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Banc Nòrdic d’Inversió.
Banc de Desenvolupament del Carib.

Les disposicions de l’article 11 s’entenen sense perju-
dici de qualssevol obligacions internacionals en què les 
parts contractants poden haver incorregut respecte a les 
entitats internacionals abans esmentades.

Entitats en tercers països:
Les entitats que compleixen els criteris següents:
1. es considera clarament que l’entitat és una entitat 

pública d’acord amb els criteris nacionals;
2. l’esmentada entitat pública és un productor no 

comercial que administra i finança un grup d’activitats, 
proporcionant principalment béns i serveis no comer-
cials, destinats al benefici de la comunitat i que són efec-
tivament controlats per les administracions públiques;

3. l’esmentada entitat pública és un gran emissor de 
deute periòdic;

4. l’Estat interessat pot garantir que l’esmentada 
entitat pública no efectua una amortització anticipada en 
cas de clàusules d’elevació a l’íntegre («gross-up»).

El present Bescanvi de notes s’aplica provisionalment 
a partir de l’1 de juliol de 2005, data determinada per 
l’Acord del Consell de Ministres de 3 de juny de 2005, de 
conformitat amb la data d’aplicació de la Directiva del 
Consell de Ministres de la Unió Europea 2003/48/CE, i 
segons estableixen el text de les Notes i l’article 15 de 
l’Acord annex al Bescanvi de notes.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 14 de juny de 2005.–El secretari general tèc-

nic, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 11037 ORDRE EHA/1999/2005, de 21 de juny, per la 
qual es modifica l’Ordre PRE/3662/2003, de 29 
de desembre, per la qual es regula un nou pro-
cediment de recaptació dels ingressos no tribu-
taris recaptats per les delegacions d’Economia 
i Hisenda i dels ingressos en efectiu a les sucur-
sals de la Caixa General de Dipòsits que hi són 
enquadrades. («BOE» 154, de 29-6-2005.)

L’Ordre PRE/3662/2003 de 29 de desembre, va establir 
un nou procediment en virtut del qual els ingressos de 
caràcter no tributari que resultaven de la gestió dels 
òrgans de l’Administració General de l’Estat i la recaptació 
dels quals corresponia a les delegacions d’Economia i 
Hisenda, així com qualsevol ingrés en efectiu a les sucur-
sals de la Caixa General de Dipòsits enquadrades en 
aquestes delegacions es podien ingressar a través de les 
entitats col·laboradores en la recaptació.

Aquest nou procediment es va traduir en un augment 
del nombre d’oficines on els deutors de la hisenda pública 
podien pagar els seus deutes, de manera que se’ls facili-
tava el compliment de les seves obligacions.

L’èxit d’aquesta experiència unit a l’interès a estendre 
l’àmbit d’aquest procediment als ingressos que s’hagin 
de fer a la Central de la Caixa General de Dipòsits, porta a 
modificar a través de la present Ordre tant el títol com 
l’àmbit d’aplicació i l’apartat sisè de l’Ordre PRE/3662/2003, 
de 29 de desembre. D’aquesta manera s’admet l’ingrés a 

través d’entitats col·laboradores quan es tracti d’ingres-
sos en efectiu que s’hagin de fer a la Central de la Caixa 
General de Dipòsits, amb la qual cosa s’aconsegueix tant 
una comoditat més gran per fer l’ingrés, com una unifor-
mitat en aquest àmbit en incorporar a la Central de la 
Caixa General de Dipòsits les novetats ja implantades en 
les seves sucursals.

Tenint en compte que l’article 73.2 del Reglament 
general de recaptació, aprovat pel Reial decret 1684/1990, 
de 20 de desembre, atribueix al ministre d’Economia i 
Hisenda la competència per determinar la forma d’efec-
tuar els ingressos a la Tresoreria de la Direcció General del 
Tresor i Política Financera.

En virtut d’això, disposo:

Apartat únic. Modificació de l’Ordre PRE/3662/2003, de 
29 de desembre, que regula un nou procediment de 
recaptació dels ingressos no tributaris recaptats per 
les delegacions d’Economia i Hisenda i dels ingressos 
en efectiu a les sucursals de la Caixa General de Dipò-
sits que hi són enquadrades.

La present Ordre modifica el títol de l’Ordre 
PRE/3662/2003, de 29 de desembre, així com l’apartat pri-
mer, «Àmbit d’aplicació», i sisè, «Documents d’ingrés».

1. El títol queda redactat en els termes següents:
«Ordre PRE/3662/2003, de 29 de desembre, que regula 

un nou procediment de recaptació dels ingressos no tri-
butaris recaptats per les delegacions d’Economia i 
Hisenda i dels ingressos en efectiu a la Caixa General de 
Dipòsits i les seves sucursals.»

2. L’apartat primer, «Àmbit d’aplicació», queda redac-
tat en els termes següents:

«Primer. Àmbit d’aplicació.–El que disposa la pre-
sent Ordre s’aplica als ingressos no tributaris que resultin 
de la gestió dels òrgans de l’Administració General de 
l’Estat i la recaptació dels quals correspongui a les delega-
cions d’Economia i Hisenda, així com a qualsevol ingrés 
en efectiu a la Caixa General de Dipòsits i les seves sucur-
sals.»

3. L’apartat sisè, «Documents d’ingrés», queda 
redactat en els termes següents:

«Sisè. Documents d’ingrés.–S’aproven els docu-
ments d’ingrés que figuren a l’annex d’aquesta Ordre, 
que s’han d’utilitzar per efectuar els ingressos a què es 
refereix l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre.

Aquests models d’ingressos són els següents:
Model 060, que s’utilitza per als ingressos en efectiu 

corresponents a la constitució de dipòsits i garanties a la 
Caixa General de Dipòsits i les seves sucursals.

Model 061, que s’utilitza per als ingressos de quotes 
de drets passius.

Model 069, que s’utilitza per als ingressos no tributaris 
no especificats en els altres models.

Aquests documents d’ingrés els han d’obtenir els 
òrgans competents de les delegacions d’Economia i 
Hisenda i la Caixa General de Dipòsits i s’han de lliurar als 
interessats perquè puguin efectuar els ingressos a través 
del procediment indicat a l’apartat 7 d’aquesta Ordre.

Els esmentats òrgans competents han de comprovar, 
mitjançant l’examen de l’oportú document acreditatiu, 
l’exactitud de les dades proporcionades pels obligats i 
que consisteixen en el nom o la raó social, el domicili i 
el NIF.

Els models han de constar almenys de tres exemplars: 
exemplar per a l’interessat, exemplar per a l’Administra-
ció o autoritat i exemplar per a l’entitat col·laboradora. 
L’exemplar «per a l’Administració o autoritat», una vegada 
validat, l’ha de presentar l’obligat al pagament davant 



1864 Divendres 1 juliol 2005 Suplement núm. 13

l’òrgan gestor o l’autoritat, quan la tramitació administra-
tiva ho exigeixi.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’1 de juliol de 2005.

Madrid, 21 de juny de 2005.

SOLBES MIRA 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

I DE COOPERACIÓ
 11122 ACORD multilateral RID 3/2004 en virtut de la 

secció 1.5.1 del Reglament de transport inter-
nacional de mercaderies perilloses per ferro-
carril (RID), relatiu al transport de recipients 
buits sense netejar, que contenen residus de la 
classe 2, fet a Madrid el 30 de març de 2005. 
(«BOE» 155, de 30-6-2005.)

ACORD MULTILATERAL RID 3/2004

En virtut de la secció 1.5.1 del RID, relatiu al transport 
de recipients buits sense netejar, que contenen residus 

de la classe 2
(1) Per derogació de les disposicions de 5.4.1.1.6.1, 

per a transport de recipients buits sense netejar que contin-
guin residus de la classe 2, la informació descrita a 5.4.1.1.1 
(c) es pot reemplaçar pel número de classe «2».

Per exemple: «Recipient buit, 2».
(2) L’expedidor ha d’indicar a la carta de port, a més 

de la informació exigida, el següent: «Transport realitzat 
segons els termes de la secció 1.5.1 del RID (RID 3/2004).

(3) Aquest Acord roman en vigor fins al 30 de juny 
de 2007 per al transport entre els països membres de la 
COTIF que l’hagin signat, excepte si algun dels signants 
el revoca abans d’aquesta data. En aquest cas, és aplica-
ble fins a la data damunt esmentada només per al trans-
port entre els territoris dels països membres de la COTIF 
que hagin signat l’Acord però no l’hagin revocat, en el 
seu territori.

Madrid, 30 de març de 2005.–L’autoritat competent per 
al RID a Espanya, Luis de Santiago Pérez, director general 
de Ferrocarrils.

El present Acord ha estat signat per les autoritats com-
petents del RID de:

Alemanya.
Àustria.
Bèlgica.
Espanya.
Finlàndia.
Noruega.
Regne Unit.
Suècia.
Suïssa.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 13 de juny de 2005.–El secretari general tèc-

nic, Francisco Fernández Fábregas. 

 11123 APLICACIÓ provisional del Bescanvi de notes, 
de 26 de novembre de 2004 i 12 d’abril de 2005, 
relatiu a la fiscalitat dels rendiments de l’estalvi 
entre el Regne dels Països Baixos, en nom de 
les Antilles Holandeses, i el Regne d’Espanya. 
(«BOE» 155, de 30-6-2005.)

A) NOTA DEL REGNE D’ESPANYA

Senyor(a):
Em complau remetre-li els textos del ‘‘Conveni entre el 

Regne dels Països Baixos en nom de les Antilles Holande-
ses i (Bèlgica, Àustria i Luxemburg) en matèria d’inter-
canvi automàtic d’informació sobre els rendiments de 
l’estalvi en forma de pagament d’interessos’’, el ‘‘Conveni 
entre el Regne dels Països Baixos en nom de les Antilles 
Holandeses i (l’Estat membre de la UE tret de Bèlgica, 
Àustria i Luxemburg) en matèria d’intercanvi automàtic 
d’informació sobre els rendiments de l’estalvi en forma 
de pagaments d’interessos’’, el ‘‘Conveni entre el Regne 
dels Països Baixos en nom d’Aruba i (l’Estat membre de la 
UE tret de Bèlgica, Àustria i Luxemburg) en matèria d’in-
tercanvi automàtic d’informació «sobre els rendiments de 
l’estalvi en forma de pagament d’interessos’’ i el ‘‘Conveni 
entre el Regne dels Països Baixos en nom d’Aruba i 
(Bèlgica, Àustria i Luxemburg) en matèria d’intercanvi 
automàtic d’informació sobre els rendiments de l’estalvi 
en forma de pagament d’interessos’’, resultat de les nego-
ciacions amb les Antilles Holandeses i Aruba sobre l’Acord 
relatiu a la fiscalitat de l’estalvi, i que figuren, respectiva-
ment, en els annexos I a IV del Resultat dels treballs del 
Grup d’Alt Nivell del Consell de Ministres de la Unió Euro-
pea de 12 de març (doc. 7660/04 FISC 68).

Vistos els textos esmentats, tinc l’honor de proposar-li 
el ‘‘Conveni en matèria d’intercanvi automàtic d’informa-
ció sobre els rendiments de l’estalvi en forma de paga-
ment d’interessos’’ que figura a l’apèndix 1 de la present 
Nota, així com el nostre mutu compromís de complir com 
més aviat millor les nostres formalitats constitucionals 
internes per a l’entrada en vigor del dit Conveni i de noti-
ficar-nos recíprocament el compliment de les formalitats 
tan aviat com es produeixi.

A banda de la conclusió dels procediments interns 
esmentats, així com de l’entrada en vigor del «Conveni en 
matèria d’intercanvi automàtic d’informació sobre els 
rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interes-
sos», tinc l’honor de proposar-li que el Regne d’Espanya i 
el Regne dels Països Baixos, en nom de les Antilles Holan-
deses, apliquin provisionalment el Conveni, d’acord amb 
els seus respectius requisits constitucionals interns, a par-
tir de l’1 de gener de 2005, o a partir de la data d’aplicació 
de la Directiva del Consell 2003/48/CE, de 3 de juny de 
2003, en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi 
en forma de pagament d’interessos, si aquesta data és 
posterior.

Em complau, així mateix, proposar-li que, si el que 
s’ha exposat és acceptable per al seu Govern, la present 
Nota, juntament amb la seva confirmació, constitueixin 
un Acord entre el Regne d’Espanya i el Regne dels Països 
Baixos, en nom de les Antilles Holandeses.

Li demano que accepti el testimoni de la meva més 
alta consideració.

Fet a Madrid, el 26 de novembre de 2004, en tres 
còpies.

Pel Regne d’Espanya, Miguel Ángel Fernández 
Ordóñez, secretari d’Estat d’Hisenda i Pressupostos.


