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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA E ALIMENTACIÓN

22246 ORDE APA/3389/2003, do 28 de novembro,
pola que se adapta á normativa comunitaria
o Real decreto 1472/2000, do 4 de agosto,
polo que se regula o potencial de producción
vitícola. («BOE» 291, do 5-12-2003.)

O Regulamento (CE) 1493/1999, do 17 de maio,
do Consello, polo que se establece a organización común
do mercado vitivinícola, recolle no seu título II as normas
básicas relativas ó potencial de producción vitícola, as
cales se encontran desenvolvidas polo Regulamento (CE)
1227/2000 da Comisión, do 31 de maio, polo que se
fixan as disposicións de aplicación do Regulamento (CE)
1493/1999, no relativo ó potencial de producción, que
o modifica.

O Real decreto 1472/2000, do 4 de agosto, polo
que se regula o potencial de producción vitícola, recolle
a aplicación a nivel nacional dos regulamentos citados
no que se refire ó dito potencial, sendo modificado polo
Real decreto 373/2003, do 28 de marzo, de medidas
urxentes no sector vitivinícola.

O Regulamento (CE) 1841/2003, da Comisión, do
17 de outubro, que modifica o Regulamento (CE)
1227/2000, polo que se fixan as disposicións de apli-
cación do Regulamento (CE) 1493/1999, polo que se
establece a organización común do mercado vitivinícola,
no relativo ó potencial de producción, ampliou o período
de que dispón o viticultor para adquirir dereitos de replan-
tación para acollerse á regularización de superficies irre-
gulares. O Regulamento (CE) 1203/2003, da Comisión,
do 4 de xullo, que modifica o Regulamento (CE)
1227/2000, polo que se fixan as disposicións de apli-
cación do Regulamento (CE) 1493/1999, polo que se
establece a organización común do mercado vitivinícola,
no relativo ó potencial de producción, ampliou o prazo
para a resolución das solicitudes de regularización ata
o 31 de xullo de 2004.

Por outro lado, o Regulamento (CE) 315/2003, da
Comisión, do 19 de febreiro, que modifica o Regula-
mento (CE) 1227/2000, polo que se fixan as disposi-
cións de aplicación do Regulamento (CE) 1493/1999,
polo que se establece a organización común do mercado
vitivinícola, no relativo ó potencial de producción, espe-
cifica que as medidas de reestructuración e reconversión
de viñedo que recibisen un anticipo, teñen a obriga de
executa-la medida considerada antes do final da segunda
campaña seguinte á concesión do anticipo.

Así pois, faise necesario modifica-lo Real decreto
1472/2000 para adapta-las normas nacionais ós cam-
bios introducidos pola normativa comunitaria, polo que,
facendo uso da súa disposición derradeira primeira,
segundo a redacción dada polo Real decreto 373/2003,
que faculta o ministro de Agricultura, Pesca e Alimen-
tación para adoptar, no ámbito das súas competencias,
as medidas necesarias para o desenvolvemento deste
real decreto, así como para a súa adaptación ás modi-
ficacións introducidas pola normativa comunitaria, díc-
tase esta orde.

As comunidades autónomas e os sectores afectados
foron consultados na elaboración desta orde.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo único. Modificación do Real decreto 1472/2000.

O Real decreto 1472/2000, do 4 de agosto, polo
que se regula o potencial de producción vitícola, queda
modificado como segue:

1. A alínea b) do punto 2 do artigo 11 queda redac-
tada do seguinte modo:

«b) Cando o productor achegue dereitos de replan-
tación obtidos antes do 30 de abril de 2004. Neste caso
o titular da parcela deberá achegar dereitos de replan-
tación que cubran a superficie que se trate de regularizar
incrementada nun 50 por cento.»

2. O punto 2 do artigo 12 queda redactado do
seguinte modo:

«2. O prazo de presentación de solicitudes de regu-
larización finalizará o 30 de abril de 2004, e a data
límite para a resolución será o 31 de xullo de 2004.»

3. O punto 4 do artigo 26 queda redactado do modo
seguinte.

«4. Poderanse conceder anticipos cando se cum-
pran os requisitos establecidos no punto 2 do artigo
15 bis do Regulamento (CE) n.o 1227/2000.

Os participantes nos plans poderán solicitar anticipos
cando cumpran as seguintes condicións:

a) Cando comezasen a execución da medida espe-
cífica. Para estes efectos, considérase que comezou esta
execución cando se realizase o arrinque da plantación
ou se achegue factura de compra da planta, ou se demos-
tre ou verifique de maneira que faga fe calquera outra
operación de carácter irreversible.

b) Cando constituísen unha garantía por un importe
igual ó 120 por cento do anticipo da axuda.

Cando se concedan anticipos, será obrigatorio exe-
cuta-la medida antes de que finalice a segunda campaña
seguinte á concesión do anticipo. Os prazos para renun-
ciar ós anticipos establecidos nos parágrafos cuarto e
quinto do punto 2 do artigo 15 bis do Regulamento
(CE) n.o 1227/2000 serán de 12 meses a partir do día
seguinte ó da percepción do anticipo.»

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Esta disposición díctase ó abeiro do disposto no artigo
149.1.13.a da Constitución, que lle atribúe ó Estado a
competencia exclusiva en materia de bases e coordi-
nación da planificación xeral da actividade económica.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Esta disposición entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de novembro de 2003.

ARIAS CAÑETE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA E DEPORTE

22599 REAL DECRETO 1537/2003, do 5 de decem-
bro, polo que se establecen os requisitos míni-
mos dos centros que impartan ensinanzas
escolares de réxime xeral. («BOE» 295,
do 10-12-2003.)

A Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora
do dereito á educación, faculta o Goberno no seu artigo
14 para establecer regulamentariamente os requisitos


