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en l’àmbit de les seves competències, les mesures neces-
sàries per al desplegament d’aquest Reial decret, així
com per a la seva adaptació a les modificacions intro-
duïdes per la normativa comunitària, es dicta aquesta
Ordre.

Les comunitats autònomes i els sectors afectats han
estat consultats en l’elaboració d’aquesta Ordre.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació del Reial decret 1472/2000.

El Reial decret 1472/2000, de 4 d’agost, pel qual
es regula el potencial de producció vitícola, queda modi-
ficat de la manera següent:

1. La lletra b) de l’apartat 2 de l’article 11 queda
redactada de la manera següent:

«b) Quan el productor aporti drets de replantació
obtinguts abans del 30 d’abril de 2004. En aquest cas
el titular de la parce�a ha d’aportar drets de replantació
que cobreixin la superfície que es vulgui regularitzar
incrementada en un 50 per cent.»

2. L’apartat 2 de l’article 12 queda redactat de la
manera següent:

«2. El termini de presentació de so�icituds de regu-
larització finalitza el 30 d’abril de 2004, i la data límit
per a la resolució és el 31 de juliol de 2004.»

3. L’apartat 4 de l’article 26 queda redactat de la
manera següent.

«4. Es poden concedir avançaments quan es com-
pleixin els requisits establerts a l’apartat 2 de l’article
15 bis del Reglament (CE) núm. 1227/2000.

Els participants en els plans poden so�icitar avan-
çaments quan compleixin les condicions següents:

a) Quan hagin començat l’execució de la mesura
específica. A aquests efectes, es considera que ha
començat l’execució quan s’hagi realitzat l’arrencada de
la plantació o s’aporti la factura de compra de la planta,
o es demostri o es verifiqui fefaentment qualsevol altra
operació de caràcter irreversible.

b) Quan hagin constituït una garantia per un import
igual al 120 per cent de l’avançament de l’ajuda.

Quan es concedeixin avançaments, és obligatori exe-
cutar la mesura abans que finalitzi la segona campanya
següent a la concessió de l’avançament. Els terminis
per renunciar als avançaments que preveuen els parà-
grafs quart i cinquè de l’apartat 2 de l’article 15 bis
del Reglament (CE) núm. 1227/2000 són de 12 mesos
a partir de l’endemà de la percepció de l’avançament.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta disposició es dicta a l’empara del que disposa
l’article 149.1.13a de la Constitució, que atribueix a l’Es-
tat la competència exclusiva en matèria de bases i coor-
dinació de la planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de novembre de 2003.

ARIAS CAÑETE

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

22539 RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2003,
de la Secretaria General Tècnica, relativa a
l’Acord multilateral M-145 en virtut de l’apar-
tat 1.5.1 de l’ADR (publicat al «Butlletí Oficial
de l’Estat» número 33, de 7 de febrer de
2003), relatiu a les disposicions tècniques
relacionades amb l’estabilitat lateral de vehi-
cles cisterna, fet a Madrid el 30 de juny de
2003. («BOE» 294, de 9-12-2003.)

ACORD MULTILATERAL M 145

En virtut de l’apartat 1.5.1 de l’ADR, relatiu a les dis-
posicions tècniques relacionades amb l’estabilitat late-

ral de vehicles cisterna

1. Per derogació del paràgraf 9.7.5.2, l’autoritat
competent d’un país signatari d’aquest Acord multilateral
pot matricular per primera vegada, després de l’1 de
juliol de 2003, un vehicle cisterna (de les categories
N2, N3, O2, O3 i O4) amb cisterna fixa d’una capacitat
superior a 3 m3, destinat al transport de mercaderies
perilloses en estat líquid o fos i aprovat a una pressió
de menys de 4 bar, que no compleix les disposicions
tècniques del Reglament ECE núm. 111 relatives a l’es-
tabilitat lateral.

2. L’autoritat competent ha d’introduir el text
següent al certificat d’aprovació: «Vehicle matriculat per
primera vegada d’acord amb l’Acord multilateral M 145».
S’ha de portar a bord del vehicle una còpia d’aquest
Acord.

3. Totes les altres disposicions de l’ADR són apli-
cables.

4. Aquest Acord s’aplica fins al 30 de juny de 2004
per als vehicles matriculats per primera vegada als països
signataris d’aquest Acord. En cas que sigui revocat abans
per algun dels signataris, continua en vigor fins a la data
abans esmentada únicament respecte al transport als
territoris de les parts contractants a l’ADR signatàries
d’aquest Acord que no l’hagin revocat.

Madrid, 30 de juny de 2003.—L’autoritat competent
per a l’ADR a Espanya, Juan Miguel Sánchez García,
director general de Transports per Carretera.

PAÏSOS SIGNANTS

Espanya.

Finlàndia.

França.

Itàlia.

Regne Unit.

Es fa públic per a coneixement general.

Madrid, 27 de novembre de 2003.—El secretari gene-
ral tècnic, Julio Núñez Montesinos.


