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MINISTERI DE CIÈNCIA
I TECNOLOGIA

21339 ORDRE CTE/2723/2002, de 28 d’octubre,
per la qual es modifica l’annex IV del Reial
decret 222/2001, de 2 de març, pel qual es
dicten les disposicions d’aplicació de la Direc-
tiva 1999/36/CE, del Consell, de 29 d’abril,
relativa a equips de pressió transportables.
(«BOE» 265, de 5-11-2002.)

El Reial decret 222/2001, de 2 de març, dicta les
disposicions d’aplicació de la Directiva 1999/36/CE rela-
tiva als equips de pressió transportables, i preveu l’a-
jornament de la seva entrada en vigor per a certs equips
inclosos en el seu àmbit d’aplicació que preveia la Decisió
2001/107/CE, de 25 de gener de 2001, i l’adaptació
al progrés tècnic que s’estableix a la Directiva 2001/2/CE,
de 4 de gener.

El 6 de juny de 2002 s’ha aprovat la Directiva
2002/50/CE, de la Comissió, per la qual novament s’a-
dapta al progrés tècnic la Directiva 1999/36/CE. Aques-
ta adaptació modifica la redacció que fa l’annex IV al
mòdul D a fi d’assegurar-ne la concordança amb la resta
de la norma.

En compliment de la indicació de l’article 2 de la
Directiva anteriorment esmentada, cal dictar les dispo-
sicions nacionals que prevegin i adoptin el que preveu
la mateixa Directiva.

La disposició final tercera del dit Reial decret 222/2001,
de 2 de març, autoritza el ministre de Ciència i Tecnologia
per modificar els annexos del Reial decret esmentat.

D’acord amb el que disposa l’article 24.1, apartat c),
de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern,
la present disposició ha estat sotmesa al tràmit d’au-
diència dels sectors afectats. També han estat consultats
els òrgans competents de les comunitats autònomes i
ha rebut l’informe favorable de la Comissió de Coordi-
nació de Transports de Mercaderies Perilloses i del Minis-
teri de Foment.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de la competència
exclusiva de l’Estat sobre bases i coordinació de la pla-
nificació general de l’activitat econòmica que estableix
l’article 149.1.13a de la Constitució.

En virtut d’això, disposo:

Primer. Modificació de l’annex IV.—Al mòdul D de
la part I de l’annex IV s’introdueix la modificació següent:

Se substitueix l’expressió «certificat CE de tipus» que
figura en el punt 1, segon paràgraf del punt 3.1 i primer
paràgraf del punt 3.2, per l’expressió «certificat d’examen
CE de tipus o certificat CE de disseny».

Segon. Habilitació normativa.—Aquesta disposició
es dicta a l’empara de la competència exclusiva de l’Estat
sobre bases i coordinació de la planificació general de
l’activitat econòmica que estableix l’article 149.1.13a
de la Constitució.

Tercer. Entrada en vigor.—Aquesta Ordre entra en
vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».

Madrid, 28 d’octubre de 2002.

JOSEP PIQUÉ I CAMPS

Excm. Sr. Secretari d’Estat de Política Científica i Tec-
nològica.

MINISTERI D’HISENDA
21588 ORDRE HAC/2752/2002, de 29 d’octubre,

per la qual es modifica l’Ordre de 26 de novem-
bre de 1999 per la qual s’aproven els
models 126, en pessetes i en euros, de decla-
ració document d’ingrés, i els models 196, en
pessetes i en euros, del resum anual de reten-
cions i ingressos a compte de l’impost sobre
la renda de les persones físiques, de l’impost
sobre societats i de l’impost sobre la renda
de no residents corresponent a establiments
permanents, en relació amb les rendes o ren-
diments del capital mobiliari obtinguts per la
contraprestació derivada de comptes en tota
classe d’institucions financeres, incloent-hi els
basats en operacions sobre actius financers,
així com els dissenys físics i lògics per a la
presentació obligatòria dels models 196
esmentats per suport directament llegible
per ordinador. («BOE» 267, de 7-11-2002, i
«BOE» 278, de 20-11-2002.)

Per l’Ordre de 26 de novembre de 1999 («Butlletí
Oficial de l’Estat» del 30) es van aprovar els models 196,
en euros i en pessetes, del resum anual de retencions
i ingressos a compte de l’impost sobre la renda de les
persones físiques, de l’impost sobre societats i de l’im-
post sobre la renda de no residents corresponent a esta-
bliments permanents, en relació amb les rendes o ren-
diments del capital mobiliari obtinguts per la contrapres-
tació derivada de comptes en tota classe d’institucions
financeres, incloent-hi els basats en operacions sobre
actius financers, així com els dissenys físics i lògics per
a la presentació obligatòria dels models 196 esmentats
per suport directament llegible per ordinador.

La naturalesa substancialment dinàmica de l’activitat
bancària dóna lloc a l’aparició, de manera contínua, de
nous instruments financers que, si bé en molts casos
són variants d’altres productes existents, presenten pecu-
liaritats que han de ser tingudes en compte a l’hora
de declarar-los en els resums anuals de retencions que
s’han de retre a l’Administració tributària.

Específicament, en els últims temps han aparegut
determinats contractes de dipòsit bancari en què, com
a principal característica, l’entitat financera no es com-
promet a la devolució íntegra i incondicionada del prin-
cipal. La qualificació que ha atorgat la Comissió Nacional
del Mercat de Valors a aquests instruments financers
és la de «contractes financers atípics» (Circular 3/2000,
de 30 de maig), i són contractes dels quals, a efectes
tributaris, poden derivar rendiments del capital mobiliari
subjectes a retenció.

La rellevància que han assolit aconsella de donar-los
substantivitat pròpia dins del model 196, substantivitat
de la qual no gaudeixen en aquest moment. Per això,
es considera convenient modificar la dita Ordre de 26
de novembre de 1999, per la qual es va aprovar aquest
model, de manera que aquesta nova categoria de con-
tractes de dipòsit hi aparegui de forma diferenciada;
aquesta diferenciació redundarà en un tractament més
adequat de la informació tributària, amb efectes positius
sobre la gestió.

Per a la instrumentació d’aquesta modificació es fa
l’adaptació pertinent de l’annex V de l’Ordre de 26 de
novembre de 1999, que conté els dissenys físics i lògics
dels tipus de registre per a la presentació del model 196
en suport directament llegible per ordinador.

En aquesta adaptació s’ha tingut en compte, alhora,
que ja no és possible la presentació del model en pes-


