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i) La coordinació i supervisió del reconeixement i 
exigència d’abonament de les costes processals que es 
desenvolupin a les respectives advocacies provincials.

j) Rebre informació de les incidències més transcen-
dents que es plantegin, en el desenvolupament de la fun-
ció atribuïda per l’article 71.1. d) del Reglament del Servei 
Jurídic de l’Estat a les advocacies de l’Estat en l’Adminis-
tració perifèrica de l’Estat a la seva comunitat autònoma, 
als advocats de l’Estat-en cap de les advocacies de l’Estat 
a l’Administració perifèrica situades a la comunitat autò-
noma i fer a l’Advocacia General de l’Estat les propostes 
organitzatives que consideri convenients en relació amb 
els mitjans materials i el personal de suport de les dites 
advocacies, a proposta, o, si s’escau, amb coneixement 
de l’advocat de l’Estat-en cap de la província. En tot cas, li 
correspon el control i la coordinació de l’execució del pro-
jecte informàtic de l’Advocacia General de l’Estat a les 
advocacies de l’Estat provincials a la seva comunitat autò-
noma i del manteniment de la xarxa informàtica, i la coor-
dinació de la política de seus de les advocacies provincials 
situades en el territori de la comunitat autònoma i de la 
gestió del manteniment de les seves instal·lacions.

Article 5. Assistència a l’Advocacia General de l’Estat-
Direcció del Servei Jurídic de l’Estat.

1. Els advocats-en cap a les comunitats autònomes 
han d’assistir l’Advocacia General de l’Estat-Direcció del 
Servei Jurídic de l’Estat en la formació de criteris unitaris 
d’interpretació i actuació, resolució de consultes, elabora-
ció de circulars i instruccions i qualssevol altres de natu-
ralesa anàloga que l’advocat General de l’Estat estimi 
procedent sotmetre al seu coneixement i estudi.

2. A aquests efectes, i sense perjudici de la utilització 
d’altres mitjans, s’han de convocar reunions periòdiques 
de coordinació per l’Advocacia General de l’Estat-Direcció 
del Servei Jurídic de l’Estat.

Article 6. Unitats de suport.

1. De conformitat amb el que preveu l’article 19.2 del 
Reglament del Servei Jurídic de l’Estat, hi ha d’haver uni-
tats de suport de caràcter horitzontal i adscrites a les 
advocacies de l’Estat els caps de les quals desenvolupin 
les funcions previstes a la present Ordre, que n’assumei-
xin la gestió administrativa, de comunicació i d’informa-
ció, que donin resposta a les necessitats que es plantegin 
com a conseqüència de la coordinació i direcció dels 
assumptes que s’atribueixen als advocats de l’Estat-en 
cap a les comunitats autònomes.

2. Les funcions d’aquestes unitats de suport inclo-
uen el control de la documentació i informació relativa a 
assumptes supraprovincials i a assumptes objecte de 
coordinació per l’advocat de l’Estat-en cap a la comunitat 
autònoma i la gestió del material que això generi; la ges-
tió dels mecanismes de relació i comunicació amb l’Advo-
cacia General de l’Estat, les advocacies de l’Estat provinci-
als a la comunitat autònoma, i els òrgans administratius i 
judicials; la gestió de la coordinació i control del reconei-
xement i exigència de costes processals en el territori de 
la comunitat autònoma; així com les competències que 
deriven de la gestió de mitjans personals i materials per 
part de l’advocat de l’Estat-en cap a la comunitat autò-
noma que preveu aquesta Ordre: de manera destacada, 
l’execució del projecte informàtic de l’Advocacia de l’Estat 
i el manteniment de la xarxa informàtica de les advoca-
cies de l’Estat provincials, estudi i proposta sobre les 
necessitats d’efectius a la comunitat autònoma i el control 
de llicències i permisos per a l’exercici de les competèn-
cies de proposta de repartiment d’assumptes i redistribu-
ció d’efectius atribuïdes en aquesta Ordre a l’advocat de 

l’Estat-en cap a la comunitat autònoma, i estudi i proposta 
en relació amb les instal·lacions de les advocacies de l’Es-
tat provincials situades a la comunitat autònoma.

3. L’estructura d’aquestes unitats de suport s’ha de 
determinar a la relació de llocs de treball de l’Advocacia 
General de l’Estat i està en funció del nombre d’advoca-
cies de l’Estat en cada comunitat autònoma i del volum 
d’assumptes en aquelles.

Article 7. Desplegament.

L’Advocacia General de l’Estat-Direcció del Servei Jurí-
dic de l’Estat pot dictar totes les instruccions que siguin 
necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquesta 
Ordre.

Madrid, 21 de maig de 2007.–El ministre de Justícia, 
Mariano Fernández Bermejo

ANNEX

Atribucions de conformitat amb l’article 2.3

Advocats de l’Estat-en cap a:

Albacete.
Burgos.
Bilbao.
Màlaga.
Granada.
Càceres. 

MINISTERI 
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 10766 ORDRE EHA/1493/2007, de 28 de maig, per la qual 
es modifica l’annex de l’Ordre EHA/1136/2007, 
de 26 d’abril, per la qual es redueixen per al 
període impositiu 2006 els índexs de rendi-
ment net aplicables en el mètode d’estimació 
objectiva de l’impost sobre la renda de  les 
persones físiques per a les activitats agrícoles i 
ramaderes afectades per diverses circumstàn-
cies excepcionals. («BOE» 129, de 30-5-2007.)

L’Ordre EHA/1136/2007, de 26 d’abril, va aprovar, per al 
període impositiu de 2006, una reducció dels índexs de 
rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objec-
tiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
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’esmentada Ordre ministerial.

Amb posterioritat a la publicació de l’esmentada 
Ordre al «Butlletí Oficial de l’Estat», el Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació ha emès un nou informe en què 
es posa de manifest l’existència de situacions d’adversitat 
climàtica i altres circumstàncies excepcionals que al seu 
moment no es van tenir en compte, que fan necessari 
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modificar l’annex de l’esmentada Ordre EHA/1136/2007, 
per a determinats àmbits territorials i activitats de les 
comunitats autònomes d’Andalusia, Catalunya, Comuni-
tat Valenciana i Regió de Múrcia.

En virtut d’això, disposo:

Article 1. Modificació de l’annex de l’Ordre EHA/1136/2007, 
de 26 d’abril, per la qual es redueixen per al període 
impositiu 2006 els índexs de rendiment net aplicables 
en el mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques per a les activitats 
agrícoles i ramaderes afectades per diverses circums-
tàncies excepcionals.

L’annex de l’Ordre EHA/1136/2007, de 26 d’abril, queda 
modificat per a les comunitats autònomes següents:

1. Comunitat Autònoma d’Andalusia.

a) A la província de Còrdova, per a l’àmbit territorial 
dels termes municipals de la comarca de Los Pedroches, 
s’hi han d’incloure les següents activitats amb els 
següents índexs de rendiment net: 

Activitat Índex

Oví i cabrum de carn extensiu ........................ 0,29
Oví i cabrum de llet extensiu .......................... 0,26
Boví de carn extensiu ...................................... 0,18

 b) A la província de Granada, per a l’àmbit territorial 
dels termes municipals de les comarques de Baza, Guadix 
i Huéscar, s’hi han d’incloure les següents activitats amb 
els següents índexs de rendiment net: 

Activitat Índex

Oví i cabrum de carn extensiu ........................ 0,29
Oví i cabrum de llet extensiu .......................... 0,26

 c) Per a tots els termes municipals de la comunitat 
autònoma, s’hi ha d’incloure l’activitat de «productes hor-
tícoles» amb un índex de rendiment net del 0,27.

2. Comunitat Autònoma de Catalunya.

a) A la província de Lleida, s’hi han d’incloure:

Per a l’àmbit territorial de tots els termes municipals la 
comarca de l’Alta Ribagorça, s’hi han d’incloure les 
següents activitats amb els següents índexs de rendiment 
net: 

Activitat Índex

Boví de carn extensiu ...................................... 0,18
Boví de cria extensiu ....................................... 0,22
Oví i cabrum de carn extensiu ........................ 0,29
Oví i cabrum de llet extensiu .......................... 0,26
Farratges .......................................................... 0,18

 Per a l’àmbit territorial de tots els termes municipals la 
comarca de la Garrotxa, s’hi han d’incloure les següents 
activitats amb els següents índexs de rendiment net: 

Activitat Índex

Boví de carn extensiu ...................................... 0,18
Boví de cria extensiu ....................................... 0,22

 Per als termes municipals de Sarroca de Bellera, 
Senterada i la Torre de Cabdella, s’hi ha d’incloure l’activi-
tat de «boví de cria extensiu» amb un índex de rendiment 
net del 0,22.

b) Per a tots els termes municipals de la Comunitat 
Autònoma, s’hi ha d’incloure l’activitat de «productes 
hortícoles» amb un índex de rendiment net del 0,27.

3. Comunitat Valenciana.

Per a tots els termes municipals de la Comunitat Autò-
noma, s’hi ha d’incloure l’activitat de «productes hortíco-
les» amb un índex de rendiment net del 0,27.

4. Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

Per als termes municipals de les comarques Noroeste, 
Centro i Río Segura, s’ha de substituir l’activitat «fruits no 
cítrics (préssec)» per l’activitat «fruits no cítrics (préssec i 
albercoc)», i s’ha de mantenir el mateix índex de rendi-
ment net.

Per als termes municipals d’Águilas, Mazarrón, Lorca i 
Cartagena, s’ha de substituir en l’activitat de «productes 
hortícoles (tomàquet)» l’índex de rendiment net del 0,22 
pel del 0,18.

Per a tots els termes municipals de la Comunitat Autò-
noma, s’ha d’incloure l’activitat de «productes hortícoles» 
amb un índex de rendiment net del 0,27.

Article 2. Regularització per contribuents afectats.

Els contribuents afectats per la modificació aprovada 
per l’article 1 d’aquesta Ordre que hagin presentat la 
declaració del impost sobre la renda de les persones físi-
ques corresponent al 2006 poden regularitzar la seva situ-
ació presentant una sol·licitud de rectificació de la seva 
autoliquidació davant el delegat o l’administrador de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària competent per 
raó del domicili fiscal del contribuent, en els termes pre-
vistos a la disposició addicional tercera del Reial decret 
1163/1990, de 21 de setembre, pel qual es regula el proce-
diment per a la realització de devolucions d’ingressos 
indeguts de naturalesa tributària.

Aquestes sol·licituds de rectificació es poden presen-
tar a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de maig de 2007.–El vicepresident segon 
del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, Pedro Solbes 
Mira. 
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