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MALTA   . . . . . . . . . . . .  30-06-2004 AD
PAÏSOS BAIXOS  . . . . . 28-11-2002 13-06-2005 NOT
POLÒNIA  . . . . . . . . . . .  29-07-2004 AD
PORTUGAL  . . . . . . . . . 28-11-2002 03-01-2007 NOT
REGNE UNIT  . . . . . . . . 28-11-2002 03-02-2005 NOT
REPÚBLICA TXECA  . . .  28-05-2004 AD
SUÈCIA  . . . . . . . . . . . . 28-11-2002 03-10-2006 NOT
XIPRE  . . . . . . . . . . . . . .  31-05-2004 AD

 AD: adhesió. NOT: notificació.

El present Protocol entra en vigor de manera general i 
per a Espanya el 3 d’abril de 2007 de conformitat amb el 
que estableix l’article 3(3).

Es fa públic per a coneixement general.

Madrid, 29 de gener de 2007.–El secretari general tèc-
nic del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, Fran-
cisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI 
D’ECONOMIA I HISENDA

 3159 ORDRE EHA/276/2007, de 12 de febrer, per la 
qual s’estableix el procediment per a la devolu-
ció extraordinària de les quotes de l’impost 
sobre hidrocarburs suportades pels agricultors 
i ramaders per les adquisicions de gasoil. 
(«BOE» 40, de 15-2-2007.)

La disposició addicional primera de la Llei 44/2006, 
de 29 de desembre, de millora de la protecció dels con-
sumidors i usuaris, reconeix el dret a la devolució 
extraordinària de les quotes de l’impost sobre hidrocar-
burs, satisfetes o suportades pels agricultors i ramaders 
en ocasió de les adquisicions de gasoil que hagi tributat 
per l’impost sobre hidrocarburs al tipus impositiu de 
l’epígraf 1.4 de la tarifa 1a de l’article 50.1 de la Llei 38/1992, 
de 28 de desembre, d’impostos especials, i que s’hagin 
efectuat durant el període comprès entre l’1 d’octubre de 
2005 i el 30 de setembre de 2006.

Al seu torn, a l’apartat 3 de la mateixa disposició 
addicional s’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda 
per establir el procediment per efectuar la devolució de 
l’impost sobre hidrocarburs, que pot comprendre 
l’obligació que els interessats presentin declaracions tri-
butàries, fins i tot de caràcter censal.

Així mateix, l’article 98.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, atribueix competències al 
ministre d’Hisenda per determinar els supòsits i les con-
dicions en què els obligats tributaris han de presentar 
per mitjans telemàtics les seves declaracions, autoliqui-
dacions, comunicacions, sol·licituds i qualsevol altre 
document de transcendència tributària.

En conseqüència, per fer factible la devolució extraor-
dinària de l’impost sobre hidrocarburs s’articula el pro-
cediment corresponent.

En virtut d’això, disposo:

Article 1. Forma i termini per presentar la sol·licitud de 
devolució extraordinària de les quotes de l’impost 
sobre hidrocarburs suportades pels agricultors i 
ramaders per les adquisicions de gasoil.

Els agricultors i ramaders als quals la disposició 
addicional primera de la Llei 44/2006, de 29 de desem-
bre, de millora de la protecció dels consumidors i usua-
ris, reconeix el dret a la devolució de les quotes de 
l’impost sobre hidrocarburs satisfetes o suportades en 
ocasió de les adquisicions de gasoil a què fa referència la 
disposició addicional esmentada, per fer efectiu aquest 
dret han de presentar telemàticament a través d’Internet 
una sol·licitud, dins el termini de dos mesos, comptats a 
partir de la data d’entrada en vigor de la present Ordre, 
en les condicions i d’acord amb el procediment que pre-
veu la mateixa Ordre.

Article 2. Aprovació del format electrònic «Sol·licitud 
de devolució extraordinària de les quotes de l’impost 
sobre hidrocarburs satisfetes o suportades pels agri-
cultors i ramaders per les adquisicions de gasoil» i 
procediment per a la presentació telemàtica de la 
sol·licitud.

1. S’aprova el format electrònic «Sol·licitud de 
devolució extraordinària de les quotes de l’impost sobre 
hidrocarburs satisfetes o suportades pels agricultors i 
ramaders per les adquisicions de gasoil» corresponents 
a les efectuades pels beneficiaris.

2. La presentació telemàtica de les sol·licituds 
esmentades a l’apartat anterior s’ha de fer d’acord amb 
el procediment següent:

a) El declarant s’ha de posar en comunicació amb 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària a través 
d’Internet a l’adreça electrònica www.agenciatributaria.es 
i ha de fer constar a la sol·licitud les dades següents:

1r NIF: 9 caràcters.
2n Matrícula dels vehicles que han efectuat el con-

sum de gasoil que hagi tributat per l’impost sobre hidro-
carburs al tipus impositiu de l’epígraf 1.4. de la tarifa 1a 
de l’article 50.1 de la Llei 30/1992, de 28 de desembre, 
d’impostos especials (d’ara endavant gasoil bonificat).

3r Tipus i número de fabricació de la maquinària o 
artefacte que ha efectuat el consum de gasoil bonificat.

4t Per cada subministrament o conjunt de submi-
nistraments agrupats en un mateix document: número 
de factura, data de la factura, codi d’identificació deta-
llista (CIM) de l’establiment on s’ha efectuat l’adquisició, 
volum de litres de gasoil bonificat adquirit, i import, les 
dues dades arrodonides a dues xifres decimals. En cas 
que el beneficiari de la devolució sigui al seu torn sub-
jecte passiu de l’impost sobre les vendes detallistes de 
determinats hidrocarburs, el codi d’identificació deta-
llista a consignar és el del beneficiari.

En el supòsit d’adquisicions satisfetes mitjançant 
xecs gasoil, de conformitat amb el que preveu l’article 
107.1.b) del Reglament dels impostos especials, aprovat 
pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, el declarant ha 
de determinar de forma global, per tots els subministra-
ments efectuats en un mateix establiment i satisfets 
mitjançant la utilització d’aquest mitjà de pagament 
específic, la quantitat de litres subministrats, i consignar 
aquesta dada a la sol·licitud juntament amb l’import 
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total satisfet per aquest mitjà de pagament i el codi 
d’identificació detallista de l’establiment on s’ha adquirit 
el carburant.

5è Identificació de l’entitat financera i del codi del 
compte corrent, ccc, al qual s’han de fer les transferèn-
cies de les devolucions.

b) A continuació s’ha de transmetre la relació amb 
la signatura electrònica generada en seleccionar el certi-
ficat prèviament instal·lat en el navegador a aquest 
efecte.

c) Si el presentador és una persona o entitat autorit-
zada a presentar relacions en representació de terceres 
persones, es requereix una única signatura, la que 
correspon al seu certificat.

d) Si la sol·licitud és acceptada, l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària li retorna en pantalla la 
sol·licitud validada amb un codi electrònic de setze 
caràcters, a més de la data i l’hora de presentació.

En el supòsit que la presentació sigui rebutjada es 
mostra en pantalla la descripció dels errors detectats. En 
aquest cas, s’han d’esmenar i s’ha de tornar a presentar 
una nova sol·licitud.

Article 3. Devolució de les quotes pels subministra-
ments efectuats.

Sobre la base de les sol·licituds presentades a què es 
refereix l’article 2, l’oficina gestora d’impostos especials 
corresponent al domicili fiscal del beneficiari de la devo-
lució de l’impost sobre hidrocarburs ha d’acordar, si 
s’escau, la devolució de les quotes corresponents, mit-
jançant transferència bancària al compte indicat a la 
sol·licitud pel beneficiari.

Article 4. Obligacions dels beneficiaris de la devolució.

Els titulars de la devolució de l’impost sobre hidro-
carburs als quals es refereix aquesta Ordre han de tenir 
les factures acreditatives de cadascun dels subministra-
ments que s’incloguin en la sol·licitud de devolució 
corresponent. Els beneficiaris han de conservar aquesta 
documentació durant un període de 4 anys a partir de la 
data en què finalitza el termini de presentació de la 
sol·licitud.

Disposició addicional única. Col·laboració social.

Les persones o entitats autoritzades a presentar per 
via telemàtica declaracions en representació de terceres 
persones, d’acord amb el que disposen el Reial decret 
1377/2002, de 20 de desembre, pel qual es desplega la 
col·laboració social en la gestió dels tributs per a la 
presentació telemàtica de declaracions, comunicacions i 
altres documents tributaris i, d’altra part, l’Ordre 
HAC/1398/2003, de 27 de maig, per la qual s’estableixen 
els supòsits i les condicions en què es pot fer efectiva la 
col·laboració social en la gestió dels tributs, i s’estén 
aquesta expressament a la presentació telemàtica de 
determinats models de declaració i altres documents 
tributaris, poden fer ús d’aquesta facultat respecte de la 
presentació de les sol·licituds que preveu la present 
Ordre.

MINISTERI DE SANITAT I CONSUM

 3160 REIAL DECRET 124/2007, de 2 de febrer, pel 
qual es regula el Registre nacional 
d’instruccions prèvies i el corresponent fitxer 
automatitzat de dades de caràcter personal. 
(«BOE» 40, de 15-2-2007.)

La Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica regula-
dora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions 
en matèria d’informació i documentació clínica, regula 
en l’article 11 el document d’instruccions prèvies i el defi-
neix com aquell mitjançant el qual una persona major 
d’edat, capaç i lliure, manifesta anticipadament la seva 
voluntat, perquè aquesta es compleixi en el moment en 
què arribi a situacions en unes circumstàncies en què no 
sigui capaç d’expressar-ho personalment, sobre les 
atencions i el tractament de la seva salut o, una vegada 
arribada la mort, sobre el destí del seu cos o dels seus 
òrgans.

El document d’instruccions prèvies constitueix, 
doncs, l’expressió del respecte a l’autonomia de les per-
sones que, d’aquesta manera, poden decidir sobre aque-
lles atencions i tractaments que desitgen rebre o no en el 
futur si es troben davant d’una determinada circumstàn-
cia o, una vegada arribada la mort, sobre el destí del seu 
cos o dels seus òrgans. No solament permet al pacient 
influir en les futures decisions assistencials, sinó que 
facilita als professionals de la salut la presa de decisions 
respectuoses amb la voluntat del malalt quan aquest ja 
no té capacitat per decidir pel seu compte.

L’article 11 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, 
estableix en l’apartat 2 que cada servei de salut ha de 
regular el procediment adequat perquè, arribat el cas, es 
garanteixi el compliment de les instruccions prèvies de 
cada persona, que han de constar sempre per escrit. Ja 
són diverses les comunitats autònomes que han esta-
blert normes que regulen els seus registres d’instruccions 
prèvies.

L’efectivitat d’aquest dret del pacient exigeix que el 
document d’instruccions prèvies, independentment del 
lloc en què s’hagi formalitzat, pugui ser conegut precisa-
ment i oportunament pels professionals de la salut als 
quals, al seu moment, correspongui la responsabilitat de 
l’assistència sanitària que se li hagi de prestar. Per 
aquesta raó, l’esmentat article 11 de la Llei 41/2002, de 14 

Disposició final primera. Habilitació del director gene-
ral de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

S’habilita el director general de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària per dictar les disposicions o 
instruccions necessàries per a l’execució i el compliment 
del que preveu aquesta Ordre.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 12 de febrer de 2007.–El vicepresident segon 
del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, Pedro Sol-
bes Mira. 


