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si, de conformitat amb les instruccions administratives
i en la mesura que aquestes ho prevegin, es presenta
la so�icitud internacional en paper amb una còpia de
la so�icitud en format electrònic.

5. Totes les taxes pagadores (tenint en compte, si
s’escau, la reducció que preveu el punt 4) es redueixen
el 75% per a les so�icituds internacionals el so�icitant
de les quals sigui una persona natural que sigui nacional
i estigui domiciliat en un Estat l’ingrés nacional per càpita
del qual sigui inferior a 3.000 dòlars dels EUA (de con-
formitat amb les xifres de mitjana d’ingrés nacional per
càpita que fan servir les Nacions Unides per determinar
el barem de les contribucions pagadores per als anys
1995, 1996 i 1997); si hi ha diversos so�icitants, cadas-
cun d’ells ha de satisfer els criteris esmentats.

Aquestes modificacions van entrar en vigor de forma
general i per a Espanya l’1 d’abril de 2002.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 5 de juliol de 2004.—El secretari general tèc-

nic, Ignacio Matellanes Martínez.

13288 ACORD multilateral M-150 en virtut de la sec-
ció 1.5.1 de l’Acord europeu sobre transport
internacional de mercaderies perilloses
per carretera (ADR) (publicat en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» número 33, de 7 de febrer
de 2003), relatiu a la classificació de conta-
minants per al medi aquàtic i les seves solu-
cions i mescles (com ara preparats i residus)
que no es poden assignar a entrades de les
classes 1 a 8 o a altres de la classe 9, fet
a Madrid el 26 d’abril de 2004. («BOE» 171,
de 16-7-2004.)

NÚMERO D’ORDRE M-150

Acord multilateral ADR M-150

En virtut de la secció 1.5.1 de l’ADR, relatiu a la clas-
sificació de contaminants per al medi aquàtic i les seves
solucions i mescles (com ara preparats i residus), que
no es poden assignar a entrades de les classes 1 a 8

o a altres de la classe 9

(1) Com a excepció a les disposicions del 2.2.9.1.10
i 2.3.5, les matèries que no són a la llista del 2.2.9.4
i que no es poden assignar a altres classes de l’ADR
o a altres entrades de la classe 9, i que no estan iden-
tificades a la Directiva del Consell 67/548/CEE de 27
de juny de 1967, sobre l’aproximació de la legislació,
els reglaments i les disposicions administratives relatives
a la classificació, l’embalatge i l’etiquetatge de substàn-
cies perilloses, i les seves esmenes successives, com
substàncies a les quals se’ls ha co�ocat la lletra N «me-
diambientalment perillosa» (R50; R50/53; R51/53), no
estan subjectes a les disposicions de l’ADR.

(2) Com a excepció de les disposicions del 2.1.3.8,
les solucions i mescles de matèries assignades als núme-
ros UN 3077 o 3082 només s’assignen a aquests núme-
ros UN si la concentració de la substància pura en la
solució o la mescla supera el 25% en massa.

(3) El present Acord s’aplica fins al 31 de desembre
de 2004 als transports entre els territoris de les parts
contractants de l’ADR que l’hagin signat, llevat que sigui
revocat per un dels signataris, cas en què segueix sent
aplicable únicament als transports entre els territoris de

les parts contractants de l’ADR que l’hagin signat i no
l’hagin revocat.

Madrid, 26 d’abril de 2004.—L’autoritat competent
per a l’ADR a Espanya, Juan Miguel Sánchez García,
director general de Transports per Carretera.

El present Acord ha estat signat per les autoritats
competents de l’ADR de:

Àustria.
Bèlgica.
Dinamarca.
Espanya.
Finlàndia.
França.
Itàlia.
Letònia.
Noruega.
Països Baixos.
Regne Unit.
Suècia.
Suïssa.
Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 5 de juliol de 2004.—El secretari general tèc-

nic, Ignacio Matellanes Martínez.

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
13371 ORDRE EHA/2376/2004, de 8 de juliol, per

la qual es modifica l’Ordre de 21 de desembre
de 1998, que desplega el Reglament (CEE)
núm. 2913/92 del Consell, de 12 d’octubre
de 1992, que estableix el Codi duaner comu-
nitari, i el Reglament (CEE) 2454/93 de la
Comissió, de 2 de juliol de 1993, que fixa
determinades disposicions per a la seva apli-
cació, pel que fa al procediment simplificat
de domiciliació. («BOE» 172, de 17-7-2004.)

L’Ordre de 21 de desembre de 1998, que desplega
el Reglament (CEE) núm. 2913/92 del Consell, de 12
d’octubre, que estableix el Codi duaner comunitari, i el
Reglament (CEE) 2454/93 de la Comissió, de 2 de juliol,
que fixa determinades disposicions per a la seva apli-
cació, pel que fa al procediment simplificat de domi-
ciliació, va ser publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
de data 8 de gener de 1999.

L’Ordre esmentada estableix el sistema que han d’u-
tilitzar les persones que s’acullin a aquest procediment
simplificat en les comunicacions que han de realitzar
a la duana, i preveu la utilització de xarxes de valor afegit
(VAN) que, en aquell moment, era el sistema que oferia
més seguretat davant d’altres sistemes de comunicació.

Atès que actualment es donen les condicions de segu-
retat necessàries emparades per un marc jurídic adequat
per a la utilització d’Internet, i que, a més, aquest sistema
ofereix un servei millor quant a rapidesa, realització de
consultes o disminució de costos, entre altres avantat-
ges, sembla convenient desenvolupar aquest sistema de
comunicació, que ha estat ratificat per l’increment gene-
ralitzat del seu ús per part dels operadors en les relacions
empresarials.

Atès, també, que és convenient realitzar algunes
modificacions al procediment establert, d’acord amb els


