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Disposició addicional sisena. Indemnitzacions per raó 
de servei.

El que disposa l’apartat 1.c) de l’article 10 no és aplica-
ble al personal al servei de les administracions públiques, 
al qual és aplicable el Reial decret 462/2002, de 24 de 
maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. Igualment 
no és aplicable l’apartat 1.d) de l’article 10 al personal fun-
cionari de les administracions públiques, al qual és aplica-
ble el Reial decret 6/1995, de 13 de gener, de retribucions 
dels funcionaris destinats a l’estranger.

Disposició transitòria primera. Assegurament dels coo-
perants i ajudes a les entitats promotores.

1. Fins que l’Agència Espanyola de Cooperació Inter-
nacional no hagi concertat l’assegurança col·lectiva que 
preveu l’article 12 d’aquest Reial decret, l’assegurament 
dels riscos que estableix l’article 10.1.e) és responsabilitat 
de cada entitat o persona promotora de la cooperació per 
al desenvolupament o l’acció humanitària. L’ Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional ha de contractar 
en els sis mesos posteriors a l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret l’assegurança col·lectiva esmentada.

2. En el present exercici, l’Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional ha d’establir ajudes a les enti-
tats promotores per minorar el cost que les pòlisses els 
puguin suposar, quan aquestes derivin d’actuacions que 
s’emmarquin dins de les prioritats de la cooperació espa-
nyola.

Disposició transitòria segona. Dotació financera per a 
l’assegurament col·lectiu.

L’avantprojecte de llei de pressupostos generals de 
l’Estat ha d’incloure una partida específica per finançar 
l’assegurament col·lectiu que preveu l’article 12 d’aquest 
Reial decret, i ha de crear, si cal, un fons de previsió espe-
cífic per a això. Transitòriament, els fons de l’Administra-
ció General de l’Estat que siguin necessaris per concertar 
l’assegurança prevista han de provenir de les partides 
corresponents del pressupost ordinari de despeses de 
l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional.

Disposició transitòria tercera. Termini d’adaptació.

Les persones o entitats que defineix l’article 2.2 tenen 
un termini de sis mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret per donar compliment al que dis-
posa l’article 6.3.

Disposició final primera. Habilitació.

S’habilita el ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació 
per dictar les normes necessàries per a l’aplicació i el des-
plegament d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 d’abril de 2006.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Afers Exteriors

i de Cooperació,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 8467 ORDRE EHA/1439/2006, de 3 de maig, regula-
dora de la declaració de moviments de mitjans 
de pagament en l’àmbit de la prevenció del 
blanqueig de capitals. («BOE» 114, de 13-5-2006.)

Els moviments de mitjans de pagament anònims han 
estat objecte els últims anys d’una renovada atenció des de 
la perspectiva de la prevenció del blanqueig de capitals. 
L’evidència proporcionada pels experts operatius en reite-
rats exercicis de tipologies organitzats pel Grup d’Acció 
Financera Internacional (GAFI) respecte de la creixent utilit-
zació d’elevades quantitats d’efectiu en esquemes delictius 
va motivar que la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim 
jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions 
econòmiques amb l’exterior i sobre determinades mesures 
de prevenció del blanqueig de capitals, modifiqués la Llei 
19/1993, de 28 de desembre, sobre determinades mesures 
de prevenció del blanqueig de capitals, i es traslladés a 
l’àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals una qües-
tió que havia estat tractada tradicionalment des de l’òptica 
del control de canvis (Llei 40/1979, de 10 de desembre, 
sobre règim jurídic de control de canvis).

La necessitat de control dels moviments d’efectiu s’ha 
reafirmat per la recent aprovació del Reglament (CE) 
1889/2005 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 
d’octubre de 2005 (publicat en el «Diari Oficial de la Unió 
Europea» amb data 25 de novembre de 2005), relatiu als 
controls de l’entrada o sortida de diners efectius de la 
Comunitat. Com assenyala el mateix Reglament (CE) 
1889/2005 en l’apartat tercer de la part expositiva, «l’es-
mentada harmonització no ha d’afectar la possibilitat que 
els estats membres realitzin, d’acord amb les disposicions 
existents en el Tractat, controls nacionals dels moviments 
de diners efectius dins de la Comunitat».

Consegüentment, una vegada desplegades pels arti-
cles 2.3 i 17.4 del Reglament aprovat pel Reial decret 
925/1995, de 9 de juny, en la redacció que en fa el Reial 
decret 54/2005, de 21 de gener, les previsions dels articles 
2.4 i 3.9 de la Llei 19/1993, de 28 de desembre, en la redac-
ció que en fa la Llei 19/2003, de 4 de juliol, escau ara dictar 
la corresponent ordre reguladora de la declaració prèvia 
de moviments de mitjans de pagament en l’àmbit de la 
prevenció del blanqueig de capitals.

L’apartat primer determina, de conformitat amb les pre-
visions legals i reglamentàries, l’àmbit d’aplicació de l’Or-
dre. En aquest punt, la principal novetat està en el fet que, 
a l’empara de l’habilitació que conté l’article 2.4 de la Llei 
19/1993, de 28 de desembre, s’eleven les quanties subjec-
tes a declaració, que queden fixades en 10.000 euros per a 
l’entrada o sortida per frontera i en 100.000 euros per als 
moviments pel territori nacional. La primera xifra se situa 
en línia amb el que estableix el Reglament (CE) 1889/2005, 
i és netament inferior al límit màxim que estableix el GAFI 
(15.000 euros, Recomanació especial IX sobre finançament 
del terrorisme). Quant als moviments interns, s’ha conside-
rat que la xifra de 100.000 euros facilita el coneixement i 
consegüent compliment de l’obligació per part dels inte-
ressats, sense que l’elevació respecte dels 80.500 euros 
establerts originalment suposi riscos rellevants des de la 
perspectiva de la prevenció del blanqueig de capitals.

L’apartat segon, de conformitat amb l’habilitació que 
estableix l’article 2.3 del Reglament de la Llei 19/1993, de 
28 de desembre, regula el model de declaració. Es precisa 
que el model esmentat, incorporat com a annex a la pre-
sent Ordre, és únic, i s’ha de portar i exhibir davant les 
autoritats als efectes que comprovin el compliment efec-
tiu de l’obligació de declaració. Així mateix, amb caràcter 
general es reconeix la possibilitat de presentació telemà-
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tica de la declaració en els casos en què el declarant dis-
posi de l’oportuna signatura electrònica reconeguda.

Els apartats tercer i quart regulen, a l’empara de l’ha-
bilitació que conté l’article 2.3 del Reglament de la Llei 
19/1993, de 28 de desembre, el lloc i la forma de presenta-
ció de la declaració en els casos en què no es faci ús de 
signatura electrònica reconeguda. En aquest punt, l’Ordre 
s’orienta a reconduir la complicada casuística derivada de 
l’existència de punts fronterers sense serveis de duanes 
permanents, i en tot cas tracta de facilitar als interessats el 
compliment de les seves obligacions legals. Amb aquest 
propòsit es permet que, en alguns supòsits i amb les 
degudes cauteles, les entitats de crèdit registrades puguin 
rebre les declaracions presentades pels seus clients.

L’apartat cinquè disciplina, en desplegament de l’article 
17.4 del Reglament de la Llei 19/1993, de 28 de desembre, la 
intervenció de tots els mitjans de pagament en cas d’omis-
sió o falsedat de la declaració. S’estableix, així mateix, un 
màxim de 1.000 euros en concepte de mínim de supervi-
vència, que pot acordar l’autoritat actuant ateses les cir-
cumstàncies del cas, com ara la necessitat de continuar el 
viatge o la carència d’altres mitjans de subsistència.

L’apartat sisè regula la informació als viatgers, previ-
sió que, sense perjudici del que estableix l’article 6.1 del 
Codi civil, s’orienta a prevenir, en la mesura que sigui 
possible, intervencions derivades de la mera ignorància o 
desconeixement dels interessats.

L’apartat setè estableix, a l’empara de la previsió que 
conté l’article 7.2.c) del Reglament de la Llei 19/1993, de 28 
de desembre, l’obligació dels subjectes obligats que com-
prèn l’article 2.1 de la Llei 19/1993, de 28 de desembre, 
d’incloure en la comunicació mensual o sistemàtica al 
Servei executiu de la Comissió de Prevenció del Blan-
queig de Capitals i Infraccions Monetàries totes les opera-
cions en què intervinguin que suposin moviments de 
mitjans de pagament subjectes a declaració obligatòria. 
Aquesta disposició s’ha d’entendre sense perjudici de la 
resta de deures de prevenció i col·laboració, per la qual 
cosa, si hi concorren indicis o certesa de blanqueig de 
capitals, les operacions s’han de comunicar addicional-
ment en la forma que estableix l’article 7.4 del Reglament 
de la Llei 19/1993, de 28 de desembre.

L’apartat vuitè regula la col·laboració administrativa en 
línia amb el que estableix l’article 16 de la Llei 19/1993, de 28 
de desembre. S’ha d’entendre de particular rellevància, a 
aquests efectes, l’intercanvi d’informació entre el Servei exe-
cutiu i l’Agència Estatal d’Administració Tributària, plenament 
d’acord amb la previsió que contenen els articles 94.4 i 95.1.i) 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Finalment, es deroguen les disposicions del règim de 
control de canvis subsistents en matèria de moviments 
fronterers d’efectiu, s’habilita la Comissió de Prevenció 
del Blanqueig de Capitals i infraccions monetàries per 
dictar les instruccions necessàries per a l’aplicació de l’Or-
dre i s’estableix una «vacatio legis» de nou mesos per tal 
de possibilitar l’establiment dels procediments i mecanis-
mes tècnics necessaris.

La present Ordre es dicta a l’empara de l’habilitació 
normativa que conté la disposició final primera del Reial 
decret 925/1995, de 9 de juny, d’acord amb la qual el 
ministre d’Economia i Hisenda, amb el compliment previ 
dels tràmits legals oportuns, ha de dictar les disposicions 
que siguin necessàries per al desplegament del Regla-
ment de la Llei 19/1993, de 28 de desembre, en relació 
amb l’article 2.3 de l’esmentat Reglament, que estableix 
que mitjançant una ordre del ministre d’Economia i 
Hisenda s’ha de regular el lloc, la forma, els models i els 
terminis de declaració i es poden modificar les quanties 
que recullen els paràgrafs a) i b) de l’apartat esmentat. 
D’acord amb el que estableix l’article 13.2.e) de la Llei 
19/1993, de 28 de desembre, la Comissió de Prevenció del 
Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries va emetre 
un informe preceptiu en la sessió de 27 de juliol de 2005.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, dis-
poso:

Primer. Àmbit d’aplicació.

1. La present Ordre és aplicable a les persones físi-
ques o jurídiques de naturalesa privada que, actuant per 
compte propi o de tercer, realitzin els moviments de mit-
jans de pagament següents:

a) Sortida o entrada en territori nacional de moneda 
metàl·lica, bitllets de banc i xecs bancaris al portador deno-
minats en moneda nacional o en qualsevol altra moneda o 
qualsevol mitjà físic, inclosos els electrònics, concebut per 
ser utilitzat com a mitjà de pagament, per un import igual o 
superior a 10.000 euros per persona i viatge.

b) Moviments per territori nacional de mitjans de paga-
ment consistents en moneda metàl·lica, bitllets de banc i 
xecs bancaris al portador denominats en moneda nacional o 
en qualsevol altra moneda o qualsevol mitjà físic, inclosos 
els electrònics, concebut per ser utilitzat com a mitjà de 
pagament, per un import igual o superior a 100.000 euros. 
Als efectes de la present Ordre, s’entén per «moviment» 
qualsevol canvi de lloc o posició que s’efectuï a l’exterior del 
domicili del tenidor dels mitjans de pagament.

La present Ordre no és aplicable als xecs nominatius.
La referència a mitjans de pagament electrònics no 

comprèn les targetes nominatives de crèdit o dèbit.
2. Sempre que acreditin degudament la seva condi-

ció, no estan obligats a presentar declaració els subjectes 
obligats a què es refereixen els apartats 1 i 2 de l’article 2 
del Reglament de la Llei 19/1993, de 28 de desembre, 
sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig 
de capitals, respecte dels moviments directament relacio-
nats amb la seva activitat professional o empresarial.

Segon. Model de declaració.
1. S’aprova el model de declaració S-1 que figura 

com a annex I de la present Ordre, la formalització i pre-
sentació del qual en els termes que l’Ordre estableix per-
met considerar complerta l’obligació que preveu l’article 
3.9 de la Llei 19/1993, de 28 de desembre.

El model de declaració es pot obtenir a les dependències 
provincials de duanes i impostos especials o a les adminis-
tracions de duanes de l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària i a les delegacions d’Economia i Hisenda. Així 
mateix, el model esmentat està disponible a través d’Inter-
net a les pàgines web del Servei executiu de la Comissió de 
Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries 
(http://www.sepblac.es) de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària (http://www.aeat.es) i de la Direcció General del 
Tresor i Política Financera (http://www.tesoro.es). El model, 
una vegada íntegrament emplenat i imprès, s’ha de presen-
tar en el lloc i la forma que estableix la present Ordre.

2. El model de declaració és únic, independentment 
del tipus de moviment efectuat, i és vàlid per realitzar una 
única operació de transport, amb les excepcions que esta-
bleix la present Ordre.

Qualsevol variació en les dades declarades s’ha de 
declarar amb caràcter previ al moviment dels mitjans de 
pagament mitjançant la presentació d’un nou model S-1.

3. El model de declaració, una vegada íntegrament 
emplenat, l’ha de signar i presentar la persona que trans-
porti els mitjans de pagament. Durant tot el moviment els 
mitjans de pagament han d’anar acompanyats de l’opor-
tuna declaració i ser transportats per la persona que hi 
figuri com a portadora. Independentment del lloc o la 
forma de presentació, la declaració s’ha d’exhibir sense 
requeriment previ per tal de ser diligenciada davant els 
serveis de duanes permanents del punt fronterer, o si n’hi 
ha, davant les forces i cossos de seguretat de l’Estat, 
segons el requeriment dels seus agents.

4. En qualsevol dels casos que recull aquesta Ordre, 
amb caràcter previ al moviment el portador dels mitjans 
de pagament pot presentar telemàticament la declaració, 
subscrita amb signatura electrònica reconeguda, en la 
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pàgina web de l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
(http://www.aeat.es).

Tercer. Lloc i forma de presentació de la declaració 
en cas de sortida o entrada en territori nacional.

1. En cas de sortida o entrada en territori nacional de 
mitjans de pagament per un import igual o superior a 
10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera 
per persona i viatge a través d’un pas fronterer en què hi 
hagi serveis de duanes permanents, el portador ha de 
declarar, sense necessitat de requeriment, els mitjans de 
pagament transportats mitjançant la presentació del 
model S-1, íntegrament emplenat, davant els serveis de 
duanes esmentats, amb caràcter previ a qualsevol activi-
tat fiscalitzadora de l’Administració.

Els serveis de duanes, després de comprovar la iden-
titat del declarant i que s’ha emplenat íntegrament la 
declaració i, si ho consideren necessari o convenient, veri-
ficar la veracitat de les dades declarades, han de diligen-
ciar la declaració amb indicació expressa de la data de 
presentació i tornar-la a l’interessat, i remetre la informa-
ció que conté en el termini d’un mes al Servei executiu de 
la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i 
Infraccions Monetàries.

2. Exclusivament en els casos en què la sortida del terri-
tori nacional amb destinació a un Estat membre de la Unió 
Europea de mitjans de pagament per un import igual o supe-
rior a 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera 
per persona i viatge s’hagi d’efectuar a través d’un pas fronte-
rer en què no hi hagi serveis de duanes permanents, el porta-
dor ha de declarar, amb caràcter previ, els mitjans de paga-
ment transportats mitjançant la presentació del model S-1, 
íntegrament emplenat, a les dependències provincials de 
duanes i impostos especials o a les administracions de dua-
nes de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Les dependències provincials de duanes i impostos 
especials o les administracions de duanes de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària, després de comprovar 
que s’ha emplenat íntegrament la declaració i, si ho consi-
deren necessari o convenient, verificar la veracitat de les 
dades declarades, han de diligenciar la declaració amb 
indicació expressa de la data de presentació i tornar-la a 
l’interessat, i remetre la informació que conté en el termini 
d’un mes al Servei executiu de la Comissió de Prevenció 
del Blanqueig de Capitals i Infraccions monetàries.

3. En els casos en què l’entrada en territori nacional 
procedent d’un Estat membre de la Unió Europea de mit-
jans de pagament per un import igual o superior a 10.000 
euros o el seu contravalor en moneda estrangera per per-
sona i viatge s’hagi d’efectuar a través d’un pas fronterer 
en què no hi hagi serveis de duanes permanents, el porta-
dor ha de declarar amb caràcter previ els mitjans de paga-
ment transportats mitjançant la presentació del model 
S-1, íntegrament emplenat, davant l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària.

L’ Agència Estatal d’Administració Tributària ha d’esta-
blir els procediments tècnics que permetin la presentació 
telemàtica de la declaració. Emplenats correctament tots 
els camps per part del declarant, el sistema ha de presen-
tar en pantalla la declaració validada amb un codi electrò-
nic, indicant-hi, així mateix, la data i l’hora de presentació. 
En cas contrari, s’ha de mostrar en pantalla la descripció 
dels errors o les omissions detectats als efectes que el 
declarant els esmeni.

La declaració validada, una vegada impresa, l’ha de 
signar i portar el declarant, juntament amb els mitjans de 
pagament, per exhibir-la, si la hi requereixen funcionaris 
dels serveis de duanes o de les forces i cossos de Seguretat 
de l’Estat, que poden verificar la veracitat de les dades 
declarades. L’ Agència Estatal d’Administració Tributària ha 
de remetre la informació continguda en la declaració en el 
termini d’un mes al Servei executiu de la Comissió de Pre-
venció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries.

4. Les entitats de crèdit registrades poden rebre els 
models S-1 emplenats pels seus clients amb caràcter previ 

a la sortida de territori nacional de mitjans de pagament 
per un import igual o superior a 10.000 euros o el seu con-
travalor en moneda estrangera per persona i viatge sem-
pre que els mitjans de pagament esmentats siguin objecte 
de càrrec, almenys parcialment, en compte del client a l’en-
titat. En aquests casos, l’entitat de crèdit, després de com-
provar que s’ha emplenat íntegrament, ha de diligenciar la 
declaració amb indicació expressa de la data de recepció i 
tornar-la a l’interessat, i ha de remetre mitjançant un suport 
informàtic normalitzat al Servei executiu de la Comissió de 
Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetà-
ries la informació continguda en la declaració com a part 
de la comunicació mensual d’operacions.

5. En els casos en què els serveis de duanes no 
hagin verificat l’import dels mitjans de pagament trans-
portats i no hagin diligenciat la declaració en aquest sentit 
en el moment de l’entrada o sortida del territori nacional 
del portador dels fons, la mera declaració no acredita 
davant de l’Administració o de tercers el moviment efectiu 
dels mitjans de pagament.

6. El Departament de Duanes i Impostos Especials 
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària ha d’esta-
blir la relació de passos fronterers habilitats amb serveis 
de duanes permanents. Aquesta relació està disponible a 
través de la pàgina web de l’Agència Estatal d’Administra-
ció Tributària (http://www.aeat.es).

Per a la presentació de declaracions, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària pot establir oficines o punts 
addicionals de recepció.

Quart. Lloc i forma de presentació de la declaració 
en cas de moviments per territori nacional.

1. En cas de moviments per territori nacional de mitjans 
de pagament per un import igual o superior a 100.000 euros 
o el seu contravalor en moneda estrangera, el portador ha de 
declarar, amb caràcter previ, els mitjans de pagament trans-
portats mitjançant la presentació del model S-1, íntegrament 
emplenat, a les dependències provincials de duanes i impos-
tos especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Les dependències provincials de duanes i impostos 
especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, 
després de comprovar que s’ha emplenat íntegrament la 
declaració i, si ho consideren necessari o convenient, veri-
ficar les dades declarades, han de diligenciar la declaració 
amb indicació expressa de la data de presentació i tornar-la 
a l’interessat, i remetre la informació que conté en el ter-
mini d’un mes al Servei executiu de la Comissió de Preven-
ció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries.

Les entitats de crèdit registrades poden rebre els 
models S-1 presentats pels seus clients amb caràcter 
previ al moviment per territori nacional de mitjans de 
pagament per un import igual o superior a 100.000 euros 
o el seu contravalor en moneda estrangera sempre que 
els esmentats mitjans de pagament siguin objecte de càr-
rec, almenys parcialment, o objecte d’abonament en 
compte del client a l’entitat. En aquests casos, l’entitat de 
crèdit, després de comprovar que s’ha emplenat íntegra-
ment, ha de diligenciar la declaració amb la indicació 
expressa de la data de presentació i tornar-la a l’interes-
sat, i ha de remetre mitjançant un suport informàtic nor-
malitzat al Servei executiu de la Comissió de Prevenció 
del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries la 
informació continguda en la declaració com a part de la 
comunicació mensual d’operacions.

2. Exclusivament en cas de moviments per territori 
nacional de mitjans de pagament per un import igual o 
superior a 100.000 euros o el seu contravalor en moneda 
estrangera que vagin seguits de la sortida de territori na-
cional, i no variïn les dades que s’hagin de declarar, el 
portador pot presentar una única declaració en la forma 
que estableixen els apartats 2 i 4 de l’apartat tercer.

3. Exclusivament en cas de moviments per territori 
nacional de mitjans de pagament per un import igual o 
superior a 100.000 euros o el seu contravalor en moneda 
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estrangera que vagin precedits de l’entrada en el territori 
nacional, i no variïn les dades que s’hagin de declarar, el 
portador pot presentar una única declaració en la forma 
que estableixen els apartats 1 i 3 de l’apartat tercer.

Cinquè. Intervenció dels mitjans de pagament.

1. L’omissió de la declaració, quan aquesta sigui pre-
ceptiva d’acord amb la present Ordre, o la falta de veraci-
tat de les dades declarades, sempre que es pugui conside-
rar especialment rellevant, determina la intervenció pels 
serveis de duanes o les forces i cossos de Seguretat de 
l’Estat de la totalitat dels mitjans de pagament trobats.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, l’auto-
ritat actuant, ateses les circumstàncies del cas, pot acor-
dar la no-intervenció d’un màxim de 1.000 euros per per-
sona i viatge en concepte de mínim de supervivència.

2. Als efectes d’aquest apartat, en tot cas es consi-
dera especialment rellevant la falta de veracitat total o 
parcial respecte de les dades d’identitat del portador o 
propietari dels mitjans de pagament, origen i destinació 
d’aquests, concepte que justifica el moviment, així com la 
variació per excés o defecte de l’import declarat respecte 
del real en més d’un 10% o de 3.000 euros.

3. L’acta d’intervenció de mitjans de pagament sub-
jectes a declaració ha de contenir les dades mínimes que 
s’inclouen com a annex II de la present Ordre, i ha de ser 
remesa immediatament al Servei executiu i a la Secretaria 
de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i 
Infraccions Monetàries.

Sisè. Informació als viatgers.–El Departament de 
Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària ha d’establir en les seves dependèn-
cies sistemes d’informació que permetin als viatgers 
conèixer l’obligació de presentar declaració en els termes 
que estableix la present Ordre.

Així mateix, a aquests efectes es pot requerir la col-
laboració de les companyies de transport internacional de 
viatgers.

Setè. Comunicació mensual d’operacions.–Els sub-
jectes obligats indicats a l’article 2.1 de la Llei 19/1993, de 
28 de desembre, sobre determinades mesures de preven-
ció del blanqueig de capitals, han de comunicar mensual-
ment al Servei executiu de la Comissió de prevenció del 
blanqueig de capitals i infraccions monetàries qualssevol 
operacions en què intervinguin que suposin moviments 
de mitjans de pagament subjectes a declaració obligatò-
ria de conformitat amb la present Ordre.

En cas que el portador dels mitjans de pagament, tot i 
estar obligat a fer-ho, no presenti o exhibeixi la declaració 
degudament diligenciada, els subjectes obligats han d’in-
dicar aquesta circumstància en la seva comunicació al 
Servei executiu.

L’obligació de comunicació que estableix el present apar-
tat s’entén sense perjudici dels restants deures imposats als 
subjectes obligats per la normativa de prevenció del blan-
queig de capitals, especialment el deure d’anàlisi i comunica-
ció de les operacions que, per la seva naturalesa, puguin estar 
particularment vinculades al blanqueig de capitals.

Vuitè. Col·laboració administrativa.
1. Qualsevol autoritat o funcionari, inclosos els 

d’aranzel, ha de verificar el compliment de la present 
Ordre i ha de posar en coneixement del Servei executiu 
de la Comissió de prevenció del blanqueig de capitals i 
infraccions monetàries els possibles incompliments.

2. La informació obtinguda com a resultat d’aquesta 
Ordre s’ha de centralitzar en el Servei executiu de la 
Comissió de prevenció del blanqueig de capitals i infrac-
cions monetàries, i s’ha de remetre mitjançant la utilitza-
ció de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics amb 
ús de suport informàtic normalitzat. D’acord amb el que 
disposa l’article 94.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desem-

bre, general tributària, l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària ha de tenir accés a la informació esmentada per 
a l’exercici de les seves competències.

3. La informació relativa a les incautacions realitza-
des per incompliments del que estableix aquesta Ordre 
s’ha de centralitzar en la Secretaria de la Comissió de pre-
venció del blanqueig de capitals i infraccions monetàries. 
D’acord amb el que disposa l’article 94.4 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària ha de tenir accés a la 
informació esmentada per a l’exercici de les seves com-
petències. Així mateix, la Secretaria, en compliment del 
deure de col·laboració i de conformitat amb el que dispo-
sen els articles 4 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, 
de forces i cossos de seguretat, i 13.2.b) de la Llei 19/1993, 
de 28 de desembre, sobre determinades mesures de pre-
venció del blanqueig de capitals, ha d’atendre les sol-
licituds d’informació formulades per les forces i cossos de 
seguretat en els casos que preveu l’article 22.2 de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de 
dades de caràcter personal.

Disposició transitòria única. Compliment de l’obligació 
de declaració.

Fins a l’entrada en vigor de la present Ordre, l’obli-
gació de declaració que estableix l’article 3.9 de la Llei 
19/1993, de 28 de desembre, sobre determinades mesures 
de prevenció del blanqueig de capitals, s’ha de complir 
mitjançant la presentació del model B1 davant els òrgans 
esmentats a l’article 4 de l’Ordre del ministre d’Economia 
i Hisenda de 27 de desembre de 1991, de desplegament 
del Reial decret 1816/1991, de 27 de desembre, sobre tran-
saccions econòmiques amb l’exterior. En el cas de movi-
ments per territori nacional, el declarant ha d’indicar en 
l’apartat relatiu a «país d’origen o destinació» la localitat 
d’origen i la localitat de destinació del moviment.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

A l’entrada en vigor de la present Ordre queden dero-
gats els apartats 1, 2 i 3 de l’article 4 de l’Ordre del ministre 
d’Economia i Hisenda de 27 de desembre de 1991, de des-
plegament del Reial decret 1816/1991, de 27 de desembre, 
sobre transaccions econòmiques amb l’exterior, modifi-
cada per l’Ordre de 9 de juliol de 1996, i les instruccions 1a, 
apartat primer, 2a i 3a de la Resolució de la Direcció Gene-
ral de Política Comercial i Inversions Exteriors de 9 de juliol 
de 1996, per la qual es dicten normes per a l’aplicació dels 
articles 4, 5, 7 i 10 de l’Ordre del ministre d’Economia i 
Hisenda de 27 de desembre de 1991.

Disposició final primera. Habilitació a la Comissió de 
prevenció del blanqueig de capitals i infraccions 
monetàries.

La Comissió de prevenció del blanqueig de capitals i 
infraccions monetàries, a través del seu Comitè perma-
nent, pot dictar instruccions de servei per a l’aplicació de 
la present Ordre.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor al cap de nou mesos 
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 3 de maig de 2006.

SOLBES MIRA

Sra. Directora General del Tresor i Política Financera i Sr. 
Director General de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària. 



Suplement núm. 11 Dimarts 16 maig 2006 1605

  



1606 Dimarts 16 maig 2006 Suplement núm. 11

  



Suplement núm. 11 Dimarts 16 maig 2006 1607

 ANNEX II

Dades mínimes que ha de contenir l’acta d’intervenció de 
mitjans de pagament subjectes a declaració prèvia

L’acta d’intervenció ha de contenir, almenys, la infor-
mació següent:

Dades sobre els funcionaris que intervenen:
Servei de duanes o força o cos de seguretat que emet 

l’acta.
Número de l’acta d’intervenció.
Identificació dels agents o funcionaris que intervenen en 

la intervenció, mitjançant número de carnet professional.
Dades sobre el portador dels mitjans en cas de sortida 

o entrada en territori nacional, o dels portadors en el cas 
de moviments per territori nacional:

Nom i cognoms.
Data i lloc de naixement.
Professió que declara.
Document i número del document.
País que expedeix el document d’identitat.
Data d’expedició del passaport/document d’identitat.
Data de renovació del passaport/document d’identi-

tat.
Domicili que consta en els documents i domicili que 

declara, en cas que sigui diferent.
Nacionalitat.
Dades sobre els acompanyants del portador dels mit-

jans de pagament:
Nom i cognoms.
Data i lloc de naixement.
Professió que declara.
Document i número del document.
País que expedeix el document d’identitat.
Data d’expedició del passaport/document d’identitat.
Data de renovació del passaport/document d’identi-

tat.
Domicili que consta en els documents i domicili que 

declara, en cas que sigui diferent.
Nacionalitat.
Dades sobre la intervenció:
Data i hora de la intervenció.
Detall del lloc exacte en què es produeix la interven-

ció, amb indicació expressa de:
Identificació de l’aeroport, port marítim, recinte dua-

ner.
Via urbana i número.
Carretera i punt quilomètric.
Localitat, província.
Àmbit geogràfic, al mar: latitud i longitud.

Descripció detallada de la forma de transportar els 
mitjans de pagament.

Si els mitjans de pagament van ser trobats en un lloc 
o una situació que mostrés una clara intenció d’ocultar-
los, segons el parer de l’actuant (s/n).

Detall del possible itinerari seguit pel portador dels 
mitjans de pagament.

Dades sobre els diners lliurats als portadors en con-
cepte del mínim de supervivència que estableix el parà-
graf segon, apartat 5.1 d’aquesta Ordre.

Dades sobre els mitjans de pagament intervinguts:
Tipus de mitjà de pagament (efectiu, xec bancari, mit-

jans electrònics al portador, altres).
Import nominal de cadascun dels mitjans de paga-

ment intervinguts.
Moneda de cadascun dels mitjans de pagament inter-

vinguts.

Identificació completa dels mitjans de pagament, en 
cas de xecs, documents al portador o mitjans electrònics.

Nombre de bitllets d’alta denominació (500 € i 200 €) 
incautats després del recompte.

Lloc en què queden dipositats els mitjans de paga-
ment intervinguts.

Dades sobre l’itinerari del portador dels fons:
Ciutat/país d’origen inici del viatge.
Ciutat/país d’origen immediat a la intervenció.
Ciutat/país de destinació següent.
Ciutat/país de destinació final prevista del viatge.
Dades del mitjà de transport utilitzat fins a la interven-

ció:
Transport aeri comercial, amb les dades següents:
Companyia, número de vol, data de compra.
Transport aeri privat, amb les dades següents:
Si és llogada o no, marca, model, identificatiu i dades 

del propietari.
Transport per carretera regular, amb les dades 

següents:
Companyia de transport, itinerari, número de línia.
Transport per carretera privat, amb les dades 

següents:
Si és llogada o no, tipus de vehicle, marca, model, 

matrícula i dades del propietari.
Transport marítim comercial, amb les dades 

següents:
Companyia de transport, itinerari.
Transport marítim privat, amb les dades següents:
Si és llogada o no, marca, model, matrícula i dades del 

propietari.
Dades del mitjà de transport previst després de la 

intervenció:
Transport aeri comercial, amb les dades següents:
Companyia, número de vol, data de compra.
Transport aeri privat, amb les dades següents:
Si és llogada o no, marca, model, identificatiu i dades 

del propietari.
Transport per carretera regular, amb les dades 

següents:
Companyia de transport, itinerari, número de línia.
Transport per carretera privat, amb les dades 

següents:
Si és llogada o no, tipus de vehicle, marca, model, 

matrícula i dades del propietari.
Transport marítim comercial, amb les dades 

següents:
Companyia de transport, itinerari.
Transport marítim privat, amb les dades següents:
Si és llogada o no, marca, model, matrícula i dades del 

propietari.
Declaracions efectuades pel portador/pels portadors 

dels mitjans de pagament, com ara.

Origen i destinació del viatge.
Procedència i finalitat dels mitjans de pagament, amb 

el màxim detall que el presumpte infractor vulgui realit-
zar.

Propietari dels fons incautats. Nom, cognoms o raó 
social i domicili.
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En cas que hi hagi hagut declaració prèvia, indicació 
expressa de les dades declarades que són falses o inexac-
tes amb la justificació de la falsedat o inexactitud.

Documentació que s’ha d’adjuntar a l’acta:
En cas que hi hagi hagut declaració prèvia, se n’ha de 

remetre una còpia.
Còpia completa del document/dels documents d’iden-

tificació del portador/dels portadors dels mitjans de paga-
ment.

Còpia del títol de transport en cas que es tracti de 
transport públic.

Documentació del mitjà de transport utilitzat en cas de 
transport privat i descripció detallada d’aquest.

Còpia, si s’escau, dels documents que justifiquin l’ori-
gen o la destinació dels mitjans de pagament incautats 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 8470 ORDRE APA/1440/2006, de 28 d’abril, per la 
qual es prorroga el termini per a la presenta-
ció de sol·licituds de subvencions estatals 
destinades al sector equí durant l’any 2006. 
(«BOE» 114, de 13-5-2006.)

L’article 12.1 del Reial decret 1200/2005, de 10 d’octu-
bre, pel qual s’estableixen les bases reguladores de les 

subvencions estatals destinades al sector equí, estableix 
que les sol·licituds s’han de presentar dins els terminis 
establerts per les comunitats autònomes en les seves res-
pectives convocatòries i, en tot cas, abans del 30 d’abril 
de cada any.

Tenint en compte que es tracta d’una nova línia d’aju-
des estatals, que preveu actuacions destinades a les 
petites i mitjanes empreses, tant agràries com no agrà-
ries i altres institucions, i que la distribució territorial 
dels crèdits consignats a aquest efecte en els pressupos-
tos generals de l’Estat, a càrrec del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, es realitza d’acord amb el que 
preveu l’article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
general pressupostària, durant l’any 2006, el termini 
límit és insuficient per publicar les corresponents con-
vocatòries d’ajudes i, en conseqüència, sol·licitar les 
ajudes presentant la diversa documentació necessària 
en cada cas.

Per això, a petició de les comunitats autònomes s’ha 
posat de manifest la necessitat d’ampliar aquest termini 
per a la present campanya.

De conformitat amb el que disposa la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i d’acord 
amb l’habilitació específica que estableix la disposició 
final tercera del Reial decret 1200/2005, de 10 d’octubre, 
resolc ampliar el termini per a la presentació, durant l’any 
2006, de sol·licituds per a la concessió de subvencions 
estatals destinades al sector equí, fins al dia 30 de setem-
bre, inclusivament.

Madrid, 28 d’abril de 2006.

ESPINOSA MANGANA 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


