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Pla d’actuació en emergències: document pertanyent
al pla d’autoprotecció en el qual es preveu l’organització
de la resposta davant situacions d’emergències classificades, les mesures de protecció i intervenció que s’han
d’adoptar, i els procediments i la seqüència d’actuació
per donar resposta a les possibles emergències.
Planificació: és la preparació de les línies d’actuació
per fer front a les situacions d’emergència.
Prevenció i control de riscos: és l’estudi i la implantació de les mesures necessàries i convenients per mantenir
sota observació, evitar o reduir les situacions de risc
potencial i els danys que en puguin derivar. Les accions
preventives s’han d’establir abans que es produeixi la
incidència, emergència, accident o com a conseqüència
de l’experiència adquirida després d’analitzar-los.
Ports comercials: els que per raó de les característiques del seu trànsit compleixen condicions tècniques, de
seguretat i de control administratiu perquè s’hi duguin a
terme activitats comercials portuàries, entenent per tals
les operacions d’estiba, desestiba, càrrega, descàrrega,
transbord i emmagatzematge de mercaderies de qualsevol tipus, amb un volum o forma de presentació que justifiquin la utilització de mitjans mecànics o instal·lacions
especialitzades.
Recursos: elements naturals o tècnics la funció habitual dels quals no està associada a les tasques
d’autoprotecció i que tenen una disponibilitat que fa possible o millora les tasques de prevenció i actuació davant
emergències.
Rehabilitació: és la tornada a la normalitat i represa de
l’activitat.
Risc: grau de pèrdua o dany esperat sobre les persones i els béns i la seva consegüent alteració de l’activitat
socioeconòmica, a causa de l’ocurrència d’un efecte perjudicial específic.
Titular de l’activitat: la persona física o jurídica que
exploti o posseeixi el centre, establiment, espai,
dependència o instal·lació on es duguin a terme les
activitats.
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ries perilloses, a indústries, a zones forestals, edifici aïllat
o mitger amb altres activitats. Tipus d’activitats de la zona
de l’entorn i els seus titulars.)
Vulnerables existents a l’entorn.
Accessibilitat:
Dades i informació rellevant sobre l’accés.
Característiques dels accessos de vehicles a les façanes de l’establiment.
Nombre de façanes accessibles als bombers.
Focus de perill i vulnerables:
Tipus de risc més significatiu que emana de l’edifici.
Tipus i quantitat de productes perillosos que s’hi
emmagatzemen i/o processen.
Vulnerables.
Instal·lacions tècniques de protecció contra incendis.
Disposa de:
Detecció i alarma d’incendis. Data de revisió d’instal·
lació.
Polsadors d’alarma d’incendis. Data de revisió d’instal·
lació.
Extintors d’incendis. Data de revisió d’instal·lació.
Boques d’incendi equipades. Data de revisió d’instal·
lació.
Hidrants. Data de revisió d’instal·lació.
Columna seca. Data de revisió d’instal·lació.
Extinció automàtica d’incendis. Data de revisió d’instal·
lació.
Enllumenat d’emergència. Data de revisió d’instal·
lació.
Senyalització. Data de revisió d’instal·lació.
Grup electrogen i SAI. Data de revisió d’instal·lació.
Equip de bombament i cisterna o dipòsit d’aigua. Data
de revisió d’instal·lació.
Plànols.

ANNEX IV
Contingut mínim del registre d’establiments regulats per
la Norma bàsica d’autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin
donar origen a situacions d’emergència
Dades generals:
Nom de l’establiment.
Adreça completa.
Telèfon, fax, correu electrònic.
Nombre d’ocupants (classificació).
Nombre d’empleats (classificació).
Activitat o ús de l’establiment. Activitats o usos que
convisquin en la mateixa edificació.
Dades del titular (nom, adreça, telèfon, etc.).
Data de l’última revisió del pla.
Dades estructurals:
Tipus estructura.
Nombre de plantes sobre rasant i sota rasant.
Superfície útil o construïda (per plantes).
Nombre de sortides a l’exterior.
Nombre d’escales interiors.
Nombre d’escales exteriors.
Sectorització d’incendis
Informació rellevant sobre l’estructura i/o l’edifici.
Ubicació de les claus de tallament de subministraments energètics (gas, electricitat, gasoil, etc.).
Entorn:
Informació sobre l’entorn (urbà, rural, proximitat a
rius, a rutes per les quals transiten vehicles amb mercade-
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REIAL DECRET 397/2007, de 23 de març, pel
qual es modifiquen el Reial decret 940/2001, de
3 d’agost, pel qual s’estableixen normes reguladores de l’ajuda a la transformació en el sector del lli i del cànem amb destinació a la producció de fibres, i el Reial decret 890/2006, de
21 de juliol, pel qual es regula el règim temporal per a la reestructuració del sector del sucre.
(«BOE» 72, de 24-3-2007.)

El Reglament (CE) núm. 1673/2000 del Consell, de 27
de juliol de 2000, pel qual s’estableix l’organització
comuna de mercats en el sector del lli i el cànem destinats
a la producció de fibres, fixa l’ajuda per a la fibra que contingui com a màxim un 7,5 per cent d’impureses i canemuixa. No obstant això, facultava els estats membres per
concedir l’ajuda a la producció de fibres quan el contingut
d’impureses i canemuixa no superés el 15 per cent per al
lli i el 25 per cent per al cànem, per a les campanyes de
comercialització 2001/2002 a 2005/2006.
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El Reial decret 940/2001, de 3 d’agost, pel qual
s’estableixen normes reguladores de l’ajuda a la transformació en el sector del lli i del cànem amb destinació a la
producció de fibres, recull, entre altres disposicions, que
el contingut màxim en impureses i canemuixa ha de ser el
màxim permès pel dit Reglament del Consell.
Posteriorment, es va dictar el Reglament (CE) núm.
953/2006 del Consell, de 19 de juny, pel qual es modifica
el Reglament (CE) núm. 1673/2000, de 27 de juliol. Aquest
últim Reglament prorroga la facultat dels estats membres
per permetre els límits d’impureses i canemuixa esmentats fins a la campanya 2007/2008.
El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en funció de les sortides de mercat tradicionals, considera convenient ampliar els límits esmentats fins a la campanya
2007/2008.
Quant a la modificació del Reial decret 890/2006, de 21
de juliol, pel qual es regula el règim temporal per a la
reestructuració del sector del sucre, l’objectiu de la redacció de l’article 7.2.a) era facilitar la sortida del conreu de
determinats agricultors que el vulguin deixar, i que passin
la seva quota a altres productors, però que no volen perdre els drets corresponents al percentatge que es decideixi de l’ajuda del Fons de reestructuració, en cas que en
els anys següents es tanqui la fàbrica a la qual lliuraven la
seva remolatxa. Aquest precepte deixava que les comunitats autònomes decidissin sobre la determinació de les
campanyes i es creava una situació d’inseguretat d’aquests
agricultors, pel fet que en les comunitats autònomes no
prenguessin aquesta decisió fins al moment en què la
indústria presentés la seva proposta d’abandonament.
El sector en conjunt, organitzacions agràries i indústries, entén que per complir l’objectiu ja s’hauria de determinar que els productors de les campanyes corresponents poden cobrar les ajudes destinades als agricultors,
entre el 10 i el 15 per cent del Fons de reestructuració.
D’altra banda, l’article 6.3 del Reglament (CE) núm.
968/2006 de la Comissió, de 27 de juny de 2006, que estableix disposicions d’aplicació del Reglament (CE) número
320/2006 del Consell, pel qual s’estableix un règim temporal per a la reestructuració del sector del sucre en la
Comunitat, determina que s’han de compensar els contractistes per la pèrdua de valor de la seva maquinària
especialitzada que no pugui ser utilitzada per a altres fins,
sense que es fixin condicions sobre el seu desballestament. Tanmateix, el Reial decret 890/2006 va imposar condicions més restrictives en determinar que només s’han
de compensar els contractistes que demostrin de forma
fefaent el desballestament de la maquinària objecte del
dret a l’ajuda.
Exigir als contractistes la condició del desballestament de la maquinària agrícola especialitzada afectada
per la reestructuració d’indústries sucreres sembla excessiu, alhora que excedeix els imperatius del mateix Reglament i entra en contradicció amb els requisits exigits a la
indústria que reestructura, que està obligada a desmuntar
la maquinària industrial i a eliminar-la del lloc de producció,
però a la qual en cap cas se li exigeix que la desballesti.
Per tenir en compte aquestes modificacions es fa
necessari modificar el Reial decret 940/2001, de 3 d’agost,
i el Reial decret 890/2006, de 21 de juliol.
Encara que les modificacions afecten aspectes puntuals d’alguns preceptes, per seguretat jurídica s’han tornat a redactar paràgrafs, apartats o articles complets.
En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats autònomes i les entitats representatives dels sectors afectats.
En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i amb
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió
del dia 23 de març de 2007,
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DISPOSO:
Article primer. Modificació del Reial decret 940/2001, de
3 d’agost, pel qual s’estableixen normes reguladores
de l’ajuda a la transformació en el sector del lli i el
cànem amb destinació a la producció de fibres.
L’article 12 del Reial decret 940/2001, de 3 d’agost, pel
qual s’estableixen normes reguladores de l’ajuda a la
transformació en el sector del lli i el cànem amb destinació a la producció de fibres, queda redactat de la manera
següent:
«Article 12. Quantia i límits de les ajudes.
1. Per a les campanyes de comercialització
2001/2002 a 2007/2008, el contingut màxim
d’impureses i canemuixa ha de ser del 15 per cent
per a les fibres curtes de lli i del 25 per cent per a les
fibres de cànem. La quantitat a la qual es concedeixi
l’ajuda s’ha de calcular segons el que disposa
l’article 7.2 del Reglament (CE) 245/2001, de la
Comissió, de 5 de febrer, que estableix les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 1673/2000, del
Consell, de 27 de juliol, pel qual s’estableix
l’organització comuna de mercats en el sector del lli
i el cànem destinats a la producció de fibres.
2. L’import de les ajudes és el següent:
a) Per a les fibres llargues de lli:
1r 100 euros/tona per a la campanya de comercialització 2001/2002.
2n 160 euros/tona per a les campanyes 2002/2003
a 2007/2008.
3r 200 euros/tona a partir de la campanya
2008/2009.
b) Per a les fibres curtes de lli i fibres de cànem:
90 euros/tona per a les campanyes de comercialització 2001/2002 a 2007/2008.»
Article segon. Modificació del Reial decret 890/2006, de
21 de juliol, pel qual es regula el règim temporal per a
la reestructuració del sector del sucre.
El Reial decret 890/2006, de 21 de juliol, pel qual es
regula el règim temporal per a la reestructuració del sector del sucre, queda modificat de la manera següent:
U. L’apartat 2 de l’article 7 queda redactat de la
manera següent:
«2. De l’import de l’ajuda s’ha de deduir un
percentatge per a productors de remolatxa i canya
de sucre i per a contractistes de maquinària, que en
el cas de la remolatxa sucrera està comprès entre el
10 i el 15 per cent de l’ajuda. Per a la canya de sucre
és del 40 per cent de l’ajuda.
a) S’han de considerar productors de remolatxa
sucrera i canya de sucre els qui hagin lliurat aquestes primeres matèries per a la producció de sucre de
quota en alguna de les quatre campanyes immediatament anteriors a aquella en què es produeixi
l’abandonament de la quota.
b) S’han de considerar contractistes de
maquinària els qui hagin treballat amb les màquines
per als productors anteriors, en els mateixos períodes de referència i únicament per les pèrdues que
derivin de la maquinària especialitzada que no es
faci servir per als mateixos fins o per a altres fins.
c) Per a la campanya de comercialització 2006/2007,
es fixen les campanyes del període de referència a
què es refereix l’article 4.1 del Reial decret 1617/2005,
de 30 de desembre de 2005, pel qual es regula la
concessió de drets d’ajuda als agricultors dins del
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règim de pagament únic. Per als productors de
canya de sucre, el període que s’ha de considerar és
el que estableix l’article 4.1 del Reial decret 1617/2005,
de 30 de desembre de 2005.
L’ajuda que correspongui als productors s’ha de
distribuir proporcionalment a les quantitats de
remolatxa de quota i canya de sucre produïda i lliurada pels productors a la indústria sucrera en les
campanyes abans esmentades. De la mateixa
manera, l’ajuda que correspongui als contractistes
de maquinària s’ha de distribuir proporcionalment a
les hectàrees, o el seu equivalent en tones de remolatxa collida, per a les quals hagin contractat els
seus serveis als agricultors que hagin lliurat remolatxa de quota a la indústria sucrera.»
Dos. Als apartats 2 i 3 de l’article 9 on diu: «Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de febrer de
2006», ha de dir: «Reglament (CE) núm. 1698/2005 del
Consell, de 20 de setembre de 2005».
Disposició final única. Entrada en vigor.
El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat.»
Madrid, 23 de març de 2007.
JUAN CARLOS R.
La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,
ELENA ESPINOSA MANGANA

MINISTERI
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I DE COOPERACIÓ
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ENTRADA en vigor de l’Acord entre el Regne
d’Espanya i la República Dominicana relatiu a
la regulació i ordenació dels fluxos migratoris
laborals, fet a Madrid el 17 de desembre de 2001.
(«BOE» 73, de 26-3-2007.)

L’Acord entre el Regne d’Espanya i la República Dominicana relatiu a la regulació i ordenació dels fluxos migratoris laborals, fet a Madrid el 17 de desembre de 2001,
entra en vigor l’1 de maig de 2007, primer dia del segon
mes següent a la data de l’última notificació de compliment dels requisits de ratificació conforme a les respectives legislacions, segons estableix el seu article 20.3.
Es fa públic per a coneixement general, de manera
que es completa la inserció efectuada en els butlletins
oficials de l’Estat números 31 i 70, de 5 de febrer i 22 de
març de 2002.
Madrid, 15 de març de 2007.–El secretari general tècnic del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Francisco Fernández Fábregas.
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ORDRE ITC/713/2007, de 15 de març, per la qual
es modifica l’annex I del Reial decret 1782/2004,
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de control del comerç exterior de material de
defensa, d’altre material i de productes i tecnologies de doble ús. («BOE» 73, de 26-3-2007.)

El Reial decret 1782/2004, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de control del comerç exterior de
material de defensa, d’altre material i de productes i tecnologies de doble ús, en la disposició final segona indica
que els annexos I, II i III del dit Reglament es poden actualitzar mitjançant una ordre del ministre d’Indústria,
Turisme i Comerç, amb l’informe previ de la Junta Interministerial Reguladora del Comerç Exterior de Material de
Defensa i de Doble Ús (JIMDDU) i d’acord amb els canvis
que s’efectuïn en les llistes de control dels règims internacionals respectius, és a dir, en el si de la Unió Europea, el
Tractat de no-Proliferació Nuclear, la Convenció d’Armes
Químiques, la Convenció d’Armes Biològiques i Toxíniques, l’Arranjament de Wassenaar, el Règim de Control de
la Tecnologia de Míssils, el Grup de Subministradors
Nuclears i el Grup Austràlia.
L’Ordre ITC/60/2006, de 12 de gener de 2006, va modificar l’annex I del dit Reial decret 1782/2004.
S’han produït nous canvis en les llistes de control de
l’Arranjament de Wassenaar i del Règim de Control de la
Tecnologia de Míssils que afecten l’annex I del dit Reial
decret 1782/2004, i per això és necessari adaptar el contingut d’aquest annex als canvis.
Aquesta Ordre ha estat objecte d’informe favorable per
part de la JIMDDU en la reunió 2/07 de 27 de febrer de 2007.
En virtut d’això, disposo:
Primer.–Modificació de l’annex I del Reial decret 1782/2004,
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de control
del comerç exterior de material de defensa, d’altre material i de productes i tecnologies de doble ús.
L’annex del Reial decret 1782/2004, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de control del comerç exterior
de material de defensa, d’altre material i de productes i
tecnologies de doble ús, es modifica d’acord amb l’annex I
de la present Ordre.
Segon.–Derogació de l’Ordre ITC/60/2006, de 12 de
gener de 2006.
Queda derogada l’Ordre ITC/60/2006, de 12 de gener
de 2006, per la qual es modifica l’annex I del Reial decret
1782/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de control del comerç exterior de material de defensa,
d’altre material i de productes i tecnologies de doble ús.
Tercer.–Entrada en vigor.
La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 15 de març de 2007.–El ministre d’Indústria,
Turisme i Comerç, Joan Clos i Matheu.

