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c) Es duen a terme les mateixes validacions de dades 
i de privilegis d’usuari que en l’entrada d’informació per 
formulari.

3. Les característiques de la funcionalitat de descàr-
rega d’informació del SINAC són:

a) Descàrrega en fitxer XML de tota la informació a 
què pot accedir l’usuari.

b) Els controls d’accés a la informació estan implícits 
en la connexió de l’usuari.

Dotzè. Terminis de formalització del SINAC.
1. Els terminis previstos per formalitzar el SINAC són 

per a:
a) La notificació i consignació de les dades de les 

zones d’abastament, infraestructures i laboratoris:
1r Zones d’abastament que subministren més de  

1.000 m3 per dia (més de 5.000 habitants abastats), abans 
de l’1 de juliol de 2005.

2n Zones d’abastament que subministren entre 100 i 
1.000 m3 per dia (entre 500 i 5.000 habitants abastats), 
abans de l’1 de desembre de 2005.

3r Zones d’abastament que subministren menys de 
100 m3 per dia (menys de 500 habitants abastats), abans 
de l’1 de desembre de 2006.

b) Els butlletins d’anàlisis, la presa de mostra de les 
quals sigui en una data posterior a l’entrada en vigor de la 
present normativa, s’han de carregar en un termini de set 
dies naturals després de l’elaboració de l’informe dels 
resultats analítics, sense perjudici de la via de transmissió 
prevista per l’autoritat sanitària autonòmica en el seu pro-
grama de vigilància per a les situacions d’incompliment.

Tretzè. Informes nacionals.–Sobre la base de les 
dades carregades en el SINAC, la Direcció General de 
Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum ha d’ela-
borar i publicar un informe nacional corresponent a cada 
any natural, dividit en dos toms.

En el primer semestre de l’any s’ha de publicar el tom I, 
referit a les dades de l’any anterior sobre la qualitat de 
l’aigua de consum humà, incompliments i laboratoris i, al 
llarg del segon semestre, s’ha de publicar el tom II, relatiu 
a les zones d’abastament, infraestructures i inspeccions 
sanitàries.

Catorzè. Butlletins d’anàlisis corresponents al perí-
ode anterior a l’entrada en vigor d’aquesta norma.

1. Els butlletins de l’any 2003:
a) Els gestors de les zones d’abastament que submi-

nistrin més de 1.000 m3 per dia han d’introduir les dades 
corresponents a l’any 2003 relatives a la qualitat de l’ai-
gua de consum abans de l’1 de juliol de 2005. Si cal, s’han 
de donar d’alta els punts de mostratge utilitzats durant 
l’any 2003.

b) En el cas que no sigui possible introduir la totalitat 
dels butlletins d’anàlisis de l’any 2003, els gestors de les 
zones esmentades han de comunicar a l’autoritat sanità-
ria competent els motius que han impedit la càrrega de 
les dades, de manera suficient i raonada.

2. Els butlletins generats des de l’1 de gener de 2004 
fins a l’entrada en vigor d’aquesta normativa:

a) Els gestors de les zones d’abastament que submi-
nistrin més de 1.000 m3 per dia han de tenir introduïdes les 
dades corresponents a l’any 2004 relatives a la qualitat de 
l’aigua de consum abans de l’1 de juliol de 2005.

b) Els gestors de les zones d’abastament que submi-
nistrin entre 100 i 1.000 m3 d’aigua per dia han de tenir 
introduïdes les dades corresponents a l’any 2004 i 2005 
sis mesos després de la notificació de la infraestructura, 

com a data límit, comptant a partir de la data d’entrada en 
vigor de la present disposició.

c) Els gestors de les zones d’abastament que subminis-
trin menys de 100 m3 d’aigua per dia han de tenir introduïdes 
les dades corresponents als anys 2004, 2005 i 2006 sis mesos 
després de la notificació de la infraestructura, com a data 
límit, comptant a partir de la data d’entrada en vigor de la 
present disposició.

Quinzè. Fitxers de dades de caràcter personal.–Les 
dades de caràcter personal es regeixen d’acord amb el 
que disposa l’Ordre de 21 de juliol de 1994, per la qual es 
regulen els fitxers de dades personals del Ministeri de 
Sanitat i Consum.

Setzè. Entrada en vigor.–La present Ordre entra en 
vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 30 de maig de 2005.

SALGADO MÉNDEZ 

MINISTERI
D’ECONOMIA I HISENDA

 9332 ORDRE EHA/1635/2005, de 2 de juny, per la 
qual es redueixen per al període impositiu de 
2004 els índexs de rendiment net aplicables en 
el mètode 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. 
(«BOE» 133, de 4-6-2005.)

L’article 35.4.1 del Reglament de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret 
1775/2004, de 30 de juliol, estableix que quan el desenvo-
lupament d’activitats econòmiques, a les quals sigui apli-
cable el mètode d’estimació objectiva, es vegi alterat per 
incendis, inundacions o altres circumstàncies excepcio-
nals que afectin un sector o una zona determinada, el 
ministre d’Economia i Hisenda pot autoritzar, amb caràc-
ter excepcional, la reducció dels signes, índexs o 
mòduls.

Sobre aquesta qüestió, el Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació ha emès informe pel qual es posa de 
manifest que durant el 2004 s’han produït circumstàncies 
excepcionals en el desenvolupament de les activitats agrí-
coles i ramaderes, les quals es localitzen en determinades 
zones geogràfiques, que aconsellen fer ús de l’autoritza-
ció que conté l’esmentat article 35.4.1 del Reglament de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Aquestes circumstàncies són les següents:
Fortes gelades esdevingudes el mes de març que van 

afectar el conreu de l’ametller a les comunitats autòno-
mes d’Andalusia, Aragó, Catalunya, Castella-la Manxa, 
Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia, i el conreu dels 
cítrics a la província de València.

Diversos fenòmens tempestuosos acompanyats de 
descàrregues d’aigua i calamarsa en diferents zones.

Inundacions esdevingudes al setembre en diverses 
zones.

Malalties víriques que han afectat el conreu d’algunes 
produccions hortícoles.

Malaltia vírica de la febre catarral ovina (llengua blava) 
que ha afectat les produccions ramaderes de boví, oví i 
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cabrum a les comunitats autònomes d’Andalusia, Caste-
lla-la Manxa, Extremadura i Illes Balears.

Meteorologia adversa per a l’activitat de l’apicultura.
Elevació substancial del preu del propà, que ha afectat 

els serveis de cria, guarda i engreix d’aviram.

Per raons de més claredat per aplicar aquestes mesu-
res s’ha optat per aprovar les reduccions en un únic 
annex, en el qual s’agrupen les reduccions per comuni-
tats autònomes, províncies, àmbits territorials i activitats.

En virtut d’això, aquest Ministeri ha disposat:
Primer. Reducció dels índexs de rendiment net apli-

cables a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per 
circumstàncies excepcionals.–Els índexs de rendiment 
net aplicables el 2004 a les activitats agrícoles i ramaderes 
desenvolupades en els àmbits territorials que defineix 
l’annex d’aquesta Ordre són els que s’hi contenen.

Segon. Regularització per contribuents afectats.–Els 
contribuents afectats per la reducció d’índexs de rendi-
ment net aprovada en aquesta Ordre que hagin presentat 
la seva declaració de l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques corresponent a 2004 poden regularitzar la 
seva situació presentant sol·licitud de rectificació de la 
seva autoliquidació davant el delegat o administrador de 

l’Agència Estatal d’Administració Tributària competent per 
raó del domicili fiscal del contribuent, en els termes que 
preveu la disposició addicional tercera del Reial decret 
1163/1990, de 21 de setembre, pel qual es regula el proce-
diment per a la realització de devolucions d’ingressos 
indeguts de naturalesa tributària.

Aquestes sol·licituds de rectificació es poden presen-
tar a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el dia de la publicació en 
el «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

Madrid, 2 de juny de 2005.

SOLBES MIRA

Sr. Secretari d’Estat d’Hisenda i Pressupostos i Srs. Secre-
tari General d’Hisenda, Director General de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària i Director General de 
Tributs. 
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