquesta data, com a mínim un terç de les
parts, o les parts les flotes mercants combinades de
les quals representin com a mínim el 50 per 100 del
tonatge brut de la flota mercant mundial, notifiquin a
l’Organització que rebutgen les esmenes;

3. Invita les parts que prenguin nota que, de con-
formitat amb el que disposa l’article 16.2).g).ii) del Con-
veni de 1973, les esmenes entren en vigor l’1 de juliol
de 2002, si s’accepten d’acord amb el que disposa el
paràgraf 2 supra;

4. Demana al secretari general que, de conformitat
amb el que disposa l’article 16.2).e) del Conveni de 1973,
remeti còpies certificades d’aquesta resolució i del text
de les esmenes que figura a l’annex a totes les parts
en el Protocol de 1978, i

5. Demana a més al secretari general que remeti
còpies d’aquesta resolució i del seu annex als membres
de l’Organització que no siguin part en el Protocol
de 1978.

ANNEX

ESMENES AL CODI CGrQ

CAPÍTOL II

Contenció de la càrrega

1. A continuació de l’actual paràgraf 2.14.2, s’afe-
geix el nou paràgraf 2.14.3 següent:

«2.14.3 Els sistemes de respiració controlada
a què es refereix el paràgraf 2.14.2 supra han de
constar d’un mitjà principal i un mitjà secundari

que permetin l’alleujament del cabal màxim de
vapor per impedir sobrepressions o subpressions
en cas de fallada d’un dels mitjans. Com a alter-
nativa, el mitjà secundari pot consistir en sensors
de pressió insta�ats a cada tanc amb un sistema
de vigilància a la cambra de control de la càrrega
del vaixell o en el lloc des del qual normalment
es duguin a terme les operacions de la càrrega.
Aquest equip de vigilància ha d’estar dotat a més
d’una alarma que s’activi quan detecti condicions
de sobrepressió o subpressió dins d’un tanc. Els
vaixells han de complir les prescripcions d’aquest
paràgraf en la data de la primera entrada progra-
mada en dic sec que es dugui a terme després
de l’1 de juliol de 2002, i com a molt tard l’1 de
juliol de 2005. No obstant això, l’Administració pot
aprovar excepcions al que estipula aquest paràgraf
per als vaixells d’arqueig brut inferior a 500.»

2. Els actuals paràgrafs 2.14.3 i 2.14.4 passen a
ser els paràgrafs 2.14.4 i 2.14.5, respectivament.

Aquestes esmenes van entrar en vigor de manera
general i per a Espanya l’1 de juliol de 2002, de con-
formitat amb el que disposa l’article 16.2).g).iii) del Con-
veni de 1973.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 24 d’octubre de 2002.—El secretari general

tècnic, Julio Núñez Montesinos.

22039 APLICACIÓ provisional del Protocol addicional
entre el Regne d’Espanya i la República Domi-
nicana pel qual es modifica el Conveni de
doble nacionalitat de 15 de març de 1968,
fet a Santo Domingo el 2 d’octubre de 2002.
(«BOE» 273, de 14-11-2002.)

PROTOCOL ADDICIONAL ENTRE EL REGNE D’ESPANYA
I LA REPÚBLICA DOMINICANA PEL QUAL ES MODIFICA
EL CONVENI DE DOBLE NACIONALITAT DE 15 DE

MARÇ DE 1968

El Regne d’Espanya i la República Dominicana, guiats
per la voluntat de revisar determinades disposicions del
Conveni de doble nacionalitat entre el Regne d’Espanya
i la República Dominicana de 15 de març de 1968;

Considerant que és necessari adaptar-lo a les noves
situacions que s’han produït;

Tenint en compte el que disposa l’article 9 del Conveni,
Han acordat:

Article 1

Als efectes d’aquest Protocol:

a) «Conveni» significa el Conveni de doble nacio-
nalitat entre el Regne d’Espanya i la República Domi-
nicana, signat a Santo Domingo el 15 de març de 1968.

b) Els altres termes tenen el significat que els atri-
bueix el Conveni.

Article 2

Els espanyols i els dominicans que s’hagin acollit o
s’acullin d’ara endavant a les disposicions del Conveni
queden sotmesos a la jurisdicció i la legislació del país


