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Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor el mateix dia de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 29 d’abril de 2005.

ALONSO SUÁREZ 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 7696 CORRECCIÓ d’errades del Reial decret 368/2005, 
de 8 d’abril, pel qual es regula el control oficial 
del rendiment lleter per a l’avaluació genètica en 
les espècies bovina, ovina i caprina. («BOE» 113, 
de 12-5-2005.)

Havent observat errades en el Reial decret 368/2005, 
de 8 d’abril, pel qual es regula el control oficial del rendi-
ment lleter per a l’avaluació genètica en les espècies 
bovina, ovina i caprina, publicat en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» número 97, de 23 d’abril de 2005, i en el suple-
ment en català número 9, de 2 de maig de 2005, se’n fan 
les rectificacions oportunes referides a la versió en llen-
gua catalana:

A la pàgina 1364, segona columna, a la disposició 
transitòria primera, on diu: «...que especifica el punt ante-
rior.», ha de dir: «...que especifica l’article 5.c).».

A la pàgina 1366, primera columna, al tercer paràgraf 
de l’apartat B.3 de l’annex I, on diu: «...actuacions incorrec-
tament controlades...», ha de dir «...lactacions incorrec-
tament controlades...».

A la pàgina 1376, segona columna, a l’apartat 
3.1.4.5).2n de l’annex III, on diu: «2n. Quan la dada faltant 
de quilogram de llet...», ha de dir: «2n. Quan la dada fal-
tant de grams de llet...». 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

I DE COOPERACIÓ
 7772 ESMENES a l’annex 1, apèndix 2, de l’Acord 

sobre transports internacionals de mercade-
ries peribles i sobre vehicles especials utilitzats 
en aquests transports (ATP) (publicat en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat» de 22 de novembre 
de 1976), posades en circulació pel secretari 
general de les Nacions Unides el 19 de desem-
bre de 2003. («BOE» 114, de 13-5-2005.)

ANNEX 2

Esmenes introduïdes pel Grup de Treball a l’annex 1, 
apèndix 2, paràgraf 54 de l’ATP

En el paràgraf primer, s’ha de suprimir «El cabal de 
fluid frigorigen s’ha de determinar amb una precisió de 

± 5 per 100» i s’ha de modificar la frase que figura a conti-
nuació de la manera següent: «La potència frigorífica útil 
s’ha de determinar amb una precisió de ± 5 per 100».

a) S’ha d’afegir al final de la lletra a):
«La precisió del sistema de mesurament de la tempe-

ratura ha de ser de ± 0,2 K.»

b) S’ha d’afegir al final de la lletra b):
«El consum elèctric i de combustible s’han de deter-

minar amb una precisió de ± 0,5 per 100.»
c) S’ha d’afegir al final de la lletra c):
«Les velocitats de rotació s’han de mesurar amb una 

precisió de ± 1 per 100.»

d) S’ha d’afegir al final de la lletra e):
«El consum elèctric s’ha de determinar amb una preci-

sió de ± 0,5 per 100».

Esmenes resultants d’això:
A l’annex 1, apèndix 2, model núm. 10, quadre titulat 

«Resultats de les mesures i rendiments frigorífics», s’han 
de suprimir les tres columnes relatives al fluid frigorigen.

Aquestes esmenes van entrar en vigor de forma gene-
ral i per a Espanya el 19 de desembre de 2004 de confor-
mitat amb el que disposa l’article 18(6) de l’Acord.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 11 de març de 2005.–El secretari general tèc-

nic, Francisco Fernández Fábregas. 

 7773 ENTRADA en vigor de l’Acord sobre mà d’obra 
entre el Regne d’Espanya i el Regne del Marroc, 
fet a Madrid el 25 de juliol de 2001. («BOE» 114, 
de 13-5-2005.)

L’Acord sobre mà d’obra entre el Regne d’Espanya i el 
Regne del Marroc, fet a Madrid el 25 de juliol de 2001, 
entra en vigor l’1 de setembre de 2005, primer dia del sisè 
mes següent a la notificació entre les parts de compliment 
de les condicions de ratificació requerides per les seves 
legislacions respectives, segons estableix l’article 19.3.

Es fa públic per a coneixement general i es completa 
així la inserció efectuada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» 
número 226, de 20 de setembre  de 2001.

Madrid, 27 d’abril de 2005.–El secretari general tècnic, 
Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI
D’ECONOMIA I HISENDA

 7775 ORDRE EHA/1308/2005, d’11 de maig, per la 
qual s’aprova el model 380 de declaració liqui-
dació de l’impost sobre el valor afegit en ope-
racions assimilades a les importacions, es 
determinen el lloc, la forma i el termini de pre-
sentació, així com les condicions generals i el 
procediment per a la presentació per mitjans 
telemàtics. («BOE» 114, de 13-5-2005.)

L’apartat 3 de l’article 73 del Reglament de l’impost 
sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, 
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de 29 de desembre («Butlletí Oficial de l’Estat» del 31), 
estableix les condicions i els terminis per a la liquida-
ció de les operacions assimilades a les importacions, 
d’acord amb el model que determini el ministre d’Eco-
nomia i Hisenda. En compliment d’aquest precepte, 
l’Ordre de 20 de gener de 1999 per la qual s’aprova el 
model 380 de declaració liquidació de l’impost sobre 
el valor afegit en operacions assimilades a les importa-
cions, la seva presentació en euros, i la presentació per 
via telemàtica per a les grans empreses («Butlletí Ofi-
cial de l’Estat» del 27), va aprovar el model 380 vigent 
en l’actualitat.

D’altra banda, el Reial decret 87/2005, de 31 de gener, 
pel qual es modifiquen el Reglament de l’impost sobre el 
valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de 
desembre, el Reglament dels impostos especials, aprovat 
pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, i el Reglament 
pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat 
pel Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre («Butlletí 
Oficial de l’Estat» de l’1 de febrer), va modificar, en con-
cret, l’esmentat apartat 3 de l’article 73 del Reglament de 
l’impost sobre el valor afegit, atès que, com va establir el 
seu preàmbul, es va considerar necessari reformar el 
mecanisme de liquidació d’aquestes operacions mitjan-
çant el qual, fidel al principi de neutralitat característic de 
l’impost, les quotes resultants passen a ser deduïbles en 
el mateix model.

La reforma esmentada en el paràgraf anterior junta-
ment amb els successius canvis esdevinguts des de l’apa-
rició de la damunt dita Ordre ministerial, entre els quals 
es pot destacar l’aplicació de les noves tecnologies a l’àm-
bit tributari i la seva ràpida acceptació, així com les modi-
ficacions normatives posteriors, han fet ineludible l’adap-
tació de la liquidació de les denominades operacions 
assimilades a les importacions a les noves circumstàn-
cies.

Paral·lelament, s’aprofita l’actualització del model per 
establir l’obligació de presentar la declaració per via tele-
màtica als subjectes que tinguin la consideració de gran 
empresa, per la qual cosa, tenint en compte els canvis 
assenyalats en aquest i en els paràgrafs anteriors, s’ha 
considerat oportú modificar el seu disseny i contingut per 
dotar-lo de més claredat i senzillesa.

Així mateix, es traslladen determinades funcions per a 
la gestió del model esmentat, en un principi assumides 
pel Departament de Duanes i Impostos Especials de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, a l’òrgan terri-
torial competent de l’Administració tributària, amb la fina-
litat de millorar el servei proporcionat al subjecte passiu, 
sense detriment d’un control i una gestió òptims de les 
operacions esmentades.

D’altra banda, en relació amb els procediments que 
s’han de seguir en l’admissió i la tramitació del model 
380, la present Ordre fa referència a altres instruccions, ja 
siguin específiques del model 380 o comunes per a altres 
declaracions, sense que aquestes referències suposin una 
novetat en si mateixes. Així succeeix, en particular, amb la 
indicació dels terminis i períodes de liquidació, que regula 
l’article 73.3 del Reglament de l’impost sobre el valor afe-
git, ja ressenyat; les instruccions relatives a la presentació 
per mitjans telemàtics; o el que concerneix la cancel·lació 
del deute tributari per qualsevol forma d’extinció admesa 
per la normativa tributària, diferent del pagament de la 
quota per ingressar.

Respecte de la col·laboració externa en el desenvolu-
pament de les relacions telemàtiques, regulada pel Reial 
decret 1377/2002, de 20 de desembre, pel qual es des-
plega la col·laboració social en la gestió dels tributs per a 
la presentació telemàtica de declaracions, comunicacions 
i altres documents tributaris («Butlletí Oficial de l’Estat» 
del 21), se subratlla que l’Ordre HAC/1398/2003, de 27 de 
maig, per la qual s’estableixen els supòsits i les condi-
cions en què es pot fer efectiva la col·laboració social en 

la gestió dels tributs i s’estén aquesta expressament a la 
presentació telemàtica de determinats models de decla-
ració i altres documents tributaris («Butlletí Oficial de 
l’Estat» del 3 de juny), va autoritzar presentar per via 
telemàtica el model 380 en representació de terceres 
persones.

Per tot això, i tenint en compte el que disposen els 
articles 167.U de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 
l’impost sobre el valor afegit («Butlletí Oficial de l’Estat» 
del 29), i 71.4 i 73.3 del Reglament del dit impost, i el que 
disposa l’article 5.1 del Reial decret 553/2004, de 17 
d’abril, pel qual es reestructuren els departaments minis-
terials («Butlletí Oficial de l’Estat» del 18), en virtut del 
qual corresponen al ministre d’Economia i Hisenda les 
competències anteriorment atribuïdes al ministre d’Hi-
senda, així com les restants autoritzacions que tinc confe-
rides, disposo:

Primer. Aprovació del model 380.–S’aprova el model 
380 «Declaració liquidació. Operacions assimilades a les 
importacions de l’impost sobre el valor afegit», que figura 
com a annex I d’aquesta Ordre.

El model consta de dos exemplars:

Exemplar per a l’Administració.
Exemplar per al subjecte passiu.

Segon. Supòsits d’aplicació del model 380.–El model 
380 objecte de la present Ordre s’utilitza en la liquidació 
de les operacions assimilades a les importacions a què es 
refereix l’article 19 de la Llei de l’impost sobre el valor 
afegit.

Tercer. Deduccions de la quota.–En aplicació del 
que disposa l’article 73.3, paràgraf segon, del Regla-
ment de l’impost sobre el valor afegit, en la redacció 
que en fa el Reial decret 87/2005, de 31 de gener, les 
quotes de l’impost sobre el valor afegit per operacions 
assimilades a les importacions són deduïbles en el 
model que aprova la present Ordre, d’acord amb els 
requisits que estableix el capítol I del títol VIII de la Llei 
de l’impost.

Quart. Terminis i períodes per a la presentació i liqui-
dació de les operacions assimilades a les importa-
cions.–D’acord amb el que estableix l’article 73.3 del 
Reglament de l’impost sobre el valor afegit, en relació 
amb l’article 71.4 del mateix Reglament, els períodes i 
terminis són els assenyalats a continuació:

a) Les operacions definides en els números 1r, 2n i 3r 
de l’article 19 de la Llei 37/1992, de l’impost sobre el valor 
afegit (clau A1 en les instruccions que figuren a l’annex I 
de la present Ordre), realitzades durant l’any natural, 
s’han d’incloure en una declaració liquidació que s’ha de 
presentar dins els trenta primers dies naturals del mes de 
gener de l’any següent.

b) Les operacions definides al número 4t de l’es-
mentat article 19 (clau A2 de les instruccions) produïdes 
en cada trimestre natural s’han d’incloure en una decla-
ració liquidació que s’ha de presentar durant els vint 
primers dies naturals del mes següent, excepte la corres-
ponent al quart trimestre, que s’ha de presentar durant 
els trenta primers dies naturals del mes de gener de 
l’any següent.

c) Les operacions definides al número 5è del resse-
nyat article 19 (claus A3 a A8 de les instruccions) realitza-
des en els períodes de liquidació mensual o trimestral que 
escaiguin, d’acord amb el que disposa l’article 71.3 del 
Reglament de l’impost sobre el valor afegit, s’han d’in-
cloure en una declaració liquidació que s’ha de presentar 
durant els vint primers dies naturals del mes següent, 
amb les excepcions següents:
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1. La corresponent al període de liquidació del mes 
de juliol, que s’ha de presentar durant el mes d’agost i els 
vint primers dies naturals del mes de setembre immedia-
tament posteriors.

2. La corresponent a l’últim període de l’any, que 
s’ha de presentar durant els trenta primers dies naturals 
del mes de gener de l’any següent.

Cinquè. Ingrés de la quota.–En els casos en què 
resulti de les operacions de liquidació una quota per 
ingressar, el declarant s’ha de posar en contacte amb 
qualsevol entitat de dipòsit situada en territori espanyol 
que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptadora, 
en els termes que estableix el Reglament general de 
recaptació, per via telemàtica o anant a les seves oficines, 
per efectuar l’ingrés corresponent i facilitar-li les dades 
següents:

– NIF del subjecte passiu (9 caràcters).
– Exercici fiscal (2 últims dígits).
– Període: 2 caràcters.

• 0A. Per a les declaracions anuals.
• 1T, 2T, 3T, 4T. Per a declaracions trimestrals.
• 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12. Per a 

declaracions mensuals.

– Declaració que s’ha de presentar: model 380.
– Tipus d’autoliquidació: I Ingrés.
– Import per ingressar (ha de ser superior a zero).

L’entitat col·laboradora, una vegada comptabilitzat 
l’import, assigna un número de referència complet (NRC) 
que es genera informàticament mitjançant un sistema 
criptogràfic que relaciona de forma unívoca l’NRC amb 
l’import per ingressar, i, a continuació, remet o lliura, 
segons la forma de transmissió de les dades, un rebut que 
conté, com a mínim, les dades assenyalades a l’annex II 
d’aquesta Ordre.

No obstant això, quan l’interessat sol·licita ajorna-
ment o fraccionament o opta per sol·licitar la compensa-
ció del deute, se segueixen els procediments establerts a 
la seva normativa específica.

Sisè. Lloc i terminis de presentació en suport paper.
1. La declaració s’ha de presentar a les dependències 

provincials de Duanes i Impostos Especials en la demar-
cació de les quals s’hagin efectuat les operacions assimi-
lades a les importacions incloses en la declaració liquida-
ció. Les dependències d’Algesires, Cartagena, Gijón, Jerez 
i Vigo també són competents per admetre el model 380 
quan les operacions hagin tingut lloc en el seu àmbit ter-
ritorial.

D’altra banda, quan es tracta d’operacions de les que 
defineix l’apartat quart, lletres a) i b) d’aquesta Ordre, 
claus A1 i A2 de les instruccions, l’esmentada oficina és la 
dependència corresponent al domicili fiscal del subjecte 
passiu.

2. La declaració s’ha de presentar dins dels terminis 
que assenyalen l’article 73.3 del Reglament de l’impost 
sobre el valor afegit i l’apartat quart d’aquesta Ordre.

3. En els casos en què la liquidació doni com a resul-
tat una quota per ingressar, s’ha de presentar conjunta-
ment amb la declaració el corresponent justificant de 
pagament d’acord amb les dades consignades a l’annex 
II, en els termes a què es refereix l’apartat cinquè ante-
rior.

4. Sense perjudici del que disposa l’apartat vuitè 
d’aquesta Ordre, quan s’hagin realitzat operacions en 
diversos punts del territori d’aplicació de l’impost s’ha de 
presentar una declaració liquidació en cada dependència 
de Duanes.

Setè. Presentació per mitjans telemàtics.

1. El model 380 es pot presentar per via telemàtica 
en els terminis que estableixen l’article 73 del Reglament 
de l’impost sobre el valor afegit i l’apartat quart d’aquesta 
Ordre. Amb caràcter general, s’han de seguir les normes 
que conté l’Ordre EHA/3212/2004, de 30 de setembre, per 
la qual s’estableixen les condicions generals i el procedi-
ment per a la presentació telemàtica per Internet de les 
declaracions corresponents als models 308, 309, 341, 370, 
371, 430 i 480 («Butlletí Oficial de l’Estat» de 8 d’octubre).

No obstant això, quan l’obligat al pagament sol·liciti 
ajornament o fraccionament del deute, s’ha de seguir el 
procediment que estableix l’Ordre del Ministeri d’Hisenda 
de 21 de desembre de 2000, per la qual s’estableixen les 
condicions generals i el procediment per a la presentació 
telemàtica per Internet de les declaracions corresponents 
als models 117, 123, 124, 126, 128, 216, 131, 310, 311, 193, 
198, 296 i 345 («Butlletí Oficial de l’Estat» de 28 de desem-
bre).

La presentació per via telemàtica és obligatòria per a 
les empreses a què es refereix l’article 71.3 del Reglament 
de l’impost sobre el valor afegit, el volum d’operacions de 
les quals, calculat d’acord amb el que disposa l’article 121 
de la Llei de l’impost, hagi excedit durant l’any immedia-
tament anterior els 6.010.121,04 euros, qualificades de 
grans empreses.

El declarant ha de consignar i transmetre les dades 
fiscals del formulari disponible a la pàgina web de 
l’Agència Tributària (www.agenciatributaria.es), ajusta-
des al contingut del model que aprova la present 
Ordre.

2. En els supòsits en què es detectin anomalies o 
deficiències de tipus formal en la transmissió telemàtica 
de declaracions, el mateix sistema ho comunica al decla-
rant, mitjançant els corresponents missatges d’error, per-
què procedeixi a esmenar-les.

3. Quan el resultat de la liquidació és per ingressar, 
la transmissió telemàtica de la declaració liquidació s’ha 
de fer en la mateixa data en què s’efectuï l’ingrés. Amb 
tot, si hi ha dificultats tècniques que impedeixen efectuar 
la transmissió telemàtica de la declaració liquidació en 
l’esmentada data, es pot dur a terme fins al segon dia 
hàbil següent al de l’ingrés.

Vuitè. Declaració liquidació centralitzada.

1. La declaració liquidació centralitzada a què es 
refereix la lletra c) de l’apartat 3 de l’article 73 del Regla-
ment de l’impost sobre el valor afegit la poden presentar, 
o bé els subjectes passius dels quals la base imposable de 
les operacions assimilades a les importacions realitzades 
durant l’any natural precedent hagi superat 1.500.000 
euros, o bé els subjectes passius que, sense complir 
aquesta condició, ho sol·licitin i sigui autoritzat pel Depar-
tament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Esta-
tal d’Administració Tributària.

Aquesta declaració engloba el total d’operacions per a 
un mateix període, amb independència del lloc de la seva 
realització, sempre que aquest sigui en el territori d’apli-
cació de l’impost, sota les condicions que estableix l’es-
mentat article 73.3.c).

2. La presentació de la declaració liquidació centra-
litzada s’ha de fer per mitjans telemàtics segons el proce-
diment que estableix l’Ordre EHA/3212/2004, de 30 de 
setembre, o, si l’interessat sol·licita ajornament o fraccio-
nament del pagament, l’Ordre del Ministeri d’Hisenda 21 
de desembre de 2000, esmentades al punt 1 de l’apartat 
setè anterior.

En la transmissió telemàtica de les dades de la decla-
ració, el subjecte passiu ha d’indicar el codi de la Duana 
corresponent al seu domicili fiscal, així com els codis dels 
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establiments afectats juntament amb les bases imposa-
bles, tipus aplicables i quotes corresponents a cadascun 
d’aquests.

3. Les altres qüestions relacionades amb la presen-
tació, no previstes en el present apartat, es regulen 
segons el que disposen els apartats precedents.

Disposició derogatòria única.

Queda derogada l’Ordre de 20 de gener de 1999, així 
com qualsevol altra norma del mateix rang o inferior a la 
present Ordre que s’hi oposi.

Disposició final única.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i és aplicable a les 
operacions realitzades a partir de l’1 d’abril de 2005.

Madrid, 11 de maig de 2005.

SOLBES MIRA

Srs. Director General de l’Agència Estatal d’Administra-
ció Tributària i Director General de Tributs. 
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 ANNEX II

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

Data de l’operació:

Codi entitat i sucursal: XXXXXXXX.
Concepte: 380.
Exercici: NNNN.
Període:

Si la declaració és anual: 0A.
Si és trimestral: NT.
Si és mensual: NN.
Identificació del compte de càrrec (CCC):

(Quan l’ingrés és 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:
Llegenda: «Aquest rebut té els efectes alliberadors 

envers el Tresor Públic assenyalats en el Reglament gene-
ral de recaptació».

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

CAP DE L’ESTAT
 7873 LLEI 7/2005, de 13 de maig, per la qual es crea 

el Consell General de Col·legis Oficials de Psi-
còlegs. («BOE» 115, de 14-5-2005.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei. Sapi-
gueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent 
i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professio-
nals, modificada per les lleis 74/1978, de 26 de desembre, 
i 7/1997, de 14 d’abril, estableix en l’article 4.4 que quan 
estiguin constituïts diversos col·legis de la mateixa pro-
fessió d’àmbit inferior al nacional hi ha d’haver un Consell 
General, per a la creació del qual cal una llei de l’Estat, 
segons el que preveu l’article 15.3 de la Llei 12/1983, de 14 
d’octubre, del procés autonòmic.

Aquesta situació es produeix en relació amb els col-
legis oficials de psicòlegs, atès que el Col·legi Oficial 
d’àmbit nacional es va crear per la Llei 43/1979, de 31 de 
desembre, i s’han creat successivament els col·legis pro-
fessionals corresponents a diferents comunitats autòno-
mes i a les ciutats de Ceuta i Melilla.

Article 1. Creació del Consell General.

Es crea el Consell General de Col·legis Oficials de Psi-
còlegs com a corporació de dret públic, que té personali-
tat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels 
seus fins d’acord amb la llei.

Article 2. Relacions amb l’Administració General de 
l’Estat.

El Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs es 
relaciona amb l’Administració General de l’Estat a través 
del Ministeri d’Educació i Ciència, sense perjudici de 
poder fer-ho també a través d’un altre departament minis-
terial per raó de la matèria de què es tracti.

Disposició transitòria primera. Comissió Gestora.

1. En el termini de dos mesos des de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, s’ha de constituir una comissió ges-
tora composta per un representant de cadascun dels col-
legis oficials de psicòlegs actualment existents.

2. La Comissió Gestora ha d’elaborar en el termini 
de sis mesos, a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, uns estatuts provisionals reguladors dels òrgans de 
govern del Consell General de Col·legis Oficials de Psicò-
legs, en què s’han d’incloure les normes de constitució i 
funcionament dels òrgans esmentats, amb determinació 
expressa de la competència independent, encara que 
coordinada, de cadascun d’aquests òrgans.

3. Els Estatuts provisionals s’han de remetre al 
Ministeri d’Educació i Ciència, el qual n’ha de verificar 
l’adequació a la legalitat i n’ha d’ordenar, si s’escau, la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Disposició transitòria segona. Constitució del Consell 
General de Col·legis Oficials de Psicòlegs.

1. El Consell General de Col·legis Oficials de Psicò-
legs queda formalment constituït i adquireix personalitat 
jurídica i plena capacitat d’obrar en el moment en què es 
constitueixin els seus òrgans de govern, d’acord amb el 
que preveuen els Estatuts provisionals a què es refereix la 
disposició transitòria primera.

2. En el termini d’un any des de la constitució,  el 
Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs ha 
d’elaborar els seus Estatuts definitius, previstos en l’arti-
cle 6.2 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis pro-
fessionals, els quals s’han de sotmetre a l’aprovació del 
Govern a través del ministre d’Educació i Ciència.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 13 de maig de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 7874 CORRECCIÓ d’errades de la Llei 4/2004, de 29 
de desembre, de modificació de taxes i de 
beneficis fiscals d’esdeveniments d’interès 
públic excepcional. («BOE» 115, de 14-5-2005.)

Havent observat errades en el text de la Llei 4/2004, de 
29 de desembre, de modificació de taxes i de beneficis 
fiscals d’esdeveniments d’interès públic excepcional, 
publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 314, de 
30 de desembre de 2004, i en el suplement en català 


