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en vigor del present Acord, o s’han d’aplicar regles idènti-
ques als reglaments de la Comunitat Europea (CEE) núm. 
3820/85 i 3821/85 amb les modificacions que hagin expe-
rimentat posteriorment.

3. Les parts contractants es comprometen a fomen-
tar, dins del marc del present Acord, la utilització de vehi-
cles que compleixin les normes de seguretat i de respecte 
al medi ambient.

La Comissió Mixta a què es refereix l’article 15, en 
determinar les quotes i la futura liberalització, pot donar 
un tractament més favorable als vehicles que s’ajustin a 
les normes actualitzades de seguretat i de respecte al 
medi ambient.

Article 13. Control.

1. Els permisos, fulls de ruta i altres documents que 
s’exigeixin de conformitat amb el present Acord s’han de 
guardar en els vehicles i s’han de presentar a petició dels 
funcionaris de control.

2. La Comissió Mixta ha d’especificar els documents 
expedits pel país d’establiment que acrediten la condició 
de transportista pel seu compte.

Article 14. Obligacions del transportista i sancions.

1. Els transportistes d’una part contractant han de 
complir en el territori de l’altra part contractant les obli-
gacions derivades dels acords multilaterals en què siguin 
parts les dues parts contractants, del present Acord i de 
la legislació nacional, en particular les normes de circu-
lació, les disposicions duaneres i altres condicions i res-
triccions.

2. Les autoritats competents del país d’establiment, 
en cas d’infraccions greus o reiterades comeses en el ter-
ritori del país receptor, poden prendre, a petició d’aquest 
últim, les mesures administratives següents:

Formular una advertència,
prohibir l’accés al territori de la part contractant en 

què es va cometre la infracció o infraccions.

En casos particularment greus, l’autoritat competent 
del país receptor pot prohibir temporalment l’accés de 
l’infractor al seu territori mentre l’autoritat del país d’esta-
bliment prengui una decisió.

Les parts contractants s’han de mantenir informades 
recíprocament de les decisions adoptades.

Article 15. Col·laboració i Comissió Mixta.

1. Les autoritats competents de les parts contrac-
tants han de prendre les mesures necessàries per posar 
en pràctica i aplicar el present Acord i transmetre’s entre 
si qualsevol informació útil. Les autoritats competents 
també s’han de mantenir mútuament informades de qual-
sevol modificació en la legislació nacional que afecti 
l’aplicació del present Acord.

Les autoritats competents s’han de prestar assistència 
mútua als efectes de l’aplicació del present Acord.

2. A aquest efecte es constitueix una Comissió Mixta, 
formada per delegats de cada part contractant.

La Comissió Mixta és responsable de l’aplicació del 
present Acord i d’examinar totes les qüestions relatives a 
les relacions entre les parts contractants al camp del 
transport per carretera.

Article 16. Autoritats competents.

De conformitat amb el present Acord, les autoritats 
competents són les següents:

Per al Regne d’Espanya: el Ministeri de Foment (Trans-
port i Obres Públiques).

Per a la República de Bulgària: el Ministeri de Trans-
port i Comunicacions.

PART V

Disposicions finals

Article 17. Entrada en vigor i durada de l’Acord

1. Cada part contractant ha de notificar a l’altra part 
contractant el compliment dels procediments per a l’en-
trada en vigor de l’Acord. Aquest entra en vigor al cap de 
trenta dies de la data d’acusament de recepció de la 
segona d’aquestes notificacions.

2. L’Acord està en vigor per un període d’un any 
comptat des de la seva entrada en vigor. Posteriorment 
continua indefinidament en vigor llevat que una de les 
parts contractants el denunciï per escrit i per via diplo-
màtica; en aquest cas l’Acord s’extingeix sis mesos 
després de la recepció de la notificació per l’altra part 
contractant.

Fet a Sofia l’1 de setembre de 2003 per duplicat en 
espanyol, búlgar i anglès; tots els textos són igualment 
autèntics. En cas de divergència en la interpretació preval 
el text anglès. 

Pel Govern del Regne 
d’Espanya,

Pel Govern de la República 
de Bulgària,

Ana Palacio Nikolai Vassilevs

Ministra d’Afers Exteriors Ministre de Transports i Comunicacions

 El present Acord entra en vigor el 12 de març de 2005, 
trenta dies després de la data d’acusament de recepció de 
la segona notificació de compliment dels procediments 
legals interns, segons estableix l’article 17.1.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 8 de març de 2005.–El secretari general tècnic, 

Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 4515 ORDRE APA/660/2005, 16 de març, per la qual 
es modifica l’annex IV del Reial decret 58/2005, 
de 21 de gener, pel qual s’adopten mesures 
de protecció contra la introducció i la difusió 
en el territori nacional i de la Comunitat Euro-
pea d’organismes nocius per als vegetals 
o productes vegetals, així com per a l’exporta-
ció i el trànsit cap a països tercers. («BOE» 66, 
de 18-3-2005.)

El Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual 
s’adopten mesures de protecció contra la introducció i la 
difusió en el territori nacional i de la Comunitat Europea 
d’organismes nocius per als vegetals o productes vege-
tals, així com per a l’exportació i el trànsit cap a països 
tercers, va incorporar a l’ordenament jurídic intern la 
Directiva 2000/29/CE del Consell, de 8 de maig de 2000, 
relativa a les mesures de protecció contra la introducció a 
la Comunitat d’organismes nocius per als vegetals o pro-
ductes vegetals i contra la seva propagació a l’interior de 
la Comunitat, i les modificacions posteriors, l’última de 
les quals va ser la Directiva 2004/102/CE, de la Comissió 
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de 5 d’octubre de 2004, per la qual es modifiquen els 
annexos II, III, IV i V de la Directiva 2000/29/CE del Con-
sell.

Posteriorment, ha estat modificada per la Directiva 
2005/15/CE de la Comissió, de 28 de febrer de 2005, per la 
qual es modifica l’annex IV de la Directiva 2000/29/CE del 
Consell, relativa a les mesures de protecció contra la 
introducció a la Comunitat d’organismes nocius per als 
vegetals o productes vegetals i contra la seva propagació 
a l’interior de la Comunitat.

De conformitat amb l’habilitació que estableix la dis-
posició final segona del Reial decret esmentat, mitjançant 
la present Ordre s’incorpora a l’ordenament jurídic intern 
la Directiva 2005/15/CE.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat consul-
tades les comunitats autònomes i les entitats representa-
tives dels sectors afectats.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació de l’annex IV del Reial decret 
58/2005.

L’annex IV del Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel 
qual s’adopten mesures de protecció contra la introduc-
ció i la difusió en el territori nacional i de la Comunitat 
Europea d’organismes nocius per als vegetals o produc-
tes vegetals, així com per a l’exportació i el trànsit cap a 
països tercers, queda modificat d’acord amb el que dis-
posa l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 16 de març de 2005.

ESPINOSA MANGANA

ANNEX
1. A l’annex IV, part A, secció I, punt 2, al final de la 

columna de la dreta s’hi afegeix el paràgraf següent:
«El primer guió, en què s’especifica que els embalatges 

de fusta han d’estar fabricats amb fusta en rotllo escor-
çada, només és aplicable a partir de l’1 de març de 2006.»

2. A l’annex IV, part A, secció I, punt 8, al final de la 
columna de la dreta s’hi afegeix el paràgraf següent:

«La primera línia de la lletra a), en què s’especifica que 
els embalatges de fusta han d’estar fabricats amb fusta en 
rotllo escorçada, només és aplicable a partir de l’1 de 
març de 2006.» 

MINISTERI DE L’INTERIOR
 4573 REIAL DECRET 307/2005, de 18 de març, pel 

qual es regulen les subvencions en atenció 
a determinades necessitats derivades de situa-
cions d’emergència o de naturalesa catastrò-
fica, i s’estableix el procediment per a la seva 
concessió. («BOE» 67, de 19-3-2005).

La Constitució espanyola recull, a l’article 149.1.29a, 
la seguretat pública com a competència exclusiva de 
l’Estat.

Vinculat a aquest concepte de seguretat pública hi ha 
la protecció civil, la qual ha estat objecte de regulació a 
través de la Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre protecció 

civil, que la identifica doctrinalment com a «protecció 
física de les persones i dels béns, en situació de greu risc 
col·lectiu, calamitat pública o catàstrofe extraordinària, en 
la qual la seguretat i la vida de les persones poden perillar 
i sucumbir massivament», i que implica totes les adminis-
tracions públiques, amb els seus recursos materials i 
humans. D’aquesta manera, es configura un sistema en el 
qual les diferents administracions públiques tenen atri-
buïdes competències en matèria de protecció civil i 
s’atorga a l’Administració de l’Estat un paper concurrent i 
subsidiari respecte d’aquestes.

Sobre això, l’esmentada Llei 2/1985, de 21 de gener, 
diferencia, d’una banda, les accions preventives i, de l’al-
tra, les actuacions «a posteriori» tendents a la protecció i 
l’auxili de persones i béns en els casos en què les esmen-
tades situacions es produeixin. En aquest marc protector 
hi ha la conveniència d’articular un sistema d’ajudes pal-
liatives de la situació de necessitat en la qual hi pot haver 
els col·lectius que han rebut les conseqüències dels fets 
desencadenants de la situació d’emergència.

En l’àmbit competencial de la protecció civil que 
s’atribueix al Ministeri de l’Interior, el Reial decret 
692/1981, de 27 de març, sobre la coordinació de mesures 
amb motiu de situacions d’emergència o de naturalesa 
catastròfica, disposa, a l’article 2, que correspon a aquest 
departament, directament o a través dels governs civils 
(actuals subdelegacions del Govern) i delegacions del 
Govern, la concessió d’ajudes de caràcter immediat en 
situacions d’emergència o greu risc, i en els supòsits de 
danys a persones o béns ocasionats per catàstrofes, cala-
mitats públiques o altres circumstàncies de naturalesa 
anàloga.

En desplegament d’aquest Reial decret 692/1981, de 
27 de març, el Ministeri de l’Interior dicta una ordre minis-
terial, on es recull el procediment de concessió d’ajudes 
en atenció a les necessitats derivades de situacions 
d’emergència, catàstrofe o calamitat pública, l’Ordre 
ministerial de 31 de juliol de 1989, i posteriorment, l’Ordre 
ministerial de 18 de març de 1993, que estableix els requi-
sits i les condicions per a l’obtenció de les ajudes, així 
com els possibles beneficiaris.

La regulació d’aquest tipus d’ajudes ha resultat afec-
tada per l’entrada en vigor de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, la qual introdueix 
novetats en la figura jurídica de la subvenció, anterior-
ment prevista als articles 81 i 82 del text refós de l’antiga 
Llei general pressupostària, aprovat pel Reial decret legis-
latiu 1091/1988, de 23 de setembre. En concret, la Llei 
esmentada estableix com a procediment d’aplicació 
general per a la concessió d’ajudes el règim de concurrèn-
cia competitiva i restringeix els supòsits de concessió 
directa, d’acord amb el que preveu el seu article 22.2.

Les característiques especials dels beneficiaris de les 
ajudes que preveu aquest Reial decret, que ho són pel fet 
d’estar en una determinada situació de necessitat que 
acrediten fefaentment, tant si són corporacions locals que 
han efectuat despeses d’emergència, com si són unitats 
familiars, que han tingut danys personals en els seus 
béns, o persones físiques o jurídiques que han estat 
requerides per prestar serveis per una autoritat compe-
tent, porten a la conclusió que no és possible aplicar a 
aquests supòsits el règim general de procediment de con-
cessió en concurrència competitiva, per la qual cosa 
aquestes subvencions serien de concessió directa.

D’aquesta manera, aquestes ajudes quedarien subsu-
mides dins l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el qual disposa que 
es poden concedir de manera directa les subvencions en 
què «s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o 
humanitari, o altres degudament justificades que dificul-
tin la convocatòria pública». En conseqüència, en el seu 
desplegament, caldria atenir-se al que estableix l’article 
28.2 de l’esmentada Llei, en què es preveu que la compe-


