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ANNEX

Taula d’equivalències entre les classes de permisos
colombians i espanyols

Permisos colombians

Permisos espanyols

01 02 03 04 05 06

A1 X

A X

B X

B + E

BTP X

C1

C1 + E

C X

C + E X

D1

D1 + E

D X

D + E

Aquest Bescanvi de notes, segons estableix el seu
text, s’aplica provisionalment a partir del 31 de juliol
de 2003, data de l’última Nota.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 13 d’agost de 2003.—El secretari general tèc-

nic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI D’HISENDA

18526 CORRECCIÓ d’errades a l’Ordre HAC/2567/2003,
de 10 de setembre, per la qual s’aprova el
model 036 de declaració censal d’alta, modi-
ficació i baixa en el cens d’obligats tributaris
i s’estableixen l’àmbit i les condicions generals
per a la seva presentació. («BOE» 240,
de 7-10-2003.)

Havent advertit errades a l’Ordre HAC/2567/2003,
de 10 de setembre, per la qual s’aprova el model 036
de declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens
d’obligats tributaris i s’estableixen l’àmbit i les condicions
generals per a la seva presentació, que s’insereix en el
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 223, de data 17 de
setembre de 2003, i en el suplement en català número
20, de 16 d’octubre de 2003, es transcriuen tot seguit
les oportunes rectificacions referides a la versió en llen-
gua catalana: A la pàgina 3631, disposició desena, apar-
tat dos, paràgraf b), on diu: «Les declaracions a les quals
es refereix la lletra a’) de la lletra k) de l’apartat 2 de
l’article 8 del Reglament»; ha de dir: «Les declaracions
a les quals es refereix el paràgraf 1r de la lletra k) de
l’apartat 2 de l’article 8 del Reglament».

18592 ORDRE HAC/2746/2003, de 30 de setem-
bre, per la qual s’amplia l’annex de l’Ordre
HAC/1017/2003, de 25 d’abril, per la qual
es redueixen per al període impositiu 2002
els índexs de rendiment net aplicables en
el règim d’estimació objectiva de l’impost
sobre la renda de les persones físiques per
a les activitats agrícoles i ramaderes afec-
tades per diverses circumstàncies excepcio-
nals. («BOE» 241, de 8-10-2003.)

L’Ordre HAC/1017/2003, de 25 d’abril, va aprovar,
per al període impositiu 2002, una reducció dels índexs
de rendiment net aplicables 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 excepcionals.

La relació de les activitats agrícoles i ramaderes, així
com els àmbits territorials afectats per aquesta reducció,
es van definir a l’annex de l’Ordre Ministerial esmentada.

Després de la publicació de l’Ordre al «Butlletí Oficial
de l’Estat», el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
ha emès nous informes en els quals es posa de manifest
l’existència de circumstàncies excepcionals que en el
seu moment no es van tenir en compte, així com la
necessitat d’incloure determinats termes municipals de
la província d’Almeria en les activitats agrícoles de pro-
ductes hortícoles de tomàquet, pebrot, síndria i meló.

Aquestes circumstàncies excepcionals són:

Les pluges que van caure els primers dies del mes
de maig que van afectar el cultiu de la nespra en deter-
minats termes municipals de la província d’Alacant.

La malaltia vírica de les «venes grogues» que va afec-
tar el cultiu del cogombre en tota la província d’Almeria.

Per això, es fa necessari ampliar l’annex de l’Ordre
HAC/1017/2003, de 25 d’abril.

En virtut d’això, aquest Ministeri disposa:

Pr imer . Ampl iac ió de l ’annex de l ’Ordre
HAC/1017/2003, de 25 d’abril, per la qual es redueixen
per al període impositiu 2002 els índexs de rendiment
net aplicables en el règim d’estimació objectiva de
l’impost sobre la renda de les persones físiques per a
les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses
circumstàncies excepcionals.—L’annex de l’Ordre
HAC/1017/2003, de 25 d’abril, queda ampliat en els
àmbits territorials i les activitats agrícoles i ramaderes
següents:

1. Àmbit territorial: Comunitat Valenciana. Província
d’Alacant.

Termes municipals: Aigües, l’Alfàs del Pi, Altea,
Beniardà, Benidorm, Benifato, Benimantell, Bolulla, Calp,
Callosa d’en Sarrià, el Campello, Confrides, el Castell de
Guadalest, Finestrat, la Nucia, la Vila Joiosa, Orxeta,
Polop, Relleu, Sella, Tàrbena.

Activitat agrícola o ramadera: fruita no cítrica (nespra).
Índex de rendiment net: 0,21.
2. Àmbit territorial: Comunitat Autònoma d’Anda-

lusia. Província d’Almeria.

A. Termes municipals: tots els termes municipals.
Activitat agrícola o ramadera: fruits hortícoles (cogom-

bre).
Índex de rendiment net: 0,18.
B. Termes municipals: Adra, Berja, Dalias, El Ejido,

Enix, Gádor, Huércal-Overa, La Mojonera, Lucainena de
las Torres, Níjar, Pulpí, Roquetas de Mar, Santa Fe de
Mondújar, Turre, Vícar.


