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mida l’exclusió de presentació per via telemàtica en els
casos en què aquesta s’efectuï de manera co�ectiva per
les persones o entitats autoritzades a presentar per via
telemàtica en representació de terceres persones.

Disposició final única.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», i és aplicable per
primera vegada a les declaracions que es presentin a
partir d’1 de gener de 2003 referides a l’exercici de
2002.

Els ho comunico perquè en tinguin coneixement i
als efectes oportuns.

Madrid, 8 de novembre de 2002.

MONTORO ROMERO

I�ms. Srs. Director General de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària i Director General de Tributs.

ANNEX I

Configuració dels paràmetres de criptografia en la ses-
sió que les entitats mantenen amb l’Agència Tributària
per a l’aplicació DECINF, per la qual es trameten fitxers

de declaracions informatives a través d’Editran

En el criptatge dels fitxers que s’han de transmetre,
s’ha d’aplicar un algoritme de tipus simètric, DES.

Perquè Editran criptografiï les transmissions de fitxers
corresponents a l’aplicació DECINF, segons el tipus d’al-
goritme, és necessari que l’entitat declarant, mitjançant
el programari necessari per fer-ho, hagi configurat correc-
tament els paràmetres necessaris abans de fer la primera
emissió. Per a aquesta configuració de paràmetres s’han
de seguir les instruccions que es descriuen a l’adreça
d’Internet http://www.agenciatributaria.es.

El procés de configuració de paràmetres és desatès
(sense diàleg previ entre l’entitat i l’Agència Tributària);
el dia 1 de gener de 2003 l’Agència Tributària ha con-
figurat autònomament criptografia en totes les seves prò-
pies sessions per a l’aplicació DECINF.

22421 ORDRE HAC/2901/2002, de 12 de novem-
bre, per la qual es modifica l’Ordre de 15
de juny de 1995, per la qual es desplega
parcialment el Reglament general de recap-
tació en la redacció que en fa el Reial decret
448/1995, de 24 de març, en relació amb
les entitats de dipòsit que presten el servei
de co�aboració en la gestió recaptadora.
(«BOE» 277, de 19-11-2002.)

L’Ordre de 15 de juny de 1995, de desplegament
parcial del Reglament general de recaptació, regula la
prestació del servei de co�aboració en la gestió recap-
tadora per part de les entitats financeres autoritzades
a desplegar aquesta co�aboració i estableix un proce-
diment centralitzat tant per a l’ingrés al Tresor de les
quantitats recaptades, com per a la tramesa a l’Agència
Estatal d’Administració Tributària de la informació rela-
tiva als cobraments realitzats. Els avantatges derivats
del procediment que aprova l’Ordre esmentada han estat
importants, i cal destacar-ne la simplicitat de les comu-
nicacions, l’agilitat en la transmissió de la informació
i la immediatesa en el coneixement de l’ingrés efectuat.

No obstant això, per als deutes en fase d’embarga-
ment, no hi ha un procediment normalitzat que permeti

fer l’ingrés a través d’entitats co�aboradores, perquè fins
a la data l’Agència Estatal d’Administració Tributària no
emetia per a aquests deutes un model de carta de paga-
ment. Prevista aquesta carta de pagament, que passa
a anomenar-se model 008, cal introduir un canvi en les
especificacions tècniques de l’Ordre de referència i reco-
llir el model 008 entre els models vàlids acceptats per
les entitats.

Apartat únic. Modificacions a l’Ordre de 15 de juny
de 1995, per la qual es desplega parcialment el Regla-
ment general de recaptació en la redacció que en
fa el Reial decret 448/1995, de 24 de març, en rela-
ció amb les entitats de dipòsit que presten el servei
de co�aboració en la gestió recaptadora.

I. Es modifica l’annex VI, «Presentació centralitzada.
Ingressos entitats co�aboradores. Especificacions tècni-
ques», de l’Ordre de 15 de juny de 1995, per la qual
es desplega parcialment el Reglament general de recap-
tació en la redacció que en fa el Reial decret 448/1995,
de 24 de març, en relació amb les entitats de dipòsit
que presten el servei de co�aboració en la gestió recap-
tadora, i es fa una nova redacció de l’apartat 2.7 del
punt 2, «Disseny del registre de detall d’ingressos del
SIR (tipus-3)» de la manera següent:

«2.7 Disseny del registre de detall d’ingressos SIR
(tipus-3)

Posic. Tipus Descripció

1-1 Núm. Tipus de registre. Té el valor 3.
2-8 Núm. Número de seqüència del registre de

detall, a l’EC el primer registre de detall
té el valor 00000001.

9-11 Núm. Codi del model:
002 = Abonaré AEAT
003 = Diligència d’embargament de

comptes.
004 = Talons d’actes.
008 = Doc. d’ingressos associats a dili-

gències d’embargament.
012 = Abonaré Delegació d’Economia i

Hisenda.

12-29 Alf. Clau del justificant d’ingrés (alineada per
l’esquerra).

Configuració:
Per als models 002, 003, 004, 008 i 012.
Pos. 1-2: codi delegació (01-56).
Pos. 3-4: dos últims dígits de l’any d’e-

missió.
Pos. 5-6: tipus de justificant.
Pos. 7-12: numèric.
Pos. 13: caràcter de control (*)
Resta: blancs.

30-37 Núm. Data de l’ingrés (AAAAMMDD).
38-50 Núm. Import de l’ingrés en cèntims d’euro.
51-54 Núm. Sucursal de l’ingrés.

55 Alf. En blanc.
56-64 Alf. NIF del deutor.
65-90 Alf. Filler (amb blancs).

(*) Models 002, 004 i 012. L’import de l’ingrés se suma al número
format per les posicions 1 a 12. Del número obtingut es calcula el dígit
de control amb el mateix algoritme que en el NIF.

Models 003 i 008. Del número format per les posicions 1 a 12 es calcula
el dígit de control amb l’algoritme del NIF.»
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II. Es modifica l’annex VII, «Presentació centralitza-
da. Ingressos entitats co�aboradores. Especificacions
tècniques. Validacions», de l’Ordre de 15 de juny de
1995, per la qual es desplega parcialment el Reglament
general de recaptació en la redacció que en fa el Reial
decret 448/1995, de 24 de març, en relació amb les
entitats de dipòsit que presten el servei de co�aboració
en la gestió recaptadora, i es fa una nova redacció de
l’apartat corresponent a les validacions dels registres de
detall dels ingressos SIR amb el literal següent:

«Tipus de registre 3 (registre de detall)
(ingressos SIR)

Tipus de registre diferent de 3: greu.
Número de seqüència amb salts a la numeració: greu.
Codi de model diferent de 002, 003, 004, 008 i 012:

greu.
Clau de justificant:

No s’ajusta a la configuració definida per a cada
model: greu.

Model 002: clau de justificant (13 posicions):

Posicions 1-2: delegació (01-56).
Posicions 3-4: numèric.
Posicions 5-6: valors permesos: 00 a 12 i 28.
Posicions 7-12: numèric.
Posició 13: caràcter de control.

Model 003: clau de justificant (13 posicions):

Posicions 1-2: delegació (01-56).
Posicions 3-4: numèric.
Posicions 5-6: sempre ‘‘20’’.
Posicions 7-12: numèric.
Posició 13: caràcter de control.

Model 004: clau de justificant (13 posicions):

Posicions 1-2: delegació (01-56).
Posicions 3-4: numèric.
Posicions 5-6: valors permesos: 70 i 71.
Posicions 7-12: numèric.
Posició 13: caràcter de control.

Model 008: clau de justificant (13 posicions):

Posicions 1-2: delegació (01-56).
Posicions 3-4: numèric.
Posicions 5-6: valors permesos ‘‘25’’.
Posicions 7-12: numèric.
Posició 13: caràcter de control.

Model 012: clau de justificant (13 posicions):

Posicions 1-2: delegació (01-56).
Posicions 3-4: numèric.
Posicions 5-6: sempre: ‘‘12’’.
Posicions 7-12: numèric.
Posició 13: caràcter de control.

Justificant no compleix la rutina caràcter de control:
greu.

Justificant no reconegut pel sistema: lleu.

Data d’ingrés i�ògica: greu.
Import de l’ingrés:

Igual a zero: greu.
Diferent del que figura en el justificant dels models

002, 004 i 012: lleu.

Codi de sucursal de l’ingrés desconegut: greu.
Codi de NIF no existeix o amb dígit de control erroni:

lleu.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 12 de novembre de 2002,

MONTORO ROMERO

I�ms. Srs. Director General de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària i Director General de Tributs.

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

22544 REIAL DECRET 1135/2002, de 31 d’octubre,
relatiu a les normes mínimes per a la protecció
dels porcs. («BOE» 278, de 20-11-2002.)

El Conveni europeu de 10 de març de 1976, ratificat
per Espanya mitjançant l’Instrument de 21 d’abril de
1988, recull les normes mínimes sobre protecció d’a-
nimals en explotacions ramaderes.

La Unió Europea, davant la necessitat d’establir nor-
mes mínimes comunes per a la protecció dels porcs
de cria i d’engreixament, i a fi d’evitar en la mesura
que sigui possible sofriments i incomoditats excessives
a aquests animals en els sistemes d’explotació moderns,
va adoptar la Directiva 91/630/CEE, del Consell, de 19
de novembre de 1991, relativa a les normes mínimes
per a la protecció de porcs, la transposició de la qual
a l’ordenament jurídic intern es va fer per mitjà del Reial
decret 1048/1994, de 20 de maig, relatiu a les normes
mínimes per a la protecció dels porcs.

De conformitat amb l’article 6 de l’esmentada Direc-
tiva 91/630/CEE, la Comissió ha presentat un informe
sobre els sistemes de cria intensiva de porcs. El dictamen
del Comitè Científic Veterinari de 30 de setembre de
1997 assenyala que els porcs han de viure en un entorn
que s’ajusti a les seves necessitats d’exercici i compor-
tament exploratori, i que una important limitació d’espai
compromet el seu benestar. Com a resultat d’aquest dic-
tamen i considerant que és necessari mantenir un equi-
libri entre els diferents aspectes que s’han de tenir en
consideració respecte al benestar, inclosa la sanitat, i
factors econòmics i socials, a més de l’impacte mediam-
biental, el Consell de la Unió Europea ha adoptat la Direc-
tiva 2001/88/CE, de 23 d’octubre de 2001, per la qual
es modifica la Directiva 91/630/CEE, relativa a les nor-
mes mínimes per a la protecció dels porcs, que és neces-
sari incorporar a l’ordenament jurídic espanyol.

D’altra banda, el Reial decret 348/2000, de 10 de
març, pel qual s’incorpora a l’ordenament jurídic la
Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció dels animals
a les explotacions ramaderes, estableix les disposicions
comunitàries aplicables a tots els animals de granja
sobre les característiques dels estables, les condicions
d’aïllament, calefacció, ventilació, inspecció de l’equi-
pament i del bestiar. La Comissió Europea ha considerat
oportú incloure aquestes matèries a l’annex de la Direc-
tiva 91/630/CEE en el cas dels porcs, per mitjà de
la Directiva 2001/93/CE de la Comissió, de 9 de
novembre de 2001, per la qual es modifica la Direc-
tiva 91/630/CEE relativa a les normes mínimes per
a la protecció de porcs, que també és necessari incor-
porar a l’ordenament jurídic espanyol.


