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 ANEXO IV

Etiquetas de verificación

Todo sistema contador de persoas, verificado con 
resultado positivo, deberá levar adherida, co obxecto de 
acreditar o cumprimento da verificación periódica e da 
verificación despois de reparación ou modificación, unha 
etiqueta cuxas características, formato e contido serán as 
seguintes:

Estará confeccionada cun material resistente aos 
axentes externos, tanto climáticos como á abrasión e aos 
impactos.

Será de tipo adhesivo, co obxecto de fixala de forma 
permanente e plenamente visible no instrumento ou nal-
gún elemento da instalación que o soporte.

Será de natureza autodestrutiva no caso de que se 
produza o seu desprendemento, co obxecto de evitar a 
súa nova adhesión no mesmo instrumento ou en calquera 
outro.

Terá forma rectangular e as súas dimensións depen-
derán do tamaño do contador.

O seu contido será o que se establece no gráfico 
seguint 

Verificación realizada de acordo coa Orde do …… de 200…
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 As letras e as series de díxitos que se encontran nas 
dúas liñas inferiores do cadro indican meses e anos, 
debendo perforarse aqueles en que caduque a validez da 
verificación realizada.

A etiqueta deberá incluír o número identificativo e o 
selo do organismo que efectuase a verificación.

O sistema contador de persoas deberá precintarse 
unha vez levada a termo tanto a verificación despois de 
reparación ou modificación como a verificación periódica, 
co obxecto de impedir calquera posibilidade de modificar 
as súas características metrolóxicas.

ANEXO V

Etiqueta de inhabilitación para o servizo

Todo sistema contador de persoas verificado con 
resultado negativo deberá levar adherida, co obxecto de 
acreditar que non se superou satisfactoriamente a verifi-
cación  despois de reparación ou modificación ou a verifi-
cación periódica, unha etiqueta de inhabilitación para o 
servizo, cuxas características, formato e contido serán os 
seguintes:

Estará confeccionada cun material resistente aos 
axentes externos, tanto atmosféricos como á abrasión e 
aos impactos.

Será de tipo adhesivo, co obxecto de fixala de forma 
permanente e plenamente visible no instrumento ou nal-
gún elemento da instalación que o soporte.

Será de natureza autodestrutiva no caso de que se 
produza o seu desprendemento, co obxecto de evitar a 
súa nova adhesión no mesmo aparello ou en calquera 
outro.

Terá forma cadrada e as súas dimensións dependerán 
do tamaño do contador.

O seu contido será a palabra «RECHAZADO», en 
maiúsculas, en negro sobre fondo vermello. 

  

 A etiqueta de inhabilitación para o servizo irá acompa-
ñada do número ou identificación do servizo ou orga-
nismo autorizado pola Administración pública compe-
tente que realizase o control metrolóxico. 

MINISTERIO DO INTERIOR
 4687 ORDE INT/703/2006, do 3 de marzo, pola que 

se ditan instrucións para a adquisición de 
material explosivo e cartucharía metálica por 
parte dos corpos de policía das comunidades 
autónomas e das entidades locais. («BOE» 63, 
do 15-3-2006.)

O artigo 1.3 do Regulamento de explosivos, aprobado 
polo Real decreto 230/1998, do 16 de febreiro, na redac-
ción dada a este polo Real decreto 277/2005,
do 11 de marzo, exclúe do ámbito de aplicación do citado 
regulamento os corpos de policía das comunidades autó-
nomas que, en virtude dos seus estatutos, teñan compe-
tencias para a protección de persoas e bens e para o 
mantemento da orde pública e conten con unidades de 
desactivación de explosivos, remitíndoos ao que se pre-
vexa na súa normativa especial.

Por outra parte, a adquisición, tenza e uso de cartucha-
ría metálica para estes mesmos corpos de seguridade, así 
como para os pertencentes ás entidades locais, está regu-
lada na Orde ministerial, do 31 de maio de 1984, pola  que 
se dan normas sobre adquisición de cartucharía metálica 
para a dotación e os exercicios de tiro dos membros da 
policía das entidades locais, así como dos vixilantes xura-
dos de seguridade e gardas xurados de explosivos, modifi-
cada pola Orde do 29 de xuño de 1990. Esta orde está na 
actualidade parcialmente obsoleta xa que se ditou con 
anterioridade á aprobación do vixente Regulamento de 
explosivos, polo que é necesario actualizar o seu contido.

Na súa virtude, dispoño:

Primeiro. Adquisición de material explosivo.
1. A adquisición de material explosivo polos corpos 

de policía das comunidades autónomas que conten con 
unidades de desactivación de explosivos requirirá o 
acordo anual da Xunta de Seguridade respectiva e, unha 
vez adoptado este, a comunicación previa á Dirección 
Xeral da Garda Civil da cantidade, clase de produto e pro-
cedencia da adquisición do citado material por parte do 
departamento do cal dependan os devanditos corpos.

2. O transporte deste material realizarase de acordo 
coas disposicións do vixente Regulamento de explosivos, 
para o cal estes corpos de policía poderán prestar a segu-
ridade necesaria, dentro do ámbito xeográfico da súa 
comunidade autónoma.

Segundo. Adquisición de cartucharía metálica por 
parte dos corpos de policía das comunidades autóno-
mas.–A adquisición de cartucharía metálica polos corpos 
de policía das comunidades autónomas requirirá, igual-
mente, o acordo e a comunicación nos mesmos termos a 
que se refire o parágrafo primeiro do punto primeiro, coa 
expresión da cantidade, clase de produto e procedencia.
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Terceiro. Adquisición de cartucharía metálica por parte 
dos corpos de policía das entidades locais.–A adquisición de 
cartucharía metálica polos corpos de policía das entidades 
locais será solicitada á Dirección Xeral da Garda Civil, segundo 
as cantidades e cotas que a continuación se indican:

a) A destinada para dotación das armas regulamen-
tarias será solicitada por unha vez na cantidade que se 
coide necesaria, sen exceder a cantidade de 100 cartuchos 
por arma curta de dotación individual e 1000 cartuchos 
para as de dotación colectiva.

b) A destinada para a realización dos exercicios de 
tiro correspondentes, en cantidade que non exceda de 
200 cartuchos anuais por persoa.

Cuarto. Excepcións.–Exceptúanse do disposto no 
punto anterior e poderanse formular no momento en que 
sexa necesario e polos condutos previstos:

a) As solicitudes de permisos especiais para a adqui-
sición de maior número de cartuchos de dotación regula-
mentaria, logo de xustificación da súa necesidade.

b) As solicitudes de adquisición de cartucharía metá-
lica correspondentes aos exercicios de tiro que deban ser 
repetidos, cando os interesados non obtivesen as puntua-
cións necesarias.

Quinto. Tenza e uso.–Os órganos das comunidades 
autónomas ou corporacións locais dos que dependan os 
corpos de policía serán responsables da correcta utiliza-
ción do material explosivo e cartucharía regulamentaria, e 
deberán adoptar as medidas necesarias para evitar a 
perda ou un uso indebido destas materias.

Sexto. Competencia sancionadora.–Sen prexuízo do 
disposto na Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre 
protección da seguridade cidadá, as autoridades e man-
dos de quen dependa o persoal a que se refiren os puntos 
primeiro, segundo e terceiro desta orde, serán competen-
tes para sancionar, de acordo coas respectivas normas 
regulamentarias, as infraccións que cometa este persoal 
contra o disposto nesta orde, dando conta das sancións 
que impoñan á Dirección Xeral da Garda Civil.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

1. Quedan derrogadas as seguintes disposicións:
Orde ministerial do 31 de maio de 1984, pola que se 

dan normas sobre adquisición de cartucharía metálica 
para a dotación e os exercicios de tiro dos membros da 
policía das entidades locais, así como dos vixilantes xura-
dos de seguridade e gardas xurados de explosivos.

Orde ministerial do 29 de xuño de 1990, pola que se 
modifican os artigos 1.º e 3.º da Orde do Ministerio do Inte-
rior do 31 de maio de 1984, sobre adquisición de cartucharía 
metálica para a dotación e os exercicios de tiro dos mem-
bros da policía das entidades locais, así como dos vixilantes 
xurados de seguridade e gardas xurados de explosivos.

2. Así mesmo, quedan derrogadas todas aquelas 
disposicións de igual ou inferior rango que se opoñan ao 
previsto nesta orde.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento nor-
mativo.

Facúltase o director xeral da Garda Civil para adoptar 
as medidas necesarias para a execución desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa 
publicación no Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 3 de marzo de 2006.

ALONSO SUÁREZ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

 4688 ORDE APA/704/2006, do 10 de marzo, pola que 
se fixan os importes unitarios iniciais das axu-
das á produción de tabaco e da axuda adicio-
nal inicial, para a colleita 2006. («BOE» 63,
do 15-3-2006.)

O Regulamento (CE) n.º 1973/2004 da Comisión, do 29 
de outubro de 2004, polo que se establecen as disposi-
cións de aplicación do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 do 
Consello no que respecta aos réximes de axuda previstos 
nos títulos IV e IV bis do dito regulamento e á utilización 
das terras retiradas da produción con vistas á obtención 
de materias primas, modificado polo Regulamento (CE) 
n.º 2182/2005 da Comisión, do 22 de decembro de 2005, 
establece no seu artigo 171 quáter decies, os criterios e o 
procedemento para que os Estados membros poidan 
fixar o importe indicativo da axuda por quilogramo e por 
variedades ou grupos de variedades de tabaco antes do 
15 de marzo do ano da colleita, e dispón que a contía da 
axuda non deberá superar o importe da prima fixada, por 
grupo de variedades, para a colleita 2005 no Regulamento 
(CE) n.º 546/2002 do Consello, do 25 de marzo polo que se 
fixan, por grupos de variedades e por Estados membros, 
as primas e os limiares de garantía do tabaco en folla para 
as colleitas de 2002, 2003 e 2004 e se modifica o Regula-
mento (CEE) n.º 2075/92.

O Regulamento (CE) n.º 864/2004 do Consello, do 29 
de abril, polo que se modifica, e se adapta con motivo da 
adhesión da República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, 
Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia e Eslovaquia 
á Unión Europea, o Regulamento (CE) n.º 1782/2003 polo 
que se establecen disposicións comúns aplicables aos 
réximes de axuda directa no marco da política agrícola 
común e se instauran determinados réximes de axuda 
aos agricultores, amplía para a colleita 2005 os importes 
das primas para cada un dos grupos de tabaco cru fixadas 
no Regulamento (CE) n.º 546/2002.

O Real decreto 1618/2005, do 30 de decembro, sobre 
aplicación do réxime de pagamento único e outros réxi-
mes de axuda directa á agricultura e á gandaría, establece 
no seu artigo 52 que o Ministerio de Agricultura, Pesca e 
Alimentación fixará os importes unitarios iniciais das axu-
das antes do 15 de marzo do ano de cada colleita.

Por outro lado, o Real decreto 1618/2005, do 30 de 
decembro, dispón que os agricultores produtores de 
tabaco poderán recibir un pagamento adicional para a 
realización de actividades importantes para mellorar a 
calidade e a comercialización do tabaco, se o tabaco que 
entreguen cumpre determinados requisitos. O importe 
total destes pagamentos adicionais determinarase apli-
cando unha retención do cinco por cento ao límite 
máximo nacional das axudas desligadas do tabaco, de 
conformidade co establecido no artigo 69 do Regula-
mento (CE) n.º 1782/2003 do Consello, do 29 de setembro 
de 2003. Así mesmo, no seu artigo 76, indica que o 
importe unitario se establecerá por quilogramo e será 
uniforme para todos os grupos de variedades, debendo 
ser fixado polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimen-
tación, antes do 15 de marzo de cada colleita.

Unha vez formalizados os contratos de cultivo entre 
os produtores con dereito a recibir a axuda asociada á 
produción e as empresas de primeira transformación de 
tabaco autorizadas, correspóndelle determinar e fixar ao 
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación os impor-
tes unitarios iniciais das axudas á produción de tabaco e 
da axuda adicional, dentro do prazo referenciado.


