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tes fiscals del règim econòmic fiscal de les Canàries, no 
s’ha d’imposar sanció per les infraccions que preveuen 
els articles 191, 193, 194 o 195 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, que s’hagin originat per la 
no-consignació de quantitats en l’autoliquidació, i s’han 
d’imposar les sancions corresponents a les infraccions 
que preveuen les normes esmentades.

Disposició transitòria única. Aplicació transitòria de la 
renúncia a la tramitació separada del procediment 
sancionador.

En els procediments d’aplicació dels tributs, llevat dels 
d’inspecció, iniciats a partir de l’1 de juliol de 2004 en els 
quals no s’hagi notificat la proposta de liquidació a l’entrada 
en vigor d’aquest Reglament i no siguin aplicables els termi-
nis que preveu l’article 26.1, es pot renunciar a la tramitació 
separada del procediment sancionador en el termini de 15 
dies següents a l’entrada en vigor esmentada.

En els procediments d’inspecció iniciats a partir de l’1 
de juliol de 2004 en els quals no hagi finalitzat el tràmit 
d’audiència previ a la subscripció de l’acta a l’entrada en 
vigor d’aquest Reglament i no siguin aplicables els termi-
nis que preveu l’article 26.1 d’aquest Reglament, es pot 
renunciar a la tramitació separada del procediment san-
cionador en el termini de 15 dies següents a l’entrada en 
vigor esmentada.

El termini que estableixen els paràgrafs anteriors té la 
consideració d’interrupció justificada.

Disposició final única. Habilitació normativa.

En l’àmbit de competències de l’Estat, s’autoritza el 
ministre d’Economia i Hisenda per dictar les disposicions 
necessàries per al desplegament i l’execució del que dis-
posen els capítols III i IV d’aquest Reglament. 
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I DE COOPERACIÓ
 18478 ENTRADA en vigor del Bescanvi de notes de 

data 25 de setembre de 2003 constitutiu 
d’Acord entre el Regne d’Espanya i la Repú-
blica de l’Equador sobre el reconeixement 
recíproc i el canvi dels permisos de conducció 
nacionals. («BOE» 261, de 29-10-2004.)

El Bescanvi de notes de data 25 de setembre de 2003 
constitutiu d’Acord entre el Regne d’Espanya i la Repú-
blica de l’Equador sobre el reconeixement recíproc i el 
canvi dels permisos de conducció nacionals va entrar en 
vigor el 8 de setembre de 2004, data de l’última notificació 
encreuada entre les parts en què es comunica el compli-
ment dels requisits interns necessaris, segons estableix el 
paràgraf final de les Notes.

Es fa públic per a coneixement general, i es completa 
així la inserció efectuada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 264, de 4 de novembre de 2003.

Madrid, 13 d’octubre de 2004.—El secretari general 
tècnic, Ignacio Matellanes Martínez. 
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 18479 ORDRE EHA/3492/2004, de 25 d’octubre, per la 
qual es modifica l’Ordre HAC/2116/2003, de 22 
de juliol, per la qual s’aproven el model 190 per 
al resum anual de retencions i ingressos a 
compte de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques sobre rendiments del treball, de 
determinades activitats econòmiques, premis i 
determinades imputacions de renda, els dis-
senys físics i lògics per a la substitució dels 
fulls interiors del model esmentat per suports 
directament llegibles per ordinador, 
s’estableixen les condicions generals i el pro-
cediment per a la seva presentació telemàtica 
per Internet i es modifiquen les normes de pre-
sentació de determinats models de declaració 
anual. («BOE» 261, de 29-10-2004.)

En ús de l’habilitació inclosa en l’article 101.5 del lla-
vors vigent Reglament de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques, aprovat per l’article únic del Reial 
decret 214/1999, de 5 de febrer («Butlletí Oficial de l’Estat» 
del 9), l’Ordre HAC/2116/2003, de 22 de juliol («Butlletí 
Oficial de l’Estat» del 26) va aprovar el model 190 per al 
resum anual de retencions i ingressos a compte de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques sobre 
rendiments del treball, de determinades activitats econò-
miques, premis i determinades imputacions de renda, així 
com els dissenys físics i lògics per a la substitució dels 
fulls interiors del model esmentat per suports directament 
llegibles per ordinador. Així mateix, en l’Ordre esmentada 
es van establir les condicions generals i el procediment 
per a la presentació telemàtica per Internet del dit resum 
anual i es van modificar les normes de presentació de 
determinats models de declaració anual.

Des de l’entrada en vigor de l’Ordre esmentada, que, 
per primera vegada, va afectar les declaracions resum 
anual de retencions i ingressos a compte de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques ajustades al model 
190 corresponents a l’exercici 2003, s’han produït deter-
minades modificacions normatives que han de tenir el 
reflex adequat en la declaració resum anual, model 190, 
corresponent a l’exercici 2004. Aquests modificacions 
normatives s’inclouen en l’article 1 i en la disposició addi-
cional trenta-quatrena de la Llei 62/2003, de 30 de desem-
bre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social 
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 31).

L’article 1 de la dita Llei ha fet una nova redacció, amb 
efectes des del dia 1 de gener de 2004, dels paràgrafs h), 
i) i j) de l’article 7 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques i altres 
normes tributàries. Atès que aquesta Llei va ser derogada 
el dia 11 de març de 2004, data d’entrada en vigor del 
Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques («Butlletí Oficial de l’Estat» del 
10), les remissions esmentades s’entenen fetes als pre-
ceptes corresponents al mateix article i paràgrafs del text 
refós de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques.

D’acord amb la nova redacció, l’exempció inclosa en 
el paràgraf h) s’estén a les prestacions públiques per 
naixement, part múltiple, adopció i fills a càrrec, així com 
les prestacions públiques per maternitat percebudes de 
les comunitats autònomes o entitats locals. Per la seva 
part, en el paràgraf i), dins de l’exempció de les quantitats 


