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bio de situación cando se dean as condicións pre-
vistas para a súa utilización na norma que o regula.»

Tres. No punto 1.3, substitúese a expresión «trán-
sito marítimo» por «tráfico marítimo».

Catro. Suprímese a letra a) do punto 1.6, pasando
o texto da letra b) a ser o contido único deste punto.

Cinco. Inclúese, a continuación do punto 4, un punto
4 bis co texto seguinte:

«4 bis. Nos supostos de vinculación da mer-
cadoría a depósito aduaneiro, deberá comunicarse
á Aduana de control, mediante as mensaxes EDI
previstas para iso, a mercadoría, detallada por
número de declaración sumaria e partida, que reci-
biu ese destino.»

Quinto. Modifícase o punto undécimo da mencio-
nada Orde do 21 de decembro de 1998 no sentido
seguinte:

Un. O título do punto 1 queda redactado da forma
seguinte:

«1. Exportación de mercadoría comunitaria ou
reexportación de mercadoría vinculada ao réxime
de depósito aduaneiro que non circule amparada
en documento de tránsito.»

Dous. O punto 1.4 queda redactado como segue:

«1.4 O exemplar 3 do DUA, que deberá ser
presentado xunto coa mercadoría na Aduana de
saída, será asinado e selado polo interventor cando
este procedese ao recoñecemento físico da mer-
cadoría, ou ben incluirá o número de autentifica-
ción/autorización de levante, cando obtivese o
levante automático.»

Tres. O título do punto 2 queda redactado como
segue:

«2. Exportación/expedición de mercadoría que
circule amparada en documento de tránsito (Ca-
narias, tránsito común, produtos compensadores
e outros).»

Catro. O texto do punto 2.6 queda redactado como
segue:

«2.6 Autorizada a saída do tránsito, o intere-
sado imprimirá o documento de acompañamento
que amparará a circulación da mercadoría ata a
aduana de destino do tránsito.»

Cinco. O texto do punto 2.8 queda redactado como
segue:

«2.8 A Aduana de control comunicará ao expe-
didor autorizado, se é o caso, as irregularidades
e infraccións que se derivasen da operación de
acordo coas comunicacións da Aduana de destino.»

Seis. O punto 3.3 queda redactado como segue:

«3.3 O interesado procederá como se indica
no punto 2.6 do punto anterior.»

Sete. O punto 3.4 queda redactado como segue:

«3.4 A Aduana de control actuará como se
sinala no punto 2.8 do punto anterior.»

Disposición derradeira.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 8 de xullo de 2004.

SOLBES MIRA

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
13374 REAL DECRETO 1702/2004, do 16 de xullo,

polo que se modifica o Real decreto
1380/2002, do 20 de decembro, de iden-
tificación dos produtos da pesca, da acuicul-
tura e do marisqueo conxelados e ultraconxe-
lados. («BOE» 172, do 17-7-2004.)

O Real decreto 1380/2002, do 20 de decembro,
de identificación dos produtos da pesca, da acuicultura
e do marisqueo conxelados e ultraconxelados, establece
nos puntos 1, 2 e 3 do artigo 3 unha serie de espe-
cificacións que han de servir de identificación na comer-
cialización dos produtos pesqueiros conxelados e ultra-
conxelados, especificacións que poden expresarse de
diferentes formas segundo os casos; no entanto, o pun-
to 8 do citado artigo obriga a que estas especificacións
se expresen mediante unha etiqueta cunhas dimensións
mínimas determinadas.

Por outra parte, o desenvolvemento do Regulamento
(CE) número 2065/2001 da Comisión, do 22 de outubro
de 2001, polo que se establecen as disposicións de apli-
cación do Reglamento (CE) número 104/2000 do Con-
sello, sobre información do consumidor no sector dos
produtos da pesca e da acuicultura, permite aos distintos
operadores comerciais que, con fins de rastreabilidade
e control, as informacións referidas á denominación
comercial e científica dunha especie, o método de pro-
dución e a zona de captura estean dispoñibles en cada
fase da súa comercialización, podendo presentarse
mediante etiquetaxe, envasado ou documento comercial
adxunto á mercadoría, incluíndo a factura.

Este real decreto ten por finalidade adaptar a nor-
mativa nacional á citada normativa comunitaria, sempre
co obxectivo de lograr unha mellor operatividade comer-
cial.

Na elaboración deste real decreto foron consultadas
as comunidades autónomas, as entidades representa-
tivas do sector afectado e o Consello de Consumidores
e Usuarios. Así mesmo, emitiu informe a Comisión Inter-
ministerial para a Ordenación Alimentaria.

Na súa virtude, por proposta das ministras de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación e de Sanidade e Consumo,
de acordo co Consello de Estado e logo de deliberación
do Consello de Ministros na súa reunión do día 16 de
xullo de 2004,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modif icación do Real decreto
2380/2002, do 20 de decembro, de identificación
dos produtos da pesca, da acuicultura e do marisqueo
conxelados e ultraconxelados.

O Real decreto 1380/2002, do 20 de decembro,
de identificación dos produtos da pesca, da acuicultura
e do marisqueo conxelados e ultraconxelados, modifí-
case nos seguintes termos:
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Un. O punto 2 do artigo 3 queda redactado da
seguinte forma:

«2. Todos os produtos da pesca, marisqueo e
da acuicultura incluídos no ámbito de aplicación
deste Real decreto deberán levar no envase ou
embalaxe correspondente, e en lugar ben visible
en caracteres lexibles e indelebles, as seguintes
especificacións:

a) Denominación comercial e científica da
especie.

b) Método de produción:

1.o Pesca extractiva ou pescado.
2.o Pescado en augas doces.
3.o Criado ou acuicultura ou marisqueo.

c) Zona de captura ou de cría, conforme o esta-
blecido no anexo deste real decreto.

No caso de especies pesqueiras que, polo seu
tamaño ou outras razóns físicas, se comercialicen
en envases ou embalaxes especiais, no documento
que acompaña a especie durante a súa comercia-
lización han de reflectirse as mesmas especifica-
cións referidas e este punto.»

Dous. O punto 8 do artigo 3 queda redactado do
seguinte xeito:

«8. No caso de que as especificacións esta-
blecidas nos puntos 1 e 2 figuren nunha etiqueta,
esta ha de ter as dimensións adecuadas con carac-
teres lexibles e indelebles.

No caso de que o produto envasado se destine
á venda directa ao consumidor, toda a información
obrigatoria deberá facilitarse a través da etiquetaxe.

Para os efectos de poder coñecer a trazabilidade
dun produto, as informacións exixidas no relativo
á denominación comercial e científica, ao método
de produción e á zona de captura deberán estar
dispoñibles en cada fase de comercialización do
produto; a dita información poderá facilitarse
mediante a etiquetaxe no envase ou na embalaxe
do produto ou por calquera outro documento
comercial adxunto á mercadoría incluída a factura.»

Tres. O punto 9 do artigo 3 queda redactado da
seguinte forma:

«9. As comunidades autónomas con lingua
cooficial distinta da lingua oficial do Estado poderán
establecer que as especificacións establecidas nos
puntos 1, 2 e 3 figuren na lingua oficial do Estado
ou en texto bilingüe.»

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro do establecido no
artigo 149.1.13.a da Constitución española, que atribúe
ao Estado a competencia exclusiva en materia de bases
e coordinación da planificación xeral da actividade eco-
nómica.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día siguiente ao
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 16 de xullo de 2004.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

MINISTERIO DE ECONOMÍA
E FACENDA

13413 RESOLUCIÓN 2/2004, do 16 de xullo, da
Dirección Xeral de Tributos, relativa á respon-
sabilidade dos contratistas ou subcontratistas
regulada no artigo 43 da Lei 58/2003, do
17 de decembro, xeral tributaria. («BOE» 173,
do 19-7-2004.)

I

A Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria
(BOE do 18 de decembro), introduce determinadas novi-
dades na regulación da responsabilidade no ámbito tri-
butario, creando un suposto, regulado no seu artigo 43,
número 1, letra f), referido á que eventualmente se lles
poderá exixir «ás persoas ou entidades que contraten
ou subcontraten a execución de obras ou a prestación
de servizos correspondentes á súa actividade económica
principal, polas obrigas tributarias relativas a tributos que
se deban repercutir ou cantidades que se deban reter
a traballadores, profesionais ou outros empresarios, na
parte que corresponda ás obras ou servizos obxecto da
contratación ou subcontratación».

O novo do artigo de referencia, unido ao feito da
súa entrada en vigor o 1 de xullo de 2004, fai necesaria
a interpretación de determinados aspectos daquel para
posibilitar a súa adecuada aplicación, garantindo, dun
lado, a satisfacción do interese público e, doutro, a segu-
ridade xurídica dos contribuíntes, á par que o normal
desenvolvemento da actividade económica nos sectores
especialmente afectados polo precepto.

Pola súa parte, o número 3 da disposición transitoria
primeira da Lei 58/2003 establece que o dito suposto
de responsabilidade non será de aplicación ás obras ou
prestacións de servizos contratadas ou subcontratadas
e cuxa execución ou prestación se iniciase con ante-
rioridade á entrada en vigor do citado texto legal.

En relación co anterior, formuláronse a este centro
directivo diversas cuestións, que suscitaron controversia
en distintos ámbitos e sectores económicos, que resulta
conveniente resolver, para o cal esta dirección xeral con-
siderou oportuno ditar esta resolución.

As ditas cuestións son, basicamente, de dúas ordes:

De carácter substantivo, relativo ao concepto de acti-
vidade económica principal.

De carácter procedemental, referente á emisión do
certificado específico que se regula na norma, e que
afecta a falta de emisión do certificado en prazo por
parte da Administración tributaria e ao particular tra-
tamento que se lles debe dar ás persoas ou entidades
que inicien unha actividade económica, respecto das
cales cómpre determinar o que se debe entender por
«encontrarse ao día das súas obrigas tributarias» en rela-
ción co citado certificado.

II

Como antecedentes na lexislación española na mate-
ria obxecto desta resolución pódense citar tanto o texto
refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, aprobado
polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo,
como o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social,
aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1994, do 20
de xullo.

No primeiro deles, o artigo 42 sinala:


