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2. Quan la garantia consisteixi en una fiança perso-
nal i solidària d’altres contribuents, l’admissió queda con-
dicionada al compliment de les condicions següents:

a) L’import del deute suspès no pot excedir els 1.500 
euros.

b) La condició de fiador ha de recaure en dues perso-
nes físiques o jurídiques que no tinguin la condició d’inte-
ressats en el procediment recaptador la suspensió del 
qual se sol·licita i que, d’acord amb les dades de què dis-
posi l’òrgan competent per suspendre, estiguin al corrent 
de les seves obligacions tributàries i presentin una situa-
ció econòmica que els permeti assumir el pagament del 
deute suspès.

c) El document que s’aporti ha d’indicar el caràcter 
solidari dels fiadors amb expressa renúncia als beneficis 
de divisió i excussió.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats:
1. L’apartat primer de l’Ordre de 26 de juny de 1996, 

del Ministeri d’Economia i Hisenda, per la qual es desen-
volupen diversos aspectes organitzatius dels tribunals 
economicoadministratius i del seu procediment.

2. Totes les disposicions del mateix rang o inferior 
que s’oposin al que disposa aquesta Ordre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 15 de desembre de 2005.

SOLBES MIRA 

CAP DE L’ESTAT
 21099 LLEI ORGÀNICA 6/2005, de 22 de desembre, 

per la qual s’autoritza la ratificació per Espanya 
del Tractat d’adhesió a la Unió Europea de la 
República de Bulgària i de la República de 
Romania. («BOE» 306, de 23-12-2005.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

orgànica següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Amb la signatura a Luxemburg, el 25 d’abril de 2005, 

del Tractat d’adhesió de la República de Bulgària i de la 
República de Romania a la Unió Europea, culmina un pro-
cés negociador, iniciat l’any 2000, per a la integració dels 
esmentats països a la Unió Europea.

De conformitat amb el que preveu l’article 93 de la 
Constitució, és necessari que la prestació del consenti-
ment de l’Estat per ratificar el referit Tractat d’adhesió 
sigui autoritzada mitjançant una Llei orgànica, tal com va 
ocórrer amb motiu de l’adhesió de la República Txeca, la 
República d’Estònia, la República de Xipre, la República 
de Letònia, la República de Lituània, la República 
d’Hongria, la República de Malta, la República de Polònia, 

la República d’Eslovènia i la República Eslovaca a la Unió 
Europea.

Article únic. Autorització per a la ratificació.

S’autoritza la ratificació pel Regne d’Espanya del Trac-
tat fet a Luxemburg, el 25 d’abril de 2005, d’adhesió a la 
Unió Europea de la República de Bulgària i de la Repú-
blica de Romania.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin i que facin complir aquesta Llei orgànica.

Madrid, 22 de desembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI 
D’INDÚSTRIA, TURISME I COMERÇ
 21100 REIAL DECRET 1454/2005, de 2 de desembre, 

pel qual es modifiquen determinades disposi-
cions relatives al sector elèctric. («BOE» 306, 
de 23-12-2005.)

L’apartat trenta-dosè de l’Acord de Consell de Minis-
tres de 25 de febrer de 2005, pel qual s’adopten mandats 
per posar en marxa mesures d’impuls a la productivitat, 
insta el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç perquè 
elevi al Consell de Ministres un projecte de Reial decret de 
reformes per impulsar la productivitat en el sector ener-
gètic, que abordi una sèrie d’objectius, dels quals els sis 
primers es refereixen al sector elèctric.

Entre d’altres mandats s’estableixen els següents:
Modificar el Reial decret 2019/1997, de 26 de desembre, 

pel qual s’organitza i regula el mercat de producció d’ener-
gia elèctrica, per a l’adequació de la nova estructura del 
mercat de producció d’energia elèctrica al que estableix el 
Conveni internacional relatiu a la constitució d’un mercat 
ibèric de l’energia elèctrica entre el Regne d’Espanya i la 
República Portuguesa, d’1 d’octubre de 2004.

Modificar el Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, 
pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 
comercialització, subministrament i procediments d’autorit-
zació d’instal·lacions d’energia elèctrica, per prohibir la nova 
distribució en cascada preservant l’obligació d’extensió de 
les esmentades xarxes pel distribuïdor existent a la zona.

Modificar el Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, 
pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 
comercialització, subministrament i procediments d’auto-
rització d’instal·lacions d’energia elèctrica; el Reial decret 
1164/2001, de 26 d’octubre, pel qual s’estableixen tarifes 
d’accés a les xarxes de transport i distribució d’energia 
elèctrica; el Reial decret 2018/1997, de 26 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de punts de mesura dels con-
sums i trànsits d’energia elèctrica, i el Reial decret 
1435/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les con-
dicions bàsiques dels contractes d’adquisició d’energia i 


