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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-
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cament, amb polítiques sectorials també diferenciades
que garanteixin plenament la igualtat d’oportunitats dels
seus habitants.

La Generalitat considera prioritari donar un impuls
a les polítiques dels seus departaments en aquestes
comarques, per tal de fomentar-ne la projecció i el desen-
volupament integral amb vista a assolir un creixement
sostenible i territorialment equilibrat i harmònic.

D’acord amb la Moció 78/VI del Parlament de Cata-
lunya, sobre el desenvolupament de les zones rurals de
muntanya, i amb el principi de promoció de les con-
dicions favorables per al progrés social i econòmic i el
principi de protecció i millora del medi ambient i la qua-
litat de vida, aquest impuls ha de comportar un trac-
tament diferenciat de les àrees de muntanya.

Igualment, considera necessari afavorir la implicació
de les institucions locals, representades pels consells
comarcals, el Consell General d’Aran i els municipis de
l’àmbit, en la definició i la posada en pràctica d’iniciatives
de desenvolupament territorial. Així mateix, cal crear una
entitat funcional capaç d’impulsar la participació real dels
pirinencs i llurs institucions en la informació, l’estudi i
l’elaboració de propostes i projectes sobre qüestions que
els afecten, com ara l’aprofitament de recursos i la pla-
nificació territorial.

Per això, s’estima convenient la creació d’un ens de
caràcter públic que, com a instrument integrador i poten-
ciador de les iniciatives que cada administració programi
i executi en l’àmbit respectiu, detecti millor les neces-
sitats i s’encarregui de l’estudi, el foment i, si escau,
l’execució de les activitats encaminades al desenvolu-
pament integral d’aquestes comarques.

Article 1. Naturalesa jurídica.

1. Es crea l’Institut per al Desenvolupament i la Pro-
moció de l’Alt Pirineu i Aran, com a organisme autònom
de caràcter administratiu de la Generalitat, amb perso-
nalitat jurídica, patrimoni propi i plena capacitat d’obrar
per al compliment de les seves finalitats.

2. L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció
de l’Alt Pirineu i Aran és adscrit al departament com-
petent en matèria de política territorial i es regeix per
aquesta Llei, per les normes que la despleguen, per la
legislació general sobre entitats autònomes que li és apli-
cable i, subsidiàriament, per les normes generals de dret
administratiu.

3. L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció
de l’Alt Pirineu i Aran ha d’actuar amb autonomia finan-
cera i ha de disposar de recursos suficients per al com-
pliment del seu objectiu. Amb aquesta finalitat, disposa
de pressupost propi, d’acord amb la normativa aplicable
als organismes autònoms.

4. L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció
de l’Alt Pirineu i Aran pot constituir entitats de dret públic
o consorcis per a complir les seves finalitats, amb l’au-
torització prèvia del Govern i d’acord amb el que disposa
la legislació de la Generalitat en aquesta matèria.

5. El Govern, amb l’informe previ del Consell Rector,
ha d’establir la seu o les seus de l’Institut per al Desen-
volupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran.

6. El departament al qual és adscrit l’Institut per
al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran
actua com a impulsor i coordinador de les actuacions
relacionades amb les finalitats del dit Institut, tant de
les pròpies com de les dels altres departaments.

Article 2. Objecte.

L’objecte de l’Institut per al Desenvolupament i la
Promoció de l’Alt Pirineu i Aran és el desenvolupament
integral i la promoció de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell,

la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i Era Val
d’Aran. Les funcions d’aquest Institut han d’anar enca-
minades, en tot cas, a l’impuls i l’execució d’iniciatives
i a l’elaboració de programes d’actuació que contri-
bueixin al dit desenvolupament integral.

Article 3. Funcions.

1. Són funcions de l’Institut per al Desenvolupament
i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran:

a) Defensar els interessos de la població de l’Alt
Pirineu i Aran.

b) Elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de
promoció i desenvolupament de caràcter global o sec-
torial, amb criteris de sostenibilitat, de l’Alt Pirineu i Aran,
que integrin o potenciïn les actuacions que s’hi fan i
que afavoreixin la coordinació de les administracions que
hi actuen.

c) Promoure, elaborar i assessorar estudis i treballs
tècnics per a conèixer millor la realitat i les perspectives
de l’Alt Pirineu i Aran.

d) Impulsar les accions de defensa dels ecosistemes
naturals de l’Alt Pirineu i Aran i la sensibilització, la divul-
gació i l’educació ambientals.

e) Adoptar mesures per a impulsar el desenvolu-
pament dels diferents sectors d’activitat de l’Alt Pirineu
i Aran.

f) Participar en l’elaboració de les disposicions legals
o reglamentàries que afectin l’Alt Pirineu i Aran, a reque-
riment del Parlament o del Govern, especialment pel que
fa a les matèries relacionades amb la revitalització del
sector ramader, agrícola i forestal, la promoció industrial
i artesanal, el desenvolupament turístic i la promoció
ambiental.

g) Participar en l’elaboració i l’avaluació dels plans
territorials i dels plans comarcals de muntanya que afec-
tin l’Alt Pirineu i Aran, d’acord amb les autoritats sec-
torials competents.

h) Impulsar la participació d’entitats, públiques i pri-
vades, en l’elaboració de propostes sobre l’aprofitament
de recursos o la planificació sectorial de l’Alt Pirineu
i Aran.

i) Fomentar la projecció de l’Alt Pirineu i Aran i fer-ne
conèixer els trets d’identitat.

j) Impulsar la programació, la gestió i la informació
de les actuacions especials per a la muntanya de la Unió
Europea.

k) Impulsar polítiques sostenibles de desenvolupa-
ment demogràfic i cohesió social, que garanteixin infraes-
tructures culturals i d’ensenyament presencial i a dis-
tància.

l) Promoure infraestructures tecnològiques adapta-
des al medi que afavoreixin la implantació dels serveis
de telecomunicacions i tecnologies de la informació i
el desenvolupament del teletreball.

m) Promoure la creació de la marca de qualitat Piri-
neus per a productes agraris i turístics i elaborar-ne les
normes de qualitat.

n) Impulsar la creació d’una xarxa de comunicació
de ràdio i televisió de l’Alt Pirineu i Aran.

o) Fer el seguiment de les accions que el mateix
Institut acordi, impulsar-les i informar-ne el Govern.

p) Qualsevol altra funció que ajudi a assolir el desen-
volupament integral i sostenible de l’Alt Pirineu i Aran.

2. En el desenvolupament de les seves funcions,
l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt
Pirineu i Aran ha de vetllar pel compliment de la pers-
pectiva de gènere.

3. L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció
de l’Alt Pirineu i Aran, en el marc de les seves com-
petències i funcions, pot participar en la promoció d’i-
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niciatives i en la gestió de programes de caràcter trans-
fronterer relatius als Pirineus o a la muntanya en general,
d’acord amb les polítiques de la Unió Europea.

4. L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció
de l’Alt Pirineu i Aran pot establir acords de co�aboració
amb comarques i municipis de muntanya d’altres zones
per a dur a terme projectes d’interès comú en el marc
de l’impuls del desenvolupament i la promoció dels terri-
toris de muntanya.

5. L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció
de l’Alt Pirineu i Aran pot establir convenis amb les admi-
nistracions locals, l’Administració de l’Estat, les diputa-
cions de Lleida i Girona, els consells comarcals i el Consell
General d’Aran.

Article 4. Òrgans.

L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de
l’Alt Pirineu i Aran és format pels òrgans següents:

a) El Consell Rector.
b) La Presidència.
c) La Direcció.
d) El Consell Assessor.

Article 5. El Consell Rector.

1. El Consell Rector és l’òrgan superior co�egiat de
govern i direcció de l’Institut per al Desenvolupament
i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran.

2. Són membres del Consell Rector:

a) El president o presidenta, que és el conseller o
consellera del departament al qual és adscrit l’Institut.

b) El vicepresident o vicepresidenta primer, escollit
pel mateix Consell Rector d’entre els representants dels
ens locals de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran.

c) El vicepresident o vicepresidenta segon, designat
pel president o presidenta d’entre els representants de
l’Administració de la Generalitat.

d) El director o directora, que actua com a secretari
o secretària, amb veu però sense vot.

e) Un representant de cada grup parlamentari cons-
tituït al Parlament.

f) Set representants de l’Administració de la Gene-
ralitat, corresponents a set departaments diferents amb
activitats vinculades a l’Alt Pirineu i Aran, designats pel
Govern.

g) Tres representants dels ens locals de cada comar-
ca de l’Alt Pirineu i Aran, entre els quals hi ha d’haver
el president o presidenta de cada consell comarcal, el
síndic o síndica del Consell General d’Aran i l’alcalde
o alcaldessa de la capital de cada comarca. El tercer
ha d’ésser un representant del món local, escollit pel
ple del consell comarcal d’entre els seus membres, tot
procurant garantir la més àmplia representació i l’atenció
a l’especificitat dels ens locals que integren la comarca.

h) Dos representants de la societat civil de l’Alt Piri-
neu i Aran, proposats pel Consell Assessor d’entre els
membres que la hi representen.

3. El reglament del Consell Rector ha d’establir el
procediment d’elecció i designació dels seus membres,
tot procurant garantir la més àmplia representació i l’a-
tenció a l’especificitat dels ens que hi són representats,
i la durada de llur mandat.

4. El vicepresident o vicepresidenta primer de l’Ins-
titut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu
i Aran substitueix el president o presidenta en cas de
vacant, absència o malaltia; exerceix les funcions que
aquest li delega de manera expressa, i n’és el repre-
sentant permanent en l’activitat ordinària d’aquest Ins-
titut.

5. El vicepresident o vicepresidenta segon de l’Ins-
titut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu
i Aran substitueix el president o presidenta en cas de
vacant, absència o malaltia quan no pot fer-ho el vice-
president o vicepresidenta primer; exerceix les funcions
que el president o presidenta li delega, i actua com a
coordinador pel que fa a la participació de l’Administració
de la Generalitat en els projectes i les actuacions d’aquest
Institut.

Article 6. Funcions del Consell Rector i règim de fun-
cionament.

1. Són funcions del Consell Rector:

a) Elaborar i aprovar la planificació general de l’ac-
tivitat de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció
de l’Alt Pirineu i Aran.

b) Elaborar i aprovar el pla anual d’actuacions i els
projectes específics que s’acordi de posar en marxa.

c) Aprovar anualment la memòria sobre la gestió
de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de
l’Alt Pirineu i Aran i el projecte de pressupost.

d) Aprovar la plantilla de personal.
e) Aprovar el reglament de règim interior.
f) Informar sobre els convenis que s’hagin de for-

malitzar.
g) Crear els serveis i desenvolupar les activitats que

calgui per al compliment dels objectius de l’Institut per
al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran.

h) Qualsevol altra que li sigui encomanada, dins les
finalitats de l’Institut per al Desenvolupament i la Pro-
moció de l’Alt Pirineu i Aran.

2. El Consell Rector, com a màxim òrgan de govern
de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de
l’Alt Pirineu i Aran, ha d’ésser escoltat prèviament al
nomenament del director o directora, el qual pot vetar
amb una majoria de tres cinquenes parts.

Article 7. Funcions de la Presidència.

Són funcions de la Presidència:

a) Representar l’Institut per al Desenvolupament i
la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran.

b) Convocar i presidir les reunions del Consell Rector
i del Consell Assessor, establir-ne l’ordre del dia i diri-
gir-les.

c) Nomenar els membres del Consell Rector i del
Consell Assessor, a proposta dels respectius òrgans,
administracions i grups.

d) Garantir la coordinació amb el Consell General
de Muntanya.

Article 8. La Direcció.

1. El director o directora de l’Institut per al Desen-
volupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran és nome-
nat pel Govern a proposta del Consell Rector. No s’ha
de nomenar per a la Direcció ningú que exerceixi un
mandat representatiu.

2. Són funcions de la Direcció:

a) Dirigir l’Institut per al Desenvolupament i la Pro-
moció de l’Alt Pirineu i Aran, d’acord amb les directrius
de la Presidència i del Consell Rector.

b) Executar els acords del Consell Rector.
c) Gestionar, en nom de l’Institut per al Desenvo-

lupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran, els con-
tractes derivats de les seves activitats, amb les limita-
cions establertes.

d) Exercir la direcció del personal.
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e) Administrar els béns de l’Institut per al Desen-
volupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran i vetllar
perquè siguin utilitzats i conservats correctament.

f) Ordenar les despeses i els pagaments, dins els
límits establerts.

g) Preparar la memòria anual sobre la gestió de l’Ins-
titut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu
i Aran i l’avantprojecte de pressupost.

h) Executar el pressupost anual.
i) Prestar assistència tècnica i administrativa al Con-

sell Rector i al Consell Assessor, exercir-ne la secretaria
i convocar-ne, per ordre del president o presidenta, les
reunions.

j) Qualsevol altra funció que li encomani el Consell
Rector o la Presidència, dins les finalitats de l’Institut
per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu
i Aran.

Article 9. El Consell Assessor.

1. El Consell Assessor de l’Institut per al Desenvo-
lupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran és un
òrgan de caràcter consultiu. Hi són representats ens
públics i privats de l’Alt Pirineu i Aran.

2. Són membres del Consell Assessor:

a) El president o presidenta i els vicepresidents de
l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt
Pirineu i Aran.

b) El director o directora de l’Institut per al Desen-
volupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran o la
persona al servei d’aquest Institut en qui delegui expres-
sament, que actua com a secretari o secretària.

c) Un representant de cada grup parlamentari cons-
tituït al Parlament.

d) Set representants de l’Administració de la Gene-
ralitat amb activitats vinculades a l’Alt Pirineu i Aran.

e) Un representant de cadascun dels consells
comarcals de l’Alt Pirineu i del Consell General d’Aran.

f) Sis representants de les administracions locals de
l’Alt Pirineu i Aran proposats per les entitats municipa-
listes.

g) Un representant de l’Administració de l’Estat.
h) Quatre representants de les universitats de Lleida

i de Girona, dos per cadascuna, de reconegut prestigi
professional i vinculats a l’Alt Pirineu i Aran.

i) Quatre representants de les organitzacions sindi-
cals de l’Alt Pirineu i Aran.

j) Quatre representants de les organitzacions empre-
sarials de l’Alt Pirineu i Aran.

k) Quatre representants de les cambres de comerç
de l’Alt Pirineu i Aran.

l) Quatre representants de les organitzacions pro-
fessionals agràries de l’Alt Pirineu i Aran.

m) Quatre representants de les entitats de l’Alt Piri-
neu i Aran la finalitat de les quals sigui contribuir al
coneixement, la defensa o el desenvolupament integral
d’aquestes comarques.

3. El reglament de règim interior del Consell Asses-
sor ha de regular el funcionament intern d’aquest, els
criteris d’elecció i designació dels seus membres, tot
procurant garantir la més àmplia representació i l’atenció
a l’especificitat dels ens que hi són representats, i la
durada de llur mandat.

4. En el marc del Consell Assessor, es poden crear
comissions de treball sectorials, d’acord amb el regla-
ment de règim interior de l’Institut per al Desenvolu-
pament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran. Així mateix,
es pot crear una comissió socioeconòmica que tingui

com a funcions principals el debat i la reflexió sobre
el desenvolupament socioeconòmic de l’Alt Pirineu i
Aran.

Article 10. Funcions del Consell Assessor.

Són funcions del Consell Assessor:

a) Informar i assessorar el Consell Rector i la Direc-
ció i formular-los propostes sobre qualsevol matèria rela-
tiva a les activitats de l’Institut per al Desenvolupament
i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran.

b) Opinar i informar sobre les qüestions que li siguin
sotmeses pel Consell Rector i, en tot cas, emetre informe
sobre les línies generals i el pla anual d’actuacions abans
que siguin aprovats.

c) Proposar les actuacions que consideri conve-
nients per al compliment dels objectius de l’Institut per
al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran.

d) Qualsevol altra funció que per llei o reglament
li sigui atribuïda.

Article 11. Patrimoni.

1. El patrimoni de l’Institut per al Desenvolupament
i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran és constituït pels
béns i els drets que li són adscrits per la Generalitat
i pels que produeixi o adquireixi per qualsevol títol.

2. La gestió del patrimoni de l’Institut per al Desen-
volupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran ha de
complir les disposicions de la Llei 11/1981, del 7 de
desembre, de patrimoni de la Generalitat.

Article 12. Recursos econòmics.

1. Els recursos econòmics de l’Institut per al Desen-
volupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran són:

a) Les assignacions que, amb caràcter obligatori,
s’han de consignar cada any en la llei de pressupostos
de la Generalitat. Aquestes assignacions han d’assegurar
la suficiència de recursos per a les activitats que aquest
Institut té encomanades.

b) Els ingressos derivats de la gestió i l’explotació
dels béns i els serveis.

c) Els fruits, les rendes o els interessos dels béns
patrimonials.

d) Les subvencions que rebi d’altres administra-
cions.

e) Les aportacions voluntàries d’entitats i particu-
lars.

f) Les subvencions que rebi en aplicació dels pro-
grames de la Unió Europea.

g) Qualsevol altre recurs que li sigui atribuït.

2. El pressupost de l’Institut per al Desenvolupa-
ment i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran és anual i
s’ha de subjectar a la legislació sobre els pressupostos
de les entitats autònomes.

3. L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció
de l’Alt Pirineu i Aran té dret a les exempcions i els
beneficis fiscals que corresponen a la Generalitat.

4. Pel que fa al Pla director d’inversions locals cal
atenir-se al que estableix l’article 71 de la Llei 8/1987,
del 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.

Article 13. Règim de contractació.

La contractació de l’Institut per al Desenvolupament
i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran es regeix pel que
estableix la legislació vigent en matèria de contractació
administrativa.
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Article 14. Règim de personal.

1. El personal al servei de l’Institut per al Desen-
volupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran es regeix
pel règim laboral.

2. La selecció del personal, llevat dels directius, s’ha
de fer amb la publicitat adequada i d’acord amb els prin-
cipis d’igualtat, mèrit i capacitat, tot respectant els límits
pressupostaris.

3. Com a excepció al principi general establert per
l’apartat 1, resten reservats al personal funcionari els
llocs de treball que impliquin l’exercici d’autoritat, la ins-
pecció o el control corresponents al departament al qual
és adscrit l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció
de l’Alt Pirineu i Aran.

Disposició addicional primera.

El Govern, en les polítiques que promou per a les
zones dels Pirineus, ha de tenir en compte les actuacions
de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de
l’Alt Pirineu i Aran i, quan sigui possible, concertar-s’hi
perquè les accions que dugui a terme i les programacions
que impulsi garanteixin plenament per als seus habitants
la igualtat d’oportunitats i un mateix grau de prestacions
i serveis, i alhora fomentin la projecció i el desenvo-
lupament integral de la zona amb vista a un creixement
sostenible i territorialment equilibrat i harmònic.

Disposició addicional segona.

S’autoritzen els consellers d’Economia i Finances i
de Política Territorial i Obres Públiques per tal que facin
les adaptacions o prenguin les mesures pressupostàries
necessàries per a acomplir el que disposa aquesta Llei.

Disposició addicional tercera.

En el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei i per tal de permetre el compliment dels
objectius de l’Institut per al Desenvolupament i la Pro-
moció de l’Alt Pirineu i Aran, el Govern ha de dur a
terme les actuacions següents:

a) Presentar al Consell Rector el Projecte de pla terri-
torial parcial de l’Alt Pirineu i Aran.

b) Presentar al Consell Rector el Pla director de les
infraestructures pirinenques.

c) Elaborar un pla de promoció i gestió integral del
turisme a l’Alt Pirineu i Aran.

d) Elaborar un pla de promoció, restauració i gestió
del patrimoni cultural de l’Alt Pirineu i Aran.

e) Promoure la concertació de les polítiques públi-
ques de gestió forestal de l’Alt Pirineu i Aran.

f) Promoure la concertació de les polítiques públi-
ques per a la promoció agrícola i ramadera de l’Alt Pirineu
i Aran.

g) Promoure la constitució d’un consorci de turisme
de l’Alt Pirineu i Aran.

Disposició final primera.

Els membres del Consell Rector i del Consell Assessor
s’han de nomenar en el termini de quatre i tres mesos,
respectivament, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei.

Disposició final segona.

Es faculten el Govern i el conseller o consellera com-
petent en la matèria per a desenvolupar i executar aques-
ta Llei.

Disposició final tercera.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya».

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, 30 de desembre de 2002.

FELIP PUIG I GODES, JORDI PUJOL,
Conseller de Política

Territorial i Obres Públiques
President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» núm. 3.801,
de 16 de gener de 2003)

2410 LLEI 29/2002, de 30 de desembre, primera
Llei del Codi civil de Catalunya. («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 29/2002, de 30
de desembre, primera llei del Codi civil de Catalunya.

PREÀMBUL

L’exercici de la competència per a conservar, modi-
ficar i desenvolupar el dret civil de Catalunya, recuperada
fa més de vint anys en el nou marc constitucional i esta-
tutari, ha passat, fins ara, per diverses fases. En una
primera fase, culminada amb la Llei 13/1984, del 20
de març, sobre la Compilació del dret civil de Catalunya,
l’objectiu fou adoptar la Compilació de 1960, integrar-la
en l’ordenament jurídic català i adaptar-la als principis
constitucionals, per a superar els condicionaments polí-
tics del moment històric en què fou dictada. En una
segona fase, iniciada para�elament i continuada amb
més o menys intensitat fins a l’actualitat, el Parlament
de Catalunya va fer servir l’instrument tècnic de les lleis
especials per anar donant cos a poc a poc a un orde-
nament jurídic encarcarat i amagrit per la prolongada
absència d’institucions legislatives pròpies. A partir
del 1991, amb la promulgació de la Llei 40/1991, del 30
de desembre, del Codi de successions per causa de mort
en el dret civil de Catalunya, el dret català va entrar
en una tercera fase, la de les codificacions parcials, con-
tinuada amb la Llei 9/1998, del 15 de juliol, del Codi
de família, amb la voluntat de recollir, ordenar i siste-
matitzar la regulació sobre les diverses matèries con-
tinguda en les lleis especials que s’han anat promulgant
i de completar-la fins a assolir la plenitud de l’exercici
de les competències legislatives establertes per la Cons-
titució i l’Estatut.

A la fi del 1998 el Departament de Justícia va orga-
nitzar les Jornades cap a un Codi Civil de Catalunya
amb l’objectiu de fer partícip el món jurídic català de
la voluntat del Govern d’avançar en la codificació del
dret civil i d’analitzar, amb representants del món aca-
dèmic, polític i professional, les possibilitats d’aprovar
a curt termini un codi civil de Catalunya. Una peça clau


