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17640 CORRECCIÓ d’errades al Conveni entre el Reg-
ne d’Espanya, la República Francesa i el Prin-
cipat d’Andorra, relatiu a l’entrada, la circu-
lació, la residència i l’establiment dels seus
nacionals, fet «ad referendum» a Brusse�es
el 4 de desembre de 2000, publicat en
el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 153,
de 27 de juny de 2003. («BOE» 224,
de 18-9-2003.)

En la publicació del Conveni entre el Regne d’Espanya,
la República Francesa i el Principat d’Andorra, relatiu
a l’entrada, la circulació, la residència i l’establiment dels
seus nacionals, fet «ad referendum» a Brusse�es el 4
de desembre de 2000, publicat en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» número 153, de data 27 de juny de 2003
(pàg. 24811 a 24813), i en el suplement en català núme-
ro 15, de 16 de juliol de 2003, es procedeix a fer-ne
les rectificacions oportunes referides a la versió en llen-
gua catalana:

A la pàgina 2778, primera columna, al paràgraf d’i-
dentificació del Conveni, a la quarta línia, on diu:
«... fet «ad referendum» a Brusse�es el 4 de desembre
de 2002.», ha de dir: «... fet “ad referendum” a Brusse�es
el 4 de desembre de 2000.».

A la pàgina 2778, primera columna, preàmbul, cinquè
paràgraf, on diu: «... que convé de manera prioritària
tant la circulació...», ha de dir: «... que convé de manera
prioritària facilitar tant la circulació...».

A la pàgina 2780, primera columna, on figuren els
signants del Conveni, on diu: «... Albert Pintat Santolària,
Ministre d’Afers Estrangers», ha de dir: «... Albert Pintat
Santolària, Ministre de Relacions Exteriors».

17641 CORRECCIÓ d’errades del Conveni entre el
Regne d’Espanya, la República Francesa i el
Principat d’Andorra, relatiu a la circulació i
estada al Principat d’Andorra de nacionals
d’estats tercers, fet «ad referendum» a Brus-
se�es el 4 de desembre de 2000, publicat
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 153,
de 27 de juny de 2003. («BOE» 224,
de 18-9-2003.)

En la publicació del Conveni entre el Regne d’Espanya,
la República Francesa i el Principat d’Andorra, relatiu
a la circulació i estada al Principat d’Andorra de nacionals
d’estats tercers, fet «ad referendum» a Brusse�es el 4
de desembre de 2000, inserida en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» número 153, de 27 de juny de 2003 (pàg.
24810 a 24811), i en el suplement en català número
15, de 16 de juliol de 2003, es procedeix a fer-ne les
rectificacions oportunes referides a la versió en llengua
catalana:

A la pàgina 2777, primera columna, títol del Conveni,
a la quarta línia, on diu: «... DE NACIONALS DE PAÏSOS
TERCERS», ha de dir: «... DE NACIONALS D’ESTATS
TERCERS».

A la pàgina 2777, segona columna, article 4, tercer
paràgraf, penúltima línia, on diu: «... legalment a Andorra
des de fa un any com a mínim.», ha de dir: «... legalment
a Andorra des de, com a mínim, un any.».

A la pàgina 2778, primera columna, on consten els
signants del Conveni, on diu: «... Albert Pintat Santolària,
Ministre d’Afers Estrangers», ha de dir: «... Albert Pintat
Santolària, Ministre de Relacions Exteriors».

MINISTERI D’HISENDA
17642 ORDRE HAC/2572/2003, de 10 de setem-

bre, per la qual s’aprova el model 840 de
declaració de l’impost sobre activitats econò-
miques i s’estableixen les condicions generals
i el procediment per a la presentació telemà-
tica. («BOE» 224, de 18-9-2003.)

L’Ordre de 26 de desembre de 2001 («Butlletí Oficial
de l’Estat» de 5 de gener de 2002) va aprovar els models
de declaració de l’impost sobre activitats econòmiques
en euros i va establir el model de suport utilitzable per
a l’intercanvi d’informació entre l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària i les entitats que exerceixen per
delegació la gestió censal de l’impost.

Això no obstant, determinades modificacions norma-
tives de l’impost sobre activitats econòmiques, que s’in-
diquen a continuació, fan necessària l’elaboració d’un
nou model de declaració, model 840, que substitueix
els models de declaració 845 (impost sobre activitats
econòmiques. Quota municipal), fins ara vigents, i 846
(impost sobre activitats econòmiques. Quota provincial
o nacional).

De les modificacions normatives que introdueix la Llei
51/2002, de 27 de desembre («Butlletí Oficial de l’Estat»
del 28), de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desem-
bre, reguladora de les hisendes locals, s’han de destacar,
als efectes d’aquesta Ordre, les següents: se suprimeix
l’element tributari nombre d’obrers com a factor deter-
minant de part de la quota de l’impost; es minora la
quota de l’impost en funció de les superfícies que els
subjectes passius destinin a serveis socioculturals i a
serveis de guarderia. Aquests canvis s’han tingut en
compte en el model de declaració que ara s’aprova.

També el Reial decret 1041/2003, d’1 d’agost («But-
lletí Oficial de l’Estat» de 5 de setembre), pel qual s’a-
prova el Reglament que regula determinats censos tri-
butaris i modifica altres normes relacionades amb la ges-
tió de l’impost sobre activitats econòmiques, introdueix
diverses modificacions que han tingut incidència en l’im-
post sobre activitats econòmiques. Entre elles, s’ha d’es-
mentar la que suprimeix l’exigència de l’impost en règim
d’autoliquidació, quan es tributi per quota provincial o
nacional.

Aquest canvi normatiu justifica l’aprovació d’un únic
model de declaració de l’impost sobre activitats econò-
miques, model 840, utilitzable tant si es tributa per quota
municipal com si es tributa per quota provincial o nacio-
nal i, a més, suposa la desaparició dels models de decla-
ració 845 (impost sobre activitats econòmiques. Quota
municipal) i 846 (impost sobre activitats econòmiques.
Quota provincial o nacional). Per aquest mateix motiu
desapareixen els models 850 (Document d’ingrés. Quota
provincial) i 851 (Document d’ingrés. Quota nacional).

D’altra banda, la Llei 66/1997, de 30 de desembre
(«Butlletí Oficial de l’Estat» del 31), de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, en la disposició final
cinquena, autoritza el ministre d’Economia i Hisenda per-
què determini, mitjançant una ordre, els casos i les con-
dicions en què les grans empreses han de presentar
per mitjans telemàtics les declaracions, declaracions
liquidacions, autoliquidacions o qualssevol altres docu-
ments exigits per la normativa tributària.

La disposició final primera de la Llei 50/1998, de
30 de desembre («Butlletí Oficial de l’Estat» del 31), de
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, auto-
ritza el ministre d’Economia i Hisenda perquè determini,
mitjançant una ordre, els casos i les condicions en què
les petites i mitjanes empreses poden presentar per mit-


