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de l’Estat» número 51, de 28 de febrer de 2002, i en
el suplement en català número 6, de 16 de març de
2002, es procedeix a fer-ne la correcció oportuna mit-
jançant la publicació d’aquest, que s’havia d’inserir en
la pàgina 8027 del «Butlletí Oficial de l’Estat» esmentat
i en la pàgina 1023 del suplement en català esmentat.

«ANNEX IV

Dades mínimes que s’han d’incloure en el rebut

Data de l’operació:
Codi entitat i sucursal: XXXXXXXX.
Concepte:

202. Exercici: NNNN. Període: NP.
222. Exercici: NNNN. Període: NP.

Identificació del compte (CCC): (Quan l’ingrés sigui
en efectiu no s’ha d’emplenar aquest camp).

Identificació del subjecte passiu o contribuent:

NIF: XNNNNNNNX.
Cognoms i nom o raó social:

Import
NRC assignat a l’ingrés:
NRC al qual substitueix: (Aquest camp només s’ha

d’emplenar en el cas d’anu�ació d’NRC anterior i subs-
titució per un de nou).

Llegenda: “Aquest rebut té els efectes alliberadors
envers el Tresor públic que assenyala el Reglament gene-
ral de recaptació”.

Nota: L’ingrés del deute no eximeix de l’obligació de
presentar la declaració.»

8025 CORRECCIÓ d’errades a l’Ordre HAC/536/2002,
de 7 de març, per la qual s’aproven els models
de declaració de l’impost sobre la renda de les
persones físiques i de l’impost sobre el patrimoni
per a l’exercici de 2001, es determinen el lloc,
la forma i els terminis de presentació dels
models i s’estableixen les condicions generals
i el procediment per a la presentació telemàtica.
(«BOE» 100, de 26-4-2002.)

Havent observat errades en el text de l’Ordre
HAC/536/2002, de 7 de març, per la qual s’aproven
els models de declaració de l’impost sobre la renda de
les persones físiques i de l’impost sobre el patrimoni
per a l’exercici de 2001, es determinen el lloc, la forma
i els terminis de presentació dels models i s’estableixen
les condicions generals i el procediment per a la pre-
sentació telemàtica, publicada en el «Butlletí Oficial de
l’Estat» número 62, de 13 de març de 2002, i en el
suplement en català número 7, d’1 d’abril de 2002, es
procedeix a fer-ne les rectificacions oportunes referides
a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 1099, segona columna, línia 13, on diu:
«en aquest document és un número seqüencial els tres
primers dígits del qual es corresponen amb el codi 109»,
ha de dir: «en aquest document és un número seqüencial
els tres primers dígits del qual es corresponen amb el
codi 109 o 100».

A la pàgina 1099, segona columna, línia 20, on diu:
«en aquest document és un número seqüencial els tres
primers dígits del qual es corresponen amb el codi 119»,
ha de dir: «en aquest document és un número seqüencial
els tres primers dígits del qual es corresponen amb el
codi 119 o 102».

A la pàgina 1099, segona columna, línia 25, on diu:
«un número seqüencial els tres primers dígits del qual
es corresponen amb el codi 713», ha de dir: «un número
seqüencial els tres primers dígits del qual es corresponen
amb el codi 713 o 714».

A la pàgina 1106, primera columna, línia 18, on diu:
«és 9: lleu», ha de dir: «és 9 o 0: lleu».

A la pàgina 1106, primera columna, línia 22, on diu:
«de justificant és 19: lleu», ha de dir: «de justificant és
19 o 02: lleu».

A la pàgina 1106, primera columna, línia 26, on diu:
«és 3: lleu», ha de dir: «és 3 o 4: lleu».

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

8028 ORDRE APA/911/2002, de 24 d’abril, per la
qual es modifica l’Ordre de 5 de desembre
de 2001 per la qual s’estableixen mesures
cautelars en relació amb la sospita de pesta
porcina clàssica a Catalunya. («BOE» 100,
de 26-4-2002.)

La notificació d’una sospita de pesta porcina clàssica
a la província de Barcelona va fer necessari adoptar,
com a mesura cautelar, la prohibició del moviment d’a-
nimals de l’espècie porcina originaris de la Comunitat
Autònoma de Catalunya, mitjançant l’Ordre de 5 de
desembre de 2001 per la qual s’estableixen mesures
cautelars en relació amb la sospita de pesta porcina clàs-
sica a Catalunya, l’annex del qual ha estat modificat mit-
jançant l’Ordre APA/91/2002, de 24 de gener.

La Comissió Europea, mitjançant la Decisió
2001/925/CE, de 20 de desembre, relativa a determi-
nades mesures de protecció contra la pesta porcina clàs-
sica a Espanya i per la qual es deroga la Decisió
2001/863/CE, ha adoptat les corresponents mesures
de protecció contra la pesta porcina clàssica. La Decisió
2002/243/CE, de 25 de març, que modifica les deci-
sions 2001/925/CE i 2002/33/CE a fi de prorrogar
i adaptar determinades mesures de protecció i condi-
cions particulars en relació amb la pesta porcina clàssica
a Espanya, modifica les zones afectades per la malaltia.
Aquestes zones són únicament la província de Barcelona
i les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Selva de
la província de Girona, a la Comunitat Autònoma de Cata-
lunya, per la qual cosa s’ha de modificar en conseqüència
l’annex de l’Ordre de 5 de desembre de 2001.

En conseqüència, es dicta aquesta Ordre d’acord amb
el que estableix l’article 149.1.16a de la Constitució,
pel qual s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva
en matèria de bases i coordinació general de la sanitat.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació de l’Ordre de 5 de desembre
de 2001.

El text de l’annex de l’Ordre de 5 de desembre de
2001, per la qual s’estableixen mesures cautelars en
relació amb la sospita de pesta porcina clàssica a Cata-
lunya, se substitueix pel següent:


