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Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, o 24 de xaneiro de 2003.
JUAN CARLOS R.

O vicepresidente primeiro do Goberno
e ministro da Presidencia,
MARIANO RAJOY BREY

MINISTERIO DE FACENDA
2308 ORDE HAC/157/2003, do 30 de xaneiro,

pola que se eleva o límite exento da obriga
de achegar garantía nas solicitudes de apra-
zamento ou fraccionamento a 6.000 euros.
(«BOE» 31, do 5-2-2003.)

A Orde do 17 de abril de 1991 («Boletín Oficial del
Estado» do 29), ó abeiro do disposto no artigo 61.4
letra a) da Lei xeral tributaria, desenvolvido polo arti-
go 53.5 do Regulamento xeral de recadación aprobado
polo Real decreto 1684/1990, do 20 de decembro («Bo-
letín Oficial del Estado» do 3 de xaneiro de 1991), fixou
a contía das débedas para o aprazamento ou fraccio-
namento das cales non era esixible garantía ningunha,
en 500.000 pesetas.

Posteriormente, a Orde ministerial do 10 de decem-
bro de 1998 («Boletín Oficial del Estado» do 22), que
derrogou a orde anteriormente citada, seguiu mantendo
o equivalente a 3.005,06 euros como límite exento da
prestación de garantías en relación con aquelas débedas
para o pagamento das cales se solicitase aprazamento
ou fraccionamento. É, pois, evidente que o tempo trans-
corrido fai necesaria a actualización do dito importe, se
se quere seguir atendendo á finalidade última da exen-
ción prevista, que non é só a axilización do procedemento
de xestión de tales solicitudes, senón tamén o outorgar
facilidades ó contribuínte para o cumprimento en tempo
das súas obrigas tributarias, ante dificultades conxun-
turais de tesourería.

Por outra parte, o impulso á xestión automatizada,
que en concordancia co disposto no artigo 45 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento adminis-
trativo común, foi asumido e desenvolvido amplamente
pola Axencia Estatal de Administración Tributaria,
mediante o emprego e aplicación de técnicas e medios
electrónicos, informáticos e telemáticos en tódolos pro-
cedementos tributarios que así o permitiron, avanzaría
indubidablemente se se lle facilitase a un importante
número de contribuíntes, ampliando o límite exento de
garantías, a presentación telemática das solicitudes de
aprazamento e fraccionamento de pagamento.

Considerando as razóns expostas, e facendo uso das
competencias conferidas en virtude do establecido nos
artigos 61.4 da Lei xeral tributaria e 53.5 do Regula-
mento xeral de recadación, dispoño:

Primeiro. Ámbito de aplicación.—Esta orde será de
aplicación ás solicitudes de aprazamento e fracciona-
mento de pagamento das débedas tributarias xestiona-
das pola Axencia Estatal de Administración Tributaria,
ou a recadación das cales en período executivo lles
corresponda ós órganos de recadación desta, con exclu-
sión das débedas a que se refire o Regulamento CEE
2913/1992, do 12 de outubro, polo que se aproba o

Código aduaneiro comunitario, que se regularán polo
disposto no dito regulamento.

Segundo. Exención de garantías.—Non se esixirán
garantías para as solicitudes de aprazamento e fraccio-
namento de pagamento das débedas a que se refire
a disposición anterior da presente orde, cando o seu
importe en conxunto non exceda de 6.000 euros e se
encontren tanto en período voluntario como en período
executivo de pagamento, sen prexuízo do mantemento,
neste último caso, das trabas existentes sobre bens e
dereitos do debedor no momento da presentación da
solicitude.

Para efectos da determinación da contía sinalada acu-
mularanse no momento da solicitude, tanto as débedas
a que se refire a propia solicitude como calquera outra
do mesmo debedor para as que se solicitase e non se
resolvese o aprazamento ou fraccionamento, así como
o importe dos vencementos pendentes de ingreso das
débedas aprazadas ou fraccionadas, agás que estean
debidamente garantidas.

Terceiro.—A presentación, tramitación e resolución
das solicitudes de aprazamento e fraccionamento a que
se refire a presente orde poderá realizarse por vía tele-
mática, nos termos que para o efecto estableza a Direc-
ción Xeral da Axencia Estatal de Administración Tribu-
taria, sendo competentes para a súa resolución os dele-
gados desta.

Disposición transitoria.

As solicitudes de aprazamento e fraccionamento en
tramitación á entrada en vigor desta orde seguiranse
rexendo polo establecido na normativa vixente á data
de presentación da correspondente solicitude.

Disposición derrogatoria.

Queda derrogado o punto oitavo da Orde do 10 de
decembro de 1998 («Boletín Oficial del Estado» do 22)
pola que se desenvolven determinados artigos do Regu-
lamento xeral de recadación, sobre competencias dos
órganos da Axencia Estatal de Administración Tributaria,
e se modifica a Orde do 2 de xuño de 1994.

Disposición derradeira.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa
publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de xaneiro de 2003.

MONTORO ROMERO

Ilmo. Sr. Director Xeral de Tributos e Ilmo. Sr. Director
Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
2408 REAL DECRETO 103/2003, do 24 de xaneiro,

polo que se aproba o Plan Hidrolóxico de Gali-
cia-Costa. («BOE» 32, do 6-2-2003.)

O punto 1 do artigo 40 do texto refundido da Lei
de augas, aprobado polo Real decreto lexislativo
1/2001, do 20 de xullo, define os obxectivos da pla-
nificación hidrolóxica, e o seu punto 2 dispón que esta
se levará a cabo a través dos plans hidrolóxicos de bacía
e do Plan Hidrolóxico Nacional.
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De acordo co previsto nos artigos 40.6 e 41.1 do
texto refundido, nas bacías comprendidas integramente
no ámbito territorial dunha comunidade autónoma a ela-
boración do plan hidrolóxico correspóndelle á Adminis-
tración hidráulica competente, sendo competencia do
Goberno a aprobación do dito plan se se axusta ás pres-
cricións dos artigos 40.1 e 42, non afecta os recursos
doutras bacías e, se é o caso, se acomoda ás deter-
minacións do Plan Hidrolóxico Nacional; o artigo 20.1
esixe, pola súa vez, como trámite previo que o plan sexa
sometido a informe do Consello Nacional da Auga.

A Xunta de Goberno do organismo autónomo Augas
de Galicia aprobou, o 17 de outubro de 2000, a proposta
de Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa, documento que
recibiu o 23 de marzo de 2001 o dictame ambiental
favorable do Consello Galego de Medio Ambiente, paso
previo ó acordo do Consello da Xunta de Galicia do 3
de maio de 2001 de eleva-la dita proposta ó Goberno
da Nación para a súa tramitación e aprobación. Pos-
teriormente, o texto proxectado recibiu informe favorable
do Consello Nacional da Auga na súa reunión do día 11
de marzo de 2002.

Dado que o texto da proposta do Plan Hidrolóxico
de Galicia-Costa se axusta ós requisitos esixidos polo
texto refundido da Lei de augas, e que no procedemento
para a súa elaboración e tramitación se cumpriron, así
mesmo, as prescricións que ó respecto se establecen
no citado texto legal, procede a súa aprobación mediante
real decreto, ó abeiro do disposto no artigo 105.3 do
Regulamento da administración pública da auga e da
planificación hidrolóxica, aprobado polo Real decreto
927/1988, do 29 de xullo.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Medio
Ambiente e logo de deliberación do Consello de Minis-
tros na súa reunión do día 24 de xaneiro de 2003,

D I S P O Ñ O :

Artigo 1. Aprobación do Plan Hidrolóxico de Gali-
cia-Costa.

1. De acordo co disposto no artigo 40.6 do texto
refundido da Lei de augas, aprobado polo Real decreto
lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, apróbase o Plan
Hidrolóxico de Bacía de Galicia-Costa, nos termos que
figuran na proposta aprobada pola xunta do organismo
autónomo Augas de Galicia o 17 de outubro de 2000.

2. O ámbito territorial do Plan Hidrolóxico de Gali-
cia-Costa comprende as bacías que se encontran inte-
gramente no territorio da Comunidade Autónoma de
Galicia e que son as bacías dos ríos vertentes ó mar
Cantábrico, excepto a dos ríos Eo e Navia e as bacías
vertentes ó Océano Atlántico, coa exclusión do sistema
Miño-Sil.

Artigo 2. Publicidade.

Dado o carácter público dos plans hidrolóxicos con-
sonte o disposto no artigo 40.3 do texto refundido da
Lei de augas e o artigo 115 do Regulamento da admi-
nistración pública da auga e da planificación hidrolóxica,
aprobado polo Real decreto 927/1988, do 29 de xullo,
calquera persoa poderá consulta-lo contido do Plan
Hidrolóxico de Galicia-Costa e obter copias ou certifi-
cados dos seus extremos, de acordo co disposto no arti-
go 37 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemen-
to administrativo común, e acceder ó seu contido nos
termos previstos na Lei 38/1995, do 12 de decembro,
sobre dereito de acceso á información en materia de
ambiente.

Artigo 3. Viabilidade técnica, económica e ambiental.

As infraestructuras hidráulicas promovidas pola Admi-
nistración xeral do Estado e previstas no Plan Hidrolóxico
de Galicia-Costa serán sometidas, previamente á súa rea-
lización, a unha análise sobre a súa viabilidade técnica,
económica e ambiental. En calquera caso, a súa cons-
trucción supeditarase á normativa vixente sobre avalia-
ción de impacto ambiental, ás previsións orzamentarias
e ós correspondentes plans sectoriais, cando a súa nor-
mativa específica así o prevexa.

Disposición derradeira única. Habilitación constitucional.

Este real decreto díctase ó abeiro do previsto no artigo
149.1.13.a da Constitución.

Dado en Madrid o 24 de xaneiro de 2003.
JUAN CARLOS R.

O ministro de Medio Ambiente,
JAIME MATAS I PALOU

XEFATURA DO ESTADO
2510 CORRECCIÓN de erros da Lei 44/2002, do 22

de novembro, de medidas de reforma do sis-
tema financeiro. («BOE» 33, do 7-2-2003.)

Advertidos erros na Lei 44/2002, do 22 de novembro,
de medidas de reforma do sistema financeiro, publicada
no «Boletín Oficial del Estado», suplemento número 12
en lingua galega, do 2 de decembro de 2002, procédese
a efectua-las oportunas rectificacións:

Na páxina 1651, segunda columna, no artigo 12,
na penúltima liña do parágrafo segundo do artigo 83
da Lei 50/1980, do 8 de outubro, de contrato de seguro,
onde di: «...así como sobre unhas ou varias cabezas.»,
debe dicir: «...así como sobre unha ou varias cabezas.».

Na páxina 1682, segunda columna, na disposición
adicional sétima, segundo parágrafo, primeira liña, onde
di: «b) O cumprimento pola entidade aseguradora...»,
debe dicir: «b) O incumprimento pola entidade asegu-
radora...».

Na páxina 1685, primeira columna, na disposición
adicional décimo sexta, primeiro parágrafo, quinta liña,
onde di: «...Dirección Xeral de Seguros...», debe dicir:
«...Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións...».

Na páxina 1688, segunda columna, na disposición
derrogatoria única, alínea e), cuarta liña, onde di: «...o
número 3 e o parágrafo 4 do artigo 62...», debe dicir:
«...o número 3 e o número 4 do artigo 62...».

MINISTERIO DA PRESIDENCIA
2515 REAL DECRETO 117/2003, do 31 de xaneiro,

sobre limitación de emisións de compostos
orgánicos volátiles debidas ó uso de disolven-
tes en determinadas actividades. («BOE» 33,
do 7-2-2003.)

O uso de disolventes en certas actividades dá lugar
a emisións de compostos orgánicos á atmosfera que
poden ser nocivas para a saúde e producir importantes


