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Este real decreto dítase ao abeiro da facultade conferida 
ao Goberno na disposición adicional segunda da Lei 3/2001, 
do 26 de marzo, de pesca marítima do Estado.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación, de acordo co Consello de 
Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros do 
día 28 de marzo de 2008,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación do Real decreto 176/2003, do 
14 de febreiro, polo que se regula o exercicio das fun-
cións de control e inspección das actividades de pesca 
marítima.

O Real decreto 176/2003, do 14 de febreiro, polo que 
se regula o exercicio das funcións de control e inspección 
das actividades de pesca marítima, queda modificado 
como segue:

Ao punto 2 do artigo 3 engádeselle un punto 2 bis, que 
queda redactado do seguinte modo:

«2. bis. O ámbito de actuación da función ins-
pectora tamén se estenderá a augas internacionais, 
de xurisdición ou soberanas doutro Estado membro 
da Unión Europea ou ao territorio terrestre dun 
Estado membro, ben como inspección nacional, ben 
como inspección comunitaria, segundo os casos, 
cando se actúe seguindo calquera das modalidades, 
ordinarias ou de autorización recíproca entre Esta-
dos, prevista no marco do sistema de cooperación e 
coordinación das actividades de control e inspección 
das actividades pesqueiras regulado no Regulamento 
(CE) n.º 2371/2002, e resto da lexislación comunitaria 
que o desenvolve, ou daquela que substitúa.»

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro da habilitación con-
tida no artigo 149.1.19.ª da Constitución, que lle atribúe ao 
Estado a competencia exclusiva en materia de pesca 
marítima.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 28 de marzo de 2008.

JUAN CARLOS R.
A ministra de Agricultura, Pesca

e Alimentación,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
 6574 ORDE PRE/1016/2008, do 8 de abril, pola que se 

inclúe a substancia activa diclofluanida no 
anexo I do Real decreto 1054/2002, do 11 de 
outubro, polo que se regula o proceso de ava-
liación para o rexistro, autorización e comercia-
lización de biocidas. («BOE» 91, do 15-4-2008.)

O Real decreto 1054/2002, do 11 de outubro, polo que 
se regula o proceso de avaliación para o rexistro, autori-
zación e comercialización de biocidas, traspuxo ao dereito 

interno a Directiva 98/8/CE do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 16 de febreiro de 1998, relativa á comerciali-
zación de biocidas.

No anexo I do citado real decreto, que coincide co do 
mesmo número da directiva citada, que se titula «Lista de 
substancias activas para a súa inclusión en biocidas» 
débense incluir previamente as substancias activas que 
vaian formar parte dun biocida, para podelo inscribir no 
Rexistro Oficial de Biocidas e, de ser o caso, poder obter o 
recoñecemento mutuo de rexistro nos outros Estados 
membros da Unión Europea.

Como consecuencia do estudo e da avaliación realiza-
dos no ámbito comunitario, a Comisión aprobou a subs-
tancia activa diclofluanida para a súa inclusión no anexo I 
da Directiva 98/8/CE xa citada. A diclofluanida poderase 
utilizar como substancia activa para o seu uso en biocidas 
protectores de madeira. Isto realizouse por medio da 
Directiva 2007/20/CE da Comisión, do 3 de abril de 2007, 
pola que se modifica a Directiva 98/8/CE do Parlamento 
Europeo e do Consello, de forma que inclúa a dicloflua-
nida como substancia activa no seu anexo I.

Mediante esta orde incorpórase ao ordenamento xurí-
dico interno a Directiva 2007/20/CE antes citada. Así 
mesmo, establécense os requisitos que deberán cumprir 
as empresas que desexen seguir comercializando bioci-
das protectores de madeira, que conteñan diclofluanida, 
para acreditar ante a Dirección Xeral de Saúde Pública do 
Ministerio de Sanidade e Consumo o cumprimento das 
condicións de inclusión establecidas nesta orde.

Na súa tramitación foron oídos os sectores afectados 
e consultadas as comunidades autónomas.

Esta orde dítase ao abeiro do establecido na disposi-
ción derradeira segunda do Real decreto 1054/2002, do 11 
de outubro.

Na súa virtude, por proposta dos ministros de Sanidade e 
Consumo, de Agricultura, Pesca e Alimentación e de Medio 
Ambiente, de acordo co Consello de Estado, dispoño:

Artigo único. Incorporación dunha substancia activa ao 
anexo I do Real decreto 1054/2002, do 11 de outubro, 
polo que se regula o proceso de avaliación para o rexis-
tro, a autorización e a comercialización de biocidas.

Inclúese no anexo I (Lista de substancias activas para 
a súa inclusión en biocidas) do Real decreto 1054/2002, do 
11 de outubro, polo que se regula o proceso de avaliación 
para o rexistro, autorización e comercialización de bioci-
das, o punto 2 (diclofluanida) coas condicións de inclu-
sión que figuran no anexo desta orde.

Disposición transitoria única. Adaptación de autoriza-
cións, rexistros e condicións de comercialización.

1. Para verificar o cumprimento das condicións de 
inclusión establecidas no anexo, as empresas que comer-
cialicen produtos protectores da madeira que conteñan 
diclofluanida poderán presentar ata o 1 de marzo de 2009, 
ante a Dirección Xeral de Saúde Pública do Ministerio de 
Sanidade e Consumo, unha solicitude de autorización de 
comercialización de biocidas, de acordo cos requisitos do 
artigo 8 do Real decreto 1054/2002, do 11 de outubro, ou, 
de ser o caso, unha solicitude de recoñecemento mutuo 
segundo o previsto no seu artigo 4.

No suposto de solicitude de recoñecemento mutuo 
deberanse cumprir todos os requisitos establecidos no 
artigo 4, excepto aqueles, debidamente xustificados, que 
só se poidan cumprir tras obter unha primeira autoriza-
ción ou rexistro nun Estado membro, caso en que se 
deberán presentar no prazo dos dous meses seguintes a 
esa primeira autorización ou rexistro.
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2. Os produtos para os cales se presentase algunha 
das solicitudes previstas no punto 1, e que no momento 
da entrada en vigor desta orde conten cunha autorización 
nacional en aplicación do previsto na disposición transito-
ria primeira do Real decreto 1054/2002, do 11 de outubro, 
poderanse seguir comercializando ao abeiro da dita autori-
zación ata que se dite a correspondente resolución res-
pecto á súa solicitude.

No caso de que non se presente ningunha das solicitu-
des previstas no punto 1 para produtos que conten coa 
citada autorización nacional, entenderanse cancelados os 
seus correspondentes rexistros e deberanse deixar de 
comercializar no vencemento do prazo para o que foron 
autorizados e, en todo caso, o 28 de febreiro de 2011.

Disposición derradeira primeira. Incorporación de dereito 
da Unión Europea.

Mediante esta orde trasponse ao dereito español a 
Directiva 2007/20/CE da Comisión, do 3 de abril de 2007, 
pola que se modifica a Directiva 98/8/CE, do Parlamento 
Europeo e do Consello, de forma que inclúa a diclofluanida 
como substancia activa no seu anexo I.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 8 de abril de 2008.–A vicepresidenta primeira 
do Goberno e ministra da Presidencia, María Teresa Fer-
nández de la Vega Sanz.

ANEXO I
Condicións de inclusión da substancia activa

diclofluanida

N.º 2  Diclofluanida
Denominación IUPAC:

N-diclorofluorometiltio-N’, N’dimetil-N-fenil-sulfamida
Números de identificación:

N.º CE 214-118-7.
N.º CAS 1085-98-9.

Pureza mínima da substancia activa no biocida comer-
cializado:

Maior de 96% en peso.
Data de inclusión: 1 de marzo de 2009.
Prazo para a aplicación das condicións de inclusión 

(excepto no caso dos biocidas que conteñan máis dunha 
substancia activa, cuxo prazo será o último fixado na 
última das decisións de inclusión relacionadas coas súas 
substancias activas): 28 de febreiro de 2011.

Data do vencemento da inclusión: 28 de febreiro 
de 2019.

Tipo de produto: 8 (protectores da madeira).
Disposicións específicas:

As autorizacións deberán cumprir as condicións 
seguintes:

1. Os produtos autorizados para uso industrial ou pro-
fesional teñen que se utilizar co equipamento de protec-
ción individual axeitado.

2. Adopción das medidas adecuadas de redución de 
risco para protexer o compartimento edáfico.

3. Nas etiquetas e/ou fichas de datos de seguranza 
dos produtos autorizados para uso industrial débese indi-
car que a madeira recentemente tratada ten que se almace-
nar, tras o tratamento, nunha superficie dura impermeable 
para evitar derramamentos directos ao chan e que os 
derramamentos se teñen que recoller para os reutilizar ou 
eliminar. 

 6718 CORRECCIÓN de erros do Real decreto 265/2008, 
do 22 de febreiro, polo que se establece a lista 
marco de establecementos rexistrados para a 
exportación de carne e produtos cárnicos. 
(«BOE» 92, do 16-4-2008.)

Advertidos erros no Real decreto 265/2008, do 22 de 
febreiro, polo que se establece a lista marco de establece-
mentos rexistrados para a exportación de carne e produ-
tos cárnicos, procédese a efectuar as oportunas rectifica-
cións:

Na páxina 405, primeira columna, artigo 2.1.d), ao 
final do parágrafo debe eliminarse a frase «… no Regula-
mento».

Na páxina 427, na táboa, segunda columna, terceiro e 
sexto recadro, onde di: «Salmonella», debe dicir: «Salmo-
nella(2)», e na primeira fila, cuarta columna, onde di: «Lími-
tes(2)», debe dicir: «Límites».

Na páxina 439, na nota ao pé número 6 da táboa, onde 
di: «… non superará o límite de 100 cfg/g durante a súa 
vida útil», debe dicir: «… non superará o límite de 100 
ufc/g durante a súa vida útil». 

XEFATURA DO ESTADO
 6994 REAL DECRETO LEI 2/2008, do 21 de abril, de 

medidas de impulso á actividade económica. 
(«BOE» 97, do 22-4-2008.)

I

Como resultado do elevado dinamismo dos últimos 
anos e da orientación da política económica e orzamenta-
ria, na actualidade, a economía española goza duns sóli-
dos fundamentos. Neste sentido, é importante destacar 
tres aspectos: en primeiro lugar, o aumento do stock de 
capital a que contribuíu notablemente o elevado investi-
mento impulsado desde o Estado en capital físico, tecno-
lóxico e humano; en segundo lugar, os superávit e a redu-
ción de débeda pública dos últimos anos; en terceiro 
lugar, a intensa creación de emprego.

Estes elementos colocan a economía española nunha 
situación favorable para facer fronte á conxuntura adversa 
derivada das perturbacións económicas internacionais, 
principalmente, as turbulencias nos mercados financei-
ros, a profunda desaceleración dos Estados Unidos e a 
alza dos prezos do cru e de determinadas materias primas 
e alimentos. A estes factores exóxenos únense en España 
as dificultades do sector da construción de vivenda.

A política económica debe responder á conxuntura 
actual. Para iso, cómpre actuar en diversos ámbitos, per-
mitindo a intervención dos estabilizadores automáticos, 
adoptando medidas de impulso económico e mellorando 
a eficiencia da economía no seu conxunto. Neste real 
decreto lei adóptanse unha serie de medidas para tal fin.

II

Este real decreto lei contén medidas fiscais na norma-
tiva reguladora do imposto sobre a renda das persoas 
físicas, do imposto sobre sociedades, do imposto sobre a 
renda de non-residentes e, no ámbito da imposición indi-
recta, na do imposto sobre o valor engadido, do imposto 
xeral indirecto canario e do imposto sobre transmisións 
patrimoniais e actos xurídicos documentados.


