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MINISTERI D’HISENDA
2308 ORDRE HAC/157/2003, de 30 de gener,

per la qual s’eleva el límit exempt de l’obli-
gació d’aportar garantia en les so�icituds d’a-
jornament o fraccionament a 6.000 euros.
(«BOE» 31, de 5-2-2003.)

L’Ordre de 17 d’abril de 1991 («Butlletí Oficial de
l’Estat» del 29), a l’empara del que disposa l’article 61.4
lletra a) de la Llei general tributària, desplegat per l’ar-
ticle 53.5 del Reglament general de recaptació aprovat
pel Reial decret 1684/1990, de 20 de desembre («But-
lletí Oficial de l’Estat» de 3 de gener de 1991), va fixar
la quantia dels deutes per a l’ajornament o fraccionament
dels quals no era exigible cap garantia en 500.000
pessetes.

Posteriorment l’Ordre ministerial de 10 de desembre
de 1998 («Butlletí Oficial de l’Estat» del 22), que va dero-
gar l’Ordre anteriorment esmentada, va continuar man-
tenint l’equivalent a 3.005,06 euros com a límit exempt
de la prestació de garanties en relació amb aquells deu-
tes per al pagament dels quals se so�icités ajornament
o fraccionament. És evident, doncs, que el temps trans-
corregut fa necessària l’actualització de l’import, si es
vol continuar atenent la finalitat última de l’exempció
prevista, que no és només l’agilitació del procediment
de gestió d’aquestes so�icituds, sinó també l’atorgar faci-
litats al contribuent per al compliment dins el termini
de les seves obligacions tributàries, davant de dificultats
conjunturals de tresoreria.

Per una altra banda, l’impuls a la gestió automatitzada,
que en concordança amb el que disposa l’article 45 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, ha estat assumit i desenvolupat àmplia-
ment per l’Agència Estatal d’Administració Tributària,
mitjançant l’ús i l’aplicació de tècniques i mitjans elec-
trònics, informàtics i telemàtics en tots els procediments
tributaris que ho han permès, avançaria indubtablement
si es facilités a un important nombre de contribuents,
ampliant el límit exempt de garanties, la presentació tele-
màtica de les so�icituds d’ajornament i fraccionament
de pagament.

Considerant les raons exposades, i fent ús de les com-
petències conferides en virtut del que estableixen els
articles 61.4 de la Llei general tributària i 53.5 del Regla-
ment general de recaptació, disposo:

Primer. Àmbit d’aplicació.—La present Ordre és apli-
cable a les so�icituds d’ajornament i fraccionament de
pagament dels deutes tributaris gestionats per l’Agència
Estatal d’Administració Tributària, o la recaptació dels
quals en període executiu correspongui als seus òrgans
de recaptació, amb exclusió dels deutes als quals es
refereix el Reglament CEE 2913/1992, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el Codi duaner comunitari, que es regu-
len pel que disposa el Reglament esmentat.

Segon. Exempció de garanties.—No s’exigeixen
garanties per a les so�icituds d’ajornament i fracciona-
ment de pagament dels deutes als quals es refereix la
disposició anterior de la present Ordre, quan el seu
import en conjunt no passi de 6.000 euros i es trobin
tant en període voluntari com en període executiu de
pagament, sense perjudici del manteniment, en aquest
últim cas, de les traves existents sobre béns i drets del
deutor en el moment de la presentació de la so�icitud.

A efectes de la determinació de la quantia assenya-
lada, s’acumulen en el moment de la so�icitud tant els
deutes als quals es refereix la mateixa so�icitud com
qualssevol altres del mateix deutor per a les quals s’hagi

so�icitat i no resolt l’ajornament o fraccionament, així
com l’import dels venciments pendents d’ingrés dels deu-
tes ajornats o fraccionats, llevat que estiguin deguda-
ment garantits.

Tercer.—La presentació, tramitació i resolució de les
so�icituds d’ajornament i fraccionament a què es refereix
la present Ordre es pot fer per via telemàtica, en els
termes que a l’efecte estableixi la Direcció General de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària; són compe-
tents per resoldre els delegats d’aquesta.

Disposició transitòria.

Les so�icituds d’ajornament i fraccionament en tra-
mitació a l’entrada en vigor de la present Ordre es con-
tinuen regint pel que estableix la normativa vigent a la
data de presentació de la so�icitud corresponent.

Disposició derogatòria.

Queda derogat l’apartat vuitè de l’Ordre de 10 de
desembre de 1998 («Butlletí Oficial de l’Estat» del 22),
per la qual es despleguen determinats articles del Regla-
ment general de recaptació, sobre competències dels
òrgans de l’Agència Estatal d’Administració Tributària,
i es modifica l’Ordre de 2 de juny de 1994.

Disposició final.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 30 de gener de 2003.

MONTORO ROMERO

I�m. Sr. Director General de Tributs i I�m. Sr. Director
General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

COMUNITAT AUTÒNOMA
DE CATALUNYA

2409 LLEI 28/2002, de 30 de desembre, de creació
de l’Institut per al Desenvolupament i la pro-
moció de l’Alt Pirineu i Aran. («BOE» 32,
de 6-2-2003.)

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb
el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, promulgo la següent Llei 28/2002, de
30 de desembre, de creació de l’Institut per al Desen-
volupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran.

PREÀMBUL

Els territoris de l’Alt Pirineu (Alta Ribagorça, Alt Urgell,
Cerdanya, Pallars Jussà i Pallars Sobirà) i Aran cons-
titueixen una unitat territorial amb una especificitat prò-
pia. És per això que, a un seguit de necessitats -sanitàries;
de turisme de muntanya; agrícoles, ramaderes i forestals;
de comunicacions i infraestructures viàries; d’ensenya-
ment, i de millora de l’hàbitat rural, entre d’altres-, dife-
rents de les de la resta del país, cal respondre-hi, lògi-


