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Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid o 16 de decembro de 2005.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Educación e Ciencia,

MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA E FACENDA

 20974 ORDE EHA/3987/2005, do 15 de decembro, 
pola que se desenvolve parcialmente o Regula-
mento xeral de desenvolvemento da Lei 
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, 
en materia de revisión en vía administrativa, 
aprobado polo Real decreto 520/2005, do 13 de 
maio, sobre requisitos de suficiencia de deter-
minadas garantías achegadas para obter a 
suspensión da execución dos actos impugna-
dos. («BOE» 304, do 21-12-2005.)

Mediante esta orde regúlanse os requisitos de sufi-
ciencia que deben concorrer nos seguros de caución e na 
fianza persoal e solidaria doutros contribuíntes para 
poderen ser achegados como garantía para obter a sus-
pensión da execución dos actos impugnados.

En canto ás cláusulas do seguro de caución, a Lei 
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, nos seus 
artigos 224.2.b e 233.2.b limítase a establecer a admisibi-
lidade desta modalidade de garantía, sen establecer as 
condicións ás cales se debe suxeitar. Tampouco esta 
figura está regulada con carácter xeral no noso dereito 
mercantil. Non obstante, considérase necesario estable-
cer as determinacións que deben conter os seguros de 
caución que vaian servir como garantía para a suspensión 
da execución de actos impugnados. Estas determinacións 
coinciden, ademais, coas previstas en materia de contra-
tos das administracións públicas (que tamén permite que 
as garantías dos contratos administrativos se constitúan 
nesta modalidade).

Respecto aos requisitos de admisión da fianza persoal 
e solidaria, trátase unicamente de concretar cándo se 
entende que os fiadores son contribuíntes de notoria sol-
vencia (tal como exixen os artigos 224.2.c e 233.2.c da Lei 
58/2003), é dicir, cándo mediante esta garantía, que 
repousa exclusivamente sobre a solvencia dun terceiro 
que non é unha entidade de crédito, están salvagardados 
os intereses da Facenda Pública. Para iso acódese a dous 
criterios: en primeiro lugar, que a débeda non supere os 
1.500 euros; en segundo termo, que os fiadores estean ao 
día das súas obrigas tributarias. Ademais, recóllese a 
renuncia aos beneficios de excusión e división, conse-
cuencia do carácter solidario da fianza.

A disposición derradeira única do Regulamento xeral 
de desenvolvemento da Lei 58/2003, do 17 de decembro, 
en materia de revisión en vía administrativa, aprobado 
polo Real decreto 520/2005, do 13 de maio, autoriza o 
ministro de Economía e Facenda para ditar as disposi-

cións necesarias para o desenvolvemento e execución do 
citado regulamento.

Na súa virtude, dispoño:

Artigo único. Requisitos de suficiencia de determinadas 
garantías achegadas para obter a suspensión da exe-
cución de actos impugnados en vía administrativa.

1. Cando a garantía consista nun certificado de 
seguro de caución, a condición de asegurador deberá 
recaer nunha entidade en activo e debidamente autori-
zada pola Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pen-
sións para operar en España no ramo do seguro de cau-
ción.

1.1 No certificado que achegue o interesado deberán 
constar, como mínimo, os seguintes datos:

a) Identificación completa da entidade aseguradora.
b) Indicación de que a condición de asegurado a 

posúe a Administración competente para suspender a 
execución dos actos impugnados.

c) Identificación completa da persoa ou entidade 
que posúe a condición de tomador do seguro.

d) As indicacións que, como mínimo, deberán cons-
tar no contrato de seguro e que se mencionan no punto 
1.2 seguinte.

1.2 Nas cláusulas do contrato, sen prexuízo do esta-
blecido no artigo 8 da Lei 50/1980, do 8 de outubro, do 
contrato de seguro, deberán constar, como mínimo, as 
seguintes indicacións:

a) Non se lle poderá opoñer ao asegurado ningunha 
excepción derivada da relación do asegurador co toma-
dor do seguro, nin sequera o non-pagamento da prima.

b) O asegurador comprométese a indemnizar o ase-
gurado ao primeiro requirimento e acepta a execución da 
garantía polo procedemento administrativo de constrinxi-
mento.

c) A vixencia do contrato manterase ata a data en 
que a Administración autorice a súa cancelación. Para o 
caso de que o devandito prazo fose exceder os 10 anos, o 
tomador do seguro e o asegurador deberán estipular no 
propio contrato de seguro que antes de que transcorra o 
citado prazo estipularán a prórroga automática do con-
trato de seguro, por prazos sucesivos dun ano durante o 
tempo que fose preciso para manter a vixencia da garan-
tía.

d) O importe máximo do cal responde o asegurador.

Para admitir a súa validez e vixencia poderase solicitar 
do servizo xurídico competente a verificación de suficien-
cia dos poderes da persoa que actúe en representación 
do asegurador.

2. Cando a garantía consista nunha fianza persoal e 
solidaria doutros contribuíntes, a súa admisión queda 
condicionada ao cumprimento das seguintes condicións:

a) O importe da débeda suspendida non poderá 
exceder os 1.500 euros.

b) A condición de fiador deberá recaer en dúas per-
soas físicas ou xurídicas que non teñan a condición de 
interesados no procedemento recadatorio cuxa suspen-
sión se solicita que, conforme os datos de que dispoña o 
órgano competente para suspender, estean ao día das 
súas obrigas tributarias e presenten unha situación eco-
nómica que lles permita asumir o pagamento da débeda 
suspendida.

c) O documento que se achegue indicará o carácter 
solidario dos fiadores con expresa renuncia aos benefi-
cios de división e excusión.
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Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogados:
1. O punto primeiro da Orde do 26 de xuño de 1996, 

do Ministerio de Economía e Facenda, pola que se desen-
volven diversos aspectos organizativos dos tribunais eco-
nómico-administrativos e do seu procedemento.

2. Cantas disposicións de igual o inferior rango se 
opoñan ao disposto nesta orde.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 15 de decembro de 2005.

SOLBES MIRA 

XEFATURA DO ESTADO
 21099 LEI ORGÁNICA 6/2005, do 22 de decembro, 

pola que se autoriza a ratificación por España 
do Tratado de Adhesión á Unión Europea da 
República de Bulgaria e da República de Roma-
nía. («BOE» 306, do 23-12-2005.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as 
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Coa sinatura en Luxemburgo, o 25 de abril de 2005, do 
Tratado de Adhesión da República de Bulgaria e da Repú-
blica de Romanía á Unión Europea, culmina un proceso 
negociador, iniciado no ano 2000, para a integración dos 
devanditos países na Unión Europea.

De conformidade co previsto no artigo 93 da Constitu-
ción, resulta necesario que a prestación do consentimento 
do Estado para ratificar o referido tratado de adhesión 
sexa autorizada mediante lei orgánica, tal como ocorreu 
con motivo da adhesión da República Checa, a República 
de Estonia, a República de Chipre, a República de Letonia, 
a República de Lituania, a República de Hungría, a Repú-
blica de Malta, a República de Polonia, a República de 
Eslovenia e a República Eslovaca á Unión Europea.

Artigo único. Autorización para a ratificación.

O Reino de España autoriza a ratificación do Tratado 
feito en Luxemburgo, o 25 de abril de 2005, de Adhesión 
á Unión Europea da República de Bulgaria e da República 
de Romanía.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Esta lei orgánica entrará en vigor o día seguinte ao da 
súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autorida-

des, que cumpran e fagan cumprir esta lei orgánica.

Madrid, 22 de decembro de 2005.
JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO E COMERCIO

 21100 REAL DECRETO 1454/2005, do 2 de decembro, 
polo que se modifican determinadas disposi-
cións relativas ao sector eléctrico. («BOE» 306, 
do 21-12-2005.)

O punto trixésimo segundo do Acordo de Consello 
de Ministros do 25 de febreiro de 2005, polo que se 
adoptan mandatos para pór en marcha medidas de 
impulso á produtividade, insta o ministro de Industria, 
Turismo e Comercio para que eleve ao Consello de 
Ministros un proxecto de real decreto de reformas para 
o impulso da produtividade no sector enerxético, que 
aborde unha serie de obxectivos, dos cales os seis pri-
meiros se refiren ao sector eléctrico.

Entre outros mandatos establécense os seguintes:
Modificar o Real decreto 2019/1997, do 26 de decem-

bro, polo que se organiza e regula o mercado de produ-
ción de enerxía eléctrica, para a adecuación da nova 
estrutura do mercado de produción de enerxía eléctrica 
ao establecido no Convenio Internacional relativo á 
constitución dun Mercado Ibérico da Enerxía Eléctrica 
entre o Reino de España e a República Portuguesa, do 1 
de outubro de 2004.

Modificar o Real decreto 1955/2000, do 1 de decem-
bro, polo que se regulan as actividades de transporte, 
distribución, comercialización, subministración e proce-
dementos de autorización de instalacións de enerxía 
eléctrica, para prohibir a nova distribución en fervenza 
preservando a obriga de extensión das devanditas redes 
polo distribuidor existente na zona.

Modificar o Real decreto 1955/2000, do 1 de decem-
bro, polo que se regulan as actividades de transporte, 
distribución, comercialización, subministración e proce-
dementos de autorización de instalacións de enerxía 
eléctrica, o Real decreto 1164/2001, do 26 de outubro, 
polo que se establecen tarifas de acceso ás redes de 
transporte e distribución de enerxía eléctrica, o Real 
decreto 2018/1997, do 26 de decembro, polo que se 
aproba o regulamento de puntos de medida dos consu-
mos e tránsitos de enerxía eléctrica, e o Real decreto 
1435/2002, do 27 de decembro, polo que se regulan as 
condicións básicas dos contratos de adquisición de 
enerxía e de acceso ás redes en baixa tensión, para 
homoxeneizar as condicións de contratación no mer-
cado libre e regulado nos seguintes aspectos concretos 
para evitar así obstáculos ao paso de clientes do mer-
cado regulado ao mercado libre:

a) Instalación de equipamentos de control de 
potencia e homoxeneización de tensións normalizadas.

b) Tratamento da enerxía reactiva.
c) Homoxeneización e separación de tarifas de 

baixa tensión, mercado libre e regulado.
d) Maior información a difundir polas empresas 

distribuidoras.
e) Incumprimentos de obrigas en relación coa infor-

mación e cambio de subministrador.

Modificar o Real decreto 1955/2000, do 1 de decem-
bro, para que os titulares de novas instalacións de xera-
ción depositen un aval de forma paralela ao inicio da 
solicitude de autorización da nova instalación no caso do 
réxime ordinario, ou de acceso e conexión á rede de 
transporte, no caso do réxime especial, para evitar incer-
tezas sobre a nova capacidade que se vai instalar.


