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AL PRESSUPOST DE PORTS DE L’ESTAT
I AUTORITATS PORTUÀRIES

ALTA

Pressupost d’explotació «Haver».
Import net del volum de negoci 923.389.
Import: 29.250,00 milers d’euros.

ALTA

Pressupost d’explotació «Deure».
Resultat de l’exercici (beneficis): 292.763,00 milers 

d’euros.
Import: 29.250,00 milers d’euros.

ALTA

Pressupost de capital «Aplicacions».

Adquisicions d’immobilitzat 1.384.124.
Import: 29.250,00 milers d’euros.

Aquesta modificació afecta l’«annex d’inversions 
reals per a 2006 de l’autoritat portuària de Las Palmas» i 
suposa un increment de la inversió de l’Autoritat Portuà-
ria de Las Palmas, per un import de 29.250 milers d’eu-
ros, per iniciar el desenvolupament del Programa d’in-
versions al port de Las Palmas, finançat en la seva 
totalitat amb un increment net de l’endeutament bancari 
a llarg termini.

(En suplement a part es publiquen els quadres resum de les despeses
i els ingressos) 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 21533 REIAL DECRET 1512/2005, de 22 de desembre, 
pel qual es modifica el Reial decret 1201/1999, 
de 9 de juliol, pel qual s’estableix el programa 
nacional d’eradicació i control del foc bacterià 
de les rosàcies. («BOE» 312, de 30-12-2005.)

Amb l’aprovació del Reial decret 1201/1999, de 9 de 
juliol, pel qual s’estableix el programa nacional d’eradica-
ció i control del foc bacterià de les rosàcies, es van harmo-
nitzar i coordinar les mesures oficials aplicables davant 
l’aparició de casos de foc bacterià.

La vigència d’aquest programa va ser prorrogada en 
la disposició transitòria tercera de la Llei 43/2002, de 20 de 
novembre, de sanitat vegetal.

Tanmateix, a causa de les modificacions produïdes en la 
normativa comunitària, especialment les determinades, pel 
que fa a les espècies sensibles al foc bacterià, per la Direc-
tiva 2003/116/CE de la Comissió, de 4 de desembre de 2003, 
per la qual es modifiquen els annexos II, III, IV i V de la Direc-
tiva 2000/29/CE, del Consell, pel que fa a l’organisme nociu 
«Erwinia amylovora» (Burr.) Winsl. et al., i en l’Acta d’adhe-
sió a la Unió Europea de 10 nous estats de 2003; així com, 
davant els avenços en el coneixement de l’epidemiologia i el 
control de l’esmentat organisme nociu i l’experiència adqui-
rida durant els cinc anys d’aplicació del programa, és neces-
sari modificar el que disposa el Reial decret 1201/1999, de 9 
de juliol, amb la finalitat d’optimitzar les actuacions oficials 
d’eradicació i control del foc bacterià i adequar-les al marc 
legal vigent en la Unió Europea.

La Directiva 2003/116/CE de la Comissió, de 4 de 
desembre de 2003, es va incorporar a l’ordenament jurí-

dic espanyol, en els aspectes relatius al trànsit de vegetals 
i productes vegetals, mitjançant l’Ordre APA/400/2004, de 
18 de febrer, per la qual es modifiquen determinats anne-
xos del Reial decret 2071/1993, de 26 de novembre, relatiu 
a les mesures d’introducció i difusió en el territori nacio-
nal i de la Comunitat Econòmica Europea d’organismes 
nocius per als vegetals i productes vegetals, així com per 
a l’exportació i trànsit cap a països tercers, les disposi-
cions dels quals estan actualment incloses en el Reial 
decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten mesu-
res de protecció contra la introducció i difusió en el terri-
tori nacional i de la Comunitat Europea d’organismes 
nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per 
a l’exportació i el trànsit cap a països tercers, que substi-
tueix i deroga l’anterior.

A més, s’actualitza la referència feta a determinades 
normes derogades per la corresponent a les normes 
vigents, en cada cas, especialment pel que fa a la declara-
ció d’utilitat pública de les mesures de lluita contra la 
plaga, ja prevista en el Reial decret 1201/1999, que ara 
s’adapta al marc legislatiu que preveu la Llei 43/2002, de 
20 de novembre.

En l’elaboració d’aquest Reial decret ha estat emès 
l’informe preceptiu del Comitè Fitosanitari Nacional i han 
estat consultades les comunitats autònomes i les entitats 
representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 16 de desembre de 2005,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 1201/1999, de 9 
de juliol, pel qual s’estableix el Programa nacional 
d’eradicació i control del foc bacterià de les rosàcies.

El Reial decret 1201/1999, de 9 de juliol, pel qual s’es-
tableix el Programa nacional d’eradicació i control del foc 
bacterià de les rosàcies, queda modificat de la manera 
següent:

U. L’apartat 2 de l’article 1 queda redactat de la 
manera següent:

«2. Es declaren d’utilitat pública les mesures 
que s’hi adopten, d’acord amb el que estableix la Llei 
43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 4 queda redactat de la 
manera següent:

«1. D’acord amb el que preveu l’Ordre de 31 de 
gener de 1994, per la qual s’estableixen les modali-
tats dels estudis a realitzar en el marc del reconeixe-
ment per la Unió Europea de les zones protegides a 
Espanya, exposades a riscos fitosanitaris específics, 
les comunitats autònomes han d’efectuar en els 
seus respectius àmbits territorials prospeccions sis-
temàtiques encaminades a descobrir la presència 
del bacteri sobre les espècies de rosàcies, cultivades 
o espontànies, dels gèneres hostatgers del foc bac-
terià, següents, d’ara endavant espècies, plantes o 
vegetals hostatgers: “Amelanchier” Med., “Chaeno-
meles” Lindl., “Cotoneaster” Ehrh., “Crataegus” L., 
“Cydonia” Mill., “Eriobotrya” Lindl., “Malus” Mill., 
“Mespilus” L., “Photinia davidiana” (Dcne.) Cardot, 
“Pyracantha” Roem., “Pyrus” L. i “Sorbus” L., amb 
particular atenció als vivers.»

Tres. El paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 5 queda 
redactat de la manera següent:

«a) Ha de declarar contaminada la parcel·la o el 
lloc en el qual va recollir la mostra i ha d’ordenar l’ar-
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rencada i la destrucció immediata de qualsevol planta 
visiblement afectada i totes les plantes hostatgeres 
sense símptomes del seu entorn immediat.»

Quatre. El paràgraf a) de l’apartat 2 de l’article 6 
queda redactat de la manera següent:

«a) Arrencada i destrucció immediata “in situ” 
i sota control oficial de qualsevol planta hostatgera 
amb símptomes sense necessitat d’una anàlisi bac-
teriològica que ho confirmi, i totes les plantes hos-
tatgeres sense símptomes del seu entorn immediat. 
Aquest fet dóna lloc a l’establiment de noves zones 
de seguretat.»

Cinc. El paràgraf d) de l’apartat 2 de l’article 6 queda 
redactat de la manera següent:

«d) Amb la finalitat de minimitzar el risc de dis-
persió de la malaltia, les comunitats autònomes han 
de regular els moviments d’entrada i sortida dels 
ruscos d’abelles en un cercle de tres quilòmetres de 
radi des del focus.»

Sis. Se suprimeix el paràgraf e) de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 6.

Set. Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 7.
Vuit. L’article 8 queda redactat de la manera 

següent:
«Article 8. Requisits per a la circulació del material 

vegetal hostatger.
Els requisits especials per a la introducció i el 

desplaçament de vegetals i productes vegetals hos-
tatgers d’”Erwinia amylovora” en la zona protegida 
i per la zona protegida contra l’esmentat organisme 
nociu són els que estableix l’annex IV (B) 21 del Reial 
decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten 
mesures de protecció contra la introducció i difusió 
en el territori nacional i de la Comunitat Europea 
d’organismes nocius per als vegetals o productes 
vegetals, així com per a l’exportació i trànsit cap a 
països tercers, i segons l’annex V (A) II. 1.3 del 
mateix Reial decret és preceptiu el passaport fitosa-
nitari d’acompanyament –modalitat zona protegida– 
tant per al material originari de la zona protegida 
com per a l’introduït des d’una zona no protegida. 
Així mateix, els ruscos han de complir els requisits 
que disposa l’annex IV (B) 21.3 del Reial decret 
esmentat.»

Nou. Se suprimeix l’article 12.
Deu. L’annex II queda redactat de la manera 

següent:

«ANNEX II

Relació d’imports unitaris màxims
de les indemnitzacions

Plantacions joves: 7.820,97 euros/hectàrea.
Plantacions en plena producció:
a) Plantació intensiva: 17.419,44 euros/hectàrea.
b) Plantació normal: 13.508,95 euros/hectàrea.
c) Arbre aïllat: 19,20 euros/unitat.
Arbres i arbustos ornamentals aïllats: 19,20 

euros/unitat.
Ornamentals: qualsevol espècie intensiva, 1,42 

euros/unitat.
Vivers: 50 per cent del valor comercial.»

Onze. Se suprimeix l’annex III.

Disposició addicional única. Actualització de les referèn-
cies legals del Reial decret 1201/1999, de 9 de juliol, pel 
qual s’estableix el programa nacional d’eradicació i 
control del foc bacterià de les rosàcies.

Les referències al Reial decret 2071/1993, de 26 de 
novembre, relatiu a les mesures de protecció contra la 
introducció i difusió en el territori nacional i de la Comuni-
tat Econòmica Europea d’organismes nocius per als vege-
tals o productes vegetals, així com per a l’exportació i 
trànsit cap a països tercers, s’entenen fetes al Reial decret 
58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten mesures de 
protecció contra la introducció i difusió en el territori 
nacional i de la Comunitat Europea d’organismes nocius 
per als vegetals o productes vegetals, així com per a l’ex-
portació i el trànsit cap a països tercers.

Així mateix, les corresponents referències a la Direc-
tiva 77/93/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1976, 
relativa a les mesures de protecció contra la introducció 
en la Comunitat d’organismes nocius per als vegetals o 
productes vegetals i contra la seva propagació a l’interior 
de la Comunitat i a la Directiva 92/76/CEE de la Comissió, 
de 6 d’octubre, per la qual es reconeixen zones protegides 
en la Comunitat exposades a riscos fitosanitaris específics 
s’entenen fetes a la Directiva 2000/29/CE del Consell, de 8 
de maig de 2000, relativa a les mesures de protecció con-
tra la introducció en la Comunitat d’organismes nocius 
per als vegetals o productes vegetals i contra la seva pro-
pagació en la Comunitat, i a la Directiva 2001/32/CE de la 
Comissió, de 8 de maig de 2001, per la qual es reconeixen 
determinades zones protegides en la Comunitat exposa-
des a riscos fitosanitaris específics i es deroga la Directiva 
92/76/CEE, respectivament.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 22 de desembre de 2005.

JUAN CARLOS R.
La ministra d’Agricultura, Pesca

i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

CAP DE L’ESTAT
 21600 REIAL DECRET LLEI 16/2005, de 30 de desem-

bre, pel qual es modifica el règim transitori 
d’adaptació de les comissions de control dels 
plans de pensions d’ocupació i es regula 
l’adaptació de determinats compromisos per 
pensions vinculats a la jubilació. («BOE» 313, 
de 31-12-2005.)

I

L’originària Llei 8/1987, de 8 de juny, de regulació dels 
plans i fons de pensions, va establir el requisit de majoria 
absoluta de representació dels partícips en les comissions 
de control dels plans de pensions del sistema d’ocupació.

La Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fis-
cals, administratives i de l’ordre social, que va entrar en 
vigor l’1 de gener de 2002, va modificar, entre altres, l’ar-
ticle 7.3 de la Llei 8/1987, de 8 de juny, amb l’establiment 
del sistema de representació paritària del promotor o pro-


