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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.
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Activitat agrícola o ramadera: fruits hortícoles (tomà-
quet).

Índex de rendiment net: 0,18.
C. Terme municipal: Níjar.
Activitat agrícola o ramadera: fruits hortícoles (pe-

brot).
Índex de rendiment net: 0,18.
D. Termes municipals: Alhama de Almería, Gádor,

Pechina, Viator.
Activitat agrícola o ramadera: fruits hortícoles (sín-

dria).
Índex de rendiment net: 0,18.
E. Termes municipals: Gádor, Pechina, Viator, Vícar.
Activitat agrícola o ramadera: fruits hortícoles (meló).
Índex de rendiment net: 0,18.

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 2002 poden regu-
laritzar la seva situació, presentant la 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 l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

Madrid, 30 de setembre de 2003.

MONTORO ROMERO

Excm. Sr. Secretari d’Estat d’Hisenda i I�m. Srs. Director
General de l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària i Director General de Tributs.

CAP DE L’ESTAT
18681 LLEI 29/2003, de 8 d’octubre, sobre millora

de les condicions de competència i seguretat
en el mercat de transport per carretera, per
la qual es modifica, parcialment, la Llei
16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels trans-
ports terrestres. («BOE» 242, de 9-10-2003.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Són diverses les raons que aconsellen la modificació
del títol V de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació

dels transports terrestres (d’ara endavant, LOTT), referit
al règim sancionador i de control d’aquests transports.

D’una banda, els plantejaments sobre el nivell d’in-
tervenció administrativa sobre el mercat de transports
han variat sensiblement des del 1987, any en el qual
es va aprovar la LOTT, i el moment actual.

En un mercat fortament intervingut, en el qual la major
part de les decisions empresarials requerien un control
previ per part de l’Administració, és obvi que determi-
nades conductes lesives per a la competència no es
produïen mai o, en el cas de produir-se, tenien poca
transcendència. Al contrari, en un mercat pràcticament
liberalitzat, com és actualment el dels nostres transports
per carretera, és imprescindible que la inspecció pugui
perseguir i sancionar conductes contràries a la lliure com-
petència, en les quals, si s’escau, puguin incórrer les
empreses que pretenguin utilitzar indegudament l’àmbit
de llibertat en què ara es desenvolupen a través de pràc-
tiques basades en la competència deslleial.

Per aquest motiu, determinades conductes, que
tenien una importància relativa en el context de l’or-
denació general dels transports terrestres existent el
1987, avui s’han de valorar des d’una òptica sancio-
nadora totalment diferent. A més, aquestes conductes
poden afectar negativament, en moltes ocasions de
manera directa, la seguretat en el transport terrestre,
la qual cosa és inacceptable en una societat desenvo-
lupada en la qual la seguretat s’ha de considerar un
objectiu irrenunciable.

D’altra banda, des del 1987 fins ara s’han produït
canvis importants en el règim jurídic tant de les auto-
ritzacions de transport interior com de les llicències i
autoritzacions habilitadores per a la realització del trans-
port internacional, la qual cosa fa necessari acomodar
els tipus infractors a aquest nou règim.

Finalment, la jurisprudència cada vegada més estricta
sobre la interpretació del principi de reserva de llei en
matèria sancionadora, així mateix, aconsella modificar
el títol V de la LOTT, a fi de recollir amb la precisió
necessària tots els tipus infractors que es poden produir
en la pràctica.

Significativament, en un determinat nombre de casos,
aquesta jurisprudència considera contrària al principi de
legalitat la tècnica seguida pel legislador el 1987, con-
sistent a establir tipus infractors molt genèrics en la
LOTT, que, després, va concretar el Reglament aprovat
per desplegar-la.

La nova redacció que es fa del títol V, necessàriament
més prolixa que la precedent, tracta de tipificar de forma
completa les diferents vulneracions de les normes d’or-
denació del transport per carretera que es puguin pro-
duir, incloent-hi els desplegaments, les precisions i els
aclariments que fins ara s’incloïen en normes de rang
inferior a la llei o que són exigits per l’aparició de noves
figures jurídiques, en una escrupolosa aplicació del prin-
cipi de legalitat en la matèria.

A més d’aquestes modificacions, s’actualitzen les
quanties de les sancions, per tal de mantenir-ne el caràc-
ter dissuasiu en relació amb els beneficis que actualment
podria reportar la comissió de les infraccions a les quals
van aparellades, s’estableix un sistema nou més eficaç
i simplificat per graduar-les, i s’atribueix una importància
determinant als criteris d’habitualitat i reincidència en
la conducta infractora.

Juntament amb la modificació del títol V, també s’ha
considerat necessari abordar la de set articles més de
la LOTT, o bé perquè, independentment de la localització,
això no obstant, tenen relació amb l’activitat inspectora
i els afecten idèntiques raons que als inclosos en aquell
(articles 33 i 35), o bé perquè hi concorren altres motius
que aconsellen modificar-los: l’adaptació a les normes
generals que regeixen la matèria que afecten (adaptació


