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CAPÍTOL IV

L’anticresi

Article 21. Constitució.

1. L’anticresi, constituïda per qualsevol títol, reque-
reix:

a) El poder de lliure disposició de la finca per la
persona garant.

b) La transmissió de la possessió de la finca a la
persona creditora o a una tercera, d’acord amb la garant,
per qualsevol mitjà admès per la Llei.

2. El dret d’anticresi s’ha de fer per escrit i ha d’ésser
formalitzat en document públic per a fer-ne la inscripció
registral.

Article 22. Règim.

1. Són aplicables al dret real d’anticresi les normes
contingudes en els articles 13, 14 i 18.1, en allò que
resultin compatibles amb la seva naturalesa.

2. Quan les finques gravades siguin més d’una, s’ha
de fixar la quantitat del crèdit que garanteix cadascuna
d’aquestes.

3. Quan la finca gravada sigui objecte de segregació
o divisió, la persona creditora i la propietària poden con-
venir, mitjançant document públic, la part del crèdit que
cada una garanteix.

4. Durant la retenció, la persona titular del dret d’an-
ticresi ha d’administrar la cosa amb la diligència neces-
sària per tal d’obtenir-ne els rendiments normals. La
garant pot exigir a la creditora, anualment, la rendició
de comptes de la seva gestió.

Article 23. Realització del valor de la finca anticrètica.

La persona titular d’un dret d’anticresi pot procedir
a la realització del valor de la finca anticrètica en els
mateixos termes que la titular del dret de retenció.

Disposició transitòria.

Aquesta Llei no és aplicable als drets de retenció,
de penyora i d’anticresi constituïts abans d’entrar en
vigor.

Disposició derogatòria.

Resta substituïda per aquesta Llei la Llei 22/1991,
de 29 de novembre, de garanties possessòries sobre
cosa moble.

Disposició final.

Aquesta Llei entra en vigor al cap de tres mesos d’ha-
ver estat publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya».

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.

Palau de la Generalitat, 5 de juliol de 2002.

JOSEP-DELFÍ GUÀRDIA I CANELA,

Conseller de Justícia

JORDI PUJOL,

President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
número 3679, de 17 de juliol de 2002)
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15339 ACORD marc de cooperació entre el Regne
d’Espanya i l’Organització Mundial de la Salut,
fet a Madrid el 12 de setembre de 2001.
(«BOE» 181, de 30-7-2002.)

ACORD MARC DE COOPERACIÓ ENTRE EL REGNE
D’ESPANYA I L’ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA

SALUT

PREÀMBUL

El Regne d’Espanya (Espanya) i l’Organització Mundial
de la Salut (OMS), d’ara endavant denominades «les
parts»;

Prenent en consideració el seu interès mutu per pro-
moure la salut a tot el món i els avantatges recíprocs
que derivaran per a totes dues de cooperar conjuntament
per a aquesta finalitat;

Persuadides de la importància d’establir mecanismes
per contribuir a la consecució d’aquest objectiu;

Han decidit subscriure l’Acord següent:

ARTICLE I

Finalitat de l’Acord

1. La finalitat d’aquest Acord és desenvolupar les
relacions entre Espanya i l’Organització en relació amb
programes, projectes i activitats sanitaris finançats per
Espanya amb fonts de finançament diferents de les quo-
tes d’Espanya a l’OMS.

2. Les parts es comprometen a desenvolupar i exe-
cutar de mutu acord programes, projectes i activitats
sanitaris de conformitat amb el mandat de l’OMS, les
decisions de l’Assemblea Mundial de la Salut i l’esperit
d’aquest Acord marc.

3. Quan ho considerin necessari, les parts poden
concloure acords addicionals relatius a la cooperació en
l’àmbit de la salut.

4. Aquest Acord marc comprèn tots els programes,
els projectes i les activitats en el camp de la salut pública
als quals Espanya doni suport amb fonts de finançament
diferents de les quotes d’Espanya a l’OMS i que l’OMS
dugui a terme en els seus estats membres, inclosa Espa-
nya quan escaigui.

ARTICLE II

Comissió Mixta

1. Ambdues parts convenen a crear una Comissió
Mixta per revisar la cooperació entre Espanya i l’OMS
en relació amb la planificació, l’execució i l’avaluació dels
programes, els projectes i les activitats esmentats a l’a-
partat 4 de l’article I. En la terminologia de l’OMS, la
Comissió es denomina Reunió Anual de Revisió (ARM).

2. La Comissió Mixta ha de revisar l’execució dels
programes, els projectes i les activitats acordats prèvia-
ment i ha de recomanar les modificacions i els ajustos
necessaris. També pot proposar nous programes, pro-
jectes i activitats en cooperació, que poden establir les
parts mitjançant acords separats d’acord amb el que
disposa l’apartat 3 de l’article I d’aquest Acord marc.

3. Les parts estan representades de forma paritària
a la Comissió Mixta. La presidència de la Comissió l’exer-
ceixen alternativament els presidents de les delegacions
de cada part.
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Pel que fa a Espanya, la delegació corresponent està
encapçalada pel Ministeri d’Afers Exteriors, en estreta
co�aboració amb el Ministeri de Sanitat i Consum.

Pel que fa a l’OMS, la delegació de l’OMS està encap-
çalada pel director general o pel seu representant, en
estreta co�aboració amb l’Oficina Regional per a Europa
de l’OMS (EURO).

4. La Comissió Mixta ha de fer reunions anuals alter-
nativament a Espanya i a Suïssa.

ARTICLE III

Finançament

Tots els programes, els projectes i les activitats deri-
vats d’aquest Acord es financen, pel que fa a la part
que correspongui a Espanya, amb fonts de finançament
diferents de les quotes d’Espanya a l’OMS.

ARTICLE IV

Privilegis i immunitats

1. Segons escaigui per a l’aplicació d’aquest Acord,
Espanya ha d’aplicar a l’OMS i als seus béns, fons, actius,
funcionaris i experts la Convenció sobre privilegis i immu-
nitats dels organismes especialitzats de 21 de novembre
de 1947, a la qual Espanya es va adherir pel que fa
a l’Organització Mundial de la Salut el 26 de setembre
de 1974.

2. Quan ho exigeixi la naturalesa de la presència
de l’OMS a Espanya, s’ha de negociar i subscriure un
«acord de seu» específic entre Espanya i l’OMS.

ARTICLE V

Resolució de controvèrsies

Qualsevol controvèrsia relativa a la interpretació o
l’aplicació d’aquest Acord s’ha de resoldre amistosament
mitjançant consultes i negociacions entre les parts.

ARTICLE VI

Esmenes

1. Aquest Acord pot ser esmenat amb el consen-
timent per escrit de les parts, a petició de qualsevol
d’aquestes.

2. Les esmenes entren en vigor en la data en què
es rebi l’última notificació d’una de les parts a l’altra
en què informi que ha complert els requisits legals i
procedimentals corresponents.

ARTICLE VII

Denúncia

Qualsevol de les parts pot denunciar aquest Acord
notificant per escrit la seva decisió a l’altra part. La denún-
cia produeix efecte transcorreguts sis mesos des de la
data en què l’altra part hagi rebut la notificació de la
denúncia.

ARTICLE VIII

Durada

Aquest Acord roman en vigor per un temps indefinit.

ARTICLE IX

Entrada en vigor

Aquest Acord entra en vigor en la data en què es
rebi l’última notificació d’una part a l’altra en què informi

que ha complert els requisits legals i procedimentals
corresponents.

Per donar fe de tot això els sotasignats, com a repre-
sentants degudament autoritzats de les parts, signen
aquest Acord en dos exemplars en espanyol i anglès;
ambdós textos són igualment autèntics.

Signat a Madrid el dia 12 de setembre de 2001.

Pel Regne d’Espanya,
Celia Villalobos Talero,

Ministra de Sanitat
i Consum

Per l’Organització Mundial,
de la Salut,

Gro Harlem Brundtland,
Directora general

Aquest Acord, segons estableix el seu article IX, va
entrar en vigor el 24 de juny de 2002, data de recepció
de l’última de les notificacions encreuades entre les parts
en què es comunicaven el compliment dels requisits
legals respectius.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 23 de juliol de 2002.—El secretari general

tècnic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI D’HISENDA
15340 ORDRE HAC/1927/2002, de 24 de juliol, per

la qual es modifica l’Ordre de 4 de juliol de
2001 per la qual s’aproven els models 600,
620 i 630, en pessetes i en euros, de decla-
ració liquidació de l’impost sobre transmis-
sions patrimonials i actes jurídics documen-
tats i se’n determinen el lloc i els terminis
de presentació i l’Ordre de 12 de novembre
de 2001 per la qual s’autoritza el pagament
en metà�ic de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats que
grava l’emissió dels documents que facin fun-
ció de gir o supleixin les lletres de canvi, s’am-
plia l’autorització del pagament en metà�ic
de l’impost corresponent a determinats docu-
ments negociats per entitats co�aboradores,
s’aproven els models 610, 611, 615 i 616
en euros de l’impost sobre transmissions patri-
monials i actes jurídics documentats, així com
els dissenys físics i lògics per a la presentació
dels models 611 i 616 de declaració infor-
mativa anual en suport directament llegible
per ordinador i s’estableix el procediment per
a la presentació telemàtica per teleprocés.
(«BOE» 181, de 30-7-2002.)

L’article únic del Reial decret 207/2002, de 22 de
febrer («Butlletí Oficial de l’Estat» de 12 de març), pel
qual es modifica el Reglament de l’impost sobre trans-
missions patrimonials i actes jurídics documentats apro-
vat mitjançant el Reial decret 828/1995, de 29 de maig
(«Butlletí Oficial de l’Estat» de 22 de juny), ha fet una
nova redacció de l’apartat 1 de l’article 107 del Regla-
ment.

La redacció anterior de l’article esmentat obligava el
subjecte passiu a fer l’autoliquidació i ingressar l’import
resultant a l’entitat de dipòsit que presta el servei de
caixa a les oficines de gestió tributària de l’Administració
tributària competent, sense que fos possible ingressar-lo
a través d’una entitat co�aboradora.


