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 4731 CORRECCIÓ d’errors de la Llei 35/2006, de 28 
de novembre, de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques i de modificació parcial de 
les lleis dels impostos sobre societats, sobre la 
renda de no residents i sobre el patrimoni. 
(«BOE» 57, de 7-3-2007.)

Havent observat errors en la publicació de la Llei 35/2006, 
de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques i de modificació parcial de les lleis dels 
impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i 
sobre el patrimoni, publicada en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» número 285, de 29 de novembre de 2006, i en el 
suplement en català número 27, d’1 de desembre de 2006, 
se’n fan les oportunes rectificacions referents a la versió 
en llengua catalana:

A l’índex, entre la «Disposició addicional vint-i-qua-
trena» i la «Disposició transitòria primera» ha de dir: «Dis-
posició addicional vint-i-cinquena. Despeses i inversions 
per habituar els empleats en la utilització de les noves 
tecnologies de la comunicació i de la informació.»

A la pàgina 3243, primera columna, article 25.3.2n, 
sisè paràgraf, on diu: «20 per cent, quan el perceptor tin-
gui més de 66 i 69 anys», ha de dir: «20 per cent, quan el 
perceptor tingui entre 66 i 69 anys».

A la pàgina 3251, primera columna, article 49.2, quarta 
línia, on diu: «... a què es refereix el paràgraf anterior...», 
ha de dir: «... a què es refereix l’apartat anterior...».

A la pàgina 3256, segona columna, article 68.1.4t, d), 
segona línia, on diu: «... en el paràgraf a) de l’apartat 1 
anterior, és de 12.020 euros anuals», ha de dir: «... en el 
número 1r anterior, és de 12.020 euros anuals». 

MINISTERI 
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 4732 ORDRE EHA/487/2007, de 28 de febrer, per la 
qual s’aprova l’obertura de codis estadístics en 
la nomenclatura combinada per raó d’interès 
nacional i s’estableix el procediment per por-
tar-la a terme. («BOE» 57, de 7-3-2007.)

El Reglament (CEE) núm. 2658/87 del Consell, de 23 de 
juliol de 1987, relatiu a la nomenclatura aranzelària i esta-
dística i a l’aranzel duaner comú, va establir una única 
nomenclatura, denominada «nomenclatura combinada», 
capaç de satisfer simultàniament les exigències aranze-
làries i estadístiques. Sobre la base de la nomenclatura 
combinada, la Comissió ha establert un aranzel integrat de 
les Comunitats Europees, d’ara endavant denominat 
«TARIC».

L’article 5 de l’esmentat Reglament estableix que els 
estats membres poden inserir, a partir de les subpartides 
NC, subdivisions que responguin a necessitats estadísti-
ques nacionals i, a partir de les subpartides TARIC, subdi-
visions que responguin a altres necessitats nacionals.

La normativa comunitària reguladora de les estadísti-
ques dels intercanvis de béns de la Comunitat i dels seus 
estats membres amb països tercers i dels intercanvis de 
béns entre estats membres els faculta per a la presa 
d’informació addicional a la requerida per la Comunitat a 
fi de donar una resposta adequada a les exigències esta-

dístiques nacionals diferents de les pròpies comuni-
tàries.

En aquest sentit, l’article 10.3 del Reglament (CE) núm. 
1172/95 del Consell, de 22 de maig de 1995, relatiu a les 
estadístiques dels intercanvis de béns de la Comunitat i 
dels seus estats membres amb països tercers, estableix la 
possibilitat que els estats membres puguin disposar, per 
respondre a les necessitats nacionals, que s’esmentin en 
el suport de la informació estadística unes altres dades a 
més de les que preveu l’article 10.1, sempre que el submi-
nistrament d’aquestes dades sigui compatible amb les 
disposicions duaneres relatives al document únic admi-
nistratiu.

Addicionalment, l’article 9.2 del Reglament (CE) núm. 
638/04 del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març 
de 2004, sobre les estadístiques comunitàries d’intercanvis 
de béns entre estats membres i pel qual es deroga el 
Reglament (CEE) núm. 3330/91 del Consell, de 7 de no-
vembre de 1991, estableix que les autoritats nacionals, a 
més de la informació a què fa referència l’apartat 1 de 
l’esmentat article, també poden recollir informació addicional 
com, per exemple, la identificació de les mercaderies en un 
nivell més detallat que el de la nomenclatura combinada.

Aquesta necessitat de control estadístic nacional en 
els intercanvis de béns entre estats membres de la Unió 
Europea i per al comerç de béns amb tercers països afecta 
en el Regne d’Espanya determinades mercaderies, essen-
cialment del sector agrícola i pesquer, fet pel qual esdevé 
imprescindible regular els procediments necessaris a escala 
nacional per a la creació de codis estadístics addicionals.

La incorporació al dret espanyol de la nomenclatura 
establerta en el Reglament (CEE) núm. 2658/87 del Con-
sell, de 23 de juliol de 1987, relatiu a la nomenclatura aran-
zelària i estadística i a l’aranzel duaner comú, amb les 
peculiaritats derivades de l’Acta d’adhesió, la va fer el 
Reial decret 1455/1987, de 27 de novembre, pel qual 
s’aprova l’aranzel de duanes acomodat al nou aranzel de 
duanes comunitari, aprovat pel Reglament núm. 2658/87, 
de 23 de juliol de 1987, que comprèn les disposicions pre-
liminars i la nomenclatura combinada espanyola amb 
indicació dels drets aranzelaris. L’article 5 del Reial decret 
1455/1987, de 27 de novembre, disposa: «Es faculta el 
ministre d’Economia i Hisenda per dictar totes les disposi-
cions que siguin necessàries per al compliment del que 
estableix el present Reial decret, i per a la correcta inter-
pretació i aplicació de l’aranzel de duanes».

Atès que l’obertura dels codis estadístics addicionals 
constitueix una competència de mera execució, és acon-
sellable atribuir el seu exercici a un òrgan de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària.

En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del ministre 
d’Administracions Públiques, disposo:

Article 1. Objecte.

1. La present norma desplega el procediment per a la 
creació de codis estadístics addicionals que han de ser 
declarats tant en les estadístiques de comerç extracomu-
nitari com en les estadístiques d’intercanvi de béns entre 
estats de la Unió Europea per garantir la satisfacció de les 
necessitats estadístiques nacionals.

2. Als efectes del que disposa la present norma, són 
aplicables les definicions que recullen la normativa comu-
nitària, el Reglament (CE) núm. 638/04 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 31 de març de 2004, sobre les 
estadístiques comunitàries d’intercanvis de béns entre 
estats membres i pel qual es deroguen el Reglament (CEE) 
núm. 3330/91 del Consell, de 7 de novembre de 1991, el 
Reglament (CE) núm. 1982/04 de la Comissió, de 18 de 
novembre de 2004, pel qual s’aplica el Reglament (CE) 
núm. 638/04 del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de 
març de 2004, sobre les estadístiques comunitàries 


