
Suplement núm. 16 Dijous 1 novembre 2001 2443

MINISTERI DE CIÈNCIA

I TECNOLOGIA

19483 CORRECCIÓ d’errades al Reial decret
379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament d’emmagatzemament de produc-
tes químics i les seves instruccions tècniques
complementàries MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6
i MIE APQ-7. («BOE» 251, de 19-10-2001.)

Havent observat errades en el text del Reial decret
379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament
d’emmagatzemament de productes químics i les seves
instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1, MIE
APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6
i MIE APQ-7, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 112, de 10 de maig de 2001, i en el suplement
en català núm. 10, d’1 de juny de 2001, es procedeix
a fer-ne les rectificacions oportunes referides a la versió
en llengua catalana:

A la pàgina 1083, columna de la dreta, en el títol
del Reglament, on diu: «Reglament sobre emmagatze-
mament de productes químics», ha de dir: «Reglament
d’emmagatzemament de productes químics».

A la pàgina 1087, columna de l’esquerra, apartat 9,
on diu: «... d’acord amb l’article 33.»; ha de dir: «... d’acord
amb l’article 35.».

A la pàgina 1163, columna de l’esquerra, apartat 6,
on diu: «... a l’apartat 22 de l’article 3.»; ha de dir: «...
a l’apartat 23 de l’article 3.».

A la pàgina 1166, columna de l’esquerra, mesures
de nivell 2, apartat 1, on diu: «... apartat 4 de l’article 16.»;
ha de dir: «... apartat 4 de l’article 17.».

MINISTERI D’HISENDA

19668 ORDRE d’11 d’octubre de 2001 per la qual
s’aproven els models de timbres de l’Estat
amb els seus valors en euros. («BOE» 254,
de 23-10-2001.)

La Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre intro-
ducció de l’euro («Butlletí Oficial de l’Estat» del 18), esta-
bleix el règim jurídic de la introducció de l’euro com
a moneda única del sistema monetari espanyol des de
l’1 de gener de 1999, i s’ocupa, així mateix, del període
transitori comprès entre l’1 de gener de 1999 i el 31
de desembre de 2001. A partir de l’1 de gener de 2002
i fins al 28 de febrer del mateix any, els bitllets i les
monedes denominats en pessetes continuaran sent
vàlids com a mitjans de pagament, i a partir de l’última
data esmentada tindran un mer valor de canvi.

En finalitzar el període transitori el sistema monetari
espanyol ha d’emprar exclusivament l’euro com a unitat
de compte, per la qual cosa, des de l’1 de gener de 2002
tots els nous instruments jurídics que expressin imports
monetaris han d’emprar la unitat de compte euro. Això
significa que els efectes timbrats, que actualment estan
expressats en pessetes, s’han de denominar, a partir de
l’1 de gener de 2002, en euros.

Això no obstant, durant el període de coexistència
de l’euro i la pesseta, comprès entre l’1 de gener de 2002
i el 28 de febrer del mateix any, són vàlids com a mitjans

de pagament per satisfer tributs i altres recursos de dret
públic els efectes timbrats que estiguin denominats en
pessetes.

D’altra banda, els articles 116 i 117 del Reglament
de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurí-
dics documentats, aprovat pel Reial decret 828/1995,
de 29 de maig («Butlletí Oficial de l’Estat» de 22 de
juny), estableixen que les qüestions referents a l’elabo-
ració i el canvi dels efectes timbrats s’han de regular
mitjançant una ordre del ministre d’Hisenda.

Així mateix, l’apartat 3 de l’article 7 del Reial decret
1768/1994, de 5 d’agost, pel qual s’aprova el Regla-
ment regulador dels procediments en matèria de con-
cessions, autoritzacions i permisos en l’àmbit del mono-
poli de tabacs i de distribució de timbre de l’Estat («But-
lletí Oficial de l’Estat» del 22), estableix que correspon
al Ministeri d’Hisenda regular les condicions en què els
interessats poden so�icitar i obtenir el canvi dels efectes
timbrats.

D’altra banda, alguns efectes incorporen totalment
o parcialment tarifes de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, per la qual
cosa és necessari recollir les tarifes publicades en la
Resolució 1/2001, de 27 d’abril, de la Direcció General
de Tributs («Butlletí Oficial de l’Estat» de 3 de maig),
tenint en compte les modificacions introduïdes a l’ar-
ticle 11 de la Llei 46/1998 per la Llei 9/2001, de 4
de juny, per la qual es modifica la disposició transitòria
sisena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector
elèctric, determinats articles de la Llei 16/1989, de 17
de juliol, de defensa de la competència, i determinats
articles de la Llei 46/1998, sobre introducció de l’euro
(«Butlletí Oficial de l’Estat» de 5 de juny).

A més, el valor de la nova moneda i de les seves
fraccions obliga a modificar els imports dels diversos
efectes timbrats per adequar-los a la nova estructura
monetària i facilitar els pagaments corresponents.

En conseqüència, cal procedir a aprovar els nous efec-
tes timbrats, que entren en vigor l’1 de gener de 2002,
i establir correlativament un sistema per al canvi dels
efectes que deixen de ser vàlids per satisfer tributs i
altres recursos de dret públic a partir de l’1 de març
de 2002 pel fet d’estar expressats exclusivament en
pessetes.

En virtut d’això, aquest Ministeri d’Hisenda ha dis-
posat:

Primer.—S’aprova l’annex I adjunt amb els textos, els
models i les especificacions tècniques corresponents de
la lletra de canvi.

Segon.—S’aprova l’annex II adjunt amb els textos, els
models i les especificacions tècniques corresponents del
contracte d’arrendament de finques urbanes.

Tercer.—S’aprova l’annex III adjunt amb els textos,
els models i les especificacions tècniques corresponents
del paper timbrat d’ús exclusiu notarial.

Quart.—S’aprova l’annex IV adjunt amb els textos, els
models i les especificacions tècniques corresponents de
timbres mòbils.

Cinquè.—S’aprova l’annex V adjunt amb els textos,
els models i les especificacions tècniques corresponents
del paper de pagaments de l’Estat.

Sisè.—Els nous efectes timbrats aprovats es poden
utilitzar a partir de l’1 de gener de 2002.

Setè.—La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial
Casa de la Moneda és l’encarregada de la confecció
dels nous efectes.

Vuitè.—Els efectes timbrats actuals que estan expres-
sats exclusivament en pessetes deixen de tenir validesa
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i no són útils per satisfer tributs i altres recursos de
dret públic a partir de l’1 de març de 2002.

Novè.—Tothom que tingui efectes timbrats als quals
es refereix el paràgraf anterior els pot presentar per can-
viar-los per qualsevol efecte dels nous models en euros,
durant el període comprès entre l’1 de gener i el 30
de juny de 2002.

Per poder ser admesos a canvi, els efectes que s’han
de bescanviar no han de tenir cap senyal d’utilització
ni haver fet efecte i han d’estar sense estendre. Tan-
mateix, són admissibles per canviar-los els efectes que
presentin estampació de primeres diligències, impressió
a màquina, impressora o impremta de clàusules generals
o el segell o la indicació de l’empresa o la persona que
els té, sempre que no tinguin dades o senyals que siguin
indicis d’inutilització en escriure-hi.

Un cop transcorregut el termini anterior, els efectes
no poden ser canviats, sens perjudici que se’n pugui
so�icitar la devolució de l’import, d’acord amb el que
preveu la normativa corresponent.

El canvi s’ha de fer de manera totalment gratuïta per
als tenidors dels efectes a les expenedories de tabac
i timbre de l’Estat o, en el cas del paper d’ús exclu-
sivament notarial, a la distribuïdora dels efectes, les
quals, a través dels mitjans de distribució actualment
aplicables, han d’enviar els efectes bescanviats a la Fàbri-
ca Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda
perquè, amb les formalitats i les garanties reglamentà-
ries, procedeixi a destruir els efectes remesos.

Els presentadors han d’aportar, per triplicat, una rela-
ció on s’especifiqui la numeració dels efectes que es
presenten per canviar, el nombre d’efectes de cada clas-
se agrupats per preus i el total de l’import dels efectes
presentats, acompanyada d’una altra relació dels nous
efectes timbrats que se so�iciten en canvi, la seva
valoració per classes i preus i l’import total, que ha de
ser superior a l’import total dels presentats per canviar,
i el presentador n’ha de completar la diferència en
metà�ic. En cap cas no es poden fer devolucions en
metà�ic als presentadors.

En la relació han de constar, a més, el nom del so�i-
citant del canvi, el domicili i el número d’identificació
fiscal.

Disposició final.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Els ho comunico perquè en tinguin coneixement i
als efectes oportuns.

Madrid, 11 d’octubre de 2001.

MONTORO ROMERO

ANNEX I

Especificacions tècniques de la lletra de canvi

Suport: paper Parchemin: 90 g, filigrana clara.
Format:

210 × 101,6 mm (efecte).
240 × 101,6 mm (plegatge formulari).

Numeració:

0 A 9.999.999 (efecte).
1 A 9.999.999 (plegatge formulari).

Fons:

Anvers:

Pantone 324.
Pantone 443.
Negre.
Invisible.
Pòlissa.

Pòlisses:

Classe 1a Pantone 371 U.
Classe 2a Pantone 172 U.
Classe 3a Pantone 276 U.
Classe 4a Pantone 180 U.
Classe 5a Pantone 295 U.
Classe 6a Pantone 328 U.
Classe 7a Pantone 476 U.
Classe 8a Pantone 247.
Classe 9a Pantone 322 U-320.
Classe 10a Pantone Magenta Gamma.
Classe 11a Pantone 355 U.
Classe 12a Pantone Blau Gamma Cian.
Classe 13a Pantone 139 U.
Classe 14a Pantone 287 U.
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ANNEX II

Especificacions tècniques del contracte
d’arrendament de finques urbanes

Suport: paper Parchemin: 100 g, amb filigrana «Escut
constitucional».

Format: DIN A3.
Numeració: del 0.000.001 al 9.999.999, sense sèrie.

Fons:

Text: negre intens.
Orla: Pantone Reflex Blue U.

Pòlisses:

Classe 1a Pantone 340 U.

Classe 2a Pantone 1665 U.

Classe 3a Pantone Reflex Blue U.

Classe 4a Pantone 349 U.

Classe 5a Pantone 180 U.

Classe 6a Pantone 313 U.

Classe 7a Pantone 268 U.

Classe 8a Pantone 4625 U.

Classe 9a Pantone 432 U.
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ANNEX III

Especificacions tècniques del paper timbrat d’ús exclu-
siu notarial

Suport: paper lito blanc: 80 gr, filigrana «Escut nota-
rial» i «M coronada», distribuïdes aleatòriament pel plec
i amb fibri�es luminescents.

Format:

Plecs DIN A4 (210 × 297 mm).
Plecs DIN A3 (420 × 297 mm).

Numeració:

0A 9.999.999.

Tintes:

0,150253 A Process Blue (Blau Gamma).
0,300506 A Pantone 180 U.

PAPER EXCLUSIU PER A DOCUMENTS NOTARIALS

PAPER EXCLUSIU PER A DOCUMENTS NOTARIALS

PAPER EXCLUSIU PER A DOCUMENTS NOTARIALS

ANNEX IV

Especificacions tècniques dels timbres mòbils

Suport: paper òfset blanc engomat, de 95 g/m2, amb
filigrana «M coronada».

Format:

Els valors 0,01-0,02-0,05-0,10-0,20 i 0,50 A:
28,8 × 33,2 mm.

Els valors 1-2-5-10 i 20 A: 49,73 × 33,22 mm.

Numeració: els valors de 10 i 20 A: del 00.000.001
al 99.999.999.

Tintes:

0,01 A Pantone 2754 U.
0,02 A Pantone 253 U.
0,05 A Pantone 185 U.
0,10 A Pantone 3282 U.
0,20 A Pantone 295 U.
0,50 A Pantone 1605 U.
1 A Pantone 518 U.
2 A Pantone 124 U.
5 A Pantone 193 U.

10 A Pantone 567 U.
20 A Pantone 349 U.
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ANNEX V

Especificacions tècniques del paper de pagaments
de l’Estat

Suport: paper Parchemin de 80 g/m2, especial amb
fil de seguretat.

Format: 138 × 364 mm.
Numeració: del 0.000.001 al 9.999.999.
Tintes:

Fons comú: Pantone 149 U.

Classe:

Classe 1a (20 A) Pantone 151 U.
Classe 2a (10 A) Pantone 361 U.
Classe 3a (5 A) Pantone 464 U.
Classe 4a (2 A) Pantone 172 U.
Classe 5a (1 A) Pantone 221 U.
Classe 6a (0,50 A) Pantone 268 U.
Classe 7a (0,20 A) Pantone 450 U.
Classe 8a (0,10 A) Pantone 302 U.
Classe 9a (0,05 A) Pantone 512 U.
Classe 10a (0,02 A) Pantone 575 U.
Classe 11a (0,01 A) Pantone 327 U.


