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MINISTERI DE CIÈNCIA
I TECNOLOGIA
19483 CORRECCIÓ d’errades al Reial decret
379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament d’emmagatzemament de productes químics i les seves instruccions tècniques
complementàries MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6
i MIE APQ-7. («BOE» 251, de 19-10-2001.)
Havent observat errades en el text del Reial decret
379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament
d’emmagatzemament de productes químics i les seves
instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1, MIE
APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6
i MIE APQ-7, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 112, de 10 de maig de 2001, i en el suplement
en català núm. 10, d’1 de juny de 2001, es procedeix
a fer-ne les rectificacions oportunes referides a la versió
en llengua catalana:
A la pàgina 1083, columna de la dreta, en el títol
del Reglament, on diu: «Reglament sobre emmagatzemament de productes químics», ha de dir: «Reglament
d’emmagatzemament de productes químics».
A la pàgina 1087, columna de l’esquerra, apartat 9,
on diu: «... d’acord amb l’article 33.»; ha de dir: «... d’acord
amb l’article 35.».
A la pàgina 1163, columna de l’esquerra, apartat 6,
on diu: «... a l’apartat 22 de l’article 3.»; ha de dir: «...
a l’apartat 23 de l’article 3.».
A la pàgina 1166, columna de l’esquerra, mesures
de nivell 2, apartat 1, on diu: «... apartat 4 de l’article 16.»;
ha de dir: «... apartat 4 de l’article 17.».

MINISTERI D’HISENDA
19668 ORDRE d’11 d’octubre de 2001 per la qual
s’aproven els models de timbres de l’Estat
amb els seus valors en euros. («BOE» 254,
de 23-10-2001.)
La Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de l’euro («Butlletí Oficial de l’Estat» del 18), estableix el règim jurídic de la introducció de l’euro com
a moneda única del sistema monetari espanyol des de
l’1 de gener de 1999, i s’ocupa, així mateix, del període
transitori comprès entre l’1 de gener de 1999 i el 31
de desembre de 2001. A partir de l’1 de gener de 2002
i fins al 28 de febrer del mateix any, els bitllets i les
monedes denominats en pessetes continuaran sent
vàlids com a mitjans de pagament, i a partir de l’última
data esmentada tindran un mer valor de canvi.
En finalitzar el període transitori el sistema monetari
espanyol ha d’emprar exclusivament l’euro com a unitat
de compte, per la qual cosa, des de l’1 de gener de 2002
tots els nous instruments jurídics que expressin imports
monetaris han d’emprar la unitat de compte euro. Això
significa que els efectes timbrats, que actualment estan
expressats en pessetes, s’han de denominar, a partir de
l’1 de gener de 2002, en euros.
Això no obstant, durant el període de coexistència
de l’euro i la pesseta, comprès entre l’1 de gener de 2002
i el 28 de febrer del mateix any, són vàlids com a mitjans
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de pagament per satisfer tributs i altres recursos de dret
públic els efectes timbrats que estiguin denominats en
pessetes.
D’altra banda, els articles 116 i 117 del Reglament
de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret 828/1995,
de 29 de maig («Butlletí Oficial de l’Estat» de 22 de
juny), estableixen que les qüestions referents a l’elaboració i el canvi dels efectes timbrats s’han de regular
mitjançant una ordre del ministre d’Hisenda.
Així mateix, l’apartat 3 de l’article 7 del Reial decret
1768/1994, de 5 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament regulador dels procediments en matèria de concessions, autoritzacions i permisos en l’àmbit del monopoli de tabacs i de distribució de timbre de l’Estat («Butlletí Oficial de l’Estat» del 22), estableix que correspon
al Ministeri d’Hisenda regular les condicions en què els
interessats poden soicitar i obtenir el canvi dels efectes
timbrats.
D’altra banda, alguns efectes incorporen totalment
o parcialment tarifes de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, per la qual
cosa és necessari recollir les tarifes publicades en la
Resolució 1/2001, de 27 d’abril, de la Direcció General
de Tributs («Butlletí Oficial de l’Estat» de 3 de maig),
tenint en compte les modificacions introduïdes a l’article 11 de la Llei 46/1998 per la Llei 9/2001, de 4
de juny, per la qual es modifica la disposició transitòria
sisena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector
elèctric, determinats articles de la Llei 16/1989, de 17
de juliol, de defensa de la competència, i determinats
articles de la Llei 46/1998, sobre introducció de l’euro
(«Butlletí Oficial de l’Estat» de 5 de juny).
A més, el valor de la nova moneda i de les seves
fraccions obliga a modificar els imports dels diversos
efectes timbrats per adequar-los a la nova estructura
monetària i facilitar els pagaments corresponents.
En conseqüència, cal procedir a aprovar els nous efectes timbrats, que entren en vigor l’1 de gener de 2002,
i establir correlativament un sistema per al canvi dels
efectes que deixen de ser vàlids per satisfer tributs i
altres recursos de dret públic a partir de l’1 de març
de 2002 pel fet d’estar expressats exclusivament en
pessetes.
En virtut d’això, aquest Ministeri d’Hisenda ha disposat:
Primer.—S’aprova l’annex I adjunt amb els textos, els
models i les especificacions tècniques corresponents de
la lletra de canvi.
Segon.—S’aprova l’annex II adjunt amb els textos, els
models i les especificacions tècniques corresponents del
contracte d’arrendament de finques urbanes.
Tercer.—S’aprova l’annex III adjunt amb els textos,
els models i les especificacions tècniques corresponents
del paper timbrat d’ús exclusiu notarial.
Quart.—S’aprova l’annex IV adjunt amb els textos, els
models i les especificacions tècniques corresponents de
timbres mòbils.
Cinquè.—S’aprova l’annex V adjunt amb els textos,
els models i les especificacions tècniques corresponents
del paper de pagaments de l’Estat.
Sisè.—Els nous efectes timbrats aprovats es poden
utilitzar a partir de l’1 de gener de 2002.
Setè.—La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial
Casa de la Moneda és l’encarregada de la confecció
dels nous efectes.
Vuitè.—Els efectes timbrats actuals que estan expressats exclusivament en pessetes deixen de tenir validesa

