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CAP DE L’ESTAT

9703 CORRECCIÓ d’errades de la Llei 27/2003, de
31 de juliol, reguladora de l’Ordre de protecció
de les víctimes de la violència domèstica.
(«BOE» 126, de 25-5-2004.)

Havent observat una errada a la Llei 27/2003, de
31 de juliol, reguladora de l’Ordre de protecció de les
víctimes de la violència domèstica, publicada en el «But-
lletí Oficial de l’Estat» número 183, d’1 d’agost de 2003,
i en el suplement en català núm. 18, d’1 de setembre
de 2003, es procedeix a fer-ne la rectificació oportuna
referida a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 3408, segona columna, a l’article segon,
apartat 7, primer paràgraf, tercera línia, on diu: «...o bé
pel Ministeri Fiscal, quan existeixin fills...», ha de dir: «...o
bé pel Ministeri Fiscal quan existeixin fills...».

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA

10000 ORDRE EHA/1517/2004, de 25 de maig, per
la qual es redueixen per al període impositiu
de 2003 els índexs de rendiment net apli-
cables en el règim d’estimació objectiva de
l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques per a les activitats agrícoles i ramaderes
afectades per diverses circumstàncies excep-
cionals. («BOE» 130, de 29-5-2004.)

L’article 35.4.1 del Reglament de l’impost sobre la
renda de les persones físiques, aprovat pel Reial decret
214/1999, de 5 de febrer, estableix que quan l’exercici
d’activitats econòmiques, a les quals sigui aplicable el
règim d’estimació objectiva, quedi alterat per incendis,
inundacions o altres circumstàncies excepcionals que
afectin un sector o una zona determinada, el ministre
d’Economia i Hisenda pot autoritzar, amb caràcter excep-
cional, la reducció dels signes, índexs o mòduls.

Sobre això, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació ha emès un informe pel qual es posa de manifest
que durant l’any 2003 s’han produït circumstàncies
excepcionals en l’exercici de les activitats agrícoles i
ramaderes, les quals es localitzen en determinades zones
geogràfiques, que aconsellen fer ús de l’autorització con-
tinguda en l’article 35.4.1 del Reglament de l’impost
sobre la renda de les persones físiques.

Aquestes circumstàncies són les següents:
Inundacions esdevingudes en els mesos de febrer i

maig a les conques dels rius Ebre i Duero.
La sequera que ha afectat les pastures de muntanya

i les produccions farratgeres a la cornisa cantàbrica.
Mesures excepcionals de prevenció sanitària i epi-

demiològica a les explotacions de boví de cria en algunes
àrees del nord d’Extremadura.

Altes temperatures i sequera en determinades explo-
tacions de cereal.

Malalties víriques que han afectat el conreu d’algunes
hortalisses.

Inundacions i tempesta de calamarsa esdevingudes
a Alcanyís el mes d’agost.

Per a més claredat per aplicar aquestes mesures s’ha
optat per aprovar les reduccions en un únic annex, en
el qual s’agrupen les reduccions per comunitats autò-
nomes, províncies, àmbits territorials i activitats.

En virtut d’això, aquest Ministeri ha disposat:
Primer. Reducció dels índexs de rendiment net apli-

cables a les activitats agrícoles i ramaderes afectades
per circumstàncies excepcionals.—Els índexs de rendi-
ment net aplicables el 2003 a les activitats agrícoles
i ramaderes exercides en els àmbits territorials definits
a l’annex d’aquesta Ordre són els que aquest conté.

Segon. Regularització per contribuents afec-
tats.—Els contribuents afectats per la reducció d’índexs
de rendiment net aprovada en aquesta Ordre que hagin
presentat la declaració de l’impost sobre la renda de
les persones físiques corresponent a 2003 poden regu-
laritzar la seva situació presentant una so�icitud de rec-
tificació de la seva autoliquidació davant el delegat o
l’administrador de l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària competent per raó del domicili fiscal del con-
tribuent, en els termes que preveu la disposició addi-
cional tercera del Reial decret 1163/1990, de 21 de
setembre, pel qual es regula el procediment per a la
realització de devolucions d’ingressos indeguts de natu-
ralesa tributària.

Aquestes so�icituds de rectificació es poden presen-
tar a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre.

Disposició final única.

Aquesta Ordre entra en vigor el dia de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

Madrid, 25 de maig de 2004.
SOLBES MIRA

Excm. Sr. Secretari d’Estat d’Hisenda i Pressupostos i
I�ms. Srs. Secretari General d’Hisenda, Director Gene-
ral de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i
Director General de Tributs.


