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f) Funcionament deficient del sistema de buidatge.
g) Funcionament deficient dels equips de radioco-

municacions.
h) Equips de salvament incomplet o amb data de

caducitat vençuda.
i) Funcionament incorrecte dels llums de situació.
j) Bateries deficientment insta�ades i amb baix nivell

de càrrega.
k) Alt nivell d’emissió de gasos i de soroll.
l) Funcionament incorrecte de l’equip nàutic de

navegació.
m) Equip contra incendis amb deficiències impor-

tants com falta d’extintors o amb data de caducitat ven-
çuda, funcionament defectuós de les bombes contra
incendis.

MINISTERI

D’ECONOMIA I HISENDA

18706 CORRECCIÓ d’errades al Reial decret
1199/1999, de 9 de juliol, pel qual es des-
plega la Llei 13/1998, de 4 de maig, d’or-
denació del mercat de tabacs i normativa tri-
butària, i es regula l’estatut concessional de
la xarxa d’expenedories de tabac i timbre.
(«BOE» 219, de 13-9-1999.)

Havent observat errades en el text del Reial decret
1199/1999, de 9 de juliol, pel qual es desplega la Llei
13/1998, de 4 de maig, d’ordenació del mercat de
tabacs i normativa tributària, i es regula l’estatut con-
cessional de la xarxa d’expenedories de tabac i timbre,
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 166,
de 13 de juliol de 1999, i en el suplement en català
número 11, de 24 de juliol de 1999, es procedeix a
fer-ne les rectificacions oportunes referides a la versió
en llengua catalana:

A la pàgina 909, segona columna, paràgraf novè,
quarta línia, on diu: «... establiments lliures d’impostos
que fins a l’1 de juliol de 1999...», ha de dir:
«... establiments que fins a l’1 de juliol de 1999...».

A la pàgina 917, primera columna, article 29, paràgraf
m), segona línia, on diu: «... de l’activitat de l’estanc...»,
ha de dir: «... de l’activitat d’expenedoria...».

A la pàgina 926, primera columna, disposició addi-
cional segona, el títol s’ha d’entendre publicat de la
manera següent: «Vendes en establiments especials
compresos a la disposició addicional setena de la Llei
13/1998, que fins a l’1 de juliol de 1999 efectuaven
les vendes, en els desplaçaments intracomunitaris, lliures
d’impostos».

CAP DE L’ESTAT

18915 REIAL DECRET LLEI 14/1999, de 17 de setem-
bre, sobre la firma electrònica. («BOE» 224,
de 18-9-1999.)

En la sessió del Consell de Ministres de Telecomu-
nicacions de la Unió Europea, que es va celebrar el 22
d’abril de 1999, s’ha emès un informe favorable sobre

l’adopció d’una posició comuna, respecte del projecte
de Directiva del Parlament Europeu i del Consell per
la qual s’estableix un marc comú per a la firma elec-
trònica.

L’Estat espanyol ha tingut una participació activa en
el fet d’aconseguir la posició comuna que facilita la tra-
mitació del text, que recull els elements suficients per
protegir la seguretat i la integritat de les comunicacions
telemàtiques en què s’utilitzi la firma electrònica. En
aquest sentit, a Espanya ja hi ha diverses normes sobre
la presentació de la declaració de l’impost sobre la renda
de les persones físiques per mitjans telemàtics, dictades
per l’Administració tributària. La Comissió Nacional del
Mercat de Valors, per la seva part, ha aprovat i ha posat
en marxa un sistema de xifratge i firma electrònica que
es fa servir per rebre informació de les entitats super-
visades. Així mateix, l’article 81 de la Llei 66/1997,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i d’ordre social, anuncia la possibilitat que la Fàbrica
Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda
presti els serveis tècnics i administratius necessaris per
garantir la seguretat, la validesa i l’eficàcia de l’emissió
i la recepció de comunicacions, per mitjà de tècniques
i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. La Fàbrica
Nacional de la Moneda i Timbre-Real Casa de la Moneda
actua en co�aboració amb Correus i Telègrafs.

En el projecte de Directiva s’incorpora, a so�icitud de
l’Estat espanyol, una novetat, recollida en l’apartat c)
de l’annex II, entre els requisits exigibles als prestadors
de serveis de certificació que expedeixin certificats reco-
neguts. Aquesta novetat consisteix a permetre que la
certificació pugui recollir la data i l’hora en què es pro-
dueix l’actuació certificant.

A més a més, a Espanya hi ha un sector empresarial
que podria prestar un servei de certificació de la firma
electrònica de prou qualitat. Es considera que s’ha d’in-
troduir, com més aviat millor, la disciplina que permeti
utilitzar, amb la seguretat jurídica adequada, aquest mitjà
tecnològic que contribueix al desenvolupament del que
s’ha anomenat, en la Unió Europea, la societat de la
informació. La urgència d’aprovar aquesta norma també
deriva del desig de donar als usuaris dels nous serveis
els elements de confiança en els sistemes, i de perme-
tre’n la introducció i la ràpida difusió.

Per això, aquest Reial decret llei, respectant el con-
tingut de la posició comuna pel que fa a la Directiva
sobre la firma electrònica, vol establir una regulació clara
de l’ús d’aquesta firma, atribuir-li eficàcia jurídica i pre-
veure el règim aplicable als prestadors de serveis de
certificació. De la mateixa manera, aquest Reial decret
llei determina el registre en què s’han d’inscriure els
prestadors de serveis de certificació i el règim d’inspecció
administrativa de la seva activitat, regula l’expedició i
la pèrdua d’eficàcia dels certificats i tipifica les infraccions
i les sancions que es preveuen per garantir-ne el com-
pliment.

Aquesta disposició ha estat sotmesa al procediment
d’informació en matèria de normes i reglamentacions
tècniques que preveu la Directiva 98/34/CE, del Par-
lament Europeu i del Consell, de 22 de juny de 1998,
modificada per la Directiva 98/48/CE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 20 de juliol de 1998, i el Reial
decret 1337/1999, de 31 de juliol.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Foment,
de la ministra de Justícia i del ministre d’Indústria i Ener-
gia, amb l’informe previ del Consell General del Poder
Judicial i de l’Agència de Protecció de Dades, després
de la deliberació del Consell de Ministres, en la reunió
celebrada el dia 17 de setembre de 1999, i en ús de
l’autorització que concedeix l’article 86 de la Constitució,


