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les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin
al que preceptua aquest Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 19 d’abril de 2002.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Foment,
FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

8895 RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2002, de la Secre-
taria General Tècnica, sobre l’aprovació pel
Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord
del Conveni, establert sobre la base de l’arti-
cle K.3 del Tractat de la Unió Europea, relatiu
al Procediment simplificat d’extradició entre
els estats membres de la Unió Europea, Brus-
se�es 10 de març de 1995 (publicat en el
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 89, de 14
d’abril de 1999). («BOE» 111, de 9-5-2002.)

Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord,
20 de desembre de 2001. Aprovació. Aplicació provi-
sional a partir del 20 de març de 2002, amb les reserves
i les declaracions següents:

Tinc l’honor de referir-me a l’Instrument d’aprovació
pel Regne Unit del conveni relatiu al Procediment sim-
plificat d’extradició entre els estats membres de la Unió
Europea, fet a Brusse�es el 10 de març de 1995, i de
fer les reserves i les declaracions següents en nom del
Regne Unit.

Article 7.

El Regne Unit es reserva el dret de permetre que
el consentiment de la persona detinguda es doni davant
de les autoritats competents determinades de confor-
mitat amb l’article 15.

Article 9.

El Regne Unit declara que el que estableix l’arti-
cle 14 del Conveni europeu d’extradició no és aplicable
quan la persona detinguda consenti a ser extradita de
conformitat amb l’article 7 d’aquest Conveni.

Article 12.

El Regne Unit es proposa d’aplicar les disposicions
dels apartats 1 i 2 de l’article 12.

Article 14.

Les disposicions de l’article 14 no s’apliquen al Regne
Unit en virtut de la seva reserva relativa a l’article 21
del Conveni europeu d’extradició.

Article 15.

De conformitat amb l’article 15, el Regne Unit declara
que les autoritats competents als efectes dels articles
4 al 8 i l’article 10 són el Home Office, els ministres
escocesos, l’Scottish Executive Justice Department, el
Senior District Judge (Chief Magiscourt) (jutge de Pri-
mera Instància) i un sheriff de Lothian i de Borders.

Article 16.

De conformitat amb l’apartat 3 de l’article 16, el Reg-
ne Unit declara que, fins a l’entrada en vigor, el Conveni
és aplicable, pel que fa a aquell, en les seves relacions
amb els estats membres que hagin formulat una decla-
ració igual, al cap de noranta dies de la data del dipòsit
de l’Instrument de ratificació del Regne Unit.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 15 d’abril de 2002.—El secretari general tèc-

nic, Julio Núñez Montesinos.

8896 ENTRADA EN VIGOR de l’Acord entre Espanya
i Colòmbia relatiu a la regulació i l’ordenació
dels fluxos migratoris laborals, fet a Madrid
el 21 de maig de 2001, l’aplicació provisional
del qual es va publicar en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» número 159, de data 4 de juliol
de 2001. («BOE» 111, de 9-5-2002.)

L’Acord entre Espanya i Colòmbia relatiu a la regulació
i l’ordenació dels fluxos migratoris laborals, fet a Madrid
el 21 de maig de 2001, va entrar en vigor l’11 de març
de 2002, data de comunicació del compliment dels
requisits exigits per l’ordenament jurídic espanyol,
segons estableix l’article 18.1.

Es fa públic per a coneixement general, i es completa
així la inserció feta en el «Butlletí Oficial de l’Estat» núme-
ro 159, de 4 de juliol de 2001.

Madrid, 16 d’abril de 2002.—El secretari general tèc-
nic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI D’HISENDA
9035 ORDRE HAC/1025/2002, de 7 de maig, per

la qual s’aproven nous models de declaració
censal de començament, modificació o ces-
sació de l’activitat, que han de presentar a efec-
tes fiscals els empresaris, els professionals i
altres obligats tributaris i s’estableix l’àmbit, les
condicions generals i el procediment per a la
seva presentació telemàtica. («BOE» 112,
de 10-5-2002, i «BOE» 115, de 14-5-2002.)

L’article 107 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre,
de pressupostos generals de l’Estat per a 1989 («Butlletí
Oficial de l’Estat» del 29), estableix que les persones
o entitats que portin a terme o hagin de portar a terme
en territori espanyol activitats empresarials o professio-
nals o satisfacin rendiments subjectes a retenció, han
de comunicar a l’Administració tributària, a través de
les corresponents declaracions censals, el comença-


