324

412

Mércores 9 febreiro 2000

calquera das ditas armas, con independencia do
seu modelo ou clase, mesmo cando se encontren
en pezas desmontadas. Considérase depósito de
armas químicas a fabricación, a comercialización
ou a posesión destas.
O depósito de armas, na súa vertente de comercialización, comprende tanto a adquisición como
a venda.»

LEI ORGÁNICA 2/2000, do 7 de xaneiro, de
modificación da Lei orgánica 10/1995, do 23
de novembro, do Código penal, en materia
de prohibición do desenvolvemento e o
emprego de armas químicas. («BOE» 8,
do 10-1-2000.)
JUAN CARLOS I
REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei
orgánica.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Convención sobre a prohibición do desenvolvemento, a producción, o almacenamento e o emprego de
armas químicas e sobre a súa destrucción, feita en París
o 13 de xaneiro de 1993 e ratificada polo Reino de
España mediante instrumento do 22 de xullo de 1994,
publicado no «Boletín Oficial del Estado» do 13 de
decembro de 1996, impón, no seu artigo I, un conxunto
de obrigas positivas e negativas ós Estados partes e
establece, no seu artigo VII, entre as medidas que terán
que aplica-los ditos Estados, a necesidade de promulga-las leis penais que sexan precisas para facer efectiva
a prohibición das actividades vedadas pola Convención.
A Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do
Código penal, contén nos seus artigos 566 e 567 referencias expresas ás armas químicas, penando de forma
concreta a fabricación, comercialización, tráfico e establecemento de depósitos das ditas armas.
Poñendo en relación as actividades prohibidas dimanantes da Convención e as conductas tipificadas como
delicto nos referidos preceptos do Código penal, queda
patente a insuficiencia da cobertura por estes dos supostos recollidos na Convención, polo que se fai preciso,
co obxecto de cumpir coas esixencias derivadas da ratificación da Convención, incorporar ó Código penal a totalidade das conductas prohibidas nela, o que se leva a
efecto mediante esta lei orgánica, na que se incorpora
un novo número 2 ó artigo 566 para recolle-lo tipo específico relativo ó desenvolvemento de armas químicas,
actividade que comprende a investigación ou estudio
de carácter científico ou técnico encamiñados á creación
dunha nova arma química ou á modificación dunha
preexistente; o seu emprego; e a iniciación de preparativos militares para a utilización das ditas armas.
Así mesmo, no artigo 567, precísase o concepto de
depósito de armas, na súa vertente de comercialización,
de modo que impida a idea dunha comercialización final
e deixe claro que o que se penaliza é a utilización de
armas, pezas destas, ou substancias químicas, para a
formación de depósitos ou para o seu emprego.
Artigo único. Modificación do Código penal.
1. O actual artigo 566 do Código penal pasa a se-lo
número 1 do dito artigo e incorpórase un novo número 2 coa seguinte redacción:
«As penas recollidas na alínea 1.a do número
anterior impoñeranse ós que desenvolvan ou
empreguen armas químicas ou inicien preparativos
militares para o seu emprego.»
2. Dáselle unha nova redacción ó número 1 do artigo 567 do Código penal, que será a seguinte:
«Considérase depósito de armas de guerra a
fabricación, a comercialización ou a posesión de
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3. Engádese un novo parágrafo ó número 2 do artigo 567 do Código penal, coa seguinte redacción:
«Enténdese por desenvolvemento de armas químicas calquera actividade consistente na investigación ou estudio de carácter científico ou técnico
encamiñada á creación dunha nova arma química
ou a modificación dunha preexistente.»
Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autoridades,
que cumpran e fagan cumprir esta lei orgánica.
Madrid, 7 de xaneiro de 2000.
JUAN CARLOS R.
O presidente do Goberno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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LEI 2/2000, do 7 de xaneiro, reguladora dos
contratos tipo de productos agroalimentarios
(«BOE» 8, do 10-1-2000.)
JUAN CARLOS I
REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nas últimas décadas España experimentou un importante proceso de cambio, polo cal os sectores primarios
evolucionaron dunha actividade productiva con elevado
nivel de autoconsumo, en ciclo cerrado e escasas necesidades tecnolóxicas, a un sistema de relacións económicas dinámico, no cal os sectores primarios se orientan
totalmente ó mercado, adaptando as súas produccións
á demanda deste.
A agricultura e a pesca desenvolven unha actividade
biolóxica cunha estreita dependencia do medio natural.
Estas condicións comportan a existencia de riscos tanto
polo proceso productivo como polo carácter perecedoiro
dos productos, o que supón un elevado grao de incerteza
na actividade. Por tratarse de procesos biolóxicos, os
ciclos productivos son longos e a producción estacional.
Como, ademais, estes productos son, polo xeral, perecedoiros, a súa oferta presenta rixidez e falta de adaptación á demanda.
A industria transformadora dos productos agrarios
e alimentarios está, pola súa vez, condicionada polas
oscilacións de oferta que se dan nos sectores primarios
dos que se fornece, o que incide negativamente na adecuada utilización da capacidade productiva.
As especiais características estructurais do sistema
agroalimentario fan, por outra parte, difícil o coñecemento das transaccións que os distintos e numerosos operadores realizan, producíndose de feito falta de transparencia no mercado, arredándoo da desexable competencia perfecta.
É neste marco no que hai que situar esta lei de contratos tipo de productos agroalimentarios. A súa apli-

