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REIAL DECRET 284/2001, de 16 de març,
pel qual es creen el guió i l’estendard de Sa
Altesa Reial el Príncep d’Astúries, i es modifica
el Reglament de banderes i estendards,
guions, insígnies i distintius, aprovat pel
Reial decret 1511/1977, de 21 de gener.
(«BOE» 66, de 17-3-2001.)

En virtut d’això, a proposta dels ministres de la Presidència i de Defensa i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres en la reunió del dia 16 de març
de 2001,

Sa Majestat el Rei, seguint la tradició de la Casa Reial,
i comptant amb l’assessorament de la Reial Acadèmia
de la Història, ha aprovat l’ús d’armes de Sa Altesa Reial
el Príncep d’Astúries.
Establerts pel Reial decret 834/1984, d’11 d’abril,
els honors militars que corresponen a Sa Altesa Reial
el Príncep d’Astúries, com a hereu de la Corona, es fa
necessari simbolitzar-los a través del guió i l’estendard
corresponents.
Com a conseqüència de la creació en aquest Reial
decret del guió i l’estendard de Sa Altesa Reial el Príncep
d’Astúries, es fa necessari modificar l’actual Reglament
de banderes i estendards, guions, insígnies i distintius,
aprovat pel Reial decret 1511/1977, de 21 de gener,
per preveure-n’hi la inclusió del guió i l’estendard esmentats.

Article 1. Creació del guió i l’estendard de Sa Altesa
Reial el Príncep d’Astúries.
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DISPOSO:

Es crea el guió i l’estendard de Sa Altesa Reial el
Príncep d’Astúries, les descripcions dels quals s’han d’inserir al Reglament de banderes i estendards, guions,
insígnies i distintius, aprovat pel Reial decret
1511/1977, de 21 de gener.
Article 2. Modificació del Reglament.
Es modifica el Reglament de banderes i estendards,
guions, insígnies i distintius, aprovat pel Reial decret
1511/1977, de 21 de gener, en el sentit d’afegir al
títol II, Guions i estendards, les regles següents:

«REGLA NÚMERO 3
Guió de Sa Altesa Reial el Príncep d’Astúries

1. Descripció
És un penó quadrat, tot ell envoltat per un cordonet d’or, d’on arrenca un serrell de fil del mateix
metall.
El fons és de color blau de la bandera del Principat d’Astúries i brodat a sobre, al centre, escut
quarterat: 1r, de gules, un castell d’or, merletat,
maçonat de sable i tancat d’atzur, que és de Castella; 2n, de plata, un lleó de porpra coronat d’or,
lampassat i armat de gules, que és de Lleó; 3r,
d’or, amb quatre pals de gules, que és d’Aragó;
4t, de gules, una cadena d’or posada en orla, en
creu i en sautor, amb un punt de sinople abismat,
que és de Navarra; gaiat curvilini a la punta i abaixat,
d’argent, una magrana al natural oberta de gules,
tijada i fullada de dues fulles de sinople, que és
de Granada. Sobre el tot, un escussó d’atzur amb

tres flors de lis d’or, bordura de gules, que és de
Borbó. El tot diferenciat amb un lambel d’atzur de
tres penjants.
L’escut, timbrat amb una corona que és un cercle
d’or, encastat en pedres precioses en els seus
colors, compost de vuit florons de fulles d’acant
cinc de visibles, interpolats de perles en el seu color,
d’on parteixen quatre diademes de perles, tres de
vistes, que convergeixen en un món d’atzur, amb
el semimeridià i l’equador d’or, sumat de creu d’or,
la corona folrada de gules i envoltat, l’escut, del
collar del Toisó d’Or.
2. Confecció
Amb vellut de cotó, brodat per ambdues cares
als seus esmalts.
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3. Mesures

3. Tipus
Número 1-a, 1.600 miímetres.
Número 2-a, 1.200 miímetres.
Número 3-a, 1.000 miímetres.
Número 4-a, 800 miímetres.
Número 5-a, 400 miímetres.

Ample i alt del guió: 800 miímetres.
Ample del serrell: 22 miímetres.
Alçària de l’escut: 440 miímetres.
Separació dels extrems de l’escut a les vores
superior i inferior: 180 miímetres.
4. Colors
Guió: color blau del fons de la bandera del Principat d’Astúries.
Escut: als seus esmalts.

4. Confecció
És de teixit fort de llaneta o de fibra sintètica,
estampat o amb sobreposats per ambdues parts.
5. Usos

5. Ús
Per ser portat per un oficial de l’escorta quan
aquesta acompanyi Sa Altesa Reial.
REGLA NÚMERO 4
Estendard de Sa Altesa Reial el Príncep d’Astúries

Gala

Palaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Campaments i aeròdroms . . . . . . .
Vaixells de més de 5.000 tones .
Vaixells de 5.000 a 1.000 tones
Vaixells i embarcacions inferiors
a 1.000 tones . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aeronaus i vehicles terrestres.

Diari Dies de mal
temps

1
2
1
2

2
3
2
3

4
4
4
4

3
5

4
5

4
5»

Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 16 de març de 2001.
JUAN CARLOS R.
El ministre de la Presidència,
JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

MINISTERI D’HISENDA
5421

1. Descripció
És una bandera quadrada del mateix color que
el guió i amb la seva mateixa composició, sense
el cordonet d’or ni el serrell.
2. Colors
Estendard: color blau del fons de la bandera del
Principat d’Astúries.
Escut: als seus esmalts.

ORDRE de 15 de març de 2001 per la qual
s’aproven els models de declaració liquidació
de l’impost sobre societats i de l’impost sobre
la renda de no residents corresponent a establiments permanents, en pessetes i en euros,
per als períodes impositius iniciats entre l’1
de gener i el 31 de desembre de 2000, es
dicten instruccions relatives al procediment
de declaració i ingrés i s’aproven els models
per fer els pagaments fraccionats, en pessetes
i en euros, a compte dels impostos esmentats
que s’han de fer durant l’any 2001 i s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica.
(«BOE» 68, de 20-3-2001.)

La Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social, introdueix diverses modificacions de naturalesa diversa en l’àmbit de
l’impost sobre societats, relatives a la imputació temporal
a la base imposable de rendes procedents de determinades assegurances de vida, a la introducció de nous
supòsits de conclusió del període impositiu, a la nova

