
Suplement núm. 3 Divendres 1 febrer 2002 499

209 ORDRE de 28 de desembre de 2001 per la
qual s’actualitzen referències de codis de la
nomenclatura combinada contingudes en la
Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos
especials. («BOE» 5, de 5-1-2002.)

D’acord amb el que estableixen les directives comu-
nitàries relatives a l’harmonització dels impostos espe-
cials, la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos
especials, ha establert l’àmbit objectiu dels impostos
especials de fabricació per referència, entre altres criteris,
als corresponents codis de la nomenclatura aranzelària
i estadística («nomenclatura combinada»). Pel que fa a
l’impost sobre hidrocarburs la versió de referència de
la nomenclatura esmentada és la vigent l’1 d’octubre
de 1994, tal com estableix l’article 2, apartat 4, de la
Directiva 92/81/CEE, del Consell, de 19 d’octubre
de 1992, relativa a l’harmonització de les estructures
de l’impost especial sobre hidrocarburs, modificada per
la Directiva 94/74/CE, del Consell, de 22 de desembre
de 1994.

El Reglament (CE) número 2031/2001 de la Comis-
sió, de 6 d’agost de 2001, modifica l’annex I del Regla-
ment (CEE) número 2658/87 del Consell, de 23 de juliol
de 1987, relatiu a la nomenclatura aranzelària i esta-
dística («nomenclatura combinada») i a l’aranzel duaner
comú, amb efectes d’1 de gener de 2002. Aquesta modi-
ficació comporta un canvi en tots els codis inclosos a
la partida 2710.

L’apartat 2 de l’article 18 de la Llei 38/1992 estableix
que el ministre d’Economia i Hisenda ha de procedir
a l’actualització formal de les referències efectuades als
codis NC en el text de la Llei esmentada si es produeixen
variacions en l’estructura de la nomenclatura combinada.
D’acord amb el que disposa el Reial decret 557/2000,
de 27 d’abril, de reestructuració dels departaments
ministerials, les competències que fins ara corresponien
en aquesta matèria al ministre d’Economia i Hisenda
s’han d’entendre atribuïdes al ministre d’Hisenda.

Aquest Ministeri, en ús de les atribucions que té con-
ferides i, en particular, de les que preveu el precepte
indicat de la Llei d’impostos especials, disposa el
següent:

Primer.—Les referències als codis NC que figuren a
les lletres a), b), c), d), e), f) i g) de l’apartat 1 de l’article 49
de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos
especials, s’entenen efectuades als codis NC següents:

Lletra a): 2710.11.31, 2710.11.51 i 2710.11.59
Lletra b): 2710.11.41, 2710.11.45 i 2710.11.49
Lletra c): A la primera frase s’entenen efectuades als

codis NC 2710.11.11 a 2710.11.90; a la segona frase,
als codis 2710.11.21 i 2710.11.25

Lletra d): 2710.19.21 i 2710.19.25
Lletra e): A la primera frase s’entenen efectuades als

codis NC 2710.19.11 a 2710.19.29; a la segona frase,
al codi 2710.19.29

Lletra f): 2710.19.31 a 2710.19.49
Lletra g): 2710.19.51 a 2710.19.69

Segon.—Les referències a codis NC contingudes en
els epígrafs 2.8, 2.9, 2.10 i 2.11 de la tarifa 2a de l’im-
post sobre hidrocarburs, establertes a l’apartat 1 de l’ar-
ticle 50 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’im-
postos especials, es consideren efectuades als codis NC
següents:

A l’epígraf 2.8: 2710.11.21, 2710.11.25, 2710.11.70
i 2710.11.90

A l’epígraf 2.9: 2710.19.29
A l’epígraf 2.10: 2710.19.29
A l’epígraf 2.11: 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85,

2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 i 2710.19.99

Tercer.—Els rebuigs d’olis que es classifiquen en els
codis NC 2710.91.00 i 2710.99.00 es consideren inclo-
sos en els epígrafs corresponents als olis lleugers, mitjans
o pesats de què procedeixin.

Quart.—Aquesta Ordre té efectivitat a partir de l’1 de
gener de 2002.

Ho comunico a V. I�m.
Madrid, 28 de desembre de 2001.

MONTORO ROMERO

Excm. Sr. Secretari d’Estat d’Hisenda.

MINISTERI DE L’INTERIOR
481 CORRECCIÓ d’errada al Reial decret

1250/2001, de 19 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de provisió de desti-
nacions del personal del cos de la Guàrdia
Civil. («BOE» 9, de 10-1-2002.)

Havent observat una errada en el text del Reial decret
1250/2001, de 19 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de provisió de destinacions del personal del
cos de la Guàrdia Civil, publicat en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» número 290, de 4 de desembre de 2001,
i en el suplement en català número 1, d’1 de gener
de 2001, es procedeix a efectuar-ne la rectificació opor-
tuna referida a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 3, segona columna, en el preàmbul, parà-
graf segon, línia sisena, on diu: «... a què fa referència
l’article 61, apartat 6...», ha de dir: «... a què fa referència
l’article 6, apartat 6...».

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

542 ACORD de cooperació científica i tècnica
entre el Regne d’Espanya i el Govern de Jamai-
ca, fet «ad referendum» a Port of Spain el 4
de juliol de 1999. («BOE» 10, de 11-1-2002.)

ACORD DE COOPERACIÓ CIENTÍFICA I TÈCNICA
ENTRE EL REGNE D’ESPANYA I EL GOVERN

DE JAMAICA

El Govern d’Espanya i el Govern de Jamaica, d’ara
endavant denominats «les parts»;

Amb la voluntat d’enfortir els vincles tradicionals d’a-
mistat, cooperació i respecte entre ambdós països;

Moguts per l’interès comú a promoure i fomentar
el progrés tècnic i científic, i pels beneficis recíprocs
resultants de la cooperació en els àmbits d’interès mutu;

Convençuts de la importància de crear un marc ins-
titucional a fi de facilitar l’enfortiment de les seves rela-
cions bilaterals i de contribuir al desenvolupament
socioeconòmic dels seus pobles,


