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Article 1. Pròrroga del termini per a resoldre i notificar
els procediments de concessió d’indemnitzacions
establertes pel Decret 288/2000, de 31 d’agost.

El termini màxim per a resoldre i notificar els pro-
cediments de concessió d’indemnitzacions establertes
pel Decret 288/2000, de 31 d’agost, pel qual s’esta-
bleixen els requisits per regular les indemnitzacions de
les persones incloses en els supòsits previstos per la
Llei 46/1977, de 15 d’octubre, d’amnistia, i excloses
dels beneficis de la disposició addicional divuitena dels
pressupostos generals de l’Estat per als períodes 1990
i 1992 és de tres anys, a comptar de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei.

Article 2. Nou termini de presentació de so�icituds d’in-
demnització a l’empara del Decret 288/2000, de 31
d’agost.

1. S’obre un nou termini de presentació de so�i-
cituds d’indemnització a l’empara del Decret 288/2000,
de 31 d’agost, per a totes les persones interessades
que van presentar la so�icitud fora del termini establert
per la base reguladora 3.3 del Decret esmentat, i també
per a altres persones interessades que no ho van fer,
però que compleixen els requisits establerts per l’article 2
del mateix Decret.

2. El nou termini per a presentar les so�icituds,
juntament amb la documentació exigida pel Decret
288/2000, de 31 d’agost, en el cas que ja no sigui
en poder de l’Administració actuant, és de sis mesos
des de la publicació d’aquesta Llei en el «Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya».

3. Per a exercir el dret establert per l’apartat 1, cal
adjuntar a la so�icitud una còpia de la so�icitud pre-
sentada anteriorment, en el cas que aquesta hagués estat
extemporània, o bé una declaració escrita de no haver-la
presentada amb anterioritat.

4. Les indemnitzacions només poden ésser conce-
dides una sola vegada pel mateix supòsit de fet. Per
tant, no poden exercir aquest dret les persones que ja
tenen presentada una so�icitud, admesa a tràmit i actual-
ment en procés de tramitació, o bé que ja ha estat resolta,
o resolta i abonada.

5. Als efectes del corresponent reconeixement de
les obligacions, es pot ampliar, si escau, el crèdit pres-
supostari destinat al pagament de les indemnitzacions
de les persones incloses en els supòsits establerts per
la Llei 46/1977.

Disposició final.

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia d’haver estat
publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya».

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.

Palau de la Generalitat, 29 de novembre de 2001.

JORDI PUJOL,

President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 3525,
de 30 de novembre de 2001)

MINISTERI D’HISENDA
24742 RESOLUCIÓ d’11 de desembre de 2001, de

la Direcció General de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària, per la qual es regula
la presentació per via telemàtica de recursos
de reposició i altres so�icituds de caràcter tri-
butari. («BOE» 311, de 28-12-2001.)

L’Agència Estatal d’Administració Tributària, dins de
la vocació de servei públic a què respon des de la seva
creació, ha establert com un dels pilars vertebradors de
la seva actuació l’ús de les més modernes tecnologies
que articulen la societat de la informació en els pro-
cediments que gestiona i, en general, en les comuni-
cacions amb els contribuents.

D’aquesta manera es dóna compliment al que esta-
bleix l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, pel qual s’insta les
administracions perquè promoguin la incorporació de
tècniques o mitjans electrònics, informàtics i telemàtics
en desenvolupament de la seva activitat i en l’exercici
de les seves competències. Particularment, disposa que
els programes i les aplicacions electrònics, informàtics
i telemàtics que hagin d’utilitzar les administracions
públiques per a l’exercici de les seves potestats han de
ser prèviament aprovats per l’òrgan competent, que ha
de difondre públicament les seves característiques.

En desplegament d’aquest precepte legal s’ha dictat
el Reial decret 263/1996, de 16 de febrer, pel qual
es regula la utilització de tècniques electròniques, infor-
màtiques i telemàtiques per part de l’Administració Gene-
ral de l’Estat; així mateix, és aplicable a les entitats de
dret públic vinculades o dependents d’aquella quan exer-
ceixin potestats administratives, en l’exercici de les seves
competències i en desenvolupament de les seves acti-
vitats, així com en les seves relacions internes o externes.
En particular, l’article 4 admet que s’utilitzin en la ini-
ciació, la tramitació i l’acabament dels procediments
administratius, i els articles 5 i 9 disposen que els pro-
grames i les aplicacions que efectuïn tractament d’in-
formació el resultat del qual sigui utilitzat pels òrgans
i les entitats de l’àmbit de l’Administració General de
l’Estat per a l’exercici de les potestats que tenen atri-
buïdes, han de ser objecte d’aprovació i difusió pública,
mitjançant resolució de l’òrgan administratiu que tingui
atribuïda la competència per resoldre el procediment,
i és objecte de publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Aquesta Resolució no solament regula, en l’àmbit tri-
butari, la presentació per Internet de recursos de repo-
sició contra un gran nombre d’actes, sinó que aquesta
possibilitat també s’amplia a altres modalitats de so�i-
citud. D’altra banda, com que la competència en aques-
tes matèries correspon en cada cas a òrgans diversos,
es fa necessari que la Resolució sigui dictada pel superior
jeràrquic comú, és a dir, pel director general de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària.

La presentació per via telemàtica de les so�icituds
que recull aquesta Resolució reuneix els requisits de
seguretat que garanteixen la seva autenticitat, integrada
per la constància de la identitat fidedigna de remitent
i destinatari, la integritat del document (la seva no alte-
ració), la confidencialitat o no intercepció del document
i la data de la comunicació.

A aquests efectes, el mitjà elegit per l’Agència Tri-
butària per atorgar a la presentació de les so�icituds
la seguretat requerida és la firma electrònica avançada,
basada en la utilització del certificat d’usuari X.509.V3,
classe 2, expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda
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i Timbre-Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM), que asse-
gura tant la identitat dels qui intervenen en la comu-
nicació com la seva integritat, i detecta qualsevol mani-
pulació o modificació d’aquesta. Així mateix, s’hi ha afegit
el xifratge del document per aconseguir el requisit de
la confidencialitat.

La utilització d’aquesta classe de certificats en la pre-
sentació telemàtica de les so�icituds, que es preveuen
en aquesta Resolució, és possible a l’empara del que
disposa l’Ordre de 24 d’abril de 2000, per la qual es
regulen les condicions generals i el procediment per a
la presentació telemàtica de declaracions de l’impost
sobre la renda de les persones físiques, que en el punt 12
de l’annex VI assenyala que, a més de servir per a la
presentació telemàtica de declaracions, aquests certi-
ficats es poden utilitzar per efectuar altres comunicacions
telemàtiques amb l’Administració Tributària quan aques-
ta ho admeti.

En virtut d’això, disposo:
Primer. Objecte.—Aquesta Resolució té per objecte

aprovar els programes i les aplicacions que efectuïn el
tractament de la informació necessari per articular la
presentació per mitjans telemàtics de les so�icituds que
esmenta l’apartat segon d’aquesta Resolució.

Segon. Àmbit d’aplicació.—Aquesta Resolució és
aplicable:

1r A la presentació telemàtica del recurs de reposició
regulat en els articles 160 a 162 de la Llei 230/1963,
de 28 de desembre, general tributària, desplegat al Reial
decret 2244/1979, de 7 de setembre, pel qual es regla-
menta el recurs de reposició previ a l’economicoadmi-
nistratiu contra els actes als quals es refereix l’apartat
quart.4t d’aquesta Resolució, a excepció de les autoli-
quidacions, sempre que sigui interposat pel subjecte pas-
siu o, si s’escau, els responsables dels tributs, per qual-
sevol altra persona els interessos legítims de la qual resul-
tin afectats per l’acte administratiu de gestió, o pel repre-
sentant de qualsevol dels anteriors.

2n A la presentació telemàtica de so�icituds de
devolució d’ingressos indeguts i de rectificació de decla-
racions liquidacions o autoliquidacions, matèries que
regula l’article 155 de la Llei 230/1963, de 28 de desem-
bre, general tributària, desplegat pel Reial decret
1163/1990, de 21 de setembre, pel qual es regula el
procediment per a la realització de devolucions d’ingres-
sos indeguts de naturalesa tributària.

3r A la so�icitud d’iniciació del procediment de rec-
tificació d’errors materials, de fet o aritmètics, regulat
en l’article 156 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre,
general tributària.

Tercer. Condicions generals.
1. La utilització de la via telemàtica per presentar

les so�icituds que empara aquesta Resolució està sub-
jecta a les condicions següents:

1r L’interessat so�icitant i, si s’escau, el seu repre-
sentant han de disposar de número d’identificació fiscal
(NIF).

2n Així mateix, les persones esmentades en el
número anterior han de tenir insta�at als seus navega-
dors respectius un certificat d’usuari X.509.V3 expedit
per la FNMT-RCM a l’empara de la normativa tributària.

2. En els casos en què es detectin anomalies de
tipus tècnic en la transmissió telemàtica de la so�icitud,
aquesta circumstància l’ha de posar en coneixement del
presentador el mateix sistema mitjançant els missatges
d’error corresponents perquè procedeixi a esmenar-les.

3. No s’admet la presentació telemàtica de so�ici-
tuds quan el certificat d’usuari utilitzat hagi perdut la
vigència o la titularitat no coincideixi amb la identificació
del presentador.

4. En cap cas la presentació telemàtica dels recur-
sos o les so�icituds a què es refereix aquesta Resolució
no implica l’ampliació dels terminis que estableix l’or-
denament jurídic en cada cas.

Quart. Presentació telemàtica de recursos i altres
so�icituds.—Poden presentar per via telemàtica les so�i-
cituds que preveu aquesta Resolució:

Un o dos interessats persones físiques, actuant per-
sonalment o a través d’un representant voluntari. El repre-
sentant voluntari ha de ser únic fins i tot en el cas que
hi hagi dos interessats que interposin la so�icitud.

Una persona jurídica actuant a través del seu repre-
sentant legal o a través d’un representant voluntari.

El so�icitant o, si s’escau, el seu representant, s’ha
de posar en comunicació amb l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària, a través d’Internet o de qualsevol
altra via equivalent que permeti la connexió, a l’adreça
https://aeat.es, i ha de procedir de la manera següent:

1r Ha d’elegir l’opció: «Recursos i reclamacions».
2n Ha de seleccionar l’opció: «Recursos de reposició

i altres so�icituds/Presentació de so�icituds», en la qual
apareix una sèrie d’instruccions generals per emplenar
la so�icitud.

3r A continuació, ha de seleccionar el tipus de so�i-
citud que es vol presentar, si bé la qualificació no és
obligatòria. Les opcions són:

Recurs de reposició.
So�icitud de devolució d’ingressos indeguts.
Rectificació d’autoliquidacions.
Procediment de rectificació d’errors materials, de fet

o aritmètics.
So�icituds sense qualificar.

4t S’ha de seleccionar el tipus d’acte o l’actuació
entre els que es mostrin en funció del tipus de so�icitud
seleccionada. Les opcions són:

Liquidacions provisionals.
Liquidacions derivades d’actes.
Sancions tributàries.
Recàrrec fora de termini.
Liquidacions d’interessos.
Provisió de constrenyiment.
Altres liquidacions practicades per l’Administració.
Autoliquidacions.

5è En funció de l’opció elegida al pas anterior, ha
d’emplenar les dades incloses en el formulari que apareix
a la pantalla.

Les a�egacions es poden incorporar a través de la
recuperació d’un fitxer en format HTML o crear-lo en
el mateix moment de la interposició. Si es vol aportar
documentació annexa a la so�icitud, l’interessat o el seu
representant ho ha de fer en qualsevol dels registres
que preveu la norma administrativa. A la documentació
s’ha d’indicar el codi electrònic a què es refereix el núme-
ro 8è d’aquest apartat.

Una vegada introduïdes totes les dades, si són vali-
dades d’acord amb l’aplicació informàtica, s’ha de mos-
trar l’escrit de presentació de la so�icitud. En cas contrari,
s’han d’indicar els errors perquè l’interessat o, si s’escau,
el seu representant procedeixi a esmenar-los.

6è Ha de seleccionar un certificat d’usuari X.509.V3
expedit per la FNMT-RCM, prèviament insta�at al nave-
gador per generar la firma digital. El certificat d’usuari
requerit és:

Si el so�icitant és una persona física, el certificat del
mateix so�icitant o el del seu representant voluntari.

Si el so�icitant és una persona jurídica, el certificat
expedit a nom seu o el d’altres representants voluntaris.
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7è Ha de transmetre a l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària l’escrit de presentació de la so�icitud
amb la firma digital.

8è Si la so�icitud és acceptada, l’Agència Estatal
d’Administració Tributària li retorna en pantalla l’escrit
de presentació de la so�icitud validat amb un codi elec-
trònic de 16 caràcters, a més de la data i l’hora de
presentació.

Així mateix, si la so�icitud es va presentar a través
d’un representant voluntari, tant en l’àmbit de les per-
sones físiques com jurídiques, l’aplicació assenyala, mit-
jançant un missatge, la necessitat que en el termini dels
deu dies següents a la presentació de la so�icitud s’a-
crediti la representació a favor d’aquell. En cas que no
s’atengui aquest missatge, s’efectuen els requeriments
que siguin procedents per les vies ordinàries.

9è El so�icitant o, si s’escau, el seu representant,
ha d’imprimir i conservar l’escrit de presentació de la
so�icitud una vegada acceptat i validat amb el codi elec-
trònic corresponent. Així mateix, pot consultar la pre-
sentació efectuada a l’adreça https://aeat.es, seleccio-
nant el certificat d’usuari corresponent, a través de l’op-
ció «Consulta de presentació de so�icituds», en la qual
es pot tornar a obtenir l’escrit de presentació tal com
es va mostrar quan es va presentar la so�icitud.

Cinquè. Registre electrònic.

1. Tots els documents electrònics enviats a l’Agèn-
cia Tributària a la qual es refereix aquesta Resolució es
registren, i a cada un dels assentaments que es portin
a terme es deixa constància, almenys, de les dades
següents:

Número de registre.
Epígraf expressiu de la naturalesa del document.
Data i hora de presentació.
Identificació de l’interessat i, si s’escau, del seu repre-

sentant.
Identificació de l’òrgan al qual es dirigeix el document

electrònic.

2. Una vegada registrats els documents, es cursen
sense dilació als òrgans administratius competents per
mitjans informàtics.

3. Correspon al Departament d’Informàtica Tributà-
ria la programació i supervisió del sistema d’informació
per al seu funcionament correcte i per a la devolució
dels documents presentats amb el seu codi electrònic
de validació i la indicació de la data i l’hora de pre-
sentació.

Sisè. Conservació dels documents electrònics i
incorporació a l’expedient de recurs.—L’Agència Estatal
d’Administració Tributària ha d’establir els mecanismes
adequats per conservar les so�icituds fetes per via tele-
màtica, que garanteixin la integritat, l’autenticitat, la qua-
litat, protecció i la conservació dels documents emma-
gatzemats, d’acord amb l’article 8.4 del Reial decret
263/1996, de 16 de febrer.

Setè. Conceptes i definicions.—Als efectes d’aques-
ta Resolució, s’entén:

«HTTPS» Hyper Text Transfer Protocol Secure: varia-
ció del protocol de transferència d’hipertext utilitzat per
enviar les pàgines web i que proporciona seguretat SSL
per a transaccions en línia a través de World Wide Web
(www).

«HTML» Hyper Text Markup Language: llenguatge d’e-
tiquetes d’hipertext. Sistema per crear i dissenyar els
documents hipertext a la World Wide Web.

La resta de conceptes i definicions relatius a la uti-
lització de tècniques telemàtiques en els procediments
a què es refereix aquesta Resolució són els recollits a

l’annex V de l’Ordre de 24 d’abril de 2000 per la qual
s’estableixen les condicions generals i el procediment
per a la presentació telemàtica de declaracions de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques.

Vuitè. Entrada en vigor.—Aquesta Resolució entra
en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació en
el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 11 de desembre de 2001.—El director gene-
ral, Salvador Ruiz Gallud.

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

24746 REIAL DECRET 1377/2001, de 7 de desem-
bre, pel qual es modifica el Reial decret
1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s’es-
tableix un sistema d’identificació i registre dels
animals de l’espècie bovina. («BOE» 311,
de 28-12-2001.)

El Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel
qual s’estableix un sistema d’identificació i registre dels
animals de l’espècie bovina, modificat pel Reial decret
197/2000, d’11 de febrer, té per objecte establir les
bases de l’esmentat sistema d’identificació que s’aplica
des de l’1 de gener de 1998. Per la seva part, en l’àmbit
comunitari, s’ha adoptat el Reglament (CE) 1760/2000
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juliol,
que estableix un sistema d’identificació i registre dels
animals de l’espècie bovina i relatiu a l’etiquetatge de
la carn de vacum i dels productes a base de carn de
vacum, i pel qual es deroga el Reglament (CE) 820/1997
del Consell, normativa que han desplegat els reglaments
comunitaris que estableixen les modalitats d’aplicació
d’aquest.

Aquest Reial decret modifica determinats aspectes
del Reial decret 1980/1998, a fi d’adaptar-los als canvis
realitzats en les disposicions comunitàries aplicables del
Reglament (CE) 1760/2000, respecte als controls que
s’han d’efectuar en el marc del sistema d’identificació
i registre dels animals de l’espècie bovina, així com pel
que fa als toros destinats a manifestacions culturals i
esportives.

Així mateix, es fa necessari incloure Ceuta i Melilla
a continuació de les comunitats autònomes que es deta-
llen a l’annex 1 contingut al Reial decret 1980/1998.

D’altra banda, és necessari actualitzar els models de
document d’identificació de bovins i de passaport que
figuren als annexos 2 i 3 del Reial decret esmentat, en
vista de l’experiència adquirida i de les noves necessitats
en matèria de rastrejabilitat dels animals.

Finalment sembla oportú procedir a alguna rectificació
d’errors materials que conté el Reial decret 197/2000.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.13a i 16a de la Constitució, que
reserva a l’Estat les competències en matèria de bases
i coordinació de la planificació general de l’activitat eco-
nòmica i de bases i coordinació general de la sanitat,
respectivament.

En l’elaboració d’aquesta disposició, han estat con-
sultades les comunitats autònomes i els sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la
reunió del dia 7 de desembre de 2001,


