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Disposició final setena. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor el dia 1 de gener de 2002.

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, 28 de desembre de 2001.

FRANCESC HOMS I FERRET,
Conseller d’Economia i Finances

JORDI PUJOL,
President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 3543 A,
de 31 de desembre de 2001, i correccions d’errades publicades en el «Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya números 3556 i 3569, de 18 de gener

de 2001 i de 6 de febrer de 2001)

MINISTERI D’HISENDA
1578 REIAL DECRET 52/2002, de 18 de gener, pel

qual es modifica el Reial decret 1163/1990,
de 21 de setembre, pel qual es regula el pro-
cediment per a la realització de devolucions
d’ingressos indeguts de naturalesa tributària.
(«BOE» 23, de 26-1-2002.)

L’article 103 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre,
de pressupostos generals de l’Estat per a 1991, modificat
per la disposició addicional 17 de la Llei 18/1991, de 6
de juny, que va crear l’Agència Estatal d’Administració
Tributària, va establir entre les seves atribucions el reco-
neixement d’obligacions, i va formular propostes de
pagament, de les devolucions d’ingressos indeguts i de
les derivades de les normes específiques dels diferents
tributs i altres recursos gestionats per aquesta.

El règim jurídic en matèria de competències per a
l’expedició d’ordres o manaments de pagament i per
a l’ordenació del pagament de les devolucions d’ingres-
sos indeguts de naturalesa tributària està regulat a l’ar-
ticle 11 del Reial decret 1163/1990, de 21 de setembre.
Aquest règim també és aplicable a les devolucions de
naturalesa tributària que preveuen la normativa espe-
cífica dels diferents tributs o el règim jurídic comú del
sistema tributari, i a les devolucions de quantitats que
constitueixin ingressos de dret públic diferents dels tri-
buts, en aplicació del que disposen els paràgrafs 2 i
3 de la disposició addicional cinquena del Reial decret
esmentat. D’altra banda, l’article 10 d’aquest Reial decret
regula el règim jurídic de l’execució de les devolucions
d’ingressos indeguts.

Els preceptes anteriors determinen que correspon als
delegats d’Hisenda, avui delegats de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, l’ordenació del pagament de
les devolucions d’ingressos indeguts i de les derivades
de les normes específiques dels diferents tributs, així
com les dels altres recursos de dret públic gestionats
per l’Agència Tributària, i que l’expedició de les ordres
o dels manaments de pagament correspon a les depen-
dències i els serveis de recaptació.

En el marc dels processos de centralització informà-
tica i comptable en curs de realització a l’Agència Tri-
butària, s’ha configurat un nou procediment d’ordenació
i pagament de les devolucions d’ingressos de caràcter
centralitzat, sobre un cens únic de devolucions d’àmbit
nacional, amb els objectius següents:

a) Optimitzar la gestió dels recursos econòmics
posats a disposició de l’Agència Tributària per la Direcció

General de Tresor i Política Financera, i minimitzar el
saldo mitjà en el compte corrent al Banc d’Espanya per
a devolucions tributàries.

b) Agilitar el pagament de les devolucions als con-
tribuents i escurçar els terminis d’ordenació dels paga-
ments corresponents i de la tramesa al Banc d’Espanya
de les ordres de transferència i de les relacions de xecs
emesos.

c) Facilitar el compliment del programa de devo-
lucions, pel fet de permetre la separació dels actes de
gestió tendents al reconeixement del dret a la devolució,
del seu pagament material.

L’ordenació i el pagament centralitzat exigeix conferir
el caràcter d’ordenador de pagaments únic per a devo-
lucions tributàries al director general de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, i atribuir l’expedició de les
ordres i els manaments de pagament als òrgans encarre-
gats de la gestió de la tresoreria. L’expedició del mana-
ment i l’ordenació del pagament es faria de manera cen-
tralitzada, d’acord amb els criteris que estableix el Pla
de devolucions aprovat pel president de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i amb el límit de l’import total
que constitueix el saldo del compte corrent al Banc
d’Espanya.

En conseqüència escau modificar els articles 10 i 11
de l’esmentat Reial decret 1163/1990 per permetre les
atribucions de competències necessàries.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres a la reunió del dia 18 de gener
de 2002,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 1163/1990,
de 21 de setembre, pel qual es regula el procediment
per a realització de devolucions d’ingressos indeguts
de naturalesa tributària.

U. L’article 10.1 del Reial decret 1163/1990, de
21 de setembre, queda redactat de la manera següent:

«10. Execució. 1. Dictada la resolució per la
qual es reconeix el dret a la devolució d’un ingrés
indegut, s’ha de notificar a l’interessat i s’ha de
proposar als òrgans encarregats de la gestió de
la tresoreria el pagament a favor de la persona
o l’entitat creditora, sense necessitat d’esperar que
aquella sigui ferma.»

Dos. L’article 11 del Reial decret 1163/1990, de
21 de setembre, queda redactat de la manera següent:

«11. Pagament. 1. Les ordres o els mana-
ments de pagament per a les devolucions de natu-
ralesa tributària, els expedeixen els caps dels
òrgans o les unitats encarregats de la gestió de
la tresoreria.

2. Correspon l’ordenació del pagament de les
devolucions de naturalesa tributària segons els
casos:

a) Al director general del Tresor i Política Finan-
cera, respecte a les devolucions acordades per ell
o aquelles altres que li siguin atribuïdes de manera
expressa.

b) Al director general de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària, respecte a les altres devo-
lucions amb càrrec al pressupost de l’Estat, així
com altres devolucions el pagament de les quals
sigui encomanat a l’Agència Estatal d’Administració
Tributària per una llei o per un conveni.

c) A l’ordenador de pagaments dels ens o els
organismes públics dotats d’un pressupost diferen-
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ciat, respecte de les devolucions amb càrrec al seu
pressupost.

3. El pagament de la quantitat per retornar s’ha
de fer mitjançant un xec barrat contra els fons del
Tresor Públic al Banc d’Espanya o per mitjà d’una
transferència bancària al compte que l’interessat
o el representant legal autoritzat tingui obert en
una entitat de crèdit.

Quan el procediment per al reconeixement del
dret a la devolució s’hagi iniciat a instància de l’in-
teressat, cal atenir-se a la declaració feta per aquest
en l’escrit presentat.

4. Quan la devolució es refereixi a l’impost
sobre la renda de les persones físiques, aquella s’ha
de fer mitjançant una transferència bancària. El
ministre d’Hisenda pot autoritzar la devolució mit-
jançant un xec barrat o nominatiu quan hi concorrin
circumstàncies que ho justifiquin.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» amb
efectes des del dia 1 de gener de 2002.

Madrid, 18 de gener de 2002.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

CAP DE L’ESTAT

1691 INSTRUMENT d’adhesió d’Espanya a l’Acord
relatiu al Grup Aeri Europeu entre el Govern
del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda
del Nord i el Govern de la República Francesa
(fet a Londres el 6 de juliol de 1998) i Protocol
d’esmena (fet a Londres el 16 de juny de
1999). («BOE» 25, de 29-1-2002.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

Concedida per les Corts Generals l’autorització que
preveu l’article 94.1 de la Constitució i, per tant, acom-
plerts els requisits que exigeix la legislació espanyola,
estenc aquest Instrument d’adhesió d’Espanya a l’Acord
relatiu al Grup Aeri Europeu entre el Govern del Regne
Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord i el Govern
de la República Francesa (fet a Londres el 6 de juliol
de 1998) i Protocol d’esmena (fet a Londres el 16 de
juny de 1999), perquè mitjançant el seu dipòsit i de
conformitat amb el que disposen l’article 35 i l’article
11 del Protocol d’esmena, Espanya passi a ser part d’a-
questa Convenció, amb la declaració següent:

«En relació amb Gibraltar, aquest Acord i qual-
sevol activitat efectuada o mesura adoptada en apli-
cació d’aquest Acord o com a conseqüència d’a-
quest Acord s’entenen sens perjudici de la posició
jurídica d’Espanya respecte de la controvèrsia amb

el Regne Unit relativa a la sobirania sobre el territori
on està situat l’aeroport i del que s’ha acordat sobre
l’ús civil d’aquest aeroport mitjançant la declaració
conjunta del mes de desembre de 1987.»

Per donar-ne fe, signo aquest Instrument, deguda-
ment segellat i ratificat pel sotasignat ministre d’Afers
Exteriors.

Madrid, 22 de novembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Afers Exteriors,
JOSEP PIQUÉ I CAMPS

ANNEX 2

ACORD RELATIU AL GRUP AERI EUROPEU ENTRE
EL GOVERN DEL REGNE UNIT DE LA GRAN BRETANYA
I IRLANDA DEL NORD I EL GOVERN DE LA REPÚBLICA

FRANCESA

El Govern del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda
del Nord i el Govern de la República Francesa, en enda-
vant anomenats les «parts»,

Tenint en compte el Conveni entre les parts del Trac-
tat de l’Atlàntic Nord relatiu a l’Estatut de les seves For-
ces, fet a Londres el 19 de juny de 1951, així com
els seus acords complementaris,

Tenint en compte el Tractat constitutiu de la Comu-
nitat Europea i, en particular, l’article 234,

Tenint en compte l’anunci de la creació del Grup Aeri
Europeu Francobritànic a la Cimera de Chartres de 1994,
i la declaració conjunta efectuada el 27 de juny de 1995
pel ministre de Defensa de la República Francesa i el
secretari d’Estat per a la Defensa del Regne Unit, per
la qual s’establia un grup aeri europeu francobritànic,
anomenat Grup Aeri Europeu, des de l’1 de gener de
1998,

Han acordat:

Article 1. Establiment del Grup Aeri Europeu (GAE).

1) La finalitat d’aquest Acord és establir les dispo-
sicions legals, administratives i financeres per al funcio-
nament i el manteniment del Grup Aeri Europeu.

2) Són aplicables al GAE el Conveni entre les parts
del Tractat de l’Atlàntic Nord relatiu a l’Estatut de les
seves Forces, fet a Londres el 19 de juny de 1951 (SOFA
OTAN), així com els acords complementaris a aquest,
als quals aquest Acord serveix de complement.

Article 2. Objectiu del Grup Aeri Europeu.

L’objectiu del Grup Aeri Europeu és millorar les capa-
citats operatives de l’Armée de l’Air Française (AAF) i
de la Royal Air Force (RAF) per dur a terme operacions
encaminades a assolir interessos comuns, principalment
mitjançant mecanismes que en millorin la interopera-
bilitat.

Article 3. Organització del Grup Aeri Europeu.

1) El Grup Aeri Europeu té una estructura a dos
nivells amb un nombre idèntic d’oficials de l’AAF i de
la RAF. El nivell superior està integrat per dos d’oficials
generals de les forces aèries, un de l’AAF i un altre de
la RAF, que ocupen els càrrecs de director i de director
adjunt. El nivell inferior està integrat per un reduït estat
major permanent d’oficials de l’AAF i de la RAF i personal
de suport, que depenen d’un cap d’Estat major (CEM).


