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Disposició final segona. Facultat d’aplicació.
Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació per dictar, en l’àmbit de la seva competència, les
mesures necessàries per al compliment i l’aplicació d’aquest Reial decret i, en particular, per modificar les dates
de presentació dels documents, de manera coordinada
amb el que la normativa comunitària estableixi a aquest
efecte, i per modificar la superfície exceptuada a l’apartat 2 de l’article 6, en funció del desenvolupament de
les campanyes.
Disposició final tercera. Entrada en vigor.
Aquesta disposició entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i és aplicable a
la campanya de comercialització 2002/2003 i següents,
a excepció del que disposen l’article 6, que és aplicable
a la campanya de comercialització 2003/2004 i
següents, i l’article 8, que és aplicable a l’entrada en
vigor d’aquest Reial decret.
Madrid, 5 d’abril de 2002.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,
MIGUEL ARIAS CAÑETE

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS
7707

ACORD multilateral M-80 relatiu a la classificació dels contaminants del medi aquàtic,
així com de les seves solucions i barreges,
que no puguin ser classificats a les classes
1 a 8 o als altres apartats de la classe 9,
que deroga determinades disposicions de l’annex A de l’Acord europeu sobre transport
internacional de mercaderies perilloses per
carretera (ADR) (publicat en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» número 70, de 22 de març de
2002). («BOE» 97, de 23-4-2002.)
NÚMERO D’ORDRE M-80. ACORD M 80

En virtut del marginal 2010 de l’ADR relatiu a la classificació dels contaminants del medi aquàtic, així com
de les seves solucions i barreges (com ara els preparats i residus), que no puguin ser classificats a les
classes 1 a 8 o als altres apartats de la classe 9
No obstant el que disposen els marginals 2002 (14)
i 3320 a 3324 de l’ADR, s’acorda el següent:
1.1 Només les matèries sobre les quals s’han publicat les dades oportunes (per exemple, en el marc dels
programes de classificació emprats per la Comissió Europea) es poden classificar dins dels números 11 i 12
de la classe 9, de conformitat amb el que disposa el
marginal 3325.
1.2 Només les solucions i barreges que contenen
una o diverses matèries sobre les quals s’han publicat
les dades oportunes (vegeu 1.1 anterior) i que són conformes als criteris del marginal 3325, es poden classificar
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dins dels números 11 i 12 de la classe 9, si la concentració total d’aquestes matèries és com a mínim igual
al 25 per 100 en massa de la solució o de la barreja.
2. Aquest Acord s’aplica als transports que es facin
als territoris de les parts contractants de l’ADR que l’han
signat. En el cas que sigui revocat per algun dels signataris, només és aplicable als transports efectuats als
territoris de les parts contractants de l’ADR que han signat aquest Acord i no l’han revocat.
Madrid, 26 de desembre de 2001.
L’autoritat competent per a l’ADR a Espanya, Juan
Miguel Sánchez García.

Països signants
Alemanya.
Àustria.
Bèlgica.
Dinamarca.
Eslovàquia.
Espanya.
Finlàndia.
França.
Itàlia.
Liechtenstein.
Noruega.
Països Baixos.
Portugal.
Regne Unit.
República Txeca.
Suècia.
Suïssa.
Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 4 d’abril de 2002.—El secretari general tècnic,
Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ
7770

ORDRE APA/880/2002, de 17 d’abril, per la
qual s’actualitza l’annex del Reial decret
558/2001, de 25 de maig, pel qual es regula
el reconeixement oficial de les organitzacions
o associacions de criadors de gossos de raça
pura. («BOE» 98, de 24-4-2002.)

El Reial decret 558/2001, de 25 de maig, pel qual
es regula el reconeixement oficial de les organitzacions
o associacions de criadors de gossos de raça pura, estableix els requisits que han de complir els animals de
l’espècie canina per ser inclosos al llibre genealògic
corresponent, incorpora en un annex la llista de les races
canines espanyoles amb els seus prototips racials i faculta, en la disposició final tercera, el ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació per dictar les disposicions necessàries per a la modificació i la inclusió a l’annex de noves
races canines, amb l’informe previ del Comitè de Races
de Bestiar d’Espanya que estableix el Reial decret
1682/1987, de 7 de novembre, pel qual s’actualitza
el Catàleg oficial de races de bestiar d’Espanya.
A la passada reunió del Comitè esmentat, que va
tenir lloc el dia 4 de desembre de 2001, va ser proposada
i admesa la inclusió d’una varietat d’una raça canina
espanyola a l’annex del Reial decret 558/2001.
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Per a l’elaboració d’aquesta Ordre han estat consultades les comunitats autònomes, el sector, així com entitats científiques en matèria de reproducció, selecció i
genètica animal.
En virtut d’això, disposo:
Article únic. Inclusió d’una varietat d’una raça canina
espanyola.
S’inclou a l’annex del Reial decret 558/2001, com
a raça canina espanyola, amb el seu prototip racial, la
següent:
Varietat «iletsua» de l’Euskal Artzain Txakurra (gos
de pastor basc)
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 17 d’abril de 2002.
ARIAS CAÑETE
PROTOTIP RACIAL DE L’EUSKAL ARTZAIN
TXAKURRA (GOS DE PASTOR BASC),
VARIETAT ILETSUA
I. Aparença general.
Eumètric, longilini, de tronc fort i rectangular. Amb
angulacions d’un trotador. Cos cobert per un mantell
típic de pèl més hirsut que el de la varietat gorbeiakoa.
De capes rosses o lleonades i canyella.
a) Proporcions importants: la relació entre alçada
i llargada és pròxima a l’1/1,2 en els dos sexes, i entre
crani i cara, de 5/5.
b) Temperament i comportament: és un gos que
sol establir un estret vincle amb el seu amo, a qui li
és fidel incondicionalment. De clara i marcada territorialitat.
c) Utilització: gos de pastor.
II. Cap.
De línies craniofacials divergents i perfil cranial subconvex. De forma troncopiramidal allargada, més aviat
lleugera en comparació amb el desenvolupament del
tronc. Cobert de pèl més curt que el pèl de la resta
del cos i sense tapar els ulls. Dimorfisme sexual poc
marcat.
a) Crani: de gran llargada, suaument rectangular.
Protuberància occipital moderadament marcada. Suau
altiplà a la part central del crani. Arcades orbitàries marcades i conques difuminades.
b) Cara: perfil superior recte o suaument subconvex
a l’extrem distal.
c) Nas: recte, no excessivament dilatat. La trufa sempre és de color negre.
d) Morro: lleuger, perfil superior recte o lleument
subconvex a l’extrem distal. De color canyella més intens
que la resta del cos o negre. Pèl curt.
e) «Stop»: netament definit, sense exageracions.
f) Llavis: ferms i ajustats, no flàccids ni pesants.
Cobreixen bé el maxiar inferior. No formen comissura
labial marcada. Pigmentats en negre.
g) Mandíbula-dents: forta, completa, ortògnat. Mossegada en tisora.
h) Ulls: mitjans, ovalats, amb parpelles negres i iris
castany i ambre. De posició subfrontal.
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i) Orelles: prioritàriament per sobre de la línia de
prolongació del vèrtex extrem de l’ull. Mitjanes. Triangulars i, de vegades, amb plec al terç proximal que la
inclina cap enrere.
III. Coll.
Més aviat curt, cilíndric i de bon desenvolupament
muscular. De suau inserció al cap i més ampli al tronc.
IV. Tronc.
Costellam arquejat i mitjanament profund.
a) Creu: definida. Llarga, però escassament pronunciada que continua per un dors ampli. De llargada mitjana, recte i de gran fortalesa.
b) Esquena: escàpula moderadament inclinada de
suau transició amb el costellam. De fort desenvolupament muscular.
c) Llom: recte, ferm fins i tot en moviment. Curt
en relació amb el dors i ben musculat.
d) Gropa: d’amplis desenvolupaments tant en llargada com en amplada, totes dues similars. L’angulació
de la inclinació de la gropa oscia entre 30o i 40o.
e) Pit: moderadament ample, més aviat profund.
f) Abdomen: lleugerament recollit.
V. Cua.
Inserció mitjana-alta, que arriba fins a la sofraja. De
gran mobilitat. Llarga i colzada en repòs. Pot adoptar
tres posicions:
En descans: baix.
En atenció: bandera.
En activitat: falç.
VI. Extremitats anteriors.
a) Aparença general: ben aplomades, seques i fortes, amb tendons de gran desenvolupament i marcats.
Recobertes de pèl curt a la part anterior i amb serrells
a la posterior.
b) Espatlles: poc manifestes i de desenvolupament
adequat.
c) Braços: forts, no gaire llargs.
d) Colzes: paraels i ben enganxats al cos. Coincidents amb la línia de l’estèrnum.
e) Avantbraços: de gran fortalesa, verticals i una
mica més llargs que els braços.
f) Carps: de gran desenvolupament.
g) Metacarps: curts, forts i ben aplomats.
h) Peus: ovalats, amb palpissos durs i resistents.
VII. Extremitats posteriors.
a) Aparença general: molt fortes, paraeles en vista
posterior i capaces d’impulsar l’animal amb potència.
Angulació moderada.
b) Cuixes: molt fortes, amb bon desenvolupament
muscular, més aviat llargues.
c) Genolls: marcats sense exageració, amb una
angulació entre 115o i 120o.
d) Cames: fortes i musculades. De plans musculars
rectes o una mica convexos.
e) Sofrages: baixes sense excés. Seques. Amb punta
de sofraja apreciable.
f) Metatarsos: curts, potents i verticals.
g) Peus: ovalats. Amb un o dos esperons a cada
extremitat o sense.
VIII. Moviment.
La característica dels gossos de pastor és el trot. Suau,
ampli, fàcil, amb bona empenta posterior, el cap en prolongació al tronc.
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IX. Pell.
Més aviat gruixuda, ajustada als plans musculars i
als relleus ossis.
X. Pèl.
Moderadament llarg, aspre, d’aspecte rústic. Més curt
a la cara i a la part anterior de les extremitats.
XI. Color.
Ros o lleonat i canyella.
XII. Mida i pes.
Altura a la creu:
Mascles: 47 a 63 centímetres.
Femelles: 46 a 58 centímetres.
Pes:
Mascles: 18 a 33 quilograms.
Femelles: 17 a 30 quilograms.
XIII. Faltes.
Comunes a les dues varietats. Les que suposin una
desviació clara del tipus o les que impliquin problemes
hereditaris que perjudiquin la salut o la funció de la raça.
La gravetat de les faltes es considera en proporció
amb el grau de la desviació de l’estàndard. Els mascles
han de presentar dos testicles en perfecte desenvolupament dins de l’escrot.
Defectes desqualificables:
Defectes de la dentició: prognatisme, absència de
més de dos premolars, pèrdua d’incisives o canines.
Defectes de les orelles: orelles amputades.
Absència de «stop».
Defectes dels ulls: animals cecs, forts o mancats de
visió, iris de color blau o verd.
Cua: curta de naixement, amputada, excessivament
llarga.
Pèl: absència de pèl en alguna regió on és característic.
Color: capes de color blanc, negre o gris i taques
blanques o fosques.

CAP DE L’ESTAT
7895

LLEI 7/2002, de 24 d’abril, sobre concessió
d’un crèdit extraordinari per un import de
52.771.736,84 euros, per atendre el pagament
del deute de la Confederació Hidrogràfica del
Segura amb «Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad
Anónima». («BOE» 99, de 25-4-2002.)
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del Segura pugui abonar el deute que té pendent de
pagament amb «Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad Anónima», i els interessos corresponents.
El Tribunal Superior de Justícia de Múrcia, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona, en la seva sentència de 31 de març de 1999, va resoldre el recurs
contenciós administratiu interposat per «Unión Eléctrica
Fenosa, Sociedad Anónima».
La companyia soicitava, en la seva demanda, que
s’anuessin perquè són contraris a dret els actes i les
resolucions de la Confederació Hidrogràfica del Segura
mitjançant els quals es va acordar no abonar íntegrament
les factures girades a càrrec seu des del gener de 1990
per «Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad Anónima», per
la prestació del servei d’elevació de cabals de l’aqüeducte
Tajo-Segura.
L’apartat 2 de la sentència estima el recurs contenciós
administratiu, anua i deixa sense efecte l’acte impugnat,
així com l’aprovat pel president de la Confederació Hidrogràfica del Segura el 3 de juny de 1991, i decideix abonar
parcialment les factures.
L’apartat 1 de la sentència no estima una sèrie de
factures corresponents als anys 1993, 1994 i 1995 relatives a l’elevació d’aigua a la capçalera de l’aqüeducte
Tajo-Segura, en tant que s’amplia en la demanda a les
factures corresponents a exercicis posteriors no incloses
en la reclamació inicial.
Això no obstant, aquestes factures estan en la mateixa
situació que les recollides a l’apartat 2 de la sentència
i, per tant, és necessari abonar a la companyia l’import
pendent de pagament.
Amb la finalitat d’atendre les obligacions esmentades,
es tramita aquest crèdit extraordinari d’acord amb el
Consell d’Estat, amb l’informe favorable previ de la Direcció General de Pressupostos.
Article 1. Concessió del crèdit extraordinari.
Es concedeix un crèdit extraordinari, per un import
de 52.771.736,84 euros a la Secció 23 «Ministeri de
Medi Ambient», Servei 05 «Direcció General d’Obres
Hidràuliques i Qualitat de les Aigües», «Transferències
entre subsectors», Capítol 4 «Transferències corrents»,
Article 41 «A organismes autònoms», Concepte 413 «A
la Confederació Hidrogràfica del Segura per al pagament
del deute amb «Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad Anónima».
El crèdit extraordinari al qual es refereix el paràgraf
anterior es reflecteix en el pressupost de l’organisme
autònom 23.232 «Confederació Hidrogràfica del Segura», en els termes següents:
Repercussió en el pressupost de l’organisme autònom
23.232 «Confederació Hidrogràfica del Segura»:
Pressupost d’ingressos

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
següent i jo la sanciono.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El crèdit extraordinari està destinat a habilitar els
recursos necessaris perquè la Confederació Hidrogràfica

Aplicació

Article 40.
Concepte 400.

Denominació

Import
—
Euros

De l’Administració de l’Estat.
Del Departament al qual
està adscrit . . . . . . . . . . . . 52.771.736,84

Total ingressos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.771,736,84

