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La declaració s’ha d’expedir:
.1 en el cas del reconeixement CAS que preveu 

la regla 13G 6) o 13H 6) a), com a molt tard cinc 
mesos després d’ultimar el reconeixement CAS; o

.2 en el cas del reconeixement CAS que preveu 
la regla 13G 7), com a molt tard cinc mesos després 
d’ultimar el reconeixement CAS, o l’aniversari, el 
2010, de la data de lliurament del vaixell, si aquesta 
data és anterior, si es tracta del primer reconeixe-
ment CAS, i com a molt tard en la data d’expiració 
de la declaració de compliment en el cas de qualse-
vol reconeixement CAS posterior.»

13. Substituïu el paràgraf 13.6 pel paràgraf següent:

«13.6 La validesa de la declaració de compli-
ment no ha d’excedir els cinc anys i sis mesos, a 
partir de la data en què s’hagi ultimat el reconeixe-
ment CAS.»

14. Substituïu el paràgraf 13.7 pel següent:

«13.7 L’OR que hagi efectuat el reconeixement 
CAS, de conformitat amb la regla 13G 6) o 13H 6) a), 
després d’haver conclòs satisfactòriament el reco-
neixement, ha d’expedir una declaració provisional 
de compliment en el format corresponent al model 
que figura a l’apèndix 1 i amb una validesa que no 
excedeixi els cinc mesos. La declaració és vàlida fins 
a la data d’expiració o la data d’expedició d’una 
declaració de compliment, si aquesta data és ante-
rior, i ha de ser acceptada per les altres parts en el 
MARPOL 73/78.»

15. A l’apèndix 1, després de «MEPC.94(46)» (en les 
dues ocasions en què apareix), inseriu-hi «, esmenada».

16. A l’apèndix 1, a continuació del punt 2, afegiu-hi 
el següent: «Data de realització del reconeixement CAS: 
dd/mm/aaaa».

17. A l’apèndix 1, a continuació del model de la decla-
ració de compliment, afegiu-hi el model de la declaració 
provisional de compliment, que s’adjunta a aquest docu-
ment.

18. A l’apèndix 3, paràgraf 1.1.1, suprimiu-hi «per la 
Resolució MEPC.99(48)».

MODEL DE LA DECLARACIÓ PROVISIONAL
DE COMPLIMENT

Declaració provisional de compliment

Expedida en virtut de les disposicions del Pla d’ava-
luació de l’estat del vaixell [Resolució MEPC.94(46), esme-
nada] per:

...........................................................................................

(nom complet de l’organització reconeguda)

Dades relatives al vaixell ................................................
Nom del vaixell................................................................
Número o lletres distintius .............................................
Port de matrícula .............................................................
Arqueig brut.....................................................................
Pes mort (tones mètriques) ............................................
Nombre IMO ....................................................................
Categoria de vaixell tanc.................................................

SE CERTIFICA:
1.  Que el vaixell ha estat objecte de reconeixement 
de conformitat amb les prescripcions del Pla d’avalu-
ació de l’estat del vaixell (CAS) [Resolució MEPC.94(46), 
esmenada];

2.  Que el reconeixement ha posat de manifest que 
l’estat de l’estructura del vaixell examinada d’acord 
amb el CAS és satisfactori en tots els aspectes i que el 
vaixell compleix les prescripcions del CAS.

Data de realització del reconeixement CAS:
dd/mm/aaaa
Aquesta declaració és vàlida fins a.................................

o la data d’expedició de la declaració de compliment, si 
aquesta data és anterior.

Expedit a...........................................................................
(Lloc d’expedició de la declaració)

.......................................................................................... 

(Data d’expedició) (Signatura del funcionari 
degudament autoritzat que 

expedeix la declaració)

 (Segell o estampilla de l’organització reconeguda, 
segons correspongui.)

Aquestes esmenes van entrar en vigor de manera gene-
ral i per a Espanya el 5 d’abril de 2005, de conformitat amb 
el que estableix l’article 16 2 g) ii del Conveni de 1973.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 19 de setembre de 2005.–El secretari general 

tècnic, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 16259 REIAL DECRET 1164/2005, de 30 de setembre, 

pel qual se suspèn temporalment l’aplicació 
d’una part de l’annex V de la norma general d’eti-
quetatge, presentació i publicitat dels productes 
alimentaris, aprovada pel Reial decret 1334/1999, 
de 31 de juliol. («BOE» 235, d’1-10-2005.)

La norma general d’etiquetatge, presentació i publici-
tat dels productes alimentaris, aprovada pel Reial decret 
1334/1999, de 31 de juliol, i modificada pel Reial decret 
238/2000, de 18 de febrer, incorpora la Directiva 79/112/CEE 
del Consell, de 18 de desembre de 1978, relativa a l’apro-
ximació de les legislacions dels estats membres en matè-
ria d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes 
alimentaris, així com les seves modificacions posteriors, 
entre altres, la Directiva 97/4/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 27 de gener de 1997. L’any 2000, en nom 
d’una claredat i racionalitat més àmplies, es va codificar la 
directiva esmentada mitjançant la Directiva 2000/13/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de març de 
2000, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
estats membres en matèria d’etiquetatge, presentació i 
publicitat dels productes alimentaris.

La norma general es va modificar novament, mitjan-
çant el Reial decret 1324/2002, de 13 de desembre, que va 
incorporar a l’ordenament jurídic intern la Directiva 
2001/101/CE de la Comissió, de 26 de novembre de 2001, 
per la qual es modifica la Directiva 2000/13/CE, i la Direc-
tiva 2002/86/CE de la Comissió, de 6 de novembre de 
2002, per la qual es modifica la Directiva 2001/101/CE.

Posteriorment, la Directiva 2003/89/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 10 de novembre de 2003, per la 
qual es modifica la Directiva 2000/13/CE, es va incorporar 
al nostre ordenament jurídic intern mitjançant el Reial 
decret 2220/2004, de 26 de novembre, pel qual es modi-
fica la norma general d’etiquetatge, presentació i publici-
tat dels productes alimentaris, aprovada pel Reial decret 
1334/1999, de 31 de juliol.
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Així mateix, la Directiva 2004/77/CE de la Comissió, de 
29 d’abril de 2004, per la qual es modifica la Directiva 
94/54/CE pel que fa a l’etiquetatge de determinats produc-
tes alimentaris que contenen àcid glicirízic i la seva sal 
amònica, s’ha incorporat al nostre ordenament jurídic 
intern mitjançant el Reial decret 892/2005, de 22 de juliol, 
pel qual es modifica la norma general d’etiquetatge, pre-
sentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada 
pel Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol. Amb aquesta 
norma s’estableixen altres mencions obligatòries, dife-
rents de les que preveu la Directiva 79/112/CEE del Con-
sell, de 18 de desembre de 1978, pel que fa a l’etiquetatge 
de determinats productes alimentaris.

La recent aprovació de la Directiva 2005/26/CE de la 
Comissió, de 21 de març de 2005, per la qual s’estableix 
una llista de substàncies o ingredients alimentaris exclo-
sos provisionalment de l’annex III bis de la Directiva 
2000/13/CE, exigeix una nova modificació de la norma 
general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels pro-
ductes alimentaris.

L’esmentat annex estableix una llista d’ingredients 
alimentaris que s’han d’indicar a l’etiqueta del producte 
perquè poden causar reaccions adverses a persones sen-
sibles. No obstant això, d’acord amb les disposicions de 
la Directiva 2000/13/CE, la Comissió pot excloure tempo-
ralment de l’annex esmentat alguns d’aquests ingredients 
o productes.

En exercici d’aquesta facultat, per mitjà de la nova 
Directiva 2005/26/CE, la Comissió ha elaborat una llista de 
substàncies o ingredients alimentaris exclosos provisio-
nalment de l’annex III bis de la Directiva 2000/13/CE fins al 
25 de novembre de 2007, atès que els estudis científics 
realitzats posen de manifest la baixa o nul·la probabilitat 
de causar reaccions adverses a persones sensibles, si bé 
en alguns casos no es pot establir una conclusió defini-
tiva, per la qual cosa se’ls exclou provisionalment a l’es-
pera que els fabricants d’aliments o les seves associaci-
ons realitzin estudis científics que estableixin que aquests 
ingredients o productes compleixen les condicions per 
ser exclosos definitivament de l’annex esmentat.

En conseqüència, per mitjà d’aquest Reial decret s’in-
corpora la directiva esmentada a l’ordenament jurídic 
intern i s’exclouen transitòriament, als efectes de la seva 
aplicació, determinats ingredients i substàncies de l’an-
nex V de la norma general d’etiquetatge, presentació i 
publicitat dels productes alimentaris.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic i es dicta a l’em-
para del que disposa l’article 149.1.13.a i 16.a de la Consti-
tució, que atribueix a l’Estat competència exclusiva en 
matèria de bases i coordinació de la planificació general 
de l’activitat econòmica i de bases i coordinació general 
de sanitat, respectivament, i de conformitat amb l’article 
40.2 de la Llei 14/1986,de 25 d’abril, general de sanitat.

En la seva tramitació, ha estat sotmès a consulta de 
les comunitats autònomes i s’ha donat audiència a les 
associacions de consumidors i usuaris i als sectors afec-
tats, i ha emès el seu informe preceptiu la Comissió Inter-
ministerial per a l’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat i 
Consum, d’Indústria, Turisme i Comerç i d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 30 de setembre de 2005,

D I S P O S O :

Article únic. Suspensió temporal de l’aplicació de deter-
minats ingredients de l’annex V de la norma general 
d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes 
alimentaris.

Els ingredients i les substàncies que figuren a l’annex 
d’aquest Reial decret queden exclosos amb caràcter pro-

visional, fins al 25 de novembre de 2007, de l’annex V de 
la norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat 
dels productes alimentaris, aprovada pel Reial decret 
1334/1999, de 31 de juliol.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.13a i 16a de la Constitució, que atri-
bueix a l’Estat competència exclusiva en matèria de bases 
i coordinació de la planificació general de l’activitat eco-
nòmica i de bases i coordinació general de la sanitat, res-
pectivament, i de conformitat amb l’article 40.2 de la Llei 
14/1986,de 25 d’abril, general de sanitat.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 30 de setembre de 2005.

JUAN CARLOS R.
La vicepresidenta primera del Govern

i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 

ANNEX

Ingredients Productes derivats exclosos provisionalment

  

Cereals que contin-
guin gluten.

Xarops de glucosa a base de blat, 
inclosa la dextrosa (1).

Maltodextrines a base de blat (1).
Xarops de glucosa a base d’ordi.
Cereals utilitzats en destil·lats per a 

begudes espirituoses.

Ous. Lisozima (produïda a partir d’ou) 
utilitzada en el vi.

Albúmina (produïda a partir d’ou) 
utilitzada com a agent clarificant 
en el vi i la sidra.

Peix. Gelatina de peix utilitzada com a 
suport de vitamines i aromes.

Gelatina de peix o ictiocola utilit-
zada com a agent clarificant en la 
cervesa, la sidra i el vi.

Soja. Oli i greix de soja totalment refinats 
(1).

Tocoferols naturals barrejats (E306), 
D-alfa tocoferol natural, acetat del 
D-alfa tocoferol natural i succinat 
del D-alfa tocoferol natural deri-
vats de soja.

Fitosterols i èsters de fitosterol 
derivats d’olis vegetals de soja.

Èsters de fitostanol derivats de 
fitosterols d’oli soja.

Llet. Sèrum utilitzat en destil·lats per a 
begudes espirituoses.

Lactitol.
Productes lactis (caseïna) utilitzats 

com a agents clarificants en la 
sidra i el vi.

Fruita de clofolla. Fruita de clofolla utilitzada en destil-
lats per a begudes espirituoses.

Fruita de clofolla (ametlles i nous) 
utilitzada com a aromatitzant en 
begudes espirituoses.
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Api. Oli de fulla i llavor d’api.
Oleoresina de llavor d’api.

Mostassa Oli de mostassa.
Oli de llavor de mostassa.
Oleoresina de llavor de mostassa.

Ingredients Productes derivats exclosos provisionalment

  

 (1) També s’aplica als productes derivats, en la mesura que 
sigui improbable que els processos a què s’hagin sotmès augmen-
tin el nivell d’al·lergenicitat determinat per l’Autoritat Europea de 
Seguretat Alimentària per al producte del qual deriven. 

MINISTERI D’ECONOMIA I 
HISENDA

 16482 REIAL DECRET 1122/2005, de 26 de setembre, 
pel qual es modifiquen el Reglament de l’im-
post sobre societats, aprovat pel Reial 
decret 1777/2004, de 30 de juliol, en relació 
amb la cobertura del risc de crèdit en entitats 
financeres, i el Reial decret 1778/2004, de 30 
de juliol, pel qual s’estableixen obligacions 
d’informació respecte de les participacions 
preferents i altres instruments de deute i de 
determinades rendes obtingudes per perso-
nes físiques residents a la Unió Europea. 
(«BOE» 239, de 6-10-2005.)

El text refós de la Llei de l’impost sobre societats, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, 
preveu a l’article 12 les correccions per la pèrdua de valor 
dels elements patrimonials, i regula a l’apartat 2 la deduï-
bilitat de les dotacions per a la cobertura del risc derivat 
de les possibles insolvències dels deutors, amb l’habilita-
ció al Reglament de l’impost per establir les normes rela-
tives a les circumstàncies determinants d’aquest risc a les 
entitats financeres i les que concerneixen l’import de les 
dotacions per a la seva cobertura. D’acord amb això, el 
Reglament de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial 
decret 1777/2004, de 30 de juliol, dedica el capítol II del títol 
I a la provisió per a insolvències en entitats financeres.

Aquesta regulació reglamentària estava basada en les 
normes que, per a la cobertura del risc de crèdit, eren apli-
cables a les entitats de crèdit, en concret, les contingudes 
a la Circular 4/1991, de 14 de juny, del Banc d’Espanya, 
que regulava les normes de comptabilitat i models d’es-
tats financers de les entitats de crèdit, sense perjudici que 
s’establissin limitacions a la deducció fiscal de les cober-
tures comptables resultants d’aplicar aquesta Circular.

La nova Circular 4/2004, de 22 de desembre, del Banc 
d’Espanya, sobre normes d’informació financera pública i 
reservada i models d’estats financers de les entitats de 
crèdit, ha entrat en vigor amb efectes des del 30 de juny 
de 2005 pel que fa als estats financers individuals, per 
modificar el règim comptable de les entitats de crèdit 
espanyoles i adaptar-lo al nou entorn comptable derivat 
de l’adopció per la Unió Europea de les normes interna-
cionals d’informació financera, per la qual cosa és aplica-
ble en l’exercici de 2005 i següents i, per tant, afecta l’im-
post sobre societats des dels períodes impositius iniciats 
a partir de l’1 de gener de 2005. En conseqüència, es fa 
necessari revisar la regulació del Reglament de l’impost 

sobre societats, per adaptar-la a les noves normes comp-
tables sobre la cobertura del risc de crèdit a les entitats 
financeres.

En relació amb el risc d’insolvència, la Circular 4/1991, 
de 14 de juny, distingia, a la norma onzena, una provisió 
específica, una provisió genèrica (fons d’insolvències per 
cobrir el risc creditici) i una provisió estadística (fons per a 
la cobertura estadística d’insolvències). La Circular 4/2004, 
de 22 de desembre, introdueix un canvi substantiu en la 
regulació de les provisions, però, alhora, intenta mantenir 
un alt grau de continuïtat amb la Circular 4/1991, de 14 de 
juny, tant pel que fa als objectius comptables buscats, de 
correcta valoració de les pèrdues en les carteres de crèdit, 
com els de supervisió i prudència. Així, l’annex IX de la 
Circular 4/2004, de 22 de desembre, al qual remet la seva 
norma vint-i-novena, proposa dos tipus de provisions: 
l’específica, que recull el deteriorament d’actius identifi-
cats com a danyats, i la genèrica, que gira sobre tota la 
cartera de crèdits, entesa no com a la Circular 4/1991,
de 14 de juny, sinó com una provisió que reflecteix l’ava-
luació col·lectiva de deteriorament per grups d’actius 
homogenis, quan aquest no pot ser identificat individual-
ment.

D’acord amb l’habilitació legal anteriorment esmen-
tada, es modifica el Reglament de l’impost sobre societats 
per regular les noves circumstàncies determinants de la 
deducció fiscal de les cobertures de crèdit, així com el seu 
import.

Les principals modificacions que aquest Reial decret 
introdueix en el Reglament afecten el seu article 7, dedicat 
a la cobertura del risc de crèdit. Així, dins del seu apar-
tat 2, que conté algunes excepcions a la deduïbilitat de 
les dotacions corresponents a pèrdues respecte de deter-
minats crèdits, es modifica el paràgraf b) per admetre la 
deduïbilitat de totes les dotacions que s’hagin practicat 
d’acord amb l’apartat 17.b) de l’annex IX de la 
Circular 4/2004, de 22 de desembre. També en aquest 
apartat 2 s’afegeix un nou paràgraf g), per la qual cosa 
l’actual paràgraf g) passa a ser el paràgraf h), per introduir 
una referència a una nova categoria de risc, l’anomenat 
subestàndard, i establir les condicions de deduïbilitat de 
les dotacions que hi corresponen. Així mateix, es modifica 
l’apartat 3, per tal d’establir un nou criteri de deduïbilitat 
fiscal per a la nova provisió genèrica, incorporant-hi un 
límit quantitatiu per a aquesta. Finalment, es deroguen els 
articles 8 i 9 del Reglament de l’impost sobre societats 
atès que regulen matèries en les quals s’aplica directa-
ment la norma comptable.

D’altra banda, considerant l’habilitació legal que pre-
veu l’article 93 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, que constitueix el marc normatiu que 
configura l’obligació de facilitar informació a l’Administra-
ció tributària, es modifica el Reial decret 1778/2004, de 30 
de juliol, pel qual s’estableixen obligacions d’informació 
respecte de les participacions preferents i altres instru-
ments de deute i de determinades rendes obtingudes per 
persones físiques residents a la Unió Europea. En aquesta 
norma s’establia que l’intercanvi d’informació s’aplicaria 
a totes les rendes subjectes a subministrament d’informa-
ció que es paguessin o s’abonessin a partir de l’1 de juliol 
de 2005. El Consell Ecofin va acordar, en sessió duta a 
terme el dia 12 d’abril de 2005, que la Directiva s’aplicaria 
a tots els pagaments d’interessos meritats a partir de l’1 
de juliol de 2005, per la qual cosa escau adaptar la norma 
ja que el precepte en qüestió es referia als pagaments 
efectuats a partir de l’1 de juliol, amb independència que 
s’haguessin meritat o no a partir d’aquesta data.

El desplegament reglamentari de l’impost sobre so-
cietats s’efectua en virtut de les habilitacions que conte-
nen l’articulat i la disposició final quarta del text refós de 
la Llei de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 4/2004, de 5 de març.


