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CAP DE L’ESTAT
25412 LLEI 53/2002, de 30 de desembre, de Mesu-

res Fiscals, Administratives i de l’Orde Social.
(«BOE» 313, de 31-12-2002.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta Llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any
2003 establix determinats objectius de política econò-
mica, la consecució de la qual fa necessari o convenient
l’aprovació de diverses mesures normatives que perme-
ten una millor i més eficaç execució del programa del
Govern, en els distints àmbits en què aquell desenrotlla
la seua acció.

Este és el fi perseguit per la present Llei que, igual
que en anys anteriors, arreplega distintes mesures refe-
rents a aspectes tributaris, socials, de personal al servici
de les Administracions públiques, de gestió i organització
administrativa, i d’acció administrativa en diferents
àmbits sectorials.

II

En matèria tributària s’ha de tindre en compte que
l’any 2003 entrarà en vigor la segona reforma tributària
duta a terme pel Govern en matèria d’imposició directa
per mitjà de la modificació de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques. Així mateix, la reforma de la
tributació local, que serà objecte de modificació en una
norma independent, permetrà adequar el finançament
de les Entitats locals al principi de suficiència financera,
i tancar d’esta manera la reforma financera territorial
una vegada que entre en vigor el nou sistema de finan-
çament de les Comunitats Autònomes i les Ciutats amb
Estatut d’Autonomia.

En l’Impost sobre Successions i Donacions s’inclouen
algunes modificacions de caràcter tècnic i que permeten
una millor gestió de l’impost. Així, s’introduïxen modi-
ficacions que afecten la tributació del dret de nua pro-
pietat, així com el càlcul de la base liquidable en el supòsit
d’acumulació de donacions i, finalment, s’aclarixen els
supòsits de responsabilitat subsidiària de determinats
intermediaris.

Les modificacions en la imposició indirecta que s’in-
clouen en la Llei de Mesures fiscals, administratives i
de l’orde social són de caràcter tècnic o s’exigixen, nova-
ment, per la normativa comunitària, com són les que
afecten l’Impost sobre el Valor Afegit, l’Impost General
Indirecte Canari i els Imposts Especials.

En l’Impost sobre el Valor Afegit, la major part de
les modificacions introduïdes en la Llei de l’impost deri-
ven de l’adaptació del dret intern a les Directives Comu-
nitàries sobre comerç electrònic i servicis de radiodifusió
i televisió i sobre facturació. En transposició de la Direc-
tiva 2002/38/CE, es regula un nou règim especial apli-
cable a determinats operadors no comunitaris que pres-
ten servicis de comerç electrònic i es concreten les regles
de localització aplicables als servicis de comerç elec-
trònic i als de radiodifusió i televisió. Quant a les dis-

posicions sobre facturació, es realitzen les adaptacions
necessàries per a arreplegar les línies bàsiques de la
Directiva 2001/115/CE, que harmonitza i simplifica en
l’àmbit comunitari les condicions i el contingut de la
facturació en l’Impost sobre el Valor Afegit, cosa que
permetrà un ulterior desplegament reglamentari en què
es trasllade al nostre Dret el contingut d’esta.

A més de les anteriors mesures, s’introduïxen diverses
millores tècniques en l’impost, entre les quals cal des-
tacar la relativa a la sistematització de les regles especials
de localització de les prestacions de servicis. Així mateix,
s’especifiquen les particularitats que afecten el dret a
la deducció en el règim especial simplificat, així com
el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.

En l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats, s’introduïxen algunes modifica-
cions també de caràcter tècnic. S’aclarixen les normes
relatives a la base imposable en els préstecs hipotecaris
o amb una altra garantia i en els supòsits de posposició
i millora de les hipoteques quant a la quota gradual dels
documents notarials. S’aclarix, igualment, l’exigibilitat de
la quota gradual del concepte d’actes jurídics documen-
tats per a documents notarials inscriptibles en el Registre
de Béns Mobles. Se suprimix el fet imposable relatiu
al concepte d’actes jurídics documentats en les còpies
d’escriptures que documenten el canvi de valor de les
accions o el canvi de la seua condició de nominatives
o al portador i, finalment, s’establix l’obligació de nome-
nar representant per part dels contribuents no residents
i es fixa com a domicili fiscal d’estos, en cas de no desig-
nar representant, l’immoble objecte de la transmissió.

En l’àmbit dels Imposts Especials s’especifica que no
es considerarà exportació l’eixida de l’àmbit territorial
comunitari dels carburants continguts en els depòsits
normals de vehicles i contenidors quan ixen del referit
àmbit. Es modifiquen els tipus impositius d’Impost sobre
Hidrocarburs per a reduir el tipus impositiu aplicable al
gas liquat del petroli utilitzat com a carburant d’ús gene-
ral i es reduïx el tipus impositiu del querosé utilitzat com
a combustible de calefacció.

Amb vigència fins a finals del 2012 s’establix per
als anomenats «biocarburants» un tipus zero de l’Impost
sobre Hidrocarburs. Esta mesura, conjuntament amb les
modificacions normatives que puguen introduir-se en el
termini màxim de sis mesos, relatives a la qualitat d’estos
productes i a la seguretat de les insta�acions necessàries
per a la seua utilització en mescles directes amb car-
burants fòssils, pretén fomentar la utilització d’estos car-
burants d’origen agrícola o d’origen vegetal. En efecte,
per la via de la supressió de l’Impost sobre Hidrocarburs,
es compensa el, de moment, major cost de la producció
dels biocarburants que, en canvi, presenten evidents
avantatges mediambientals i energètics enfront dels car-
burants fòssils convencionals.

Finalment, es trasllada a l’ordenament intern el que
establix la Directiva 2002/10/CE del Consell, de 12 de
febrer del 2002, quant a la definició de cigarros i
cigarrets.

En l’Impost sobre les Vendes Detallistes de determi-
nats hidrocarburs, les modificacions consistixen en l’e-
liminació de l’àmbit objectiu de l’impost del querosé uti-
litzat com a combustible de calefacció, així com de deter-
minats additius per a carburants, atesa la seua exigua
recaptació en comparació amb el cost de gestió de l’exi-
gència de l’impost en relació amb estos productes.

Quant al Règim Econòmic i Fiscal de Canàries, les
mesures introduïdes afecten, d’una banda, l’Arbitri sobre
Importacions i Entregues de Mercaderies a Canàries i,
d’un altra, l’Impost General Indirecte Canari.

Pel que fa a l’Arbitri, s’efectuen determinades modi-
ficacions en els annexos IV i V que són meres actua-
litzacions de les posicions estadístiques de l’aranzel dua-
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ner comunitari i se suprimix la figura dels productes gra-
vats a tipus zero perquè l’aplicació d’este tipus no suposa
diferència de tractament respecte a la seua exclusió de
l’àmbit objectiu de l’arbitri.

Respecte a l’Impost General Indirecte Canari, algunes
de les modificacions es deriven, igual que en l’Impost
sobre el Valor Afegit, de l’adaptació del dret intern a
les Directives Comunitàries sobre comerç electrònic i
sobre facturació. Altres, en canvi, són millores tècniques
que afecten diversos aspectes de l’impost. Així, es res-
tringix el concepte d’entrega de béns a les execucions
d’obra immobiliària que tenen per objecte la construcció
d’una edificació, excepte els supòsits en què la mateixa
Llei diga el contrari. S’actualitza la quantia del volum
de facturació que actua com a límit per a l’exempció
en les entregues de béns i prestacions de servicis rea-
litzats per persones físiques. S’aclarix l’aplicació del tipus
zero per a la producció d’aigua i per a la realització d’in-
fraestructures de canalització hidràulica. S’esmena l’o-
missió relativa a la deduïbilitat de l’IVA suportat en les
entregues d’or d’inversió quan s’haja renunciat a l’exemp-
ció. Se simplifiquen els supòsits d’aplicació del tipus
general en els automòbils.

S’incorporen una sèrie de mesures que afecten diver-
sos imposts, en relació amb les Ciutats de Ceuta i Melilla.
En primer lloc, en l’Impost sobre el Patrimoni s’eleva
al 75 per 100 la bonificació corresponent a la part de
la quota que proporcionalment corresponga a béns i
drets situats o que hagen d’exercir-se o complir-se a
Ceuta i Melilla. D’igual forma, s’establix una bonificació
en les quotes de l’Impost sobre Successions i Donacions
del 50 per 100 en les adquisicions «mortis causa» i
en les quantitats percebudes pels beneficiaris d’asse-
gurances sobre la vida quan el causant haguera tingut
la seua residència habitual en la data de la meritació
a Ceuta o Melilla durant els cinc anys anteriors i una
bonificació del 50 per 100 en les adquisicions «inter
vivos» per la part de quota que corresponga a immobles
situats en les dites Ciutats i també, per a la resta d’ad-
quisicions «inter vivos», quan l’adquirent tinga la seua
residència habitual a Ceuta i Melilla.

Finalment, en l’Impost sobre Transmissions Patrimo-
nials i Actes Jurídics Documentats es bonifica en un
50 per 100 la quota gradual dels documents notarials
quan el Registre en què s’haja de procedir a la inscripció
o anotació radique a Ceuta i Melilla i es bonifica en
un 50 per 100 la quota pel concepte d’operacions socie-
tàries quan es complisquen determinats requisits. Quant
al concepte de transmissions patrimonials oneroses, s’es-
pecifiquen els supòsits en què s’aplicarà la bonificació
del 50 per 100 en la quota del citat concepte.

Quant a les taxes, s’incorporen, com cada any, modi-
ficacions de diversa índole. Així, es modifiquen les
següents taxes i cànons: taxa per l’autorització, realit-
zació o organització de rifes, tómboles, apostes i com-
binacions aleatòries, taxa per actuacions dels registres
de barcos i empreses navilieres, taxa per redacció de
projectes, confrontació i taxació d’obres i projectes, taxes
de la Direcció Central de Trànsit, taxa d’aterratge, taxa
per inspeccions i controls veterinaris de productes d’o-
rigen animal no destinats a consum humà, que s’intro-
duïsquen en territori nacional procedents de països no
comunitaris, cànons per concessions i autoritzacions
sobre domini públic maritimoterrestre, taxes del Boletín
Oficial del Estado, taxes exigibles pels servicis i activitats
realitzats en relació amb el finançament a càrrec de fons
de la Seguretat Social i fixació de preu dels efectes i
accessoris (Llei del Medicament) i els cànons que ha
de percebre el gestor d’infraestructures ferroviàries fins
a l’entrada en vigor del nou marc normatiu del sector
ferroviari.

D’altra banda, es creen, entre altres, les següents
taxes i cànons: taxa per drets d’examen per a les titu-

lacions per al govern de les embarcacions de recreació,
taxa pels servicis d’habilitació nacional del professorat
universitari, taxa per homologació i convalidació de títols
i estudis estrangers, taxa d’examen preliminar interna-
cional de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, taxes
pels servicis i activitats en matèria d’indústries alimen-
tàries, preparats alimentaris per a règims especials i/o
dietètics i aigües minerals naturals i de brollador, taxes
en matèria d’adjudicació del Codi d’Identificació dels Ali-
ments Dietètics destinats a Usos Mèdics Especials sus-
ceptibles de finançament pel Sistema Nacional de Salut,
classificació per tipus de dieta, així com els canvis de
nom i/o composició dels referits productes i taxes exi-
gibles per als servicis i activitats realitzats en matèria
de plaguicides d’ús ambiental i en la indústria alimentària,
així com per a tots els biocides en general.

Quant al dret tributari general, s’introduïxen algunes
modificacions en la Llei General Tributària. En primer
lloc, s’aclarix l’obligació de conservar còpia dels progra-
mes i fitxers informàtics que servixen de suport a les
declaracions que han de presentar certs obligats tribu-
taris. En segon lloc, l’experiència acumulada des de la
introducció d’un procediment sancionador separat per
la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de Drets i Garanties
dels Contribuents, determina la conveniència de fixar
amb caràcter general un termini, fins ara inexistent, per
a l’inici dels expedients sancionadors derivats de les
actuacions de comprovació i investigació, i, finalment,
s’aclarix la possibilitat que la Inspecció dels Tributs ana-
litze en les seues pròpies oficines les còpies dels llibres
i la documentació de l’obligat tributari. També s’intro-
duïxen algunes modificacions en la normativa reguladora
de les declaracions censals que han de presentar els
obligats tributaris.

S’incorpora també la regulació dels beneficis fiscals
aplicables en relació amb la celebració de l’«Any Sant
Composte�à», la vigència de la qual arribarà als exercicis
2003 i 2004.

III

El Títol II de la Llei té per objecte l’establiment de
mesures relacionades amb l’orde social.

El Títol comença amb la inclusió de reformes en el
text refós de la Llei General de la Seguretat Social, apro-
vat pel Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

Així, es regula la cotització per les retribucions corres-
ponents a vacacions anuals meritades i no disfrutades
amb anterioritat a la relació laboral que se satisfan quan
finalitza esta, les quals seran objecte de liquidació i cotit-
zació complementària a la del mes de l’extinció del
contracte.

S’afig una nova disposició addicional al text refós de
la Llei General de la Seguretat Social. S’hi regula l’ex-
tensió de l’acció protectora per contingències profes-
sionals als treballadors inclosos en el Règim especial
de la Seguretat Social de treballadors per compte propi
o autònoms, que podran millorar voluntàriament l’àmbit
de l’acció protectora que este Règim els dispensa, incor-
porant la corresponent a les contingències d’accidents
de treball i malalties professionals, sempre que, prèvia-
ment o simultàniament, hagen optat per incloure, dins
d’este àmbit, la prestació econòmica per incapacitat
temporal.

Pel que fa als Règims especials de Seguretat Social,
es modifiquen el text refós de les Lleis 116/1969, de
30 de desembre, i 24/1972, de 21 de juny, pel qual
es regula el Règim especial de la Seguretat Social dels
treballadors del mar, aprovat pel Decret 2864/1974,
de 30 d’agost, i el text refós de les Lleis 38/1966, de
31 de maig, i 41/1970, de 22 de desembre, pel qual
es regula el Règim especial agrari de la Seguretat Social,
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aprovat pel Decret 2123/1971, de 23 de juliol. L’objecte
de les dos reformes és la millora de l’acció protectora
en estos règims especials, que incrementa la pensió per
incapacitat permanent, en el grau d’incapacitat perma-
nent total per a la professió habitual. En este sentit, s’es-
tablix que els treballadors per compte propi, inclosos
en estos règims especials, que tinguen cinquanta-cinc
o més anys percebran la prestació econòmica d’inca-
pacitat permanent total per a la professió habitual, en
les condicions de percepció i increment del percentatge
que es fixe reglamentàriament. En tot cas, serà requisit
per al reconeixement de l’increment que el pensionista
no exercisca una activitat retribuïda ni posseisca la titu-
laritat d’una explotació maritimopesquera o agrària o
d’un establiment mercantil o industrial.

S’incorporen un grup de preceptes referits als règims
especials de Seguretat Social dels funcionaris.

Així es modifica el text refós de les disposicions legals
vigents sobre el Règim especial de Seguretat Social del
personal al servici de l’Administració de Justícia, aprovat
pel Reial Decret legislatiu 3/2000, de 23 de juny, i reduïx
de cinc a quatre anys el termini de prescripció de deter-
minades accions i drets, d’acord amb les modificacions
introduïdes en el mateix sentit en el Règim General de
Seguretat Social i en els Règims Especials dels Funcio-
naris Civils de l’Estat i de les Forces Armades per la
Llei 14/2000, de 29 desembre, i Llei 24/2002, de 27
de desembre, de Mesures fiscals, administratives i de
l’orde social. Així mateix, s’introduïxen reformes d’índole
organitzativa en la Mutualitat General Judicial.

Es regula el règim d’infraccions administratives i san-
cions en l’àmbit dels Règims Especials dels Funcionaris
Civils de l’Estat, de les Forces Armades i del personal
al servici de l’Administració de Justícia, i es modifica
el text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Fun-
cionaris Civils de l’Estat, aprovat pel Reial Decret legis-
latiu 4/2000, de 23 de juny, pel que fa al termini de
prescripció de l’acció per a reclamar la devolució total
o parcial de les quotes o a l’excés d’estes, ingressat
indegudament, que es fixa en quatre anys, i el submi-
nistrament d’informació procedent del Registre Central
de Personal, a la Mutualitat General de Funcionaris Civils
de l’Estat.

A més s’aprova el programa de foment de l’ocupació
per a l’any 2003.

Quant a les ajudes als afectats per delictes de terro-
risme, s’amplia l’àmbit temporal d’aplicació de la Llei
31/1999, de 8 d’octubre, de Solidaritat amb les Víctimes
del Terrorisme, fins al 31 de desembre del 2003.

Així mateix, es regula la possibilitat de concedir, en
casos de peremptòria necessitat, bestretes a compte d’a-
judes extraordinàries, gastos d’assistència mèdica, tras-
llat d’afectats i allotjaments provisionals, la quantia de
les quals no excedisca el 70 per 100 de la quantitat
que previsiblement puga atorgar-se. En fi, es modifica
la Llei 32/1999, de 8 d’octubre, de Solidaritat amb les
Víctimes del Terrorisme, pel que fa al procediment de
concessió de condecoracions de la Reial Orde de Reco-
neixement Civil a les Víctimes del Terrorisme.

IV

El Títol III de la Llei conté diverses mesures que afec-
ten el personal al servici de les Administracions públiques
i del sector públic estatal.

Quant al règim general del personal funcionari i esta-
tutari, en matèria de cossos i escales, es regula la con-
vocatòria extraordinària per a la integració de funcionaris
de nou ingrés dels Organismes públics d’investigació ads-
crits al Ministeri de Ciència i Tecnologia en l’escala d’in-
vestigadors titulats, creada per la Llei 14/2000, de 29
de desembre, de Mesures fiscals, administratives i de

l’orde social, i es creen el cos superior de gestió cadastral
i l’escala d’agents mediambientals de Parcs Nacionals.

En allò que fa referència a permisos i llicències, es
modifica la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per
a la reforma de la Funció Pública, per a arreplegar la
possibilitat que els permisos per maternitat puguen dis-
frutar-se en règim de jornada completa o a temps parcial,
d’acord amb el que establix la legislació laboral.

En allò que fa referència als funcionaris de les Entitats
locals, es modifica el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial
Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i es regulen
les competències per a la imposició de sancions als fun-
cionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional.

En allò que fa referència al règim de classes passives,
es modifica el text refós de la Llei de Classes Passives
de l’Estat, aprovat pel Reial Decret legislatiu 670/1987,
de 30 d’abril, que adequa determinats preceptes a modi-
ficacions ja introduïdes en anys anteriors, i es dóna caràc-
ter indefinit a la regulació continguda en les disposicions
addicionals vint-i-dos i vint-i-tres de la Llei 23/2001, de
27 de desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat per
a l’any 2002, per la qual s’harmonitza el sistema de
càlcul de les pensions extraordinàries per actes de terro-
risme, i s’eleven les pensions extraordinàries causades
per actes de terrorisme a favor de persones que no tenen
dret a pensió per cap règim públic de Seguretat Social,
al mateix temps que establix la dita quantia com a garan-
tia mínima per a pensions extraordinàries per actes de
terrorisme que es reconeguen per qualsevol règim públic
de Seguretat Social.

Pel que fa a altres règims de personal, es modifiquen
la Llei 42/1999, de 25 de novembre, de Règim del Per-
sonal del Cos de la Guàrdia Civil, amb relació a la provisió
de destins al personal de nou accés.

Finalment, es modifica la Llei 9/1987, de 12 de juny,
d’Òrgans de representació, determinació de les condi-
cions de treball i participació del personal al servici de
les Administracions públiques, pel que fa a l’elecció a
representants del personal laboral al servici de la Societat
Estatal «Correos y Telégrafos Sociedad Anónima».

V

El Títol IV de la Llei es dedica a la regulació de les
mesures de gestió i organització administrativa.

En matèria de gestió financera, en primer lloc, es
modifiquen diversos preceptes del text refós de la Llei
General Pressupostària, aprovada pel Reial Decret legis-
latiu 1091/1988, de 23 de setembre.

S’elimina la possibilitat d’imputar al pressupost obli-
gacions reconegudes durant el mes de gener següent
a l’exercici corresponent a este pressupost. S’arreplega
així amb caràcter indefinit el que preveu la disposició
addicional segona de les Lleis de Pressuposts Generals
de l’Estat per als anys 2001 i 2002, per a aquells exer-
cicis.

D’acord amb el que disposa la Llei 21/2001, de 27
de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals
i administratives del nou sistema de finançament de les
Comunitats Autònomes de règim comú i les Ciutats amb
Estatut d’Autonomia, que preveu que el procediment per
a la determinació de les entregues a compte i liquidació
definitiva de determinats imposts es realitze com a devo-
lució d’ingressos en els distints conceptes, s’inclou esta
possibilitat com a excepció al principi de pressupost brut.

En matèria de modificacions pressupostàries, per a
adequar el text refós de la Llei General Pressupostària
a les innovacions contingudes en la Llei 18/2001, de
12 de desembre, General d’Estabilitat Pressupostària en
la matèria, s’elimina la possibilitat de realitzar amplia-
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cions de crèdit per ingressos afectats, supòsits que es
tracten com a generacions de crèdit igual que les repo-
sicions com a conseqüència de pagaments indeguts que
actualment es preveuen com a reintegraments.

A més es dóna nova regulació a l’obertura de comptes
de situació de fons del Tresor Públic en l’exterior a nom
de les Ambaixades, Representacions Permanents, Con-
solats d’Espanya i òrgans de l’Agència Espanyola de Coo-
peració Internacional. Finalment, s’actualitzen les com-
petències de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat com a centre directiu de la comptabilitat públi-
ca, i la regulació de l’obligació de subministrar informació
a la Intervenció General de l’Administració Estat, d’acord
amb les competències per a elaborar l’informe sobre
el grau de compliment de l’objectiu d’estabilitat pres-
supostària que a este òrgan superior atribuïx la Llei Gene-
ral d’Estabilitat Pressupostària.

Es modifica la Llei 21/2001, de 27 de desembre,
per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives
del nou sistema de finançament de les Comunitats Autò-
nomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d’Autono-
mia, introduint diverses millores de caràcter tècnic.

Pel que fa a la gestió en matèria de contractació,
es modifica el text refós de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny, amb l’afegiment d’una
disposició addicional que permet als òrgans de contrac-
tació crear registres de licitadors. Així mateix, es modifica
la Llei 26/1999, de 9 de juliol, de Mesures de suport
a la mobilitat geogràfica dels membres de les Forces
Armades, amb la regulació de determinats aspectes del
règim dels contractes d’arrendament de les vivendes
militars.

En tot allò que afecta la gestió en matèria de Patrimoni
de l’Estat, es modifica el text articulat de la Llei de Bases
del Patrimoni de l’Estat, aprovada per Decret
1022/1964, de 15 d’abril.

S’arreplega el principi de llibertat de pacte respecte
dels negocis jurídics que afecten béns i drets del Patri-
moni de l’Estat, s’establix que la condició o mode d’a-
fectació a determinat destí imposat a les donacions rea-
litzades a favor de l’Estat, s’entendrà complit i consumat
quan durant trenta anys haguera servit al citat destí.
Es regulen els arrendaments amb opció de compra, es
dóna nova regulació a l’alienació de béns litigiosos i s’es-
tablix la formalització en document administratiu de la
cessió de béns, que serà títol suficient per a la seua
inscripció en el Registre de la Propietat.

Així mateix, es regula la cessió gratuïta de béns immo-
bles a altres Administracions, Organismes o Institucions
públiques o privades sense ànim de lucre, quan no hague-
ra sigut possible vendre’ls o permutar-los, o quan rao-
nablement puga prevore’s que en cas de venda el seu
valor seria inferior al 25 per 100 del que tingueren en
el moment de la seua adquisició. Finalment, es regula
la mutació de destí de béns mobles entre distints depar-
taments d’adscripció.

En tot allò que fa referència a l’organització admi-
nistrativa, s’inclouen normes relatives al règim de distints
òrgans de l’Administració General de l’Estat, d’Organis-
mes públics i de societats mercantils estatals.

Es modifica la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Orga-
nització i Funcionament de l’Administració General de
l’Estat, que preveu la possibilitat de crear Subdelegacions
del Govern en les Comunitats Autònomes uniprovincials,
ateses les especials circumstàncies que concórreguen
en aquelles, com ara la població del territori, el volum
de gestió o les seues singularitats geogràfiques, socials
o econòmiques. A més, es modifica la Llei 1/1996, de
10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta, pel que fa
a la composició de la Comissió Central d’Assistència Jurí-
dica Gratuïta, així com les Comissions d’Assistència Jurí-

dica provincials, de les illes amb partits judicials, i de
les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla; es preveu la
possibilitat que l’Agència Espanyola de Cooperació Inter-
nacional puga delegar l’exercici de les competències que
li atribuïx la Llei en les missions diplomàtiques i oficines
consulars d’Espanya; s’amplia l’àmbit de les funcions for-
matives atribuïdes al Centre d’Estudis Jurídics de l’Ad-
ministració de Justícia, i es modifica el règim jurídic de
l’Entitat Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, atribuint-li competències per a ges-
tionar els aeròdroms, heliports i la resta de superfícies
aptes per al transport aeri que se li encomane.

Així mateix, es modifica el règim jurídic de la «So-
ciedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio,
Sociedad Anónima» (SEGIPSA), i de l’«Empresa de Trans-
formación Agrària, Sociedad Anónima» (TRAGSA).

VI

El Títol V de la Llei conté previsions relatives a diversos
aspectes de l’acció administrativa sectorial, entre les
quals cal ressenyar les següents:

Quant a l’acció administrativa en matèria d’ordenació
econòmica, pel que fa a assegurances, s’introduïxen
diverses modificacions en la Llei 87/1978, de 28 de
desembre, d’Assegurances Agràries Combinades. En
matèria d’energia, s’establix que «Red Eléctrica de Espa-
ña, Sociedad Anónima», tindrà dret d’adquisició prefe-
rent sobre les insta�acions de transport autoritzades, en
el cas que els titulars propietaris d’estes pretenguen ven-
dre-les a altres empreses que reunisquen els requisits
legals necessaris per a desenrotllar l’activitat de transport
a Espanya. A més, en matèria monetària, es modifica
la Llei 10/1975, de 12 de maig, de regulació de moneda
metà�ica, en allò que afecta el règim d’infraccions i san-
cions administratives en relació amb l’alteració de la
moneda metà�ica, manipulació de monedes per a rea-
lització d’articles d’orfebreria o joieria, i ús industrial
d’estes.

Pel que fa a l’acció administrativa en matèria d’in-
fraestructures i transport, es modifica la Llei 27/1992,
de 24 de novembre, de Ports de l’Estat i de la Marina
Mercant, pel que fa als requisits d’inscripció de les Empre-
ses navilieres i de barcos. Així mateix, es modifica la
Llei 48/1960, de 21 de juliol, sobre Navegació Aèria,
quant a les previsions que les Administracions públiques
territorials i les persones i entitats particulars nacionals
d’un Estat membre de la Unió Europea hauran d’obtindre
una autorització prèvia, d’acord amb les condicions que
determine el Ministeri de Foment, per a construir o par-
ticipar en la construcció d’aeroports d’interés general.

Quant a l’acció administrativa en matèria de règim
del sòl i vivenda, s’introduïx un aclariment en la Llei
6/1998, de 13 d’abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions,
pel que fa als criteris de valoració aplicables als sòls
destinats a infraestructures i servicis públics d’interés
general supramunicipal, autonòmic o estatal. Es ratifica
l’actual criteri rector, pel qual la valoració es determina,
en tot cas, segons la classe de sòl sobre el qual s’as-
senten o discórreguen estes infraestructures o servicis,
i deixa clar que només es valoraran en funció de l’a-
profitament d’un determinat àmbit del plantejament
urbanístic, si este els hi haguera expressament adscrit
o inclòs, a l’efecte de la seua obtenció a través dels
mecanismes d’equidistribució de beneficis i càrregues.
Així mateix, es modifica la Llei 38/1999, de 5 de novem-
bre, d’ordenació de l’edificació, excloent de l’exigència
de garantia contra danys materials ocasionats per vicis
i defectes en la construcció els supòsits d’autopromoció
individual d’una vivenda familiar d’ús propi, sense perjuí
que, en cas de transmissió «inter vivos» de la citada
vivenda, s’exigisca la constitució de la dita garantia.
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En matèria de servicis postals, s’introduïx una impor-
tant modificació de la Llei 24/1998, de 13 de juliol,
del Servici Postal Universal i de Liberalització dels Ser-
vicis Postals, per la qual es trasllada a l’ordenament jurí-
dic intern la Directiva 2002/39/CE, de 10 de juny del
2002, per la qual es modifica la Directiva 97/67/CE,
a fi de prosseguir l’obertura a la competència dels servicis
postals de la Comunitat.

En allò que fa referència a les telecomunicacions i
a la societat de la informació, es modifica la Llei
12/1997, de 24 d’abril, de Liberalització de les Tele-
comunicacions, en allò que concernix a les competències
per a l’exercici de la potestat sancionadora; així com
es modifica el Reial Decret Llei 7/2000, de 23 de juny,
de Mesures Urgents en el Sector de les Telecomuni-
cacions, en allò que fa referència al bucle virtual d’abonat,
a fi d’ampliar les opcions dels usuaris, de manera que,
a la seua elecció, puguen trencar el vincle comercial
amb l’operador que li proveïx l’accés a favor de qui ha
triat per a cursar les seues telefonades per mitjà de pre-
selecció, alhora que es promou la innovació en tarifes.

En eixa matèria, es modifica també la Llei 41/1995,
de 22 de desembre, de Televisió Local per Ones Terres-
tres, a fi de facilitar el desenrotllament de la televisió
digital, i es modifica la Llei 10/1988, de 3 de maig,
de Televisió Privada, suprimint el límit del 49 per 100
perquè un mateix accionista participe en el capital d’una
societat concessionària de televisió privada.

En el que afecta l’acció administrativa en matèria d’es-
ports, s’inclou una important modificació de la Llei
10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport, la qual introduïx
un conjunt de mesures tendents a l’eradicació de la vio-
lència en l’esport. Així, s’amplien les competències de
la Comissió Nacional contra la Violència en els espec-
tacles esportius; es regula l’assumpció de responsabi-
litats per danys i desordes originats en esdeveniments
esportius; s’amplien els i�ícits administratius tipificats,
concretant les competències per a la imposició de san-
cions, i s’incorporen noves infraccions a les ja existents
en l’àmbit de la disciplina esportiva.

En matèria d’agricultura, es declaren d’interés general
determinades obres hidràuliques amb destí a reg.

En matèria de medi ambient, es declaren d’urgent
ocupació determinades obres hidràuliques i es declaren
d’interés general obres hidràuliques amb destí a abas-
timent de poblacions.

També es modifica la Llei 22/1988, de 28 de juliol,
de Costes, a fi de coordinar les actuacions de les Admi-
nistracions amb competències concurrents en l’àmbit
costaner, tenint en compte la doctrina del Tribunal Cons-
titucional a l’efecte de delimitar les competències de
les diferents Administracions majors actuants. Així
mateix, es completa la regulació dels procediments regu-
lats en la Llei de Costes, fixant expressament el termini
per a dictar resolució i notificar-la als interessats en els
procediments de delimitació i d’extinció dels drets d’o-
cupació del domini públic maritimoterrestre; en fi, s’a-
clarix i es precisa la regulació continguda en la disposició
transitòria tercera, relativa a la servitud de protecció de
20 metres per als terrenys classificats com a urbans
a l’entrada en vigor de la Llei 22/1988, de 28 de juliol,
a fi de facilitar la seua interpretació i aplicació uniforme.

Acaba el Títol amb diverses disposicions en matèria
de sanitat.

VII

En la part final s’arrepleguen diverses previsions que,
per raons de tècnica legislativa, no es consideren sus-
ceptibles d’inclusió en els títols anteriorment a�udits.

TÍTOL I

Normes tributàries

CAPÍTOL I

Imposts directes

SECCIÓ 1a. IMPOST SOBRE SOCIETATS

Article 1. Modificació de la Llei 43/1995, de 27 de
desembre, de l’Impost sobre Societats.

U. S’incorpora un nou paràgraf final a la lletra a)
de l’apartat 1 de l’article 33 de la Llei 43/1995, de
27 de desembre, de l’Impost sobre Societats, i queda
redactat en els termes següents:

«a) Concepte d’investigació i desenrotllament.

Es considerarà investigació la indagació original
planificada que perseguisca descobrir nous
coneixements i una superior comprensió en l’àmbit
científic i tecnològic, i el desenrotllament a l’apli-
cació dels resultats de la investigació o de qualsevol
altre tipus de coneixement científic per a la fabri-
cació de nous materials o productes o per al disseny
de nous processos o sistemes de producció, així
com per a la millora tecnològica substancial de
materials, productes, processos o sistemes preexis-
tents.

Es considerarà també activitat d’investigació i
desenrotllament la materialització dels nous pro-
ductes o processos en un pla, esquema o disseny,
així com la creació d’un primer prototip no comer-
cialitzable i els projectes de demostració inicial o
projectes pilot sempre que estos no puguen con-
vertir-se o utilitzar-se per a aplicacions industrials
o per a la seua explotació comercial.

Així mateix, es considerarà activitat d’investiga-
ció i desenrotllament el disseny i l’elaboració del
mostrari per al llançament de nous productes, així
com la concepció de “software” avançat, sempre
que supose un progrés científic o tecnològic sig-
nificatiu per mitjà del desenrotllament de nous teo-
remes i algoritmes o per mitjà de la creació de
sistemes operatius i llenguatges nous. No s’in-
clouen les activitats habituals o rutinàries relacio-
nades amb el ‘‘software’’.

A l’efecte de la deducció per investigació i desen-
rotllament en disseny i l’elaboració de mostraris
s’entendrà com a llançament d’un nou producte
la introducció d’este en el mercat i com a nou pro-
ducte, aquell la novetat del qual siga essencial i
no merament formal o accidental.»

Dos. S’afig un nou apartat 7 a l’article 35, que passa
de l’actual apartat 7 a ser l’apartat 8. El nou apartat 7
quedarà redactat en els termes següents:

«7. Les inversions i gastos en locals homolo-
gats per l’Administració pública competent per a
prestar el servici de primer cicle d’educació infantil
als fills dels treballadors de l’entitat, i els gastos
derivats de la contractació d’este servici amb un
tercer degudament autoritzat, donaran dret a prac-
ticar una deducció de la quota íntegra del 10 per
100 de l’import de les mencionades inversions i
gastos.

La base de la deducció es minorarà en la part
del cost del servici repercutit per l’empresa als tre-
balladors i en el 65 per 100 de les subvencions
rebudes per a la prestació d’este servici i imputables
com a ingrés en el període impositiu.»
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Tres. Es modifica l’apartat 1 de l’article 36 ter, que
quedarà redactat en els termes següents:

«1. Deducció en la quota íntegra.

Es deduirà de la quota íntegra el 20 per 100
de les rendes positives obtingudes en la transmissió
onerosa dels elements patrimonials detallats en l’a-
partat següent integrades en la base imposable sot-
mesa al tipus general de gravamen o a l’escala
prevista en l’article 127 bis d’esta Llei, a condició
de reinversió, en els termes i requisits d’este article.

Esta deducció serà del 10 per 100, del 5 per
100 o del 25 per 100 quan la base imposable
tribute als tipus del 25 per 100, del 20 per 200
o del 40 per 100, respectivament.

S’entendrà que es complix la condició de rein-
versió si l’import obtingut en la transmissió onerosa
es reinvertix en els elements patrimonials a què
es referix l’apartat 3 d’este article i la renda procedix
dels elements patrimonials enumerats en l’apartat 2
d’este article.

No s’aplicarà a esta deducció el límit a què es
referix l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 37
d’esta Llei. A l’efecte del càlcul d’este límit no es
computarà esta deducció.»

Quatre. Es modifica l’article 116, que quedarà redac-
tat de la forma següent:

«Article 116. Exploració, investigació i explotació
d’hidrocarburs: factor d’esgotament.

Les societats l’objecte social de les quals siga
exclusivament l’exploració, investigació i explotació
de jaciments i d’emmagatzemaments subterranis
d’hidrocarburs naturals, líquids o gasosos, que hi
ha en el territori espanyol i en el subsòl del mar
territorial i dels fons marins que estiguen sota la
sobirania del Regne d’Espanya, en els termes de
la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector d’Hi-
drocarburs, i amb caràcter complementari d’estes,
les de transport, emmagatzemament, depuració i
venda dels productes extrets, tindran dret a una
reducció en la seua base imposable, en concepte
de factor d’esgotament, que podrà ser, a elecció
de l’entitat, qualsevol de les dos següents:

a) El 25 per 100 de l’import de la contrapres-
tació per la venda d’hidrocarburs i de la prestació
de servicis d’emmagatzemament, amb el límit del
50 per 100 de la base imposable prèvia a esta
reducció.

b) El 40 per 100 de la quantia de la base impo-
sable prèvia a esta reducció.»

Cinc. Es modifica l’article 117, que quedarà redactat
de la forma següent:

«Article 117. Factor d’esgotament: requisits.

1. El concessionari haurà d’invertir les quan-
titats que van reduir la base imposable en concepte
de factor d’esgotament en les activitats d’explo-
ració, investigació i explotació de jaciments o d’em-
magatzemaments subterranis d’hidrocarburs que
desenrotlle en el territori espanyol i en el subsòl
del mar territorial i dels fons marins que estiguen
sota la sobirania del Regne d’Espanya, així com
en l’abandó de camps i en el desmantellament de
plataformes marines, en el termini de deu anys
comptadors des de la conclusió del període impo-
sitiu en què es reduïsca la base imposable en con-
cepte d’esgotament. La mateixa consideració tin-
dran les activitats d’exploració, investigació i explo-

tació realitzades en els quatre anys anteriors al pri-
mer període impositiu en què es reduïsca la base
imposable en concepte d’esgotament.

A estos efectes, s’entendrà per exploració o
investigació els estudis preliminars de naturalesa
geològica, geofísica o sísmica, així com tots els gas-
tos realitzats en l’àrea d’un permís d’exploració o
investigació, com ara els sondejos d’exploració, així
com els d’avaluació i desenrotllament, si resulten
negatius, els gastos d’obres per a l’accés i prepa-
ració dels terrenys i de localització d’estos sondejos.
També es consideraran gastos d’exploració o inves-
tigació els realitzats en una concessió i que es refe-
risquen a treballs per a la localització i perforació
d’una estructura capaç de contindre o emmagat-
zemar hidrocarburs, distinta d’aquella que conté el
jaciment que va donar lloc a la concessió d’explo-
tació atorgada. S’entendrà per abandó de camps
i desmantellament de plataformes marines els tre-
balls necessaris per a desmantellar les insta�acions
productives terrestres o les plataformes marines
deixant lliure i expedit el sòl o l’espai marí que
estes ocupaven en la forma establida pel Decret
d’atorgament.

S’entendrà, a estos efectes, per inversions en
explotació les realitzades en l’àrea d’una concessió
d’explotació, com ara el disseny, la perforació i la
construcció dels pous, les insta�acions d’explota-
ció, i qualsevol altra inversió, tangible o intangible,
necessària per a poder dur a terme les labors d’ex-
plotació, sempre que no es corresponguen amb
inversions realitzades pel concessionari en les acti-
vitats d’exploració o d’investigació referides ante-
riorment.

S’inclouran com a explotació, a estos efectes,
els sondejos d’avaluació i de desenrotllament que
resulten positius.

2. En cada període impositiu hauran d’incre-
mentar-se els comptes de reserva de l’entitat en
l’import que va reduir la base imposable en con-
cepte de factor d’esgotament.

3. Només podrà disposar-se lliurement de les
reserves constituïdes en compliment de l’apartat
anterior, en la mesura que s’amortitzen els béns
finançats amb estos fons.

4. El subjecte passiu haurà d’arreplegar en la
memòria dels deu exercicis següents a aquell en
què es va realitzar la corresponent reducció l’import
d’esta, les inversions realitzades a càrrec d’esta i
les amortitzacions realitzades, així com qualsevol
disminució en els comptes de reserves que es van
incrementar com a conseqüència del que preveu
l’apartat 2 i el destí d’esta. Estos fets podran ser
objecte de comprovació durant este mateix perío-
de, per a la qual cosa el subjecte passiu haurà d’a-
portar la comptabilitat i els oportuns suports docu-
mentals que acrediten el compliment dels requisits
exigits al factor d’esgotament.

5. Les inversions finançades per aplicació del
factor d’esgotament no podran acollir-se a les
deduccions previstes en el capítol IV del Títol VI.»

Sis. Es modifica l’apartat 2 de la disposició addi-
cional octava, que quedarà redactat de la forma següent:

«2. Les referències que l’article 21 i l’article
45.1.b).10 de la Llei de l’Impost sobre Transmis-
sions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats fan
a les definicions de fusió i escissió de l’article 2,
apartats 1, 2 i 3, de la Llei 29/1991, de 16 de
setembre, d’Adequació de determinats conceptes
Impositius a les Directives i Reglaments de les
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Comunitats Europees, s’entendran fetes a l’article
97, apartats 1, 2, 3 i 5, així com a les aportacions
no dineràries a què es referix l’apartat 2 de l’article
132 d’esta Llei, i les referències al règim especial
del Títol I de la Llei 29/1991, s’entendran fetes
al capítol VIII del Títol VIII de la present Llei.»

SECCIÓ 2a. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Article 2. Modificació de la Llei 19/1991, de 6 de juny,
de l’Impost sobre el Patrimoni.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2003, es
modifica l’article 33 de la Llei 19/1991, de 6 de juny,
de l’Impost sobre el Patrimoni, que quedarà redactat de
la forma següent:

«Article 33. Bonificació de la quota a Ceuta i
Melilla.

1. Si entre els béns o drets de contingut eco-
nòmic computats per a la determinació de la base
imposable en figurara algun de situat o que haguera
d’exercitar-se o complir-se a Ceuta i Melilla i les
seues dependències, es bonificarà en el 75 per 100
la part de la quota que proporcionalment corres-
ponga als mencionats béns o drets.

L’anterior bonificació no s’aplicarà als no resi-
dents en les dites Ciutats, excepte pel que fa a
valors representatius del capital social d’entitats
jurídiques domiciliades i amb objecte social en les
citades Ciutats o quan es tracte d’establiments per-
manents situats en estes.

2. La Comunitat Autònoma, d’acord amb el que
preveu la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per
la qual es regulen les mesures fiscals i adminis-
tratives del nou sistema de finançament de les
Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats
amb Estatut d’Autonomia, podrà establir deduc-
cions en este impost, que resultaran compatibles
amb les establides per l’Estat sense que puguen
suposar la seua modificació, i s’aplicaran amb pos-
terioritat a les estatals.»

SECCIÓ 3a. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

Article 3. Modificació de la Llei 29/1987, de 18 de
desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2003, s’in-
troduïxen les següents modificacions en la Llei 29/1987,
de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i
Donacions:

U. Es modifica el primer paràgraf de la lletra c) de
l’apartat 2 de l’article 20, que quedarà redactat de la
forma següent:

«c) En els casos en què en la base imposable
d’una adquisició ‘‘mortis causa’’ que corresponga
als cònjuges, descendents o adoptats de la persona
difunta, estiguera inclòs el valor d’una empresa indi-
vidual, d’un negoci professional o participacions en
entitats, als quals s’aplique l’exempció regulada en
l’apartat octau de l’article 4 de la Llei 19/1991,
de 6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni, o el
valor de drets d’usdefruit sobre estos, o de drets
econòmics derivats de l’extinció d’este usdefruit,
sempre que amb motiu de la defunció es conso-
lidara el ple domini en el cònjuge, descendents o
adoptats, o perceberen estos els drets deguts a
la finalització de l’usdefruit en forma de participa-
cions en l’empresa, negoci o entitat afectada, per

a obtindre la base liquidable s’aplicarà en la impo-
sable, amb independència de les reduccions que
siguen procedents d’acord amb els apartats ante-
riors, una altra del 95 per 100 del mencionat valor,
sempre que l’adquisició es mantinga, durant els
deu anys següents a la defunció del causant, llevat
que morira l’adquirent dins d’eixe termini.»

Dos. S’afig un nou article, el 23 bis, que quedarà
redactat de la forma següent:

«Article 23 bis. Bonificació de la quota a Ceuta
i Melilla.
1. En les quotes d’este impost derivades d’ad-

quisicions ‘‘mortis causa’’ i les quantitats percebu-
des pels beneficiaris d’assegurances sobre la vida,
que s’acumulen a la resta de béns i drets que inte-
gren la porció hereditària del beneficiari, s’efectuarà
una bonificació del 50 per 100 de la quota, sempre
que el causant haguera tingut la seua residència
habitual en la data de la meritació a Ceuta o Melilla
i durant els cinc anys anteriors, comptats data a
data, que finalitzen el dia anterior al de la meritació.

2. En els supòsits d’adquisicions ‘‘inter vivos’’,
s’aplicarà una bonificació del 50 per 100 de la part
de la quota que proporcionalment corresponga als
immobles situats a Ceuta o Melilla. A l’efecte d’esta
bonificació, tindran la consideració de béns immo-
bles les transmissions a títol gratuït dels valors a
què es referix l’article 108 de la Llei 24/1988, de
28 de juliol, del Mercat de Valors.

3. En el cas de les altres adquisicions ‘‘inter
vivos’’, s’aplicarà una bonificació del 50 per 100
de la quota que corresponga quan l’adquirent tinga
la seua residència habitual a Ceuta o Melilla.

4. Per a l’aplicació d’estes bonificacions, es tin-
dran en compte les normes establides sobre resi-
dència habitual i punts de connexió en la Llei
21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regu-
len les mesures fiscals i administratives del nou
sistema de finançament de les Comunitats Autò-
nomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d’Au-
tonomia.»

Tres. Es modifica l’article 25, que queda redactat
en els termes següents:

«1. La prescripció s’aplicarà d’acord amb el que
preveuen els articles 64 i següents de la Llei General
Tributària.

2. En el supòsit d’escriptures autoritzades per
funcionaris estrangers, el termini de prescripció es
computarà des de la data de la seua presentació
davant de qualsevol Administració espanyola, llevat
que un Tractat, Conveni o Acord Internacional,
subscrit per Espanya, fixe una altra data per a l’inici
d’este termini.»

Quatre. Es modifica l’article 26, que quedarà redac-
tat de la forma següent:

«Article 26. Usdefruit i altres institucions.
S’aplicaran les normes contingudes en els apar-

tats següents a la tributació del dret d’usdefruit,
tant a la constitució com a l’extinció, de les subs-
titucions, reserves, fideïcomisos i institucions suc-
cessòries forals:

a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà
proporcional al valor total dels béns, a raó del 2
per 100 per cada període d’un any, sense excedir
el 70 per 100.

En els usdefruits vitalicis s’estimarà que el valor
és igual al 70 per 100 del valor total del béns
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quan l’usufructuari tinga menys de vint anys, mino-
rant a mesura que augmenta l’edat, en la proporció
d’un 1 per 100 menys per cada any més, amb
el límit mínim del 10 per 100 del valor total.

El valor del dret de nua propietat es computarà
per la diferència entre el valor de l’usdefruit i el
valor total dels béns. En els usdefruits vitalicis que,
al seu torn, siguen temporals, la nua propietat es
valorarà aplicant, de les regles anteriors, aquella
que li atribuïsca menor valor.

En adquirir la nua propietat s’efectuarà la liqui-
dació, tenint en compte el valor corresponent a
aquella, minorat, si és el cas, per l’import de totes
les reduccions a què tinga dret el contribuent i amb
aplicació del tipus mitjà efectiu de gravamen corres-
ponent al valor íntegre dels béns.

b) El valor dels drets reals d’ús i habitació serà
el que resulte d’aplicar al 75 per 100 del valor
dels béns sobre els quals van ser imposats les regles
corresponents a la valoració dels usdefruits tem-
porals o vitalicis, segons els casos.

c) En l’extinció de l’usdefruit s’exigirà l’impost
segons el títol de constitució, aplicant el tipus mitjà
efectiu de gravamen corresponent al desmembra-
ment del domini.

d) Sempre que l’adquirent tinga facultat de dis-
posar dels béns, l’impost es liquidarà en ple domini,
sense perjuí de la devolució que, si és el cas, siga
procedent.

e) L’atribució del dret a disfrutar de tot o part
dels béns de l’herència, temporalment o vitalícia-
ment, tindrà a l’efecte fiscal la consideració d’us-
defruit, i es valorarà conforme a les regles anteriors.

f) En la substitució vulgar s’entendrà que el
substitut hereta al causant, i en les substitucions
pupi�ar i exemplar, que hereta al substituït.»

Cinc. Es modifica l’article 30, que quedarà redactat
de la forma següent:

«Article 30. Acumulació de donacions.
1. Les donacions i la resta de transmissions

‘‘inter vivos’’ equiparables que atorgue un mateix
donant a un mateix donatari dins del termini de
tres anys, a comptar de la data de cada una, es
consideraran com una sola transmissió a l’efecte
de la liquidació de l’impost. Per a determinar la
quota tributària s’aplicarà a la base liquidable de
l’actual adquisició el tipus mitjà corresponent a la
base liquidable teòrica del total de les adquisicions
acumulades.

2. El que disposa l’apartat anterior, a l’efecte
de la determinació de la quota tributària, serà igual-
ment aplicable a les donacions i la resta de trans-
missions ‘‘inter vivos’’ equiparables acumulables a
la successió que siga causada pel donant a favor
del donatari, sempre que el termini que hi haja
entre esta i aquelles no excedisca de quatre anys.

3. A estos efectes, s’entendrà per base liqui-
dable teòrica del total de les adquisicions acumu-
lades la suma de les bases liquidables de les dona-
cions i la resta de transmissions ‘‘inter vivos’’ equi-
parables anteriors i la de l’adquisició actual.»

Sis. Es modifica l’article 32, que quedarà redactat
de la forma següent:

«Article 32. Deures de les autoritats, funcionaris
i particulars.
1. Els òrgans judicials remetran als organismes

de l’Administració tributària de la seua respectiva
jurisdicció la relació mensual de les resolucions con-
firmades o que tinguen el caràcter de sentència

ferma de les quals es desprenga l’existència d’in-
crements de patrimoni gravats per l’Impost sobre
Successions i Donacions.

2. Els encarregats del Registre Civil remetran
a estos organismes, dins de la primera quinzena
de cada mes, la relació nominal dels difunts en
el mes anterior i del seu domicili.

3. Els notaris estan obligats a facilitar les dades
que reclamen els organismes de l’Administració tri-
butària sobre els actes en els quals hagen inter-
vingut en l’exercici de les seues funcions, i a expedir
gratuïtament en el termini de quinze dies les còpies
que aquells els demanen dels documents que auto-
ritzen o tinguen en el seu protocol, excepte quan
es tracte dels instruments públics a què es referixen
els articles 34 i 35 de la Llei de 28 de maig de
1862 i els relatius a qüestions matrimonials, a
excepció dels referents al règim econòmic de la
societat conjugal.

Així mateix, estaran obligats a remetre, dins de
la primera quinzena de cada trimestre, la relació
o índex comprensiu de tots els documents auto-
ritzats en el trimestre anterior que facen referència
a actes o contractes que pugen donar lloc als incre-
ments patrimonials que constituïxen el fet impo-
sable de l’impost. També estan obligats a remetre,
dins del mateix termini, una relació dels documents
privats amb el contingut indicat que els hagen sigut
presentats per al seu coneixement o legitimació
de firmes.

4. Els òrgans judicials, intermediaris financers,
associacions, fundacions, societats, funcionaris,
particulars i qualssevol altres entitats públiques o
privades no acordaran entregues de béns a per-
sones distintes del seu titular sense que s’acredite
prèviament el pagament de l’impost o la seua
exempció, llevat que l’Administració ho autoritze.

5. Les entitats d’assegurances no podran efec-
tuar la liquidació i pagament dels concertats sobre
la vida d’una persona llevat que es justifique que
s’ha presentat a liquidació la documentació corres-
ponent o, si és el cas, l’ingrés de l’autoliquidació
practicada.

6. S’exceptuen del que disposen els dos núme-
ros anteriors els supòsits a què es referix el núme-
ro 1 de l’article 8 d’esta Llei, en els termes i amb
les condicions que hi estan establits.

7. L’incompliment de les obligacions establides
en els números 1 al 5 anteriors se sancionarà d’a-
cord amb el que disposa l’article 40 d’esta Llei.

Quan es tracte d’òrgans jurisdiccionals, l’auto-
ritat competent del Ministeri d’Hisenda posarà els
fets en coneixement del Consell General del Poder
Judicial, per conducte del Ministeri Fiscal, als efec-
tes pertinents.»

CAPÍTOL II

Imposts indirectes

SECCIÓ 1a. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Article 4. Modificació de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2003, s’in-
troduïxen les següents modificacions en la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit:

U. Es modifica el número 7m de l’apartat dos de
l’article 8, que quedarà redactat de la manera següent:
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«7m. El subministrament d’un producte infor-
màtic normalitzat efectuat en qualsevol suport
material.

A estos efectes, es consideraran com a produc-
tes informàtics normalitzats aquells que no neces-
siten cap modificació substancial per a ser utilitzats
per qualsevol usuari.»

Dos. El paràgraf c) del número 1r de l’article 9 que-
darà redactat de la manera següent:

«c) El canvi d’afectació de béns corporals d’un
sector a un altre diferenciat de la seua activitat
empresarial o professional.

El supòsit d’autoconsum a què es referix este
paràgraf c) no resultarà aplicable en els casos
següents:

Quan, per una modificació en la normativa
vigent, una determinada activitat econòmica passe
obligatòriament a formar part d’un sector diferen-
ciat distint d’aquell en què estava integrada amb
anterioritat.

Quan el règim de tributació aplicable a una deter-
minada activitat econòmica canvie del règim gene-
ral al règim especial simplificat, al de l’agricultura,
ramaderia i pesca, al del recàrrec d’equivalència
o al de les operacions amb or d’inversió, o viceversa,
inclús per l’exercici d’un dret d’opció.

El que disposen els dos guions del paràgraf ante-
rior ha d’entendre’s, si és el cas, sense perjuí del
següent:

De les regularitzacions de deduccions previstes
en els articles 101, 105, 106, 107, 109, 110, 112
i 113 d’esta Llei.

De l’aplicació del que preveu l’apartat dos de
l’article 99 d’esta Llei, en relació amb la rectificació
de deduccions practicades inicialment segons el
destí previsible dels béns i servicis adquirits, quan
el destí real d’estos resulte diferent del previst, en
el cas de quotes suportades o satisfetes per l’ad-
quisició o importació de béns o servicis distints
dels béns d’inversió que no hagen sigut utilitzats
en cap mesura en l’exercici de l’activitat empresarial
o professional amb anterioritat al moment en què
l’activitat econòmica a què estaven previsiblement
destinats en el moment en què es van suportar
les quotes passe a formar part d’un sector dife-
renciat distint d’aquell en què estava integrada amb
anterioritat.

Del que preveuen els articles 134 bis i 155 d’esta
Llei, en relació amb els supòsits de començament
o cessament en l’aplicació dels règims especials
de l’agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec
d’equivalència respectivament.

A l’efecte del que disposa esta Llei, es consi-
deraran sectors diferenciats de l’activitat empresa-
rial o professional els següents:

a’) Aquells en què les activitats econòmiques
realitzades i els règims de deducció aplicables
siguen distints.

Es consideraran activitats econòmiques distintes
aquelles que tinguen assignats grups diferents en
la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques.

No obstant l’establit en el paràgraf anterior, no
es reputarà distinta l’activitat accessòria a una altra
quan, durant l’any precedent, el seu volum d’ope-
racions no excedira el 15 per 100 del d’esta última
i, a més, contribuïsca a la seua realització. Si no
s’ha exercit l’activitat accessòria durant l’any pre-
cedent, durant l’any en curs el requisit relatiu al

mencionat percentatge serà aplicable segons les
previsions raonables del subjecte passiu, sense per-
juí de la regularització que corresponga si el per-
centatge real excedira del límit indicat.

Les activitats accessòries seguiran el mateix
règim que les activitats de què depenguen.

Els règims de deducció a què es referix esta
lletra a’) es consideraran distints si els percentatges
de deducció, determinats d’acord amb el que dis-
posa l’article 104 d’esta Llei, que resulten aplicables
en l’activitat o les activitats distintes de la principal
diferixen en més de 50 punts percentuals del
corresponent a la citada activitat principal.

L’activitat principal, amb les activitats accessò-
ries a esta i les activitats econòmiques distintes
els percentatges de deducció de les quals no dife-
risquen en més 50 punts percentuals amb el d’a-
quella constituiran un sol sector diferenciat.

Les activitats distintes de la principal els per-
centatges de deducció de les quals diferisquen en
més de 50 punts percentuals amb el d’esta cons-
tituiran un altre sector diferenciat del principal.

A l’efecte del que disposa esta lletra a’), es con-
siderarà principal l’activitat en què s’haja realitzat
major volum d’operacions durant l’any immediata-
ment anterior.

b’) Les activitats acollides als règims especials
simplificats, de l’agricultura, ramaderia i pesca, de
les operacions amb or d’inversió o del recàrrec
d’equivalència.

c’) Les operacions d’arrendament financer a
què es referix la disposició addicional sèptima de
la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre Disciplina
i Intervenció de les Entitats de Crèdit.

d’) Les operacions de cessió de crèdits o prés-
tecs.»

Tres. Es modifica el número 16 de l’apartat dos de
l’article 11, que quedarà redactat de la manera següent:

«16. El subministrament de productes informà-
tics quan no tinga la condició d’entrega de béns,
considerant-se accessòria a la prestació de servicis
l’entrega del corresponent suport.

En particular, es considerarà prestació de servicis
el subministrament de productes informàtics que
hagen sigut confeccionats amb encàrrec previ del
seu destinatari conforme a les especificacions d’es-
te, així com aquells altres que siguen objecte d’a-
daptacions substancials necessàries per a l’ús pel
seu destinatari.»

Quatre. Es modifica el paràgraf segon de l’apartat
dos de l’article 20, que quedarà redactat de la manera
següent:

«S’entendrà que l’adquirent té dret a la deducció
total quan el percentatge de deducció provisional-
ment aplicable durant l’any en què s’haja de supor-
tar l’impost permeta la seua deducció íntegra, inclús
en el supòsit de quotes suportades amb anterioritat
al començament de la realització d’entregues de
béns o prestacions de servicis corresponents a acti-
vitats empresarials o professionals. A estos efectes,
no es tindrà en compte per a calcular el referit
percentatge de deducció l’import de les subven-
cions que hagen d’integrar-se en el denominador
de la prorrata d’acord amb el que disposa el núme-
ro 2n de l’apartat dos de l’article 104 d’esta Llei.»

Cinc. Es modifica el número 2n de l’article 66, que
quedarà redactat de la manera següent:

«2n. Les importacions temporals de béns amb
exempció parcial dels drets d’importació, quan
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foren cedits pel seu propietari per mitjà d’opera-
cions subjectes i no exemptes de l’impost, en virtut
del que preveu l’article 70, apartat u, número 5t,
paràgraf B), paràgraf j), d’esta Llei.»

Sis. Es modifica l’article 70, que quedarà redactat
de la manera següent:

«Article 70. Lloc de realització de les prestacions
de servicis. Regles especials.

U. S’entendran prestats en el territori d’aplica-
ció de l’impost els servicis següents:

1r. Els relacionats amb béns immobles que
radiquen en el citat territori.

Es consideraran relacionats amb béns immobles,
entre altres, els servicis següents:

a) L’arrendament o cessió d’ús per qualsevol
títol dels mencionats béns, incloses les vivendes
moblades.

b) Els relatius a la preparació, coordinació i rea-
lització de les execucions d’obra immobiliàries.

c) Els de caràcter tècnic relatius a les mencio-
nades execucions d’obra, inclosos els prestats per
arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers.

d) Els de gestió relatius a béns immobles o ope-
racions immobiliàries.

e) Els de vigilància o seguretat relatius a béns
immobles.

f) Els de lloguer de caixes de seguretat.
g) La utilització de vies de peatge.

2n. Els de transport, distints dels referits en
l’article 72 d’esta Llei, per la part de trajecte que
transcórrega en este, tal com este es definix en
l’article 3 d’esta Llei.

3r. Els que s’enuncien a continuació, quan es
presten materialment en el dit territori:

a) Els de caràcter cultural, artístic, esportiu,
científic, docent, recreatiu o pareguts, incloent els
servicis d’organització d’estos i els altres servicis
accessoris dels anteriors.

b) Els d’organització per a tercers de fires i
exposicions de caràcter comercial.

c) Els jocs d’atzar.
d) Els accessoris als transports de mercaderies,

distints dels referits en l’article 73 d’esta Llei, rela-
tius a les mercaderies pròpiament dites, com ara
la càrrega i descàrrega, transbord, manteniment i
servicis anàlegs.

A estos efectes, no es consideraran accessoris
als servicis de transport els servicis de mediació.

4t. A) Els prestats per via electrònica en els
supòsits següents:

a) Quan el destinatari siga un empresari o pro-
fessional que actue com a tal, i radique en el citat
territori la seu de la seua activitat econòmica, o
tinga en este un establiment permanent o, si no
n’hi ha, el lloc del seu domicili, sempre que es tracte
de servicis que tinguen per destinataris la dita seu,
establiment permanent o domicili. El que disposa
este paràgraf s’aplicarà amb independència d’on
es trobe establit el prestador dels servicis i del lloc
des del qual els preste.

b) Quan els servicis siguen prestats per un
empresari o professional i la seu de la seua activitat
econòmica o establiment permanent des del qual
es presten els servicis es trobe en el territori d’a-
plicació de l’impost, sempre que el destinatari d’es-

te no tinga la condició d’empresari o professional
actuant com a tal i es trobe establit o tinga la seua
residència o domicili habitual en la Comunitat, així
com quan no siga possible determinar el seu domi-
cili.

A l’efecte del que disposa este paràgraf, es pre-
sumirà que el destinatari del servici és resident en
la Comunitat quan s’efectue el pagament de la con-
traprestació del servici a càrrec de comptes oberts
en establiments d’entitats de crèdit ubicades en
el dit territori.

c) Quan els servicis siguen prestats des de la
seu d’activitat o un establiment permanent d’un
empresari o professional que es trobe fora de la
Comunitat, i el destinatari no tinga la condició d’em-
presari o professional actuant com a tal, sempre
que este últim es trobe establit o tinga la seua
residència o domicili habitual en el territori d’apli-
cació de l’impost.

A l’efecte del que disposa este paràgraf, es pre-
sumirà que el destinatari del servici es troba establit
o és resident en el territori d’aplicació de l’impost
quan s’efectue el pagament de la contraprestació
del servici a càrrec de comptes oberts en establi-
ments d’entitats de crèdit ubicades en el citat terri-
tori.

B) A l’efecte d’esta Llei, i sense perjuí del que
establix el número 8u d’este apartat, es conside-
raran servicis prestats per via electrònica aquells
servicis que consistisquen en la transmissió enviada
inicialment i rebuda en destí per mitjà d’equips de
processament, inclosa la compressió numèrica i
l’emmagatzemament de dades, i enterament trans-
mesa, transportada i rebuda per cable, ràdio, sis-
tema òptic o altres mitjans electrònics i, entre altres,
els següents:

a) El subministrament i allotjament de llocs
informàtics.

b) El manteniment a distància de programes
i d’equips.

c) El subministrament de programes i la seua
actualització.

d) El subministrament d’imatges, text, informa-
ció i la posada a disposició de bases de dades.

e) El subministrament de música, pe�ícules,
jocs, inclosos els d’atzar o de diners, i d’emissions
i manifestacions polítiques, culturals, artístiques,
esportives, científiques o d’oci.

f) El subministrament d’ensenyança a distància.

A estos efectes, el fet que el prestador d’un ser-
vici i el seu destinatari es comuniquen per correu
electrònic no implicarà, per si mateix, que el servici
prestat tinga la consideració de servici prestat per
via electrònica.

5t. A) Els servicis que s’enuncien en el parà-
graf següent d’este número, en els supòsits que
se citen a continuació:

a) Quan el destinatari siga un empresari o pro-
fessional que actue com a tal, i radique en el citat
territori la seu de la seua activitat econòmica, o
tinga en este un establiment permanent o, si no
n’hi ha, el lloc del seu domicili, sempre que es tracte
de servicis que tinguen per destinataris la dita seu,
establiment permanent o domicili. El que disposa
este paràgraf s’aplicarà amb independència d’on
es trobe establit el prestador dels servicis i del lloc
des del qual els preste.

b) Quan els servicis són prestats per un empre-
sari o professional i la seu de la seua activitat eco-
nòmica o establiment permanent des d’on es pres-
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ten els servicis es trobe en el territori d’aplicació
de l’impost, sempre que el destinatari d’este no
tinga la condició d’empresari o professional actuant
com a tal i es trobe establit o tinga la seua resi-
dència habitual o domicili en la Comunitat, Canà-
ries, Ceuta o Melilla, així com quan no siga possible
determinar el seu domicili.

B) Els servicis a què es referix el paràgraf ante-
rior són els següents:

a) Les cessions i concessions de drets d’autor,
patents, llicències, marques de fàbrica o comercials
i els altres drets de propietat inte�ectual o industrial,
així com qualssevol altres drets pareguts.

b) La cessió o concessió de fons de comerç,
d’exclusives de compra o venda o del dret a exercir
una activitat professional.

c) Els de publicitat.
d) Els d’assessorament, auditoria, enginyeria,

gabinet d’estudis, advocacia, consultors, experts
comptables o fiscals i altres anàlegs, a excepció
dels compresos en el número 1r d’este apartat u.

e) Els de tractament de dades i el subminis-
trament d’informacions, inclosos els procediments
i les experiències de caràcter comercial.

f) Els de traducció, correcció o composició de
texts, així com els prestats per intèrprets.

g) Els d’assegurança, reassegurança i capita-
lització, així com els servicis financers, citats res-
pectivament pels articles 20, apartat u, números
16 i 18, d’esta Llei, inclosos els que no estiguen
exempts, a excepció del lloguer de caixes de segu-
retat.

h) Els de cessió de personal.
i) El doblatge de pe�ícules.
j) Els arrendaments de béns mobles corporals,

a excepció dels mitjans de transport i els conte-
nidors.

k) Les obligacions de no prestar, totalment o
parcialment, qualsevol dels servicis enunciats en
este número.

6t. Els de mediació en nom i per compte aliè,
sempre que les operacions respecte de les quals
es mitjance siguen distintes de les prestacions de
servicis enunciades en els articles 72 i 73 d’esta
Llei, en els supòsits següents:

a) Els de mediació en les prestacions de servicis
a què es referix el número 1r d’este apartat, quan
les operacions respecte a les quals es mitjança es
referisquen a béns immobles radicats en el territori
d’aplicació de l’impost.

b) Els de mediació en les prestacions de ser-
vicis a què es referixen els números 4t, 5t i 8u
d’este apartat, quan els servicis respecte dels quals
es produïx la mediació tinguen per destinatari un
empresari o professional establit en un altre Estat
membre o una persona no establida en la Comu-
nitat, quan el destinatari del servici de mediació
dispose en el territori d’aplicació de l’impost de la
seu de la seua activitat econòmica, d’un establiment
permanent o, si no n’hi ha, del lloc del seu domicili,
sempre que els servicis de mediació tinguen per
destinataris estes seus, establiment o domicili.

c) Els altres, en els supòsits següents:

1r.) Quan l’operació respecte de la qual es pro-
duïx la mediació s’entenga efectuada en el territori
d’aplicació de l’impost, llevat que el destinatari del
servici de mediació haja comunicat, en ocasió de
la realització d’este, un número d’identificació a l’e-
fecte de l’Impost sobre el Valor Afegit que haja

sigut atribuït per un altre Estat membre de la Comu-
nitat.

2n.) Quan l’operació respecte de la qual es pro-
duïx la mediació s’entenga efectuada en el territori
d’un altre Estat membre, però el destinatari del ser-
vici de mediació haja comunicat, en ocasió de la
realització d’este, un número d’identificació a l’e-
fecte de l’Impost sobre el Valor Afegit que haja
sigut atribuït per l’Administració espanyola.

7m. Els treballs realitzats sobre béns mobles
corporals i els informes pericials, valoracions i dic-
tàmens relatius a estos béns, en els supòsits
següents:

a) Quan estos servicis es realitzen material-
ment en el territori d’aplicació de l’impost, excepte
en el cas que el destinatari d’estos comunique al
prestador un número d’identificació a l’efecte de
l’Impost sobre el Valor Afegit que li haja sigut atri-
buït per un altre Estat membre, i els béns als quals
fan referència els servicis siguen expedits o trans-
portats fora del territori d’aplicació de l’impost.

En tot cas, s’entendran prestats en el territori
d’aplicació de l’impost els servicis a què es referix
esta lletra relatius als mitjans de transport matri-
culats en este territori.

b) Quan els mencionats servicis es presten
materialment en un altre Estat membre, el desti-
natari d’estos comunique al prestador un número
d’identificació a l’efecte de l’Impost sobre el Valor
Afegit que li haja sigut atribuït per l’Administració
espanyola i els béns a què fan referència els servicis
siguen expedits o transportats fora del territori del
citat Estat membre.

No obstant, no s’entendran prestats en el territori
d’aplicació de l’impost els servicis a què es referix
esta lletra relatius als mitjans de transport que esti-
guen matriculats en l’Estat membre en què es pres-
ten, a condició que s’acredite la subjecció a l’impost
en este Estat.

8u. A) Els servicis de telecomunicacions, de
radiodifusió i de televisió, en els supòsits següents:

a) Quan el destinatari siga un empresari o pro-
fessional que actue com a tal i radique en el citat
territori la seu de la seua activitat econòmica, o
tinga en este un establiment permanent o, si no
n’hi ha, el lloc del seu domicili, sempre que es tracte
de servicis que tinguen per destinataris la dita seu,
establiment permanent o domicili. El que disposa
esta lletra s’aplicarà amb independència d’on es
trobe establit el prestador dels servicis i del lloc
des del qual els preste.

b) Quan els servicis siguen prestats per un
empresari o professional i la seu de la seua activitat
econòmica o establiment permanent des del qual
es presten els servicis es trobe en el territori d’a-
plicació de l’impost, sempre que el destinatari d’es-
te no tinga la condició d’empresari o professional
actuant com a tal i es trobe establit o tinga la seua
residència o domicili habitual en la Comunitat, així
com quan no siga possible determinar el seu domi-
cili.

A l’efecte del que disposa este paràgraf, es pre-
sumirà que el destinatari del servici és resident en
la Comunitat, quan s’efectue el pagament de la
contraprestació del servici a càrrec de comptes
oberts en establiments d’entitats de crèdit ubicades
en este territori.

c) Quan els servicis siguen prestats des de la
seu d’activitat o un establiment permanent d’un
empresari o professional que es trobe fora de la
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Comunitat, i el destinatari no tinga la condició d’em-
presari o professional actuant com a tal, sempre
que este últim es trobe establit o tinga la seua
residència o domicili habitual en el territori d’apli-
cació de l’impost i la utilització o l’explotació efec-
tives d’estos servicis es realitzen en el citat territori.

A l’efecte del que disposa este paràgraf, es pre-
sumirà que el destinatari del servici es troba establit
o és resident en el territori d’aplicació de l’impost
quan s’efectue el pagament de la contraprestació
del servici a càrrec de comptes oberts en establi-
ments d’entitats de crèdit ubicades en este territori.

B) A l’efecte d’esta Llei, es consideraran ser-
vicis de telecomunicació els que tinguen per objec-
te la transmissió, emissió i recepció de senyals,
texts, imatges i sons o informació de qualsevol natu-
ralesa, per fil, ràdio, mitjans òptics o altres mitjans
electromagnètics, incloent la cessió o concessió
d’un dret a l’ús de mitjans per a esta transmissió,
emissió o recepció i, igualment, la provisió d’accés
a xàrcies informàtiques.

Dos. No obstant el que disposa l’apartat ante-
rior, es consideraran prestats en el territori d’apli-
cació de l’impost els servicis compresos en els
números 4t, 5t i 6t, lletra b) del dit apartat que
tinguen per destinatari un empresari o professional
actuant com a tal, així com els servicis compresos
en el número 8u d’este en tot cas, quan la seua
utilització o explotació efectives es realitzen en el
citat territori, sempre que, conforme a les regles
de localització aplicables a estos servicis, no s’ha-
gueren entés prestats en la Comunitat, Canàries,
Ceuta i Melilla.»

Set. Es modifica l’apartat quatre de l’article 78, que
quedarà redactat de la manera següent:

«Quatre. Quan les quotes de l’impost sobre el
valor afegit que graven les operacions subjectes
a este tribut no s’hagueren repercutit expressament
en factura, s’entendrà que la contraprestació no
va incloure les dites quotes.

S’exceptuen del que disposa el paràgraf anterior:

1r. Els casos en què la repercussió expressa
de l’impost no fóra obligatòria.

2n. Els supòsits a què es referix l’apartat dos,
número 5t d’este article.»

Huit. Es modifica l’apartat u de l’article 87, que que-
darà redactat de la manera següent:

«U. Seran responsables solidaris del deute tri-
butari que corresponga satisfer al subjecte passiu,
els destinataris de les operacions que, per mitjà
d’acció o omissió culpable o dolosa, eludisquen la
correcta repercussió de l’impost.

A este efecte, la responsabilitat arribarà a la san-
ció que puga ser procedent.»

Nou. Es modifiquen els apartats dos i tres de l’article
88 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost
sobre el Valor Afegit, que quedaran redactats de la mane-
ra següent:

«Dos. La repercussió de l’impost haurà d’efec-
tuar-se per mitjà de factura o document substitutiu,
en les condicions i amb els requisits que es deter-
minen reglamentàriament.

A este efecte, la quota repercutida es consignarà
separadament de la base imposable, inclús en el
cas de preus fixats administrativament, indicant el
tipus impositiu aplicat.

S’exceptuaran del que disposen els paràgrafs
anteriors d’este apartat les operacions que es deter-
minen reglamentàriament.

Tres. La repercussió de l’impost s’efectuarà al
temps d’expedir i entregar la factura o document
substitutiu corresponent.»

Deu. Es modifica l’apartat dos de l’article 89, que
quedarà redactat de la manera següent:

«Dos. El que disposa l’apartat anterior serà tam-
bé d’aplicació quan, no havent-se repercutit cap
quota, s’haguera expedit la factura o document
substitutiu corresponent a l’operació.»

Onze. Es modifica el número 6t de l’apartat u.1 de
l’article 91, que quedarà redactat de la manera següent:

«6t. Els aparells i complements, incloses les
ulleres graduades i les lentilles que, per les seues
característiques objectives, siguen susceptibles de
destinar-se essencialment o principalment a suplir
les deficiències físiques de l’home o dels animals,
incloses les limitadores de la seua mobilitat i comu-
nicació.

Els productes sanitaris, material, equips o ins-
trumental que, objectivament considerats, només
puguen utilitzar-se per a previndre, diagnosticar,
tractar, alleujar o curar malalties o malalties de l’ho-
me o dels animals.

No s’inclouen en este número els cosmètics ni
els productes d’higiene personal, a excepció de
compreses, tampons i protectors íntims.»

Dotze. L’apartat u.3 de l’article 91 de la Llei
37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor
Afegit, queda redactat en els termes següents:

«3. Les operacions següents:
1r. Les execucions d’obres, amb aportació de

materials o sense, conseqüència de contractes
directament formalitzats entre el promotor i el con-
tractista que tinguen per objecte la construcció o
rehabilitació d’edificacions o parts d’estes destina-
des principalment a vivendes, inclosos els locals,
annexos, garatges, insta�acions i servicis comple-
mentaris situats en estos.

Es consideraran destinades principalment a
vivendes les edificacions en què, almenys el 50
per 100 de la superfície construïda, es destine a
la dita utilització.

2n. Les vendes amb insta�ació d’armaris de
cuina i de bany i d’armaris de paret per a les edi-
ficacions a què es referix el número 1r anterior,
que siguen realitzades com a conseqüència de con-
tractes directament formalitzats amb el promotor
de la construcció o rehabilitació de les citades
edificacions.

3r. Les execucions d’obra, amb aportació de
materials o sense, conseqüència de contractes
directament formalitzats entre les comunitats de
propietaris de les edificacions o parts d’estes a què
es referix el número 1r anterior i el contractista
que tinguen per objecte la construcció de garatges
complementaris de les dites edificacions, sempre
que estes execucions d’obra es realitzen en terrenys
o locals que siguen elements comuns de les refe-
rides comunitats i el nombre de places de garaig
a adjudicar a cada un dels propietaris no excedisca
de dos unitats.»

Tretze. Es modifica l’apartat u de l’article 92, que
quedarà redactat de la manera següent:

«U. Els subjectes passius podran deduir de les
quotes de l’Impost sobre el Valor Afegit meritades
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per les operacions gravades que realitzen en l’in-
terior del país les que, meritades en el mateix terri-
tori, hagen suportat per repercussió directa o satis-
fet per les operacions següents:

1r. Les entregues de béns i prestacions de ser-
vicis efectuades per un altre subjecte passiu de
l’Impost.

2n. Les importacions de béns.
3r. Les entregues de béns i prestacions de ser-

vicis compreses en els articles 9, número 1r, lletres
c) i d), 84, apartat u, número 2n, i 140 quinque,
tots ells d’esta Llei.

4t. Les adquisicions intracomunitàries de béns
definides en els articles 13, número 1r, i 16 d’esta
Llei.»

Catorze. Es modifica l’article 97, que quedarà redac-
tat de la manera següent:

«Article 97. Requisits formals de la deducció.

U. Només podran exercitar el dret a la deducció
els empresaris o professionals que estiguen en pos-
sessió del document justificatiu del seu dret.

A este efecte, únicament es consideraran docu-
ments justificatius del dret a la deducció:

1r. La factura original expedida per qui realitze
l’entrega o preste el servici o, en nom seu i pel
seu compte, pel seu client o per un tercer, sempre
que, per a qualsevol d’estos casos, es complisquen
els requisits que s’establisquen reglamentàriament.

2n. El document acreditatiu del pagament de
l’impost a la importació.

3r. La factura expedida pel subjecte passiu en
els supòsits que preveu l’article 165, apartat u, d’es-
ta Llei.

4t. El rebut original firmat pel titular de l’ex-
plotació agrícola, forestal, ramadera o pesquera a
què es referix l’article 134, apartat tres, d’esta Llei.

Dos. Els documents anteriors que no complis-
quen tots i cada un dels requisits establits legalment
i reglamentàriament no justificaran el dret a la
deducció, llevat que es produïsca la corresponent
rectificació d’estos. El dret a la deducció de les
quotes l’exercici de la qual es justifique per mitjà
d’un document rectificatiu només podrà efectuar-se
en el període impositiu en què l’empresari o pro-
fessional reba este document o en els següents,
sempre que no haja transcorregut el termini a què
fa referència l’article 100 d’esta Llei, sense perjuí
del que disposa l’apartat dos de l’article 114 d’esta.

Tres. En cap cas serà admissible el dret a deduir
en quantia superior a la quota tributària expres-
sament i separadament consignada que haja sigut
repercutida o, si és el cas, satisfeta segons el docu-
ment justificatiu de la deducció.

Quatre. Si es tracta de béns o servicis adquirits
en comú per diverses persones, cada un dels adqui-
rents podrà efectuar la deducció, si és el cas, de
la part proporcional corresponent, sempre que en
l’original i en cada un dels exemplars duplicats de
la factura es consigne, en forma distinta i separada,
la porció de base imposable i quota repercutida
a cada un dels destinataris.»

Quinze. Es modifica l’apartat quatre de l’article 99,
que quedarà redactat de la manera següent:

«Quatre. S’entendran suportades les quotes
deduïbles en el moment en què l’empresari o pro-
fessional que les va suportar reba la corresponent

factura o altres documents justificatius del dret a
la deducció.

Si la meritació de l’impost es produïra en un
moment posterior al de la recepció de la factura,
les dites quotes s’entendran suportades quan es
meriten.

En els casos a què es referix l’article 165 d’esta
Llei, les quotes s’entendran suportades en el
moment en què s’expedisca la factura a què es
referix este article, llevat que el moment de la meri-
tació siga posterior al de la citada emissió, i en
este cas les dites quotes s’entendran suportades
en el moment de la meritació d’estes.

En els casos a què es referix l’article 98, apartats
dos i quatre d’esta Llei, les quotes deduïbles s’en-
tendran suportades en el moment en què nasca
el dret a la deducció.»

Setze. Es modifica l’apartat tres de l’article 115, que
quedarà redactat de la manera següent:

«Tres. En els supòsits a què es referixen este
article i el següent, l’Administració procedirà si és
el cas, a practicar liquidació provisional dins dels
sis mesos següents al terme del termini previst per
a la presentació de la declaració-liquidació en què
se so�icite la devolució de l’impost. No obstant,
quan la citada declaració-liquidació s’haja presentat
fora d’este termini, els sis mesos es computaran
des de la data de la seua presentació.

Quan de la declaració-liquidació, o si és el cas,
de la liquidació provisional resulte quantitat a tor-
nar, l’Administració tributària procedirà a la seua
devolució d’ofici, sense perjuí de la pràctica de les
ulteriors liquidacions provisionals o definitives que
corresponguen.

Si la liquidació provisional no s’haguera practicat
en el termini establit en el primer paràgraf d’este
apartat, l’Administració tributària procediria a tor-
nar d’ofici l’import total de la quantitat so�icitada,
sense perjuí de la pràctica de les liquidacions pro-
visionals o definitives ulteriors que siguen proce-
dents.

Transcorregut el termini establit en el primer
paràgraf d’este apartat sense que s’haja ordenat
el pagament de la devolució per causa imputable
a l’Administració tributària, s’aplicarà a la quantitat
pendent de devolució l’interés de demora a què
es referix l’article 58.2.c) de la Llei General Tribu-
tària, des de l’endemà de la finalització d’este ter-
mini i fins a la data d’ordenament del seu pagament,
sense necessitat que el subjecte passiu així ho
reclame.

Reglamentàriament es determinaran el procedi-
ment i la forma de pagament de la devolució d’ofici
a què es referix el present apartat.»

Dèsset. Es modifica l’apartat u de l’article 101, que
quedarà redactat de la manera següent:

«U. Els subjectes passius que realitzen activi-
tats econòmiques en sectors diferenciats de l’ac-
tivitat empresarial o professional hauran d’aplicar
separadament el règim de deduccions respecte de
cada un d’ells.

L’aplicació de la regla de prorrata especial podrà
efectuar-se independentment respecte de cada un
dels sectors diferenciats de l’activitat empresarial
o professional determinats per aplicació del que
disposa l’article 9, número 1r, lletra c), lletres a’),
c’) i d’) d’esta Llei.

Els règims de deducció corresponents als sectors
diferenciats d’activitat determinats per aplicació del
que disposa l’article 9, número 1r, lletra c), lletra b’)
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d’esta Llei es regiran, en tot cas, pel que preveu
esta per als règims especials simplificats, de l’a-
gricultura, ramaderia i pesca, de les operacions amb
or d’inversió i del recàrrec d’equivalència, segons
corresponga.

Quan s’efectuen adquisicions o importacions de
béns o servicis per a la seua utilització en comú
en diversos sectors diferenciats d’activitat, s’apli-
carà el que establix l’article 104, apartats dos i
següents d’esta Llei, per a determinar el percen-
tatge de deducció aplicable respecte de les quotes
suportades en les referides adquisicions o impor-
tacions, computant-se amb este fi les operacions
realitzades en els sectors diferenciats correspo-
nents i considerant-se que, a estos efectes, no ori-
ginen el dret a deduir les operacions incloses en
el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca
o en el règim especial del recàrrec d’equivalència.

Per excepció al que disposa el paràgraf anterior
i sempre que no puga aplicar-se el que preveu este,
quan els mencionats béns o servicis es destinen
a ser utilitzats simultàniament en activitats acollides
al règim especial simplificat i en altres activitats
sotmeses al règim especial de l’agricultura, rama-
deria i pesca o del recàrrec d’equivalència, el referit
percentatge de deducció a l’efecte del règim sim-
plificat serà del 50 per 100 si l’afectació es produïx
respecte d’activitats sotmeses a dos dels citats
règims especials, o d’un terç en qualsevol altre cas.»

Díhuit. Es dóna nova redacció a l’article 120, que
quedarà redactat de la manera següent:

«Article 120. Normes generals.

U. Els règims especials en l’Impost sobre el
Valor Afegit són els següents:

1r. Règim simplificat.
2n. Règim especial de l’agricultura, ramaderia

i pesca.
3r. Règim especial dels béns usats, objectes

d’art, antiguitats i objectes de co�ecció.
4t. Règim especial aplicable a les operacions

amb or d’inversió.
5t. Règim especial de les agències de viatges.
6t. Règim especial del recàrrec d’equivalència.
7m. Règim especial aplicable als servicis pres-

tats per via electrònica.

Dos. Els règims especials regulats en este Títol
tindran caràcter voluntari, a excepció dels compre-
sos en els números 4t, 5t i 6t de l’apartat anterior,
sense perjuí del que establix l’article 140 ter d’esta
Llei.

Tres. El règim especial dels béns usats, objec-
tes d’art, antiguitats i objectes de co�ecció s’apli-
carà exclusivament als subjectes passius que hagen
presentat la declaració prevista en l’article 164,
apartat u, número 1r d’esta Llei, relativa al comen-
çament de les activitats que determinen la seua
subjecció a l’impost.

Quatre. Els règims especials simplificat i de l’a-
gricultura, ramaderia i pesca s’aplicaran excepte
renúncia dels subjectes passius, exercitada en els
terminis i forma que es determinen reglamentària-
ment.

El règim especial dels béns usats, objectes d’art,
antiguitats i objectes de co�ecció s’aplicarà excepte
renúncia dels subjectes passius, que podrà efec-
tuar-se per a cada operació en particular i sense
comunicació expressa a l’Administració.

Cinc. El règim especial aplicable als servicis
prestats per via electrònica s’aplicarà a aquells ope-
radors que hagen presentat la declaració prevista
en l’article 163 ter d’esta Llei, relativa al comen-
çament de la realització de les prestacions de ser-
vicis electrònics efectuades en l’interior de la Comu-
nitat.»

Dènou. Es modifica l’article 122 de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit,
que quedarà redactat de la manera següent:

«Article 122. Règim simplificat.

U. El règim simplificat s’aplicarà a les persones
físiques i a les entitats en règim d’atribució de ren-
des en l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques, que exercisquen les activitats i reunisquen
els requisits prevists en les normes que el regulen,
llevat que renuncien a este en els termes que regla-
mentàriament s’establisquen.

Dos. Quedaran exclosos del règim simplificat:

1r. Els empresaris o professionals que realitzen
altres activitats econòmiques no compreses en el
règim simplificat, llevat que per estes activitats esti-
guen acollits als règims especials de l’agricultura,
ramaderia i pesca o del recàrrec d’equivalència. No
obstant, no suposarà l’exclusió del règim simplificat
que l’empresari o el professional realitze altres acti-
vitats que es determinen reglamentàriament.

2n. Aquells empresaris o professionals en què
concórrega qualsevol de les següents circumstàn-
cies, en els termes que reglamentàriament s’esta-
blisquen:

Que el volum d’ingressos l’any immediatament
anterior, supere qualsevol dels imports següents:

Per al conjunt de les seues activitats empresa-
rials o professionals, 450.000 euros anuals.

Per al conjunt de les activitats agrícoles, forestals
i ramaderes que determine el Ministre d’Hisenda,
300.000 euros anuals.

Quan l’any immediatament anterior s’haguera
iniciat una activitat, el volum d’ingressos s’elevarà
a l’any.

A l’efecte del que preveu este número, el volum
d’ingressos inclourà la totalitat dels obtinguts en
el conjunt de les activitats mencionades, i no es
computaran entre estos les subvencions corrents
o de capital ni les indemnitzacions, així com tampoc
l’Impost sobre el Valor Afegit que grave l’operació.

3r. Aquells empresaris o professionals les
adquisicions i importacions de béns i servicis per
al conjunt de les seues activitats empresarials o
professionals dels quals, excloses les relatives a
elements de l’immobilitzat, hagen superat l’any
immediatament anterior l’import de 300.000 euros
anuals, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

Quan l’any immediatament anterior s’haguera
iniciat una activitat, l’import de les citades adqui-
sicions i importacions s’elevarà a l’any.

4t. Els empresaris o professionals que renun-
cien o hagueren quedat exclosos de l’aplicació del
règim d’estimació objectiva de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques per qualsevol de
les seues activitats.

Tres. La renúncia al règim simplificat tindrà
efecte per a un període mínim de tres anys, en
les condicions que reglamentàriament s’establis-
quen.»
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Vint. Es modifica l’apartat U de l’article 123, que
quedarà redactat de la manera següent:

«U. A) Els empresaris o professionals acollits
al règim simplificat determinaran, per a cada acti-
vitat a què resulte aplicable este règim especial,
l’import de les quotes meritades en concepte d’Im-
post sobre el Valor Afegit i del recàrrec d’equiva-
lència, en virtut dels índexs, mòduls i la resta de
paràmetres, així com del procediment que establis-
ca el ministre d’Hisenda.

De l’import de les quotes meritades indicat en
el paràgraf anterior, podrà deduir-se l’import de les
quotes suportades o satisfetes per operacions
corrents relatives a béns o servicis afectats a l’ac-
tivitat per la qual l’empresari o professional estiga
acollit a este règim especial, de conformitat amb
el que preveu el capítol I del Títol VIII d’esta Llei.
No obstant, la deducció d’estes s’adaptarà a les
regles següents:

a) No seran deduïbles les quotes suportades
pels servicis de desplaçament o viatges, hoteleria
i restauració en el supòsit d’empresaris o profes-
sionals que desenrotllen la seua activitat en un local
determinat. A este efecte, es considerarà local
determinat qualsevol edificació, excloent els magat-
zems, aparcaments o depòsits tancats al públic.

b) Les quotes suportades o satisfetes només
seran deduïbles en la declaració-liquidació corres-
ponent a l’últim període impositiu de l’any en què
hagen d’entendre’s suportades o satisfetes, per la
qual cosa, amb independència del règim de tribu-
tació aplicable en anys successius, no correspondrà
la seua deducció en un període impositiu posterior.

c) La deducció de les quotes suportades o satis-
fetes no es vorà afectada per la percepció per part
de l’empresari o professional de subvencions que
no formen part de la base imposable de les seues
operacions, i que es destinen a finançar la citada
activitat.

d) Quan es realitzen adquisicions o importa-
cions de béns i servicis per a la seua utilització
en comú en diverses activitats per les quals l’em-
presari o professional estiga acollit a este règim
especial, la quota que cal deduir en cada una d’elles
serà la que resulte del prorrateig en funció de la
seua utilització efectiva. Si no fóra possible aplicar
este procediment, s’imputarien per parts iguals a
cada una de les activitats.

e) Podran deduir-se les compensacions agríco-
les a què es referix l’article 130 d’esta Llei, satisfetes
pels empresaris o professionals per l’adquisició de
béns o servicis a empresaris acollits al règim espe-
cial de l’agricultura, ramaderia i pesca.

f) Addicionalment, els empresaris o professio-
nals tindran dret, en relació amb les activitats per
les quals estiguen acollits a este règim especial,
a deduir l’1 per 100 de l’import de la quota meritada
a què es referix el paràgraf primer d’este apartat,
en concepte de quotes suportades de difícil jus-
tificació.

B) A l’import resultant del que disposa la lletra
anterior s’afegiran les quotes meritades per les ope-
racions següents:

1r. Les adquisicions intracomunitàries de béns.
2n. Les operacions a què es referix l’article 84,

apartat u, número 2n d’esta Llei.
3r. Les entregues d’actius fixos materials i les

transmissions d’actius fixos immaterials.

C) Del resultat de les dos lletres anteriors, es
deduirà l’import de les quotes suportades o satis-

fetes per l’adquisició o importació d’actius fixos,
i es consideraran com a tals els elements de l’im-
mobilitzat i, en particular, aquells dels quals es dis-
pose en virtut de contractes d’arrendament financer
amb opció de compra, tant si la referida opció és
vinculant, com si no ho és. A estos efectes, es tindrà
en compte la percepció de subvencions de capital
destinades a finançar la compra de determinats
béns o servicis, adquirits en virtut d’operacions sub-
jectes i no exemptes de l’impost, en els termes
que disposen els paràgrafs segon i tercer del núme-
ro 2n de l’apartat dos de l’article 104 d’esta Llei.

L’exercici d’este dret a la deducció s’efectuarà
en els termes que reglamentàriament s’establis-
quen.

D) La liquidació de l’impost corresponent a les
importacions de béns destinats a ser utilitzats en
activitats per les quals l’empresari o professional
estiga acollit a este règim especial, s’efectuarà d’a-
cord amb les normes generals establides per a la
liquidació de les importacions de béns.»

Vint-i-u. Es modifica l’article 124 de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit,
que quedarà redactat de la manera següent:

«Article 124. Àmbit subjectiu d’aplicació.

U. El règim especial de l’agricultura, ramaderia
i pesca s’aplicarà als titulars d’explotacions agrí-
coles, forestals, ramaderes o pesqueres en els quals
concórreguen els requisits assenyalats en este capí-
tol, llevat que renuncien a este en els termes que
reglamentàriament s’establisquen.

Dos. Quedaran exclosos del règim especial de
l’agricultura, ramaderia i pesca:

1r. Les societats mercantils.
2n. Les societats cooperatives i les societats

agràries de transformació.
3r. Els empresaris o professionals el volum d’o-

peracions dels quals durant l’any immediatament
anterior haguera excedit de l’import que es deter-
mine reglamentàriament.

4t. Els empresaris o professionals que renun-
cien a l’aplicació del règim d’estimació objectiva
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
per qualsevol de les seues activitats econòmiques.

5t. Els empresaris o professionals que renun-
cien a l’aplicació del règim simplificat.

6t. Aquells empresaris o professionals les
adquisicions i importacions de béns i servicis per
al conjunt de les seues activitats empresarials o
professionals dels quals, excloses les relatives a
elements de l’immobilitzat, hagen superat l’any
immediatament anterior l’import de 300.000 euros
anuals, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

Quan l’any immediatament anterior s’haguera
iniciat una activitat, l’import de les citades adqui-
sicions i importacions s’elevarà a l’any.

Tres. Els empresaris o professionals que,
havent quedat exclosos d’este règim especial per
haver superat els límits de volum d’operacions o
d’adquisicions o importacions de béns o servicis
prevists en els números 3r i 6t de l’apartat dos
anterior, no superen estos límits en anys successius,
quedaran sotmesos al règim especial de l’agricul-
tura, ramaderia i pesca, llevat que renuncien a este.

Quatre. La renúncia al règim especial de l’a-
gricultura, ramaderia i pesca tindrà efecte per a
un període mínim de tres anys, en les condicions
que reglamentàriament s’establisquen.»
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Vint-i-dos. S’afig un nou article 134 bis, que quedarà
redactat de la manera següent:

«Article 134 bis. Començament o cessament en
l’aplicació del règim especial de l’agricultura,
ramaderia i pesca.

U. Quan el règim de tributació aplicable a una
determinada activitat agrícola, ramadera, forestal
o pesquera canvie del règim general de l’Impost
a l’especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, l’em-
presari o professional titular de l’activitat quedarà
obligat a:

1r. Ingressar l’import de la compensació
corresponent a la futura entrega dels productes
naturals que ja s’hagueren obtingut en l’activitat
en la data del canvi del règim de tributació i que
no s’hagueren entregat en la dita data. El càlcul
d’esta compensació s’efectuarà d’acord amb el que
disposa l’article 130 d’esta Llei, que fixa provisio-
nalment la base del seu càlcul per mitjà de l’a-
plicació de criteris fundats, sense perjuí de la seua
rectificació quan este import siga conegut.

2n. Rectificar les deduccions corresponents als
béns, excepte els d’inversió, i els servicis que no
hagen sigut consumits o utilitzats efectivament de
forma total o parcial en l’activitat o explotació.

A l’efecte del compliment de les obligacions que
establix este apartat, l’empresari o professional que-
darà obligat a confeccionar i presentar un inventari
en la data en què deixe d’aplicar-se el règim general.
Tant la presentació d’este inventari com la realit-
zació de l’ingrés corresponent s’adaptaran als requi-
sits i les condicions que s’establisquen reglamen-
tàriament.

Dos. Quan el règim de tributació aplicable a
una determinada activitat agrícola, ramadera, fores-
tal o pesquera canvie del règim especial de l’a-
gricultura, ramaderia i pesca al general de l’Impost,
l’empresari o professional titular de l’activitat tindrà
dret a:

1r. Efectuar la deducció de la quota resultant
d’aplicar al valor dels béns afectes a l’activitat,
Impost sobre el Valor Afegit exclòs, en la data en
què deixe d’aplicar-se el règim especial, els tipus
d’este impost que estigueren vigents en la citada
data. A estos efectes, no es tindran en compte els
següents:

a) Béns d’inversió, definits conforme al que dis-
posa l’article 108 d’esta Llei.

b) Béns i servicis que hagen sigut utilitzats o
consumits totalment o parcialment en l’activitat.

2n. Deduir la compensació a tant alçat que pre-
veu l’article 130 d’esta Llei pels productes naturals
obtinguts en les explotacions que no s’hagen entre-
gat en la data del canvi del règim de tributació.

A l’efecte de l’exercici dels drets arreplegats en
este apartat, l’empresari o professional haurà de
confeccionar i presentar un inventari en la data
en què deixe d’aplicar-se el règim general. Tant
la presentació d’este inventari com l’exercici d’estos
drets s’adaptaran als requisits i les condicions que
s’establisquen reglamentàriament.

Tres. Per a la regularització de deduccions de
les quotes suportades o satisfetes per l’adquisició
o importació de béns d’inversió, serà zero la prorra-
ta de deducció aplicable durant el període o perío-
des en què l’activitat estiga acollida a este règim
especial.»

Vint-i-tres. S’afig un nou article, el 140 sexies, en
la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre
el Valor Afegit, que quedarà redactat de la manera
següent:

«Article 140 sexies. Conservació de les factures.

Els empresaris i professionals que realitzen ope-
racions que tinguen per objecte or d’inversió, hau-
ran de conservar les còpies de les factures corres-
ponents a les referides operacions, així com els
registres d’estes, durant un període de cinc anys.»

Vint-i-quatre. S’afig un nou capítol VIII al Títol IX,
que quedarà redactat de la manera següent:

«CAPÍTOL VIII

Règim especial aplicable als servicis
prestats per via electrònica

Article 163 bis. Àmbit d’aplicació i definicions.

U. Els empresaris o professionals no establits
en la Comunitat que presten servicis electrònics
a persones que no tinguen la condició d’empresari
o professional, i que estiguen establides en la
Comunitat o que tinguen en esta el seu domicili
o residència habitual, podran acollir-se al règim
especial previst en el present capítol.

El règim especial s’aplicarà a totes les presta-
cions de servicis que, d’acord amb el que disposa
la lletra c) de la lletra A) del número 4t de l’apartat
u de l’article 70 d’esta Llei, o els seus equivalents
en les legislacions d’altres Estats membres, hagen
d’entendre’s efectuades en la Comunitat.

Dos. Als efectes del present capítol, s’aplicaran
les definicions següents:

a) ‘‘Empresari o professional no establit en la
Comunitat’’: tot empresari o professional que no
tinga la seu de la seua activitat econòmica en la
Comunitat ni posseïsca un establiment permanent
en el territori de la Comunitat ni tinga tampoc l’o-
bligació, per un altre motiu, d’estar identificat en
la Comunitat conforme al número 2n de l’apartat
u de l’article 164 d’esta Llei o els seus equivalents
en les legislacions d’altres Estats membres;

b) ‘‘Servicis electrònics’’ o ‘‘servicis prestats per
via electrònica’’: els servicis definits en la lletra B)
del número 4t de l’apartat u de l’article 70 d’esta
Llei;

c) ‘‘Estat membre d’identificació’’: l’Estat mem-
bre pel qual haja optat l’empresari o professional
no establit per a declarar l’inici de la seua activitat
com a tal empresari o professional en el territori
de la Comunitat, de conformitat amb el que disposa
el present article;

d) ‘‘Estat membre de consum’’: l’Estat membre
en què es considera que té lloc la prestació dels
servicis electrònics conforme a la lletra c) de la
lletra A) del número 4t de l’apartat u de l’article 70
o els seus equivalents en altres Estats membres;

e) ‘‘Declaració-liquidación periòdica del règim
especial aplicable als servicis prestats per via elec-
trònica’’: la declaració-liquidació en què consta la
informació necessària per a determinar la quantia
de l’impost corresponent en cada Estat membre.

Tres. Serà causa d’exclusió d’este règim espe-
cial qualsevol de les circumstàncies següents:

a) La presentació de la declaració de cessa-
ment de les operacions compreses en este règim
especial.
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b) L’existència de fets que permeten presumir
que les operacions de l’empresari o professional
incloses en este règim especial han conclòs.

c) L’incompliment dels requisits necessaris per
a acollir-se a este règim especial.

d) L’incompliment reiterat de les obligacions
imposades per la normativa d’este règim especial.

Article 163 ter. Obligacions formals.
U. En el cas que Espanya siga l’Estat d’iden-

tificació triat per l’empresari o professional no esta-
blit en la Comunitat, este quedarà obligat a:

a) Declarar l’inici, la modificació o el cessament
de les seues operacions compreses en este règim
especial. La referida declaració es presentarà per
via electrònica.

La informació facilitada per l’empresari o pro-
fessional no establit quan declare l’inici de les seues
activitats gravades inclourà les següents dades d’i-
dentificació: nom, adreces postal i de correu elec-
trònic, les adreces electròniques dels llocs d’inter-
net a través dels quals opere, si és el cas, el número
per mitjà del qual estiga identificat davant de l’Ad-
ministració fiscal del territori tercer on tinga la seua
seu d’activitat, i una declaració on manifeste que
no té identificació a l’efecte de l’aplicació d’un
impost anàleg a l’Impost sobre el Valor Afegit en
un Estat membre. Igualment, l’empresari o profes-
sional no establit comunicarà tota possible modi-
ficació de la citada informació.

A l’efecte d’este règim, l’Administració tributària
identificarà l’empresari o professional no establit
per mitjà d’un número individual.

L’Administració tributària notificarà per via elec-
trònica a l’empresari o professional no establit el
número d’identificació que li haja assignat.

b) Presentar per via electrònica una declara-
ció-liquidació de l’Impost sobre el Valor Afegit per
cada trimestre natural, independentment que haja
subministrat o no servicis electrònics. La declaració
es presentarà dins del termini de vint dies a partir
del final del període a què es referix la declaració.

Esta declaració-liquidació haurà d’incloure el
número d’identificació i, per cada Estat membre
de consum en què s’haja meritat l’impost, el valor
total, exclòs l’impost sobre el volum de negocis
que grave l’operació, dels servicis prestats per via
electrònica durant el període a què es referix la
declaració, la quantitat global de l’impost corres-
ponent a cada Estat membre i l’import total, resul-
tant de la suma de totes estes, que ha de ser ingres-
sat a Espanya.

Si l’import de la contraprestació de les opera-
cions s’haguera fixat en moneda distinta de l’euro,
este es convertirà a euros aplicant el tipus de canvi
vàlid que corresponga a l’últim dia del període de
declaració. El canvi es realitzarà seguint els tipus
de canvi publicats pel Banc Central Europeu per
a eixe dia o, si no hi haguera publicació corres-
ponent a eixe dia, l’endemà.

c) Ingressar l’impost en el moment en què es
presente la declaració. L’import s’ingressarà en
euros en el compte bancari designat per l’Admi-
nistració tributària.

d) Mantindre un registre de les operacions
incloses en este règim especial. Este registre s’hau-
rà de portar amb la precisió suficient perquè l’Ad-
ministració tributària de l’Estat membre de consum
puga comprovar si la declaració mencionada en
el paràgraf b) anterior és correcta.

Este registre estarà a la disposició tant de l’Estat
membre d’identificació com del de consum, i que-

darà obligat l’empresari o professional no establit
a posar-lo a la disposició de les Administracions
tributàries dels referits Estats, amb so�icitud prèvia
d’estes, per via electrònica.

L’empresari o professional no establit haurà de
conservar este registre d’operacions durant un
període de deu anys des del final de l’any en què
s’haja realitzat l’operació.

e) Expedir i entregar factura o document subs-
titutiu quan el destinatari de les operacions es trobe
establit o tinga la seua residència o domicili habitual
en el territori d’aplicació de l’impost.

Dos. En el cas que l’empresari o professional
no establit haguera triat qualsevol altre Estat mem-
bre distint d’Espanya per a presentar la declaració
d’inici en este règim especial, i en relació amb les
operacions que, d’acord amb el que disposa la lletra
c) de la lletra A) del número 4t de l’apartat u de
l’article 70 d’esta Llei, hagen de considerar-se efec-
tuades en el territori d’aplicació de l’impost, l’ingrés
de l’impost corresponent a estes haurà d’efec-
tuar-se per mitjà de la presentació en l’Estat mem-
bre d’identificació de la declaració a què es fa refe-
rència en l’apartat anterior.

A més, l’empresari o professional no establit hau-
rà de complir la resta d’obligacions contingudes
en l’apartat u anterior en l’Estat membre d’iden-
tificació i, en particular, les establides en la lletra
d) d’este apartat. Així mateix, l’empresari o pro-
fessional haurà d’expedir i entregar factura o docu-
ment substitutiu quan el destinatari de les opera-
cions es trobe establit o tinga la seua residència
o domicili habitual en el territori d’aplicació de
l’Impost.

Tres. El ministre d’Hisenda dictarà les dispo-
sicions necessàries per al desenrotllament i l’apli-
cació del que establix el present capítol.
Article 163 quàter. Dret a la deducció de les quo-

tes suportades.
Sense perjuí del que disposa el número 2n de

l’apartat dos de l’article 119 d’esta Llei, els empre-
saris o professionals no establits en la Comunitat
que s’acullen a este règim especial tindran dret
a la devolució de les quotes de l’Impost sobre el
Valor Afegit suportades o satisfetes en l’adquisició
o importació de béns i servicis que hagen d’en-
tendre’s realitzades en el territori d’aplicació de l’im-
post, sempre que estos béns i servicis es destinen
a la prestació dels servicis a què es referix la lletra
b) de l’apartat dos de l’article 163 bis d’esta Llei.
El procediment per a l’exercici d’este dret serà el
que preveu l’article 119 d’esta Llei.

A estos efectes no s’exigirà que estiga recone-
guda l’existència de reciprocitat de tracte a favor
dels empresaris o professionals establits en el terri-
tori d’aplicació de l’impost.

Els empresaris o professionals que s’acullen al
que disposa este article no estaran obligats a nome-
nar representant davant de l’Administració tribu-
tària a estos efectes.»

Vint-i-cinc. Es dóna nova redacció a l’article 164,
que quedarà redactat de la manera següent:

«Article 164. Obligacions dels subjectes passius.
U. Sense perjuí del que establix el Títol anterior,

els subjectes passius de l’impost estaran obligats,
amb els requisits, els límits i les condicions que
es determinen reglamentàriament, a:

1r. Presentar declaracions relatives al comen-
çament, modificació i cessament de les activitats
que determinen la seua subjecció a l’impost.
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2n. So�icitar de l’Administració el número d’i-
dentificació fiscal i comunicar-lo i acreditar-lo en
els supòsits que s’establisquen.

3r. Expedir i entregar factura de totes les seues
operacions, adaptada al que es determine regla-
mentàriament.

4t. Portar la comptabilitat i els registres que
s’establisquen, sense perjuí del que disposa el Codi
de Comerç i la resta de normes comptables.

5t. Presentar periòdicament o a requeriment
de l’Administració, informació relativa a les seues
operacions econòmiques amb terceres persones.

6t. Presentar les declaracions-liquidacions
corresponents i ingressar l’import de l’impost resul-
tant.

Sense perjuí del que preveu el paràgraf anterior,
els subjectes passius hauran de presentar una
declaració-resum anual.

En els supòsits de l’article 13, número 2n, d’esta
Llei haurà d’acreditar-se el pagament de l’impost
per a efectuar la matriculació definitiva del mitjà
de transport.

7m. Nomenar un representant a l’efecte del
compliment de les obligacions imposades en esta
Llei quan es tracte de subjectes passius no establits
en la Comunitat, llevat que es troben establits a
Canàries, Ceuta o Melilla, o en un Estat amb què
hi haja instruments d’assistència mútua anàlegs als
instituïts en la Comunitat.

Dos. L’obligació d’expedir i entregar factura per
les operacions efectuades pels empresaris o pro-
fessionals podrà ser complida, en els termes que
reglamentàriament s’establisquen, pel client dels
citats empresaris o professionals o per un tercer,
els quals actuaran, en tot cas, en nom i per compte
d’este.

Quan la citada obligació siga complida per un
client de l’empresari o professional, haurà d’existir
un acord previ entre les dos parts, formalitzat per
escrit. Així mateix, haurà d’estar garantida l’accep-
tació per este empresari o professional de cada
una de les factures expedides en nom seu i pel
seu compte, pel seu client.

Les factures expedides per l’empresari o profes-
sional, pel seu client o per un tercer, en nom del
citat empresari o professional i pel seu compte,
podran ser transmeses per mitjans electrònics, sem-
pre que, en este últim cas, el destinatari de les
factures haja donat el seu consentiment i els mit-
jans electrònics utilitzats en la seua transmissió
garantisquen l’autenticitat del seu origen i la inte-
gritat del seu contingut.

Reglamentàriament es determinaran els requi-
sits a què haja d’adaptar-se la facturació electrò-
nica.

Tres. El que preveuen els apartats anteriors
serà igualment aplicable als que, sense ser sub-
jectes passius d’este impost, tinguen no obstant
la condició d’empresaris o professionals a l’efecte
d’este, amb els requisits, els límits i les condicions
que es determinen reglamentàriament.

Quatre. L’Administració tributària, quan ho
considere necessari a l’efecte de qualsevol actuació
dirigida a la comprovació de la situació tributària
de l’empresari o professional o subjecte passiu,
podrà exigir una traducció al castellà, o a qualsevol
altra llengua oficial, de les factures corresponents
a entregues de béns o prestacions de servicis efec-
tuades en el territori d’aplicació de l’impost, així
com de les rebudes pels empresaris o professionals
o subjectes passius establits en este territori.»

Vint-i-sis. Es modifica l’article 165, que quedarà
redactat de la manera següent:

«Article 165. Regles especials en matèria de fac-
turació.
U. En els supòsits a què es referixen els articles

84, apartat u, números 2n i 3r, i 140 quinque d’esta
Llei i en les adquisicions intracomunitàries definides
en l’article 13, número 1r d’esta, a la factura expe-
dida per qui va efectuar l’entrega de béns o pres-
tació de servicis corresponent o al justificant comp-
table de l’operació s’unirà una factura que continga
la liquidació de l’impost. Esta factura s’adaptarà als
requisits que s’establisquen reglamentàriament.

Dos. Les factures rebudes, els justificants
comptables, les factures expedides conforme al que
disposa l’apartat anterior i les còpies de les altres
factures expedides hauran de conservar-se, inclús
per mitjans electrònics, durant el termini de pres-
cripció de l’impost. Esta obligació es podrà complir
per un tercer, el qual actuarà en nom i per compte
del subjecte passiu.

Quan les factures rebudes o expedides es refe-
risquen a adquisicions per les quals s’hagen supor-
tat o satisfet quotes de l’Impost sobre el Valor Afe-
git, la deducció del qual estiga sotmesa a un període
de regularització, les citades factures hauran de
conservar-se durant el període de regularització
corresponent a les citades quotes i els quatre anys
següents.

Reglamentàriament s’establiran els requisits per
al compliment de les obligacions que establix este
apartat.

Tres. Reglamentàriament podran establir-se
fórmules alternatives per al compliment de les obli-
gacions de facturació i de conservació dels docu-
ments a què es referix l’apartat dos anterior, a fi
d’impedir pertorbacions en el desenrotllament de
les activitats empresarials o professionals.

Quatre. Quan el subjecte passiu conserve per
mitjans electrònics les factures expedides o rebu-
des, s’haurà de garantir a l’Administració tributària
tant l’accés en línia a les dites factures com la seua
càrrega remota i utilització. L’anterior obligació serà
independent del lloc de conservació.»

Vint-i-set. Es modifica el número 3r de l’apartat dos
de l’article 170, que quedarà redactat de la manera
següent:

«3r. La repercussió improcedent en factura, per
persones que no siguen subjectes passius de l’Im-
post, de quotes impositives que no hagen sigut
objecte d’ingrés en el termini corresponent.»

Vint-i-huit. Es modifica el paràgraf b) de l’annex quint
que quedarà redactat de la manera següent:

«b) En relació amb els altres béns, el règim de
depòsit distint dels duaners serà el règim suspensiu
aplicable als béns exclosos del règim de depòsit
duaner per raó del seu origen o procedència amb
subjecció, en el altres, a les mateixes normes que
regulen el mencionat règim duaner.

També s’inclouran en este règim els béns que
es negocien en mercats oficials de futurs i opcions
basats en actius no financers, mentres els referits
béns no es posen a la disposició de l’adquirent.

El règim de depòsit distint dels duaners a què
es referix este paràgraf b) no serà aplicable als béns
destinats a ser entregats a persones que no actuen
com a empresaris o professionals a excepció dels
destinats a ser introduïts en les botigues lliures
d’imposts.»
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SECCIÓ 2a. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES

JURÍDICS DOCUMENTATS

Article 5. Modificació del text refós de la Llei de l’Impost
sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats, aprovat pel Reial Decret legislatiu
1/1993, de 24 de setembre.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2003, s’in-
troduïxen les següents modificacions en el text refós
de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials
i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial Decret
legislatiu 1/1993, de 24 de setembre.

U. Es modifica l’article 30, que quedarà redactat de
la manera següent:

«Article 30.

1. En les primeres còpies d’escriptures públi-
ques que tinguen per objecte directe quantitat o
cosa valuable servirà de base el valor declarat, sen-
se perjuí de la comprovació administrativa. La base
imposable en els drets reals de garantia i en les
escriptures que documenten préstecs amb garantia
estarà constituïda per l’import de l’obligació o capi-
tal garantit, que comprén les sumes que s’asse-
guren per interessos, indemnitzacions, penes per
incompliment o altres conceptes anàlegs. Si no
constara expressament l’import de la quantitat
garantida, es prendrà com a base el capital i tres
anys d’interessos.

En la posposició i millora de rang de les hipo-
teques o de qualsevol altre dret de garantia, la base
imposable estarà constituïda per la total respon-
sabilitat assignada al dret que empitjore de rang.
En la igualació de rang, la base imposable es deter-
minarà per l’import total de la responsabilitat corres-
ponent al dret de garantia establit en primer lloc.

2. En les actes notarials s’observarà el que dis-
posa l’apartat anterior, excepte en les de protest,
en les quals la base imposable coincidirà amb la
tercera part del valor nominal de l’efecte protestat
o de la quantitat que haja donat lloc al protest.

3. S’entendrà que l’acte és d’objecte no valua-
ble quan durant tota la seua vigència, inclús en
el moment de la seua extinció, no puga determi-
nar-se la quantia de la base. Si esta es no pot fixar
al celebrar-se l’acte, s’exigirà l’impost com si es
tractara d’objecte no valuable, sense perjuí que la
liquidació es complete quan la quantia quede deter-
minada.»

Dos. Es modifica l’apartat 2 de l’article 31, que que-
darà de la manera següent:

«2. Les primeres còpies d’escriptures i actes
notarials, quan tinguen per objecte quantitat o cosa
valuable, continguen actes o contractes inscripti-
bles en els Registres de la Propietat, Mercantil, de
la Propietat Industrial i de Béns Mobles no subjectes
a l’Impost sobre Successions i Donacions o als con-
ceptes compresos en els números 1 i 2 de l’article 1
d’esta Llei, tributaran, a més, al tipus de gravamen
que, d’acord amb el que preveu la Llei 21/2001,
de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesu-
res fiscals i administratives del nou sistema de finan-
çament de les Comunitats Autònomes de règim
comú i Ciutats amb Estatut d’Autonomia, haja sigut
aprovat per la Comunitat Autònoma.

Si la Comunitat Autònoma no haguera aprovat
el tipus a què es referix el paràgraf anterior, s’a-
plicarà el 0,50 per 100, quant a estos actes o
contractes.»

Tres. S’afig un paràgraf 4 a l’article 50, que queda
redactat en els termes següents:

«4. En el supòsit d’escriptures autoritzades per
funcionaris estrangers, el termini de prescripció es
computarà des de la data de la seua presentació
davant de qualsevol Administració espanyola, llevat
que un Tractat, Conveni o Acord Internacional,
subscrit per Espanya, fixe una altra data per a l’inici
d’este termini.»

Quatre. S’afig un nou apartat 5 a l’article 56, que
quedarà redactat de la manera següent:

«5. En les transmissions d’immobles, els con-
tribuents no residents a Espanya tindran el seu
domicili fiscal, a l’efecte del compliment de les
seues obligacions tributàries per este impost, en
el domicili del seu representant, que han de desig-
nar segons el que preveu l’article 9 de la Llei
41/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre
la Renda de no Residents i Normes Tributàries. Este
nomenament haurà de ser comunicat a l’Adminis-
tració tributària competent en el termini de dos
mesos des de la data d’adquisició de l’immoble.

Quan no s’haja designat representant o s’haja
incomplit l’obligació de comunicar la dita designa-
ció, es considerarà com a domicili fiscal del con-
tribuent no resident l’immoble objecte de la trans-
missió.»

Cinc. S’incorpora un nou article numerat com a 57
bis, amb el següent contingut:

«Article 57 bis. Bonificació de la quota a Ceuta
i Melilla.
1. La quota gradual de documents notarials del

gravamen d’actes jurídics documentats es bonifi-
carà en un 50 per 100 quan el Registre en què
s’haja de procedir a la inscripció o anotació dels
béns o actes radique a Ceuta o Melilla.

2. Es bonificarà en un 50 per 100 la quota
que corresponga al gravamen d’operacions socie-
tàries quan concórrega qualsevol de les circums-
tàncies següents:

a) Que l’entitat tinga a Ceuta o Melilla el seu
domicili fiscal.

b) Que l’entitat tinga en les dites Ciutats amb
Estatut d’Autonomia el seu domicili social, sempre
que la seu d’adreça efectiva no es trobe situada
en l’àmbit territorial d’una altra Administració tri-
butària d’un Estat membre de la Unió Europea o,
si es troba, este Estat no grave l’operació societària
amb un impost paregut.

c) Que l’entitat realitze en les mencionades Ciu-
tats amb Estatut d’Autonomia operacions del seu
tràfic, quan la seua seu d’adreça efectiva i el seu
domicili social no es troben situats en l’àmbit terri-
torial d’una altra Administració tributària d’un Estat
membre de la Unió Europea o, si ho estan, estos
Estats no graven l’operació societària amb un
impost paregut.

3. Les quotes derivades de l’aplicació de la
modalitat de transmissions patrimonials oneroses
tindran dret a l’aplicació d’una bonificació del 50
per 100 en els casos següents:

a) Transmissions i arrendament d’immobles
situats a Ceuta o Melilla i constitució o cessió de
drets reals, inclús de garantia sobre estos. Es con-
siderarà transmissió de béns immobles els supòsits
prevists en l’article 108 de la Llei 24/1988, de
28 de juliol, del Mercat de Valors, i es podrà aplicar
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la bonificació quan els immobles integrants de l’ac-
tiu de l’entitat els valors de la qual es transmeten
estiguen radicats en qualsevol de les dos Ciutats
amb Estatut d’Autonomia.

b) Constitucions d’hipoteques mobiliàries o
penyores sense desplaçament o que es referisca
a barcos i aeronaus, que hagen d’inscriure’s en els
Registres que radiquen a Ceuta o Melilla.

c) Transmissions de béns mobles, semovents
o crèdits, constitució i cessió de drets reals sobre
estos, els adquirents dels quals tinguen la seua resi-
dència habitual, si és persona física, o domicili fiscal,
si és persona jurídica, en les citades Ciutats amb
Estatut d’Autonomia.

d) Transmissions de valors que es formalitzen
a Ceuta i Melilla.

e) Constitució de préstecs simples, fiances,
arrendaments no immobiliaris i pensions els sub-
jectes passius dels quals tinguen la seua residència
habitual o domicili fiscal, segons es tracte de per-
sones físiques o jurídiques, a Ceuta i Melilla.

f) Concessions administratives de béns, execu-
cions d’obres o explotacions de servicis que radi-
quen, s’executen o es presten en les citades Ciutats
amb Estatut d’Autonomia. Així mateix, s’aplicarà
la bonificació als actes i negocis administratius que
tributen per equiparació a les concessions i com-
plisquen les condicions anteriors. En el supòsit de
concessions o d’actes o negocis administratius
equiparats a estes, que excedisquen l’àmbit terri-
torial de Ceuta o Melilla, s’aplicarà la bonificació
sobre la part de la quota que, d’acord amb les regles
previstes en l’article 25.2.C).6a de la Llei 21/2001,
de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesu-
res fiscals i administratives del nou sistema de finan-
çament de les Comunitats Autònomes de règim
comú i Ciutats amb Estatut d’Autonomia, corres-
ponga atribuir als territoris de Ceuta i Melilla.

g) Anotacions preventives que es produïsquen
en un òrgan registral que tinga la seu a Ceuta o
Melilla.

4. Per a l’aplicació d’estes bonificacions, es tin-
dran en compte les normes establides sobre resi-
dència habitual i punts de connexió en la Llei
21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regu-
len les mesures fiscals i administratives del nou
sistema de finançament de les Comunitats Autò-
nomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d’Au-
tonomia.»

SECCIÓ 3a. IMPOSTS ESPECIALS

Article 6. Modificació de la Llei 38/1992, de 28 de
desembre, d’Imposts Especials.

Amb efectes a partir del dia 1 de gener de l’any 2003,
s’introduïxen les següents modificacions en la Llei
38/1992, de 28 de desembre, d’Imposts Especials:

U. Es modifiquen els apartats 7 i 8 de l’article 4,
que quedaran redactats de la manera següent:

«7. ‘‘Depòsit fiscal’’. L’establiment o la xàrcia
d’oleoductes o gasoductes on, en virtut de l’au-
torització concedida i amb compliment de les con-
dicions i requisits que s’establisquen reglamentà-
riament, poden emmagatzemar-se, rebre’s, expe-
dir-se i, si és el cas, transformar-se, en règim sus-
pensiu, productes objecte dels Imposts Especials
de Fabricació.

8. Exportació. L’eixida de l’àmbit territorial
intern amb destí fora de l’àmbit territorial comu-
nitari.

No obstant, no es considerarà exportació l’eixida
de l’àmbit territorial comunitari dels carburants con-
tinguts en els depòsits normals de vehicles i con-
tenidors especials i utilitzats en el funcionament
d’estos en ocasió de la seua circulació d’eixida del
referit àmbit.»

Dos. S’addiciona un nou paràgraf a l’apartat 1 de
l’article 21, que quedarà redactat de la manera següent:

«1. La fabricació i importació d’alcohol i de
begudes alcohòliques que es destinen a la produc-
ció de vinagre. S’entén per vinagre el producte clas-
sificat en el codi NC 2209.

L’aplicació de l’exempció, en els casos d’utilit-
zació d’alcohol desti�at d’origen agrícola, queda
condicionada al fet que este alcohol porte incor-
porat, com a marcador, vinagre d’alcohol amb com-
pliment de les condicions i en els percentatges exi-
gits reglamentàriament.»

Tres. Es modifiquen els paràgrafs a) i c) de l’arti-
cle 35, que queden redactats de la manera següent:

«a) L’existència de diferències de més en rela-
ció amb el grau alcohòlic volumètric adquirit del
vi o les begudes fermentades en existències en
una fàbrica de productes intermedis o utilitzats en
esta. La infracció se sancionarà amb multa del 100
per 100 de la quota que correspondria a la dife-
rència expressada en hectolitres d’alcohol pur, apli-
cant el tipus impositiu establit per a l’Impost sobre
l’Alcohol i Begudes Derivades.»

«c) L’existència de diferència de més en pri-
meres matèries, distintes de l’alcohol i les begudes
derivades, en fàbriques de productes intermedis,
que excedisquen els percentatges autoritzats regla-
mentàriament. La infracció se sancionarà amb mul-
ta equivalent al 100 per 100 de la quota que corres-
pondria als productes intermedis a la fabricació dels
quals anaren a destinar-se les primeres matèries,
presumint-se que, excepte prova en contra, els pro-
ductes intermedis a què anaven a destinar-se tin-
drien un grau alcohòlic volumètric adquirit superior
al 15 per 100 vol.»

Quatre. Es modifiquen els següents epígrafs de la
tarifa 1a de l’apartat 1 de l’article 50, que quedaran
redactats de la manera que a continuació s’indica:

«Epígraf 1.6. GLP per a ús general: 125 euros
per tona.

Epígraf 1.12. Querosé destinat a usos distints
dels de carburant: 78,714555 euros per 1.000
litres.»

Cinc. S’afig un nou article 50 bis, que quedarà redac-
tat de la manera següent:

«Article 50 bis. Tipus impositiu especial per a
biocarburants.

1. Amb efectes fins al dia 31 de desembre del
2012, en les condicions que reglamentàriament es
determinen i sense perjuí del que disposa l’apartat 3
d’este article, s’aplicarà als biocarburants un tipus
especial de zero euros per 1.000 litres. El tipus
especial s’aplicarà exclusivament sobre el volum
de biocarburant encara que este s’utilitze mesclat
amb altres productes.

2. A l’efecte del que establix este article es con-
sideren ‘‘biocarburants’’ els següents productes
inclosos en l’àmbit objectiu de l’impost sobre hidro-
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carburs en virtut del que disposa l’apartat 2 de
l’article 46 d’esta llei:

a) L’alcohol etílic produït a partir de productes
agrícoles o d’origen vegetal (bioetanol) definit en
el codi NC 2207.20, ja s’utilitze com a tal o amb
modificació química prèvia.

b) L’alcohol metílic (metanol) definit en el codi
NC 2905.11.00 i obtingut a partir de productes
d’origen agrícola o vegetal, ja s’utilitze com a tal
o amb modificació química prèvia.

c) Els olis vegetals definits en els codis NC
1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514,
1515 i 1518, ja s’utilitzen com a tals o amb modi-
ficació química prèvia.

El que disposen els articles 50.2 i 54.1 de la
Llei no serà aplicable en relació amb els biocar-
burants definits en este apartat 2.

3. Sempre que l’evolució comparativa dels
costs de producció dels productes petrolífers i dels
biocarburants així ho aconselle, les Lleis de Pres-
suposts Generals de l’Estat podran substituir el tipus
zero previst en l’apartat 1 d’este article per un tipus
de gravamen d’import positiu, que no excedirà l’im-
port del tipus impositiu aplicable al carburant con-
vencional equivalent.»

Sis. Es modifica el paràgraf c) de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 51, que quedarà redactat de la manera següent:

«c) La producció d’electricitat en centrals elèc-
triques o a la producció d’electricitat o a la coge-
neració d’electricitat i de calor en centrals com-
binades.

A l’efecte de l’aplicació d’esta exempció es con-
sideren:

‘‘Central elèctrica’’: La insta�ació l’activitat de
producció d’energia elèctrica de la qual queda com-
presa en l’àmbit d’aplicació de la Llei 54/1997,
de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i l’esta-
bliment i el funcionament de la qual hagen sigut
autoritzats d’acord amb el que establix el capítol I
del Títol IV de la referida Llei.

‘‘Central combinada’’: La insta�ació l’activitat de
producció d’electricitat o de cogeneració d’energia
elèctrica i calor útil per al seu posterior aprofitament
energètic de la qual queda compresa en l’àmbit
d’aplicació de la Llei 54/1997, de 27 de novembre,
del Sector Elèctric, i l’establiment i funcionament
de la qual han sigut autoritzats d’acord amb el que
establix el capítol II del Títol IV de la referida Llei.»

Set. Es modifica l’apartat 3 de l’article 51 de la Llei
38/1992, d’Imposts Especials, que quedarà redactat de
la manera següent:

«3. La fabricació o importació dels productes
que a continuació s’assenyalen, que es destinen
com a carburant, directament o mesclats amb car-
burants convencionals, en el camp dels projectes
pilot per al desenrotllament tecnològic de produc-
tes menys contaminants:

a) L’alcohol etílic produït a partir de productes
agrícoles o d’origen vegetal (bioetanol) definit en
el codi NC 2207.20, ja s’utilitze com a tal o amb
modificació química prèvia.

b) L’alcohol metílic (metanol) definit en el codi
NC 2905.11.00 i obtingut a partir de productes

d’origen agrícola o vegetal, ja s’utilitze com a tal
o amb modificació química prèvia.

c) Els olis vegetals definits en els codis NC
1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514,
1515 i 1518, ja s’utilitzen com a tals o amb modi-
ficació química prèvia.

A l’efecte del present apartat i del paràgraf c)
de l’article 52 d’esta Llei, tindran la consideració
de «projectes pilot per al desenrotllament tecno-
lògic de productes menys contaminants» els pro-
jectes de caràcter experimental i limitats en el
temps, relatius a la producció o utilització dels pro-
ductes indicats i dirigits a demostrar la viabilitat
tècnica o tecnològica de la seua producció o uti-
lització, a exclusió de la ulterior explotació industrial
dels resultats d’estos. Podrà considerar-se acreditat
el compliment d’estes condicions respecte dels pro-
jectes que afecten una quantitat reduïda de pro-
ductes que no excedisca de la que es determine
reglamentàriament.»

Huit. Es modifica l’apartat 1 de l’article 59, que que-
darà redactat de la manera següent:

«1. A l’efecte d’este impost, tindran la consi-
deració de cigarros o cigarrets, sempre que siguen
susceptibles de ser fumats tal com es presenten:

a) Els rotllos de tabac constituïts totalment per
tabac natural.

b) Els rotllos de tabac proveïts d’una capa exte-
rior de tabac natural.

c) Els rotllos de tabac amb una mescla de tripa
batuda i proveïts d’una capa exterior del color nor-
mal dels cigarros que cobrix íntegrament el pro-
ducte, inclòs el filtre, si n’hi haguera, però no el
broquet en el cas dels puros amb broquet, i una
subcapa, les dos de tabac reconstituït, quan la seua
massa unitària sense filtre ni broquet siga igual o
superior a 1,2 grams i quan la capa estiga ajustada
en espiral amb un angle agut mínim de 30 graus
respecte a l’eix longitudinal del cigarro.

d) Els rotllos de tabac amb una mescla de tripa
batuda i proveïts d’una capa exterior de tabac
reconstituït del color normal dels cigarros que
cobrix íntegrament el producte, inclòs el filtre, si
n’hi haguera, però no el broquet en el cas dels
puros amb broquet, quan la seua massa unitària
sense filtre ni broquet siga igual o superior a 2,3
grams i el seu perímetre, almenys en un terç de
la seua longitud, siga igual o superior a 34 mi�í-
metres.

Estes labors tindran la consideració de cigarros
o cigarrets segons que el seu pes excedisca o no
de 3 grams per unitat.»

Nou. Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2003,
l’apartat 1 de l’article 70 bis de la Llei 38/1992, de
28 de desembre, d’Imposts Especials, quedarà redactat
de la forma següent:

«1. Els subjectes passius que siguen titulars
d’un vehicle automòbil de turisme usat, que com-
plisca les condicions establides en l’apartat 2
següent, tindran dret a practicar en la quota de
l’impost exigible en ocasió de la primera matricu-
lació definitiva d’un vehicle automòbil de turisme
nou al seu nom, una deducció l’import de la qual,
que en cap cas excedirà del de la mateixa quota,
serà de 480,81 euros.»
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SECCIÓ 4a. IMPOST SOBRE LES VENDES DETALLISTES
DE DETERMINATS HIDROCARBURS

Article 7. Modificació de l’àmbit objectiu de l’Impost
sobre les Vendes Detallistes de determinats Hidro-
carburs.

Amb efectes a partir del dia 1 de gener de l’any 2003,
s’introduïxen les següents modificacions en l’article 9
de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures
fiscals, administratives i de l’orde social.

U. Es modifica l’article 9.Tres, que quedarà redactat
de la manera següent:

«1. Els hidrocarburs que s’inclouen en l’àmbit
objectiu d’este impost són les gasolines, el gasoil,
el fueloil i el querosé no utilitzat com a combustible
de calefacció, tal com es definixen en l’article 49
de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Imposts
Especials.

2. També s’inclouen en l’àmbit objectiu:

a) Els hidrocarburs líquids distints dels citats
en l’apartat 1 anterior, que s’utilitzen com a com-
bustible de calefacció.

b) Els productes distints dels citats en l’apar-
tat 1 anterior que, a excepció del gas natural, del
metà, del gas liquat del petroli, d’altres productes
equivalents i d’additius per a carburants continguts
en envasos de capacitat no superior a un litre, es
destinen a ser utilitzats com a carburant o per a
augmentar el volum final d’un carburant.

3. Els productes inclosos en l’àmbit objectiu,
conforme al que disposa l’apartat 2 anterior, tri-
butaran al tipus impositiu aplicable al producte dels
citats en l’apartat 1 a què s’afigen o al que es con-
sidere que substituïxen, conforme als criteris esta-
blits en relació amb l’Impost sobre Hidrocarburs
per a l’aplicació dels apartats 2 i 3 de l’article 46
i de la tarifa segona de l’article 50.1 de la Llei
38/1992, de 28 de desembre, d’Imposts Espe-
cials.»

Dos. Se suprimixen els apartats 7 i 8 de l’article
9.Quatre i se substituïxen per un nou apartat 7, que
quedaria redactat com seguix:

«7. Querosé. El querosé que, amb compli-
ment dels requisits i condicions establits en les dis-
posicions fiscals i d’ordenació sectorial, no s’utilitza
com a combustible de calefacció.»

Tres. Se suprimix el paràgraf f) de l’apartat 2 de
l’article 9.Deu, relatiu al tipus de gravamen per al querosé
de calefacció.

SECCIÓ 5a. RÈGIM ECONÒMIC FISCAL DE CANÀRIES

Article 8. Impost General Indirecte Canari.

Amb efectes des de l’1 de gener del 2003, s’intro-
duïxen les següents modificacions en la Llei 20/1991,
de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del
Règim Econòmic Fiscal de Canàries.

U. Es modifiquen els apartats 1r i 4t del número 2
de l’article 6, que quedaran redactats de la manera
següent:

«1r. El subministrament d’un producte informà-
tic normalitzat efectuat en qualsevol suport mate-
rial.

A estos efectes, es consideraran com a produc-
tes informàtics normalitzats aquells que no neces-
siten de cap modificació substancial per a ser uti-
litzats per qualsevol usuari.»

«4t. Les execucions d’obra que tinguen per
objecte la construcció o rehabilitació d’una edifi-
cació, quan l’empresari que execute l’obra aporte
una part dels materials utilitzats, sempre que el
cost d’estos excedisca el 20 per 100 de la base
imposable.»

Dos. Es modifiquen els apartats 3r i 16 del núme-
ro 2 de l’article 7, que quedaran redactats de la manera
següent:

«3r. Les cessions d’ús o gaudi de béns.»

«16. El subministrament de productes informà-
tics quan no tinga la condició d’entrega de béns,
considerant-se accessòria a la prestació de servicis
l’entrega del corresponent suport.

En particular, es considerarà prestació de servicis
el subministrament de productes informàtics que
hagen sigut confeccionats amb encàrrec previ del
seu destinatari conforme a les especificacions d’es-
te, així com aquells altres que hagen sigut objecte
d’adaptacions substancials necessàries per a l’ús
pel seu destinatari.»

Tres. Es dóna una nova redacció al paràgraf j) de
l’apartat 18 del número 1 de l’article 10, amb la redacció
següent:

«j) Els servicis d’intervenció prestats per feda-
taris públics, inclosos els registradors de la Pro-
pietat i Mercantils, en les operacions exemptes a
què es referixen les lletres anteriors d’este apartat
i en les operacions d’igual naturalesa no realitzades
en l’exercici d’activitats empresarials o professio-
nals.

Entre els servicis d’intervenció es comprendran
la qualificació, la inscripció i la resta de servicis
relatius a la constitució, modificació i extinció de
garanties a què es referix el paràgraf d) anterior.»

Quatre. Es modifica l’apartat 28) del número 1 de
l’article 10, que quedarà redactat de la manera següent:

«28) Les entregues de béns i prestacions de
servicis realitzades per subjectes passius a perso-
nes físiques el volum total d’operacions realitzades
durant l’any natural anterior de les quals no haguera
excedit 25.000 euros. Este límit es revisarà auto-
màticament cada any per la variació de l’índex de
preus al consum a Canàries.

A l’efecte d’este apartat, es considerarà volum
d’operacions l’import total de les entregues de béns
i prestacions de servicis efectuades pel subjecte
passiu durant l’any natural anterior, amb indepen-
dència del règim tributari o territori on s’entreguen
o presten.

Els empresaris persones físiques, que siguen titu-
lars d’explotacions agrícoles en els termes establits
en l’article 55, podran renunciar a l’exempció pre-
vista en el paràgraf anterior sempre que complis-
quen els requisits que s’establisquen reglamentà-
riament i exercisquen les activitats a què siga apli-
cable el règim especial de l’agricultura i ramaderia
i no renuncien a este.

La renúncia a l’exempció actuarà respecte a la
totalitat de les seues activitats empresarials o pro-
fessionals.»
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Cinc. Es modifica l’article 17, que quedarà redactat
de la manera següent:

«Article 17. Lloc de realització de les prestacions
de servicis.
Per a la determinació del lloc de realització de

les prestacions de servicis en les relacions amb
la Península, Illes Balears, Ceuta, Melilla, qualsevol
altre Estat membre de la Comunitat Europea o bé
amb tercers països s’aplicaran les regles següents:

1. Regla general:
1r. Els servicis es consideraran prestats en el

lloc on estiga situada la seu de l’activitat econòmica
de qui els preste.

A l’efecte d’este impost, s’entendrà situada la
seu de l’activitat econòmica en el territori on l’in-
teressat centralitza la gestió i l’exercici habitual de
la seua activitat empresarial o professional, sempre
que, a més, no tinga establiments permanents en
altres territoris.

2n. Si el subjecte passiu exercix la seua acti-
vitat habitualment i simultàniament en les Illes
Canàries i en la Península, Illes Balears, Ceuta, Meli-
lla, qualsevol altre Estat membre de la Comunitat
Europea o bé en tercers països, s’entendran pres-
tats els servicis on radique l’establiment permanent
des del qual es realitze la prestació d’estos.

Es considerarà establiment permanent qualsevol
lloc fix de negocis on el subjecte passiu realitze
activitats empresarials o professionals.

En particular tindran esta consideració:
a) La seu d’adreça, sucursals, oficines, fàbri-

ques, tallers, insta�acions, magatzems, botigues i,
en general, les agències o representacions auto-
ritzades per a contractar en nom i per compte del
subjecte passiu.

b) Les mines, pedreres o abocadors d’escòries,
pous de petroli o de gas o altres llocs d’extracció
de productes naturals.

c) Les obres de construcció, insta�ació o mun-
tatge efectuades pel subjecte passiu i la duració
de les quals excedisca de dotze mesos.

d) Les explotacions agràries, forestals o pecuà-
ries.

3r. A falta dels anteriors criteris es considerarà
lloc de prestació dels servicis el del domicili de
qui els preste.

2. Regles especials:
1r. Els servicis directament relacionats amb

immobles, inclús el lloguer de caixes de seguretat
i la mediació en les transaccions immobiliàries, s’en-
tendran realitzats en el lloc on radiquen els béns
immobles a què es referisquen.

2n Els transports s’entendran efectuats en les
Illes Canàries o en altres territoris per la part de
trajecte realitzada en cada un d’ells, inclosos l’espai
aeri i les aigües jurisdiccionals.

3r. S’entendran prestats en el lloc on es rea-
litzen materialment els servicis següents:

a) Els de caràcter cultural, artístic, esportiu,
científic, docent, recreatiu o pareguts, així com els
accessoris dels anteriors.

b) Els d’organització per a tercers de fires i
exposicions de caràcter comercial.

c) Els accessoris als transports, com ara càrre-
ga i descàrrega, transbord, depòsit i servicis anà-
legs.

d) Els realitzats en béns mobles corporals,
inclús els de construcció, transformació i reparació

d’estos, així com els informes pericials, dictàmens
i valoracions relatius als referits béns.

e) Els jocs d’atzar.

4t. A) Els servicis de telecomunicació, de
radiodifusió i de televisió, s’entendran realitzats en
les Illes Canàries en els casos següents:

a) Quan el destinatari siga un empresari o pro-
fessional i radique en el territori d’aplicació de l’im-
post la seu de la seua activitat econòmica o tinga
en este un establiment permanent o, si no n’hi ha,
el seu domicili, siga quin siga el lloc on estiga esta-
blit el prestador del servici i el lloc des del qual
el preste.

b) Quan el destinatari del servici no tinga la
condició d’empresari o professional actuant com
a tal i estiga establit o tinga el seu domicili o resi-
dència habitual en les Illes Canàries.

c) Quan el destinatari del servici no tinga la
condició d’empresari o professional actuant com
a tal i la utilització o explotació efectives d’estos
servicis es realitzen en territori canari, en els dos
casos següents:

a’) Quan el destinatari del servici tinga la seua
residència o domicili habitual fora de la Comunitat
Europea, o de les Illes Canàries, així com quan no
resulte possible determinar el seu domicili.

b’) Quan el destinatari del servici tinga la seua
residència o domicili habitual en la Comunitat Euro-
pea, i la seu de l’activitat econòmica o l’establiment
permanent des del qual l’empresari o professional
presta els servicis es trobe fora de la citada Comu-
nitat.

Es presumirà que el destinatari del servici té el
seu domicili o residència habitual en un determinat
territori quan s’efectue el pagament de la contra-
prestació del servici a càrrec de comptes oberts
en establiments d’entitats de crèdit ubicades en
este territori.

A l’efecte d’este article, s’entén per Comunitat
Europea el territori comprés en l’àmbit d’aplicació
del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea per
a cada Estat membre, amb les exclusions següents:

En la República Federal d’Alemanya, l’illa d’Hel-
goland i el territori de Büsingen; en el Regne d’Es-
panya, Ceuta i Melilla i en la República Italiana,
Livigno, Campione Itàlia i les aigües nacionals del
llac de Lluer, mentres que siguen territoris no com-
presos en la Unió Duanera.

En el Regne d’Espanya, Canàries; en la República
Francesa, els Departaments d’Ultramar i en la Repú-
blica He�ènica, Mont Athos, mentres que siguen
territoris exclosos de l’harmonització dels imposts
sobre el volum de negocis.

A l’efecte d’esta Llei, es consideraran servicis
de telecomunicació els que tinguen per objecte la
transmissió, emissió i recepció de senyals de texts,
imatges i sons o informació de qualsevol naturalesa,
per fil, ràdio, mitjans òptics o altres mitjans elec-
tromagnètics, incloent la cessió o concessió d’un
dret a l’ús de mitjans per a esta transmissió, emissió
o recepció i igualment la provisió d’accés a xàrcies
informàtiques.

B) Els servicis de mediació en nom i per compte
alié en els servicis de telecomunicació, de radio-
difusió i televisió, s’entendran realitzats en la seu
de l’activitat econòmica, establiment permanent o,
si no n’hi ha, en el lloc del domicili del destinatari
dels servicis de mediació, sempre que estos servicis
tinguen per destinataris les referides seu, establi-
ment o domicili.
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5t. A) Els servicis que a continuació s’asse-
nyalen es consideraran prestats on radique la seu
de l’activitat econòmica o l’establiment permanent
del destinatari d’estos servicis o, si no n’hi ha, en
el lloc del seu domicili, excepte quan el referit des-
tinatari estiga domiciliat en un Estat membre de
la Comunitat Europea i no siga empresari o pro-
fessional o bé els servicis prestats no estiguen rela-
cionats amb l’exercici de l’activitat empresarial o
professional d’este:

a) Les cessions i concessions de drets d’autor,
patents, llicències, marques de fàbrica o comercials
i els altres drets de propietat inte�ectual o industrial.

b) La cessió o concessió de fons de comerç,
d’exclusives de compra o venda o del dret a exercir
una activitat professional.

c) Els servicis publicitaris.
d) Els servicis professionals d’assessorament,

auditoria, enginyeria, gabinet d’estudis, advocacia,
consultors, experts comptables o fiscals i altres anà-
legs, excepte els compresos en el número 2, apartat
1r, d’este article.

e) El subministrament d’informacions, inclosos
els procediments i les experiències de caràcter
comercial.

f) Els servicis de traducció, correcció o com-
posició de texts, així com els prestats per intèrprets.

g) Les operacions d’assegurança, reasseguran-
ça, capitalització i financeres descrites en l’article
10, número 1, apartats 16 i 18 d’esta Llei, incloses
les que no gaudisquen d’exempció.

El que disposa el paràgraf anterior no s’estén
al lloguer de caixes de seguretat.

h) Les cessions, inclús per temps determinat,
dels servicis de persones físiques.

i) El doblatge de pe�ícules.
j) Els arrendaments de béns mobles corporals,

a excepció dels mitjans de transport i els conte-
nidors.

k) Les obligacions de no prestar totalment o
parcialment qualsevol dels servicis mencionats en
este número.

l) Els de mediació i gestió en les operacions
definides en els paràgrafs anteriors d’este apartat,
quan l’intermediari o el gestor actuen en nom i
per compte alié.

La càrrega de la prova de la condició del des-
tinatari incumbix al subjecte passiu que preste el
servici.

B) Es consideraran prestats on radique la seu
de l’activitat econòmica o l’establiment permanent
del destinatari o, si no n’hi ha, en el lloc del seu
domicili, els servicis prestats per via electrònica,
així com els servicis de mediació i gestió en estos,
quan l’intermediari o gestor actuen en nom i per
compte alié.

A l’efecte d’esta Llei, es consideren servicis pres-
tats per via electrònica aquells que consistisquen
en la transmissió enviada inicialment i rebuda en
destí per mitjà d’equips de processament, inclosa
la comprensió numèrica i l’emmagatzemament de
dades, i enterament transmesa, transportada i rebu-
da per cable, ràdio, sistema òptic o altres mitjans
electrònics. Entre altres, es consideren tals els
següents:

a) El subministrament i l’allotjament de llocs
informàtics.

b) El manteniment a distància de programes
i d’equips.

c) El subministrament de programes i la seua
actualització.

d) El subministrament d’imatges, text, informa-
ció i la posada a disposició de bases de dades.

e) El subministrament de música, pe�ícules,
jocs, inclosos els d’atzar i de diners, i d’emissions
i manifestacions polítiques, culturals, artístiques,
esportives, científiques i d’oci.

f) El subministrament d’ensenyança a distància.

A este efecte, el fet que el prestador d’un servici
i el seu destinatari es comuniquen per correu elec-
trònic no implicarà, per si mateix, que el servici
prestat tinga la consideració de servici prestat per
via electrònica.

6t. Els servicis de mediació en nom i per comp-
te de tercers, en operacions distintes de les com-
preses en els apartats 1r, 4t i 5t d’este núme-
ro 2, s’entendran prestats on es localitze l’operació
principal.

3. No obstant el que disposa el número ante-
rior, es consideraran prestats en les illes Canàries
els servicis compresos en els apartats 4t i 5t d’este
número que tinguen per destinatari un empresari
o professional actuant com a tal quan la seua uti-
lització o explotació efectives es realitzen en el citat
territori, sempre que, conforme a les regles de loca-
lització aplicables a estos servicis, no s’hagueren
entés prestats a Canàries, la Comunitat Europea,
Ceuta o Melilla.»

Sis. Es modifiquen els números 2 i 3 de l’apartat U,
i el número 2 de l’apartat dos de l’article 20 de la Llei
20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes
fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries, que que-
daran redactats de la manera següent:

«2. La repercussió de l’impost haurà d’efec-
tuar-se per mitjà de factura o document substitutiu,
en les condicions i amb els requisits que es deter-
minen reglamentàriament.

A este efecte, la quota repercutida es consignarà
separadament de la base imposable, inclús en el
cas de preus fixats administrativament, indicant el
tipus impositiu aplicat.

S’exceptuaran del que disposen els paràgrafs
anteriors d’este número les operacions que es
determinen reglamentàriament.

3. La repercussió de l’impost haurà d’efec-
tuar-se al temps d’expedir i entregar la factura o
document substitutiu corresponent.»

«2. El que disposa l’apartat anterior també s’a-
plicarà quan, no havent-se repercutit cap quota,
s’haguera expedit la factura o el document subs-
titutiu corresponent a l’operació.»

Set. Es modifica el número 1 de l’article 21 bis,
que quedarà redactat de la manera següent:

«1. Seran responsables solidaris del deute tri-
butari que corresponga satisfer al subjecte passiu
els destinataris de les operacions que, per mitjà
d’acció o omissió culpable o dolosa, eludisquen la
correcta repercussió de l’impost.

A l’efecte d’este número, la responsabilitat arri-
barà a la sanció que puga ser procedent.»

Huit. Es modifica el número 10 de l’article 22, que
quedarà redactat de la manera següent:

«10. Quan les quotes de l’Impost General Indi-
recte Canari que graven les operacions subjectes
a este no s’hagueren repercutit expressament en
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factura s’entendrà que la contraprestació no va
incloure les dites quotes.

S’exceptuen del que disposa el paràgraf anterior:

1r. Els casos en què la repercussió expressa
de l’impost no fóra obligatòria.

2n. Els supòsits a què es referix el número 2,
apartat d), d’este article.”

Nou. Es modifica l’apartat 1r, a), del número 1 de
l’article 27, que quedarà redactat de la manera següent:

«a) L’entrega d’aigua, inclús l’envasada, i les
entregues de béns i prestacions de servicis amb
destí a la captació i producció d’aigua i a la rea-
lització d’infraestructures de canalització hidràuli-
ca.»

Deu. Es dóna una nova redacció al paràgraf f) de
l’apartat 1r del número 1 de l’article 27, que quedarà
redactat de la manera següent:

«f) Les execucions d’obres, amb aportació de
materials o sense, conseqüència de contractes
directament formalitzats entre el promotor i el con-
tractista, que tinguen per objecte la construcció
i rehabilitació de les vivendes qualificades admi-
nistrativament com de protecció oficial de règim
especial, així com la construcció o rehabilitació d’o-
bres d’equipament comunitari. A l’efecte d’esta Llei,
es consideren de rehabilitació les actuacions des-
tinades a la reconstrucció per mitjà de la conso-
lidació i el tractament d’estructures, fatxades o
cobertes i altres d’anàlogues, sempre que el cost
global d’estes operacions excedisca el 25 per 100
del preu d’adquisició si s’haguera efectuat durant
els dos anys immediatament anteriors o, en qual-
sevol altre cas, del verdader valor que tinguera l’e-
dificació o part d’esta abans de la seua rehabilitació.

Als efectes d’este paràgraf i de l’anterior, s’en-
tendrà per equipament comunitari aquell que con-
sistix en:

Els edificis públics de caràcter demanial.
Les infraestructures públiques d’aigua, telecomu-

nicació, ferroviàries, energia elèctrica, clavegueram,
parcs, jardins i superfícies vials en zones urbanes.

No s’inclouen, en cap cas, les obres de conser-
vació, manteniment, reformes, rehabilitació, amplia-
ció o millora de les referides infraestructures.

Les potabilitzadores, dessalinitzadores i depura-
dores de titularitat pública.»

Onze. Es modifica el número 1 de l’article 29, que
quedarà redactat de la manera següent:

«1. Els subjectes passius a què es referix l’ar-
ticle anterior podran deduir les quotes de l’Impost
General Indirecte Canari meritades en les Illes Canà-
ries que hagen suportat per repercussió directa en
les seues adquisicions de béns o en els servicis
prestats a ells.

Seran també deduïbles les quotes del mateix
impost meritades en el dit territori i satisfetes a
la Hisenda Pública pel subjecte passiu en els supò-
sits següents:

1r. En les importacions.
2n. En els supòsits d’inversió del subjecte pas-

siu que regulen l’apartat 2n del número 1 dels arti-
cles 19 i 58 ter.6 d’esta Llei, i el supòsit de subs-
titució a què es referix l’apartat 2 de l’article 25
de la Llei 19/1994, de 6 de juliol.»

Dotze. Es modifica l’article 31, que quedarà redactat
de la manera següent:

«Article 31. Requisits formals de la deducció.

1. Només podran exercitar el dret a la deducció
els subjectes passius que estiguen en possessió
del document justificatiu del seu dret.

A este efecte, únicament es consideren docu-
ments justificatius del dret a la deducció:

1r. La factura original expedida per qui realitze
l’entrega o preste el servici o, en nom seu i pel
seu compte, pel seu client o per un tercer, sempre
que, per a qualsevol d’estos casos, es complisquen
els requisits que s’establisquen reglamentàriament.

2n. El document acreditatiu del pagament de
l’impost a la importació.

3r. La factura expedida en els supòsits d’inver-
sió del subjecte passiu que regulen l’apartat 2n
del número 1 dels articles 19 i 58 ter.6 d’esta Llei,
i el supòsit de substitució a què es referix l’apartat
2 de l’article 25 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol.

4t. El rebut original firmat pel titular de l’ex-
plotació agrícola, forestal, ramadera o pesquera a
què es referix l’article 58.4 d’esta Llei.

2. Els documents anteriors que no complis-
quen tots i cada un dels requisits establits legalment
i reglamentàriament no justificaran el dret a la
deducció, llevat que es produïsca la corresponent
rectificació d’estos. El dret a la deducció de les
quotes l’exercici de les quals es justifique per mitjà
d’un document rectificatiu només podrà efectuar-se
quan l’empresari o professional reba el dit docu-
ment o en els següents, sempre que no haja trans-
corregut el termini a què fa referència l’article 33
bis d’esta Llei.

3. Si es tracta de béns o servicis adquirits en
comú per diversos subjectes passius, cada un dels
adquirents podrà efectuar la deducció de la part
proporcional corresponent, sempre que en cada un
dels exemplars de la factura o document justificatiu
es consigne, en forma distinta i separada, la porció
de base imposable i la quota repercutida a cada
un dels adquirents en comú.

4. En cap cas serà admissible el dret a deduir
en quantia superior a la quota tributària expres-
sament i separadament consignada que haja sigut
repercutida o, si és el cas, satisfeta segons el docu-
ment justificatiu de la deducció, excepte en el cas
de la deducció que establix el número 3 de l’ar-
ticle 29 d’esta Llei.»

Tretze. Es modifica l’apartat 4 de l’article 33, que
quedarà redactat de la manera següent:

«4. S’entendran suportades les quotes deduï-
bles, així com la càrrega impositiva implícita en
les adquisicions a comerciants detallistes, en el
moment en què l’empresari o el professional que
les va suportar reba la corresponent factura o altres
documents justificatius del dret a deduir.

Si la meritació de l’impost es produïra en un
moment posterior al de la recepció de la factura,
les dites quotes s’entendran suportades quan es
meriten.

En els supòsits d’inversió del subjecte passiu que
regulen l’apartat 2n del número 1 dels articles 19
i 58 ter.6 d’esta Llei, i el supòsit de substitució
a què es referix l’apartat 2 de l’article 25 de la
Llei 19/1994, de 6 de juliol, les quotes s’entendran
suportades en el moment en què s’expedisca la
factura a què es referixen els articles citats, llevat
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que el moment de la meritació siga posterior al
de la referida emissió, i en este cas les dites quotes
s’entendran suportades en el moment de la meri-
tació d’estes.

En el cas a què es referix el número 2 de l’article
anterior d’esta Llei, les quotes deduïbles s’enten-
dran suportades en el moment en què nasca el
dret a la deducció.»

Catorze. Es modifica el número 3 de l’article 44,
que quedarà redactat de la manera següent:

«3. La rectificació de deduccions podrà efec-
tuar-se en el termini màxim de quatre anys a partir
del naixement del dret a deduir o, si és el cas,
de la data de realització del fet que determina la
variació en l’import de les quotes a deduir.

No obstant, en els supòsits d’error en la liquidació
de les quotes repercutides que determinen un incre-
ment de les quotes a deduir, no podrà efectuar-se
la rectificació després de transcorregut un any a
partir de la data d’expedició de la factura rectifi-
cada.»

Quinze. Es modifica l’article 49 de la Llei 20/1991,
de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del
Règim Econòmic Fiscal de Canàries, que quedarà redac-
tat de la manera següent:

«Article 49. Règim simplificat.

1. El règim simplificat s’aplicarà als subjectes
passius persones físiques i a les entitats en règim
d’atribució de rendes en l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques que exercisquen les acti-
vitats i reunisquen els requisits prevists en les nor-
mes que el regulen, llevat que renuncien a este
en els termes que reglamentàriament s’establis-
quen.

2. Quedaran exclosos del règim simplificat:

1r. Els subjectes passius que realitzen unes
altres activitats econòmiques no compreses en el
règim simplificat, llevat que per estes activitats esti-
guen acollits als règims especials de l’agricultura
i ramaderia o dels comerciants detallistes o resulten
exemptes en virtut del que disposa l’article 10,
número 1, apartat 27), d’esta Llei.

No obstant, no suposarà l’exclusió del règim sim-
plificat la realització pel subjecte passiu d’altres acti-
vitats que es determinen reglamentàriament.

2n. Aquells subjectes passius en què concórre-
ga qualsevol de les següents circumstàncies, en
els termes que reglamentàriament s’establisquen:

Que el volum d’ingressos l’any immediatament
anterior supere qualsevol dels imports següents:

Per al conjunt de les seues activitats empresa-
rials o professionals, 450.000 euros anuals.

Per al conjunt de les activitats agrícoles, forestals
i ramaderes que determine la Conselleria compe-
tent en matèria d’Hisenda del Govern Autònom de
Canàries, 300.000 euros anuals.

Quan l’any immediatament anterior s’haguera
iniciat una activitat, el volum d’ingressos s’elevarà
a l’any.

A l’efecte del que preveu este número, el volum
d’ingressos inclourà la totalitat dels obtinguts en
el conjunt de les activitats mencionades, no com-
putant-se entre estos les subvencions corrents o
de capital ni les indemnitzacions, així com tampoc
l’Impost General Indirecte Canari que grave l’ope-
ració.

3r. Aquells subjectes passius les adquisicions
i importacions de béns i servicis per al conjunt de
les seues activitats empresarials o professionals
dels quals, excloses les relatives a elements de l’im-
mobilitzat, hagen superat l’any immediatament
anterior l’import de 300.000 euros anuals, exclòs
l’Impost General Indirecte Canari.

Quan l’any immediat anterior s’haguera iniciat
una activitat, l’import de les citades adquisicions
i importacions s’elevarà a l’any.

4t. Els subjectes passius que renuncien o
hagueren quedat exclosos del règim de l’aplicació
del règim d’estimació objectiva de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques per qualsevol
de les seues activitats.

3. La renúncia al règim simplificat tindrà efecte
per a un període mínim de tres anys, en les con-
dicions que reglamentàriament s’establisquen.»

Setze. Es modifica l’apartat 1 de l’article 50, que
quedarà redactat de la manera següent:

«1. A) Els subjectes passius acollits al règim
simplificat determinaran, amb referència a cada
activitat a la qual resulte aplicable este règim espe-
cial, l’import de les quotes meritades en concepte
d’Impost General Indirecte Canari, en virtut dels
índexs, mòduls i la resta de paràmetres, així com
del procediment que establisca la Conselleria com-
petent en matèria d’Hisenda del Govern Autònom
de Canàries.

De l’import de les quotes meritades indicat en
el paràgraf anterior, podrà deduir-se l’import de les
quotes suportades o satisfetes per operacions
corrents relatives a béns o servicis afectats a l’ac-
tivitat per la qual l’empresari o professional estiga
acollit a este règim especial, de conformitat amb
el que preveu el capítol Primer del Títol II del Llibre
Primer d’esta Llei. No obstant, la deducció d’estes
s’ajustarà a les regles següents:

a) No seran deduïbles les quotes suportades
pels servicis de desplaçament o viatges, hoteleria
i restauració en el supòsit d’empresaris o profes-
sionals que realitzen la seua activitat en un local
determinat. A este efecte, es considerarà local
determinat qualsevol edificació, excloent els magat-
zems, aparcaments o depòsits tancats al públic.

b) Les quotes suportades o satisfetes només
seran deduïbles en la declaració-liquidació corres-
ponent a l’últim període impositiu de l’any en què
hagen d’entendre’s suportades o satisfetes, per la
qual cosa, amb independència del règim de tribu-
tació aplicable en anys successius, no correspondrà
la seua deducció en un període impositiu posterior.

c) La deducció de les quotes suportades o satis-
fetes no es vorà afectada per la percepció per part
de l’empresari o professional de subvencions que
no formen part de la base imposable de les seues
operacions i que es destinen a finançar la referida
activitat.

d) Quan es realitzen adquisicions o importa-
cions de béns i servicis per a la seua utilització
en comú en diverses activitats per les quals l’em-
presari o professional estiga acollit a este règim
especial, la quota que s’ha de deduir en cada una
d’estes serà la que resulte del prorrateig en funció
de la seua utilització efectiva. Si no fóra possible
aplicar este procediment, s’imputaran per parts
iguals a cada una de les activitats.

e) Podran deduir-se les compensacions agríco-
les a què es referix l’article 57 d’esta Llei, satisfetes
pels empresaris o professionals per l’adquisició de
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béns o servicis a empresaris acollits al règim espe-
cial de l’agricultura i ramaderia.

f) Addicionalment, els empresaris o professio-
nals tindran dret, en relació amb les activitats per
les quals estiguen acollits a este règim especial,
a deduir l’1 per 100 de l’import de la quota meritada
a què es referix el paràgraf primer d’este apartat,
en concepte de quotes suportades de difícil jus-
tificació.

B) A l’import resultant del que disposa la lletra
anterior s’afegiran les quotes meritades per les ope-
racions següents:

1r. Les operacions a què es referix l’article 19,
número 1, apartat 2n, d’esta Llei.

2n. Les entregues d’actius fixos materials i les
transmissions d’actius fixos immaterials.

C) Del resultat de les dos lletres anteriors es
deduirà l’import de les quotes suportades o satis-
fetes per l’adquisició o importació d’actius fixos,
considerant-se com a tals els elements de l’immo-
bilitzat i, en particular, aquells dels quals es dispose
en virtut de contractes d’arrendament financer amb
opció de compra, tant si la citada opció és vinculant,
com si no ho és. A este efecte, es tindrà en compte
la percepció de subvencions de capital destinades
a finançar la compra de determinats béns o servicis,
adquirits en virtut d’operacions subjectes i no
exemptes de l’impost, en els termes que disposen
els paràgrafs quart i quint del número 2n de l’a-
partat 2 de l’article 37 d’esta Llei.

L’exercici d’este dret a la deducció s’efectuarà
en els termes que reglamentàriament s’establis-
quen.

D) La liquidació de l’impost corresponent a les
importacions de béns destinats a ser utilitzats en
activitats sotmeses al règim simplificat s’efectuarà
d’acord amb les normes generals establides per
a la liquidació de les importacions de béns.»

Dèsset. Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l’ar-
ticle 55 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació
dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canà-
ries, que quedaran redactats de la manera següent:

«1. El règim especial de l’agricultura i rama-
deria s’aplicarà als titulars d’explotacions agrícoles,
forestals, ramaderes o pesqueres en els quals con-
córreguen els requisits assenyalats en este capítol,
sempre que no hagueren renunciat a este.

La renúncia al règim especial de l’agricultura i
ramaderia produirà efecte mentres no siga revo-
cada per l’interessat i, en tot cas, per a un període
mínim de tres anys.

2. Quedaran exclosos del règim especial de l’a-
gricultura i ramaderia:

1r. Les societats mercantils.
2n. Les societats cooperatives.
3r. Els subjectes passius el volum d’operacions

dels quals durant l’any immediatament anterior
haguera excedit de l’import que es determine regla-
mentàriament.

4t. Els subjectes passius que hagueren renun-
ciat al règim d’estimació objectiva de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques per qualsevol
de les seues activitats econòmiques.

5t. Els subjectes passius que hagueren renun-
ciat a l’aplicació del règim simplificat.

6t. Aquells empresaris o professionals les
adquisicions i importacions de béns i servicis per
al conjunt de les seues activitats empresarials o
professionals dels quals, excloses les relatives a

elements de l’immobilitzat, hagen superat l’any
immediatament anterior l’import de 300.000 euros
anuals, exclòs l’Impost General Indirecte Canari.

Quan durant l’any immediatament anterior s’ha-
guera iniciat una activitat, l’import de les citades
adquisicions i importacions s’elevarà a l’any.

Els subjectes passius que, havent quedat exclo-
sos d’este règim especial per haver superat els
límits de volum d’operacions o d’adquisicions o
importacions de béns o servicis prevists en els
números 3r i 6t anteriors, no superen estos límits
en anys successius, quedaran sotmesos al règim
especial de l’agricultura i ramaderia, llevat que
renuncien a este.

3. La renúncia al règim especial de l’agricultura
i ramaderia tindrà efecte per a un període mínim
de tres anys, en les condicions que reglamentà-
riament s’establisquen.»

Díhuit. Es modifiquen els paràgrafs b) i c) de l’a-
partat 1, i s’introduïxen dos nous apartats, el 4 i el 5,
en l’article 59, que quedaran redactats de la manera
següent:

«b) Expedir i entregar factures de les opera-
cions en què intervenen, adaptades a les normes
generals que regulen el deure d’expedir i entregar
factura que incumbix als empresaris i professionals.

c) Conservar les factures rebudes i els duplicats
de les factures emeses durant el termini de pres-
cripció de l’impost. Quan les factures rebudes es
referisquen a béns d’inversió hauran de conser-
var-se durant el seu corresponent període de regu-
larització i els cinc anys següents.»

«4. L’obligació d’expedir i entregar factura per
les operacions efectuades pels empresaris o pro-
fessionals podrà ser complida, en els termes que
reglamentàriament s’establisquen, pel client del
citat empresari o professional o per un tercer, els
quals actuaran, en tot cas, en nom i per compte
d’este.

Quan la citada obligació siga complida per un
client de l’empresari o professional, haurà d’existir
un acord previ entre les dos parts, formalitzat per
escrit. Així mateix, haurà de garantir-se l’acceptació
per este empresari o professional de cada una de
les factures expedides, en nom i pel seu compte,
pel seu client.

Les factures expedides per l’empresari o profes-
sional, pel seu client o per un tercer, en nom i
per compte del citat empresari o professional,
podran ser transmeses per mitjans electrònics, sem-
pre que en este últim cas, el destinatari de les fac-
tures haja donat el seu consentiment i els mitjans
electrònics utilitzats en la seua transmissió garan-
tisquen l’autenticitat del seu origen i la integritat
del seu contingut.

Reglamentàriament, es determinaran els requi-
sits a què s’haja d’adaptar la facturació electrònica.»

«5. L’Administració tributària, quan ho consi-
dere necessari a l’efecte de qualsevol actuació diri-
gida a la comprovació de la situació tributària de
l’empresari o professional o subjecte passiu, podrà
exigir una traducció al castellà, o a qualsevol altra
llengua oficial, de les factures corresponents a
entregues de béns o prestacions de servicis efec-
tuades en el territori d’aplicació de l’impost, així
com de les rebudes pels empresaris o professionals
o subjectes passius establits en este territori.»
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Dènou. Es dóna una nova redacció a l’apartat 3r
del número 2 de l’article 63:

«3r. La repercussió improcedent en factura per
persones que no siguen subjectes passius de l’im-
post, o que sent-ho no hagueren de realitzar esta
repercussió, de quotes impositives que no hagen
sigut tornades a qui les van suportar ni declarades
en els terminis de presentació de les declara-
cions-liquidacions de l’impost corresponent.»

Vint. Es dóna una nova redacció al paràgraf a) de
l’annex I bis:

«a) Els vehicles accionats a motor amb potèn-
cia igual o inferior a 11 CV fiscals, excepte:

a’) Els vehicles inclosos en els apartats 4t i 5t
del número 1 de l’annex I de la present Llei.

b’) Els vehicles de dos, tres i quatre rodes la
cilindrada dels quals no siga superior a 50 cen-
tímetres cúbics i complisquen la definició jurídica
de ciclomotor.

c’) Els vehicles exceptuats de l’aplicació del
tipus incrementat del 13 per 100 continguts en
l’apartat 3r del número 1 de l’annex II de la present
Llei.»

Vint-i-u. Es modifiquen els apartats 1r, 2n, 3r, 7m,
8u, 10 i 11 del número 1 de l’annex II, que quedaran
redactats de la manera següent:

«1r. Cigarros puros amb preu superior a 1,8
euros per unitat. Els altres cigarros puros tributen
al tipus general.

2n. Els aiguardents composts, els licors, els
aperitius sense vi base i les altres begudes deri-
vades d’alcohols naturals, conforme a les defini-
cions de l’Estatut de la Vinya del Vi i dels Alcohols
i reglamentacions complementàries i també, els
extractes i concentrats alcohòlics aptes per a l’e-
laboració de begudes derivades.

3r. Els vehicles accionats a motor amb potèn-
cia superior a 11 CV fiscals, excepte:

a) Els camions, tractocamions, furgons i furgo-
netes i la resta de vehicles que, per la seua con-
figuració objectiva, no puguen destinar-se a una
altra finalitat que el transport de mercaderies.

b) Els autobusos i la resta de vehicles aptes
per al transport co�ectiu de viatgers que tinguen
una capacitat que excedisca les nou places, inclosa
la del conductor.

c) Els vehicles automòbils considerats com a
taxi, autotaxi o autoturismes per la legislació vigent.

d) Els que, objectivament considerats, siguen
d’exclusiva aplicació industrial, comercial, agrària,
clínica o científica, sempre que els seus models
de sèrie o els vehicles individualment hagueren
sigut degudament homologats per l’Administració
tributària canària. A este efecte, es considerarà que
tenen exclusivament algunes d’estes aplicacions
els automòbils derivats de turismes sempre que
disposen únicament de dos seients per al conductor
i l’ajudant, en cap cas posseïsquen seients addi-
cionals, i l’espai destinat a la càrrega no tinga visi-
bilitat lateral i siga superior al 50 per 100 del volum
interior.

e) Els vehicles mixts adaptables l’alçària total
dels quals sobre el sòl siga superior a 1.800 mm
que no siguen vehicles tot terreny, en les condicions
que determine reglamentàriament el Govern de
Canàries.

f) Els vehicles adquirits per minusvàlids, no pre-
vists en l’annex I, per al seu ús exclusiu sempre
que concórreguen els requisits següents:

Que hagen transcorregut almenys quatre anys
des de l’adquisició d’un altre vehicle en anàlogues
condicions.

No obstant, este requisit no s’exigirà en supòsits
de sinistre total dels vehicles, certificat per la com-
panyia asseguradora.

Que no siguen objecte d’una transmissió pos-
terior per actes ‘‘inter vivos’’ durant el termini de
quatre anys següents a la data de la seua adquisició.

L’incompliment d’este requisit determinarà l’o-
bligació, a càrrec del beneficiari, d’ingressar a la
Hisenda Pública la diferència entre la quota que
haguera degut suportar per aplicació del tipus incre-
mentat i l’efectivament suportada en efectuar l’ad-
quisició del vehicle.

L’aplicació del tipus impositiu general requerirà
el reconeixement previ del dret de l’adquirent en
la forma que es determine reglamentàriament, amb
certificat o resolució previs, que acredite el grau
de minusvalidesa, expedit per l’Institut de Migra-
cions i Servicis Socials o per l’òrgan competent
de les Comunitats Autònomes en matèria de valo-
ració de minusvalideses.»

«7m. Escopetes, inclús les d’aire comprimit, i
les altres armes llargues de foc, la contraprestació
de les quals per unitat siga igual o superior a 270,46
euros.

8u. Cartutxeria per a escopetes de caça i, en
general, per a les altres armes enumerades en l’a-
partat anterior, quan la seua contraprestació per
unitat siga superior a 0,10 euros.»

«10. Rellotges de butxaca, polsera, sobretaula,
peu, paret, etc., la contraprestació dels quals per
unitat siga igual o superior a 120,20 euros.

11. Qualsevol classe d’articles de vidre, cristall,
ceràmica fina, ceràmica i porcellana que tinguen
finalitat artística o d’adorn, quan la seua contra-
prestació per unitat siga igual o superior a 60,10
euros.»

Vint-i-dos. Es modifica l’annex VI, que quedarà
redactat de la manera següent:

«ANNEX VI

S’aplicaran els següents tipus impositius de l’Im-
post General Indirecte Canari quan les operacions
a què es referixen els distints apartats estiguen sub-
jectes i no exemptes de l’Arbitri sobre Importacions
i Entregues de Mercaderies:

1. Tipus zero de l’impost general indirecte
canari en la importació i entrega dels béns mobles
corporals inclosos en les partides aranzelàries
1604, 4418, 481840, 6802, 7308, 9401 i 9403,
quan, en els dos últims casos, els mobles siguen
de fusta o de plàstic.

2. Tipus reduït del 2 per 100 de l’Impost Gene-
ral Indirecte Canari en la importació i entrega de
mobles de metall inclosos en les partides aranze-
làries 9401 i 9403 (excepte la 9403209900).»

Article 9. Arbitri sobre Importacions i Entregues de Mer-
caderies a Canàries.

Es modifica la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modi-
ficació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal
de Canàries, en els termes que a continuació s’asse-
nyalen:

U. Es modifica el número 2 de l’article 70, que que-
darà redactat com seguix:
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«2. Estan exemptes les següents entregues de
combustible:

a) El necessari per al funcionament dels grups
generadors de les empreses productores d’energia
elèctrica a Canàries, així com el necessari per a
la cogeneració de la mateixa energia per qualsevol
dels productors autoritzats a Canàries.

b) El necessari per a la realització d’activitats
de captació i producció d’aigua i a la realització
d’infraestructures de canalització hidràulica.

c) El que s’utilitze en el transport regular marí-
tim o aeri de passatgers i de mercaderies entre
les Illes Canàries.

Reglamentàriament, la Conselleria competent en
matèria d’hisenda del Govern de Canàries establirà
mòduls de consum límit de combustible per a la
realització de les activitats a què es referix este
apartat, així com els específics deures d’informació
dels subjectes passius que realitzen les entregues
exemptes.»

Dos. Es modifiquen els números 2 i 3 de l’apartat u
de l’article 78, que quedaran redactats com seguix:

«2. La repercussió de l’Arbitri haurà d’efec-
tuar-se en la factura, que podrà emetre’s per via
telemàtica, en les condicions i amb els requisits
que es determinen reglamentàriament.

3. Els que suporten quotes de conformitat amb
el que disposa el número 2 anterior tindran dret
a exigir l’expedició de factura.»

Tres. Amb efectes des de l’1 de gener del 2003,
es modifica l’article 83, que quedarà redactat com
seguix:

«Article 83. Tipus impositius.

1. El tipus de gravamen està constituït pel per-
centatge fixat per a cada classe de bé moble cor-
poral en l’annex IV de la Llei, o pel tipus específic
establit en este per als productes derivats del petro-
li, i serà el mateix per a la importació o entrega
dels béns.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior,
quan de l’aplicació del tipus impositiu previst en
l’annex IV per als cigarrets resultara una quota tri-
butària inferior a 6 euros per cada 1.000 cigarrets,
s’aplicarà, en lloc del tipus impositiu contingut en
este annex, un tipus impositiu de caràcter específic
d’import igual a 6 euros per cada 1.000 cigarrets.

3. El tipus de gravamen aplicable a cada ope-
ració serà el vigent en el moment de la meritació.

4. Els annexos IV i V d’esta Llei s’establiran
seguint l’estructura de l’aranzel duaner de les
Comunitats Europees. Quan es produïsquen varia-
cions en l’estructura de l’aranzel duaner de les
Comunitats Europees, el conseller d’Economia,
Hisenda i Comerç del Govern de Canàries procedirà
a l’actualització formal de les corresponents refe-
rències contingudes en els annexos IV i V d’esta
Llei. Esta actualització formal de referències en cap
cas podrà implicar una modificació del contingut
real dels referits annexos.»

Quatre. Es modifica l’article 84, que quedarà redac-
tat com seguix:

«Article 84. Devolucions en les exportacions en
règim de viatgers.

En el supòsit d’operacions d’entrega de béns sub-
jectes a l’Arbitri però exemptes per aplicació del
que disposa l’article 71.1 d’esta Llei, quan l’entrega
s’haja realitzat a favor de viatgers, es repercutirà
l’Arbitri no obstant estar exemptes les operacions.
La quota de l’Arbitri repercutida es tornarà en la
forma i condicions que establisca reglamentària-
ment el Govern de Canàries.»

Cinc. Es modifica el número 2 de l’article 85, que
quedarà redactat com seguix:

«2. No podran ser objecte de devolució les quo-
tes suportades per la importació de béns inclosos
en l’annex V de la present Llei, llevat que estos
béns s’utilitzen en la realització de les operacions
descrites en els articles 71 i 72 de la present Llei,
inclús quan els enviaments o les exportacions no
estiguen subjectes a l’Arbitri.»

Sis. Es modifica el paràgraf b) del número 1 de l’ar-
ticle 88, que quedarà redactat com seguix:

«b) Expedir i entregar factures de les opera-
cions subjectes a l’Arbitri, adaptats a les normes
generals que regulen el deure d’expedir i entregar
factura que incumbix als empresaris i professio-
nals.»

Set. Amb efectes des de l’1 de gener del 2003,
es modifiquen els annexos IV i V en els termes que
a continuació s’indiquen:

«1. S’inclouen en l’annex IV les mercaderies que a continuació s’indiquen:

P. Estadística Descripció Tipus

0302699500 Pagres daurats (‘‘sparus aurata’’). 5
200911 Suc de taronja congelat.

Només gravats els productes d’envàs inferior a 150 quilos.
5

20091200 Suc de taronja sense congelar de valor Brix inferior o igual a 20. 5
200919 Els altres sucs de taronja sense congelar. 5
200941 Suc de pinya (de valor Brix inferior o igual a 20).

Només gravats els productes d’envàs inferior a 150 quilos.
5

200949 Els altres sucs de pinya.
Només gravats els productes d’envàs inferior a 150 quilos.

5

200971 Suc de poma (de valor Brix inferior o igual a 20). 5
200979 Els altres sucs de poma.

Només gravats els productes d’envàs inferior a 150 quilos.
5

200990 Mescles de sucs.
Només gravats els productes d’envàs inferior a 150 quilos.

5
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P. Estadística Descripció Tipus

2103, excepte la
2103909081

Preparacions per a salses i salses preparades; condiments i amani-
ments; composts; farina de mostassa i mostassa preparada.

15

220850 Ginebra i Gin. 0
220860 Vodka. 0
220870 Licors. 0
2710114100 Les altres gasolines amb un contingut en plom igual o inferior a 0,013

g per litre amb un octanatge inferior a 95.
7 euros/1.000 litres

2710114500 Les altres gasolines amb un contingut en plom igual o inferior a 0,013
g per litre amb un octanatge inferior a 95.

7 euros/1.000 litres

2710114900 Les altres gasolines amb un contingut en plom igual o inferior a 0,013
g per litre amb un octanatge igual o superior a 98.

7,5 euros/1.000 litres

2710115100 Les altres gasolines amb un contingut en plom superior a 0,013 g
per litre amb un octanatge inferior a 98.

7,5 euros/1.000 litres

2710119000 Els altres olis lleugers. 7,5 euros/1.000 litres
2710192100 Olis mitjans carburoreactors. 8,5 euros/1.000 litres
2710192500 Els altres olis mitjans. 8,5 euros/1.000 litres
2710194100 Olis pesants o gasoils que es destinen a altres usos amb un contingut

en sofre inferior o igual al 0,05 per 100.
6,5 euros/1.000 litres

2710194500 Olis pesants o gasoils que es destinen a altres usos amb un contingut
en sofre superior al 0,05 per 100 però inferior o igual al 0,2 per
100.

6,5 euros/1.000 litres

2710194900 Olis pesants o gasoils que es destinen a altres usos amb contingut
en sofre superior al 0,2 per 100.

6,5 euros/1.000 litres

2710195500 Fuel que es destine a una transformació química per mitjà d’un trac-
tament distint dels definits per a la subpartida 27101951.

4 euros/Tm

2710196100 Fuel que es destine a altres usos amb un contingut en sofre inferior
o igual a l’1 per 100.

4 euros/Tm

2710196300 Fuel que es destine a altres usos amb un contingut en sofre superior
a l’1 per 100 sense excedir el 2 per 100.

4 euros/Tm

2710196500 Fuel que es destine a altres usos amb un contingut en sofre superior
al 2 per 100 sense excedir el 2,8 per 100.

4 euros/Tm

2710196900 Fuel que es destine a altres usos amb un contingut en sofre superior
al 2,8 per 100.

4 euros/Tm

391710 Tripes artificials de proteïnes endurides o de plàstics ce�ulòsics. 0
39172110 Tubs rígids de polímers d’etilé només gravats els de diàmetre inferior

a 250 mm.
15

39172199 Els altres tubs rígids de polímers d’etilé destinats a l’agricultura amb
goter inserit.

0

391722 Tubs rígids de polímers de propilé. 0
391723 Tubs rígids de polímers de clorur de vinil de paret compacta només

gravats els de diàmetre inferior a 400 mm.
15

391729 Tubs rígids dels altres plàstics. 0
391731 Tubs flexibles per a una pressió igual o superior a 27,6 m.p.a. 0
39173210 Els altres, sense reforçar ni combinar amb altres matèries, sense acces-

soris, de productes de polimerització de reorganització o de con-
densació, inclús modificats químicament.

0

39173231 Tubs rígids de polímers d’etilé de doble paret del tipus estructural
amb rigidesa circumferencial igual o superior a 6 KNm2.

0

39173235 Tubs rígids de polímers de clorur de vinil de doble paret del tipus
estructural amb rigidesa circumferencial igual o superior a 6 KNm2.

0

39173239 Els altres, sense reforçar ni combinar amb altres matèries, sense acces-
soris, dels altres productes de polimerització d’addició.

Només gravats els de diàmetre inferior a 250 mm.

15

39173251 Els altres, sense reforçar ni combinar amb altres matèries, sense
accessoris.

Només gravats els de diàmetre inferior a 250 mm.

15

39173291 Tripes artificials. 0
39173299 Els altres, sense reforçar ni combinar amb altres matèries, sense

accessoris.
Només gravats els de diàmetre inferior a 250 mm.

15

391733 Els altres, sense reforçar ni combinar amb altres matèries, amb
accessoris.

Només gravats els de diàmetre inferior a 250 mm.

15

391739 Els altres.
Només gravats els de diàmetre inferior a 250 mm.

15

391740 Accessoris.
Només gravats els de polímers de clorur de vinil amb un diàmetre

inferior a 200 mm.

15
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P. Estadística Descripció Tipus

40121100 Pneumàtics recautxutats dels tipus utilitzats en automòbils de turisme,
inclosos els del tipus familiar (brec o station wagon) i els de carreres.

5

40121200 Pneumàtics recautxutats dels tipus utilitzats en autobusos o camions. 5
401213 Pneumàtics recautxutats dels tipus utilitzats en aeronaus. 5
40121900 Els altres pneumàtics recautxutats. 5
4819 Caixes; sacs; bosses; cucurutxos i la resta d’envasos de paper; cartó;

buata de ce�ulosa o napes de fibra de ce�ulosa; cartonatges d’o-
ficina, botiga o similars, excepte els envasos ‘‘tetrabrik’’ i ‘‘tetrapack’’
de la 481920 i la 481940.

15

48239014 Els altres papers i cartons dels tipus utilitzats en l’escriptura, impressió
o altres fins gràfics, sense imprimir, estampar o perforar.

15

9404, excepte la
940430 i la
940490

Somiers, articles de llit i articles similars (per exemple: matalafs, abri-
gall, edredons, coixins, pufs), amb molls o bé farcits o guarnits
interiorment amb qualsevol matèria; inclosos els de cautxú o plàstic
ce�ulars; recoberts o no.

15

2. S’inclouen en l’annex V les mercaderies que a continuació s’indiquen:

P. Estadística Descripció

0302699500 Pagres daurats (‘‘sparus aurata’’).
200911 Suc de taronja congelat.

Només gravats els productes d’envàs inferior a 150 quilos.
20091200 Suc de taronja sense congelar de valor Brix inferior o igual a 20.
200919 Els altres sucs de taronja sense congelar.
200941 Suc de pinya (de valor Brix inferior o igual a 20).

Només gravats els productes d’envàs inferior a 150 quilos.
200949 Els altres sucs de pinya.

Només gravats els productes d’envàs inferior a 150 quilos.
200971 Suc de poma (de valor Brix inferior o igual a 20).
200979 Els altres sucs de poma.

Només gravats els productes d’envàs inferior a 150 quilos.
200990 Mescles de sucs.

Només gravats els productes d’envàs inferior a 150 quilos.
2103, excepte la
2103909081

Preparacions per a salses i salses preparades; condiments i amaniments; composts; farina
de mostassa i mostassa preparada.

391710 Tripes artificials de proteïnes endurides o de plàstics ce�ulòsics.
39172110 Tubs rígids de polímers d’etilé només gravats els de diàmetre inferior a 250 mm.
39172199 Els altres tubs rígids de polímers d’etilé destinats a l’agricultura amb goter inserit.
391722 Tubs rígids de polímers de propilé.
391723 Tubs rígids de polímers de clorur de vinil de paret compacta només gravats els de diàmetre

inferior a 400 mm.
391729 Tubs rígids dels altres plàstics.
391731 Tubs flexibles per a una pressió igual o superior a 27,6 m.p.a.
39173210 Els altres, sense reforçar ni combinar amb altres matèries, sense accessoris, de productes

de polimerització de reorganització o de condensació, inclús modificats químicament.
39173231 Tubs rígids de polímers d’etilé de doble paret del tipus estructural amb rigidesa circumferencial

igual o superior a 6 KNm2.
39173235 Tubs rígids de polímers de clorur de vinil de doble paret del tipus estructural amb rigidesa

circumferencial igual o superior a 6 KNm2.
39173239 Els altres, sense reforçar ni combinar amb altres matèries, sense accessoris, dels altres pro-

ductes de polimerització d’addició.
Només gravats els de diàmetre inferior a 250 mm.

39173251 Els altres, sense reforçar ni combinar amb altres matèries, sense accessoris.
Només gravats els de diàmetre inferior a 250 mm.

39173291 Tripes artificials.
39173299 Els altres, sense reforçar ni combinar amb altres matèries, sense accessoris.

Només gravats els de diàmetre inferior a 250 mm.
391733 Els altres, sense reforçar ni combinar amb altres matèries, amb accessoris.

Només gravats els de diàmetre inferior a 250 mm.
391739 Els altres.

Només gravats els de diàmetre inferior a 250 mm.
391740 Accessoris.

Només gravats els de polímers de clorur de vinil amb un diàmetre inferior a 200 mm.
40121100 Pneumàtics recautxutats dels tipus utilitzats en automòbils de turisme, inclosos els del tipus

familiar (brec o station wagon) i els de carreres.
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P. Estadística Descripció

40121200 Pneumàtics recautxutats dels tipus utilitzats en autobusos o camions.
401213 Pneumàtics recautxutats dels tipus utilitzats en aeronaus.
40121900 Els altres pneumàtics recautxutats.
4819 Caixes; sacs; bosses; cucurutxos i la resta d’envasos de paper; cartó; buata de ce�ulosa

o napes de fibra de ce�ulosa; cartonatges d’oficina, botiga o similars, excepte els envasos
‘‘tetrabrik’’ i ‘‘tetrapack’’ de la 481920 i la 481940.

48239014 Els altres papers i cartons dels tipus utilitzats en l’escriptura, impressió o altres fins gràfics,
sense imprimir, estampar o perforar.

9404, excepte la
940430 i la
940490

Somiers, articles de llit i articles similars (per exemple: matalafs, abrigall, edredons, coixins,
pufs), amb molls o bé farcits o guarnits interiorment amb qualsevol matèria; inclosos
els de cautxú o plàstic ce�ulars; recoberts o no.

3. S’exclouen en l’annex IV les mercaderies que a continuació s’indiquen:

P. Estadística Descripció Tipus

0302696100 Dorades de mar (de les espècies ‘‘Dentex dentex’’ i ‘‘Pagellus spp.’’)
fresques o refrigerades.

5

0406 Formatge i brull, excepte 0406902300 i 0406907800. 0
1507909000 Els altres (oli de soja i les seues fraccions, inclús refinat però sense

modificar químicament).
0

1508909000 Els altres (oli de cacauet i les seues fraccions, inclús refinat però
sense modificar químicament).

0

1512199100 De gira-sol (olis de gira-sol, de safranó o de cotó, i les seues fraccions,
inclús refinats, però sense modificar químicament).

0

1514909000 Els altres (oli de llavor del nap, de colza o de mostassa, i les seues
fraccions, inclús refinats, però sense modificar químicament).

0

1515299000 Els altres (els altres greixos i olis vegetals fixos, inclòs l’oli de jojoba
i les seues fraccions, inclús refinats, però sense modificar quí-
micament).

0

20079939 Les altres (compotes, gelees i melmelades, purés i pastes de fruits,
obtinguts per cocció, inclús ensucrats d’una altra manera).

5

200911 Suc de taronja congelat. 5
200919 Els altres sucs de taronja. 5
200940 Suc de pinya. 5
200970 Suc de poma. 5
200990 Mescles de sucs. 5
2103 Preparacions per a salses i salses preparades; condiments i amani-

ments; composts; farina de mostassa i mostassa preparada.
15

220850 Ginebra i Gin. 15
220860 Vodka. 15
220870 Licors. 15
2710002700 Les altres gasolines amb un contingut en plom igual o inferior a 0,013 g

per litre amb un octanatge inferior a 95.
7 euros/1.000 litres

2710002900 Les altres gasolines amb un contingut en plom igual o inferior a 0,013 g
per litre amb un octanatge igual o superior a 95 però inferior a 98.

7 euros/1.000 litres

2710003200 Les altres gasolines amb un contingut en plom igual o inferior a 0,013 g
per litre amb un octanatge igual o superior a 98.

7,5 euros/1.000 litres

2710003400 Les altres gasolines amb un contingut en plom superior a 0,013 g
per litre amb un octanatge inferior a 98.

7,5 euros/1.000 litres

2710003900 Els altres olis lleugers. 7,5 euros/1.000 litres
2710005100 Olis mitjans carburoreactors. 8,5 euros/1.000 litres
2710005500 Els altres olis mitjans. 8,5 euros/1.000 litres
2710006600 Olis pesants o gasoils que es destinen a altres usos amb un contingut

en sofre inferior o igual al 0,05 per 100.
6,5 euros/1.000 litres

2710006700 Olis pesants o gasoils que es destinen a altres usos amb un contingut
en sofre superior al 0,05 per 100 però inferior o igual al 0,2 per 100.

6,5 euros/1.000 litres

2710006800 Olis pesants o gasoils que es destinen a altres usos amb contingut
en sofre superior al 0,2 per 100.

6,5 euros/1.000 litres

2710007200 Fuel que es destine a una transformació química per mitjà d’un trac-
tament distint dels definits per a la subpartida 27100071.

4 euros/Tm

2710007400 Fuel que es destine a altres usos amb un contingut en sofre inferior
o igual a l’1 per 100.

4 euros/Tm

2710007600 Fuel que es destine a altres usos amb un contingut en sofre superior
a l’1 per 100 sense excedir el 2 per 100.

4 euros/Tm
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P. Estadística Descripció Tipus

2710007700 Fuel que es destine a altres usos amb un contingut en sofre superior
al 2 per 100 sense excedir el 2,8 per 100.

4 euros/Tm

2710007800 Fuel que es destine a altres usos amb un contingut en sofre superior
al 2,8 per 100.

4 euros/Tm

3917 Tubs i accessoris de canonada de plàstic. 15
401210 Pneumàtics recautxutats. 5
481840 Compreses i tampons higiènics; bolquers i articles higiènics similars. 5
4819 Caixes; sacs; bosses, cucurutxos i la resta d’envasos de paper; cartó;

buata de ce�ulosa o napes de fibra de ce�ulosa; cartonatges d’o-
ficina, botiga o similars.

15

48235910 Per a màquines d’oficina i similars; en bandes o en bobines. 15
48235990 Els altres (els altres papers, cartons, buates de ce�ulosa i napes de

fibres de ce�ulosa, tallats a la seua grandària, els altres articles
de pasta de paper, de paper, cartó, buata de ce�ulosa o de napes
de fibra de ce�ulosa).

15

7325 Les altres manufactures modelades; de fosa, de ferro o acer. 15
85445910 Fils i cables per a electricitat; amb caps de diàmetre superior a

0,51 mm.
5

9404 Somiers, articles de llit i articles similars (per exemple: matalafs, abri-
gall, edredons, coixins, pufs), amb molls o bé farcits o guarnits
interiorment amb qualsevol matèria; inclosos els de cautxú o plàstic
ce�ulars; recoberts o no.

15

94060031 Construccions prefabricades de ferro o acer per a hivernacles. 5

4. S’exclouen de l’annex V les mercaderies que a continuació s’indiquen:

P. estadística Descripció

0302696100 Dorades de mar (de les espècies ‘‘Dentex dentex’’ i ‘‘Pagellus spp.’’) fresques o refrigerades.
0406 Formatge i brull, excepte 0406902300 i 0406907800.
1507909000 Els altres (oli de soja i les seues fraccions, inclús refinat però sense modificar químicament).
1508909000 Els altres (oli de cacauet i les seues fraccions, inclús refinat però sense modificar químicament).
1512199100 De gira-sol (olis de gira-sol, de safranó o de cotó, i les seues fraccions, inclús refinats però

sense modificar químicament).
1514909000 Els altres (oli de llavor de nap, de colza o de mostassa, i les seues fraccions, inclús refinats,

però sense modificar químicament).
1515299000 Els altres (els altres greixos i olis vegetals fixos, inclòs l’oli de jojoba, i les seues fraccions,

inclús refinats però sense modificar químicament).
20079939 Les altres (compotes, gelees i melmelades, purés i pastes de fruits, obtinguts per cocció,

inclús ensucrats d’una altra manera).
200911 Suc de taronja congelat.
200919 Els altres sucs de taronja.
200940 Suc de pinya.
200970 Suc de poma.
200990 Mescles de sucs.
2103 Preparacions per a salses i salses preparades; condiments i amaniments; composts; farina

de mostassa i mostassa preparada.
3917 Tubs i accessoris de canonada de plàstic.
401210 Pneumàtics recautxutats.
481840 Compreses i tampons higiènics, bolquers i articles higiènics similars.
4819 Caixes; sacs; bosses; cucurutxos i la resta d’envasos de paper; cartó; buata de ce�ulosa

o napes de fibra de ce�ulosa; cartonatges d’oficina, botiga o similars.
48235910 Per a màquines d’oficina i similars; en bandes o en bobines.
48235990 Els altres (els altres papers, cartons, buates de ce�ulosa i napes de fibres de ce�ulosa,

tallats a la seua grandària, els altres articles de pasta de paper, de paper, cartó, buata
de ce�ulosa o de napes de fibra de ce�ulosa).

7325 Les altres manufactures modelades, de fosa, de ferro o acer.
9404 Somiers, articles de llit i articles similars (per exemple: Matalafs, abrigall, edredons, coixins,

pufs), amb molls o bé farcits o guarnits interiorment amb qualsevol matèria; inclosos
els de cautxú o plàstic ce�ulars; recoberts o no.

94060031 Construccions prefabricades de ferro o acer per a hivernacles.
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Huit. Amb efectes des de l’1 de gener del 2002 i sense perjuí del que disposa l’apartat segon anterior,
es declaren exemptes de l’Arbitri les importacions dels següents béns realitzades durant l’any 2002:

P. estadística Descripció

0302696100 Dorades de mar (de les espècies ‘‘Dentex dentes’’ i ‘‘Pagellus spp.’’) fresques o refrigerades.
20079939 Les altres (compotes, gelees, i melmelades, purés i pastes de fruits, obtinguts per cocció,

inclús ensucrats d’una altra manera).

Els subjectes passius que hagueren satisfet l’Ar-
bitri com a conseqüència d’importacions de les cita-
des mercaderies dutes a terme durant l’any 2002
tindran dret a la devolució de les quotes satisfetes,
que es farà efectiva pel procediment establit per
a la devolució d’ingressos indeguts de naturalesa
tributària i en les condicions establides.»

Article 10. Modificació de la Llei 19/1994, de 6 de
juliol, del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries.

U. Amb efectes a partir de l’1 de gener del 2002,
es modifica l’apartat 1 de l’article 26 de la Llei 19/1994,
de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal
de Canàries, que quedarà redactat en els termes
següents:

«1. Els subjectes passius de l’Impost sobre
Societats aplicaran una bonificació del 50 per 100
de la quota corresponent als rendiments derivats
de la venda de béns corporals produïts a Canàries
per ells mateixos, propis d’activitats agrícoles, rama-
deres, industrials i pesqueres, sempre que, en este
últim cas, la pesca d’altura es desembarque en els
ports canaris i es manipule o transforme en l’arxi-
pèlag. Es podran beneficiar d’esta bonificació les
persones o entitats domiciliades a Canàries o en
altres territoris que es dediquen a la producció d’es-
tos béns en l’arxipèlag, per mitjà de sucursal o esta-
bliment permanent.»

Dos. Es modifiquen els apartats 2, 4, 7 i 8, i s’afig
un nou apartat 10 en l’article 27 de la Llei 19/1994,
de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal
de Canàries, que quedaran redactats en els termes
següents:

«2. La reducció a què es referix l’apartat ante-
rior s’aplicarà a les dotacions que en cada període
impositiu es facen a la reserva per a inversions
fins al límit del 90 per 100 de la part de benefici
obtingut en el mateix període que no siga objecte
de distribució, en allò que procedisca d’establi-
ments situats a Canàries.

En cap cas l’aplicació de la reducció podrà deter-
minar que la base imposable siga negativa.

A estos efectes es consideraran beneficis no dis-
tribuïts els destinats a nodrir les reserves, exclosa
la de caràcter legal. Tampoc tindrà la consideració
de benefici no distribuït el corresponent a les rendes
que s’hagen beneficiat de la deducció establida en
l’article 36 ter de la Llei 43/1995, de 27 de desem-
bre, de l’Impost sobre Societats.

Les assignacions a reserves es consideraran dis-
minuïdes en l’import que eventualment s’haguera
tret dels fons propis, ja en l’exercici al qual la reduc-
ció de la base imposable es referix, ja en el que
s’adoptara l’acord de realitzar les mencionades
assignacions».

«4. Les quantitats destinades a la reserva per
a inversions a Canàries hauran de materialitzar-se
en el termini màxim de tres anys, comptats des

de la data de la meritació de l’impost corresponent
a l’exercici en què s’ha dotat esta, en la realització
d’alguna de les inversions següents:

a) L’adquisició d’actius fixos situats o rebuts
en l’arxipèlag canari, utilitzats en este i necessaris
per al desenrotllament d’activitats empresarials del
subjecte passiu o que contribuïsquen a la millora
i protecció del medi ambient en el territori canari.
A l’efecte s’entendran situats i utilitzats en l’arxi-
pèlag les aeronaus que tinguen la seua base a Canà-
ries i els barcos amb pavelló espanyol i matriculats
a Canàries, inclosos els inscrits en el Registre Espe-
cial de Barcos i Empreses Navilieres.

Es consideraran com a adquisició d’actiu fix les
inversions realitzades per arrendataris en immo-
bles, quan l’arrendament tinga una duració mínima
de cinc anys, i les inversions destinades a la reha-
bilitació d’un actiu fix si, en els dos casos, complixen
els requisits comptables per a ser considerades
com a actiu fix per a l’inversor.

Als efectes d’este apartat, s’entendran situats o
rebuts en l’arxipèlag canari les concessions admi-
nistratives d’ús de béns de domini públic radicats
a Canàries, les concessions administratives de pres-
tació de servicis públics que es desenrotllen exclu-
sivament en l’arxipèlag, així com les aplicacions
informàtiques, i els drets de propietat industrial, que
no siguen mers signes distintius del subjecte passiu
o dels seus productes, i que s’apliquen exclusiva-
ment en processos productius o activitats comer-
cials que es desenrotllen en l’àmbit territorial canari.

L’import dels gastos en investigació que com-
plisquen els requisits per a ser comptabilitzats com
a actiu fix es considerarà materialització de la reser-
va per a inversions en la part corresponent als gas-
tos de personal satisfets a investigadors qualificats
adscrits en exclusiva a activitats d’investigació i
desenrotllament realitzades a Canàries, i en la part
corresponent als gastos de projectes d’investigació
i desenrotllament contractats amb universitats,
Organismes públics d’investigació o centres d’in-
novació i tecnologia, oficialment reconeguts i regis-
trats i situats a Canàries. Esta materialització serà
incompatible, per als mateixos gastos, amb qual-
sevol altre benefici fiscal.

Si es tracta d’actius fixos usats, estos no podran
haver-se beneficiat anteriorment del règim previst
en este article, i hauran de suposar una millora
tecnològica per a l’empresa.

L’immoble adquirit per a la seua rehabilitació tin-
drà la consideració d’actiu usat apte per a la mate-
rialització de la reserva quan el cost de la reforma
siga superior a la part del preu d’adquisició corres-
ponent a la construcció.

b) La subscripció de títols valors o anotacions
en compte de deute públic de la Comunitat Autò-
noma de Canàries, de les Corporacions locals Canà-
ries o de les seues empreses públiques o Orga-
nismes autònoms, sempre que esta es destine a
finançar inversions en infraestructura o de millora
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i protecció del medi ambient en el territori canari,
amb el límit del 50 per 100 de les dotacions.

A estos efectes el Govern de la Nació aprovarà
la quantia i el destí de les emissions, a partir de
les propostes que en este sentit li formule la Comu-
nitat Autònoma de Canàries, amb un informe previ
del Comité d’Inversions Públiques.

c) La subscripció d’accions o participacions en
el capital de societats que desenrotllen en l’arxi-
pèlag la seua activitat, sempre que estes realitzen
les inversions previstes en l’apartat a) d’este article,
en les condicions regulades en esta Llei. Les refe-
rides inversions no donaran lloc a l’aplicació de
cap altre benefici fiscal per este concepte.»

«7. L’aplicació del benefici de la reserva per
a inversions serà incompatible, per a estos béns,
amb la deducció per inversions i amb la deducció
per reinversió de beneficis extraordinaris a què es
referix l’article 36 ter de la Llei 43/1995, de 27
de desembre, de l’Impost sobre Societats.»

«8. El compliment dels requisits prevists en
este article podrà acreditar-se pels mitjans de prova
admesos en dret. A estos efectes, la dotació de
la reserva es podrà entendre provada quan el sub-
jecte passiu haja presentat dins del termini legal-
ment establit la declaració tributària en què aplique
l’incentiu regulat en este article.

La disposició de la reserva per a inversions amb
anterioritat al termini de manteniment de la inversió
o per a inversions diferents de les previstes, així
com l’incompliment de qualsevol altre dels requisits
establits en este article, donarà lloc a la integració
en la base imposable de l’exercici en què ocorre-
gueren estes circumstàncies de les quantitats que
en el seu dia van donar lloc a la reducció d’esta.

Sobre la part de quota derivada del que preveu
el paràgraf anterior es girarà l’interés de demora
corresponent, calculat des de l’últim dia del termini
d’ingrés voluntari de la liquidació en què es va rea-
litzar la corresponent reducció de la base imposa-
ble.»

«10. Els subjectes passius a què es referix este
article podran dur a terme inversions anticipades
de futures dotacions a la reserva per a inversions,
sempre que complisquen la resta dels requisits exi-
gits en este i les citades dotacions es realitzen a
càrrec de beneficis obtinguts fins al 31 de desem-
bre del 2005.

Es comunicarà la citada materialització i el seu
sistema de finançament conjuntament amb la
declaració de l’Impost sobre Societats, l’Impost
sobre la Renda de no Residents o l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques del període impo-
sitiu en què es realitzen les inversions anticipades.

L’incompliment de qualsevol dels requisits pre-
vists en este apartat ocasionarà la pèrdua del bene-
fici fiscal i s’aplicarà el que preveu l’apartat 8 d’este
article.»

SECCIÓ 6a. IMPOST SOBRE LA PRODUCCIÓ, ELS SERVICIS
I LA IMPORTACIÓ PER A LES CIUTATS DE CEUTA I MELILLA

Article 11. Compensació per la qual es garantix l’e-
volució de la recaptació per l’Impost sobre la Pro-
ducció, els Servicis i la Importació de les Ciutats de
Ceuta i Melilla.

U. A fi de mantindre la suficiència financera de les
Ciutats de Ceuta i Melilla, es garantix una recaptació
líquida de l’Impost sobre la Producció, els Servicis i la
Importació corresponent a les importacions i al gravamen

complementari sobre les labors del tabac de les Ciutats
de Ceuta i Melilla de l’exercici equivalent a la recaptació
líquida de l’exercici 2001 per estos conceptes incremen-
tada en la variació del PIB nominal, al cost dels factors,
que ha hagut en el període.

Dos. En el cas que la recaptació líquida de l’exercici
per estos conceptes no arribe a la quantia que s’ha de
garantir a què es referix l’apartat anterior, es compensarà
cada una de les Ciutats a càrrec dels Pressuposts Gene-
rals de l’Estat per a l’exercici següent per la diferència
calculada d’acord amb la fórmula següent:

C(x) i = [RL(2001)i* PIB(x)/PIB (2001)] — RL(x)i

On:
C(x)i és la compensació que s’ha d’efectuar a la Ciutat

(i) corresponent a l’exercici (x) a càrrec dels Pressuposts
Generals de l’Estat per a (x +1);

RL(2001)i i RL(x)i són la recaptació líquida, deduïda
de la liquidació del Pressupost de l’exercici, per l’Impost
sobre la Producció, els Servicis i la Importació corres-
ponent a les importacions i al Gravamen complementari
sobre les Labors del Tabac de cada Ciutat (i), en l’exercici
(2001) i (x), respectivament;

PIB (2001) i PIB(x) és el PIB nominal, al cost dels
factors, Base-2001, corresponent als anys (2001) i (x),
respectivament.

Tres. La garantia a què es referix l’apartat anterior
es calcularà per primera vegada en relació amb l’exercici
2002, a càrrec dels Pressuposts Generals de l’Estat per
al 2003.

CAPÍTOL III

Taxes

Article 12. Taxa per l’autorització, celebració o orga-
nització de rifes, tómboles, apostes i combinacions
aleatòries.

S’introduïxen les següents modificacions en el text
refós de Taxes Fiscals, aprovat per Decret 3059/1966,
d’1 de desembre.

U. Es modifica l’article 36 del text refós de Taxes
Fiscals, que quedarà redactat de la forma següent:

«Article 36. Fet imposable.
S’exigiran estes taxes per l’autorització, celebra-

ció o organització de rifes, tómboles, apostes i com-
binacions aleatòries.

La seua exacció correspondrà a l’Estat quan, siga
quin siga el mitjà manual, tècnic, telemàtic o inte-
ractiu a través del qual es realitzen les activitats
gravades, l’àmbit territorial de participació siga
nacional o superior al d’una Comunitat Autònoma.
Al contrari, serà exigible per cada concreta Comu-
nitat Autònoma quan l’àmbit territorial de partici-
pació no excedisca del seu propi.»

Dos. Es modifiquen els paràgrafs a) i b) de l’apartat 1
de l’article 38 del text refós de Taxes Fiscals, que que-
daran redactades com seguix:

«a) Les rifes i tómboles tributaran amb caràcter
general al tipus del 15 per 100 de l’import total
dels bitllets o mitjans de participació oferits o, a
falta de suports físics, de l’import total dels ingres-
sos obtinguts.

Quan per qualsevol causa no pogueren
conéixer-se amb caràcter previ els ingressos a obtin-
dre, es practicarà una liquidació a compte segons
els ingressos susceptibles d’obtenció, de confor-
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mitat, si és el cas, amb l’òrgan autoritzant, sense
perjuí de la liquidació tributària que corresponga
una vegada acreditat l’import definitiu dels ingres-
sos obtinguts.

b) Les declarades d’utilitat pública o benèfica
tributaran al tipus del 5 per 100.»

Article 13. Modificació de la Llei 16/1979, de 2 d’oc-
tubre, sobre Taxes de la Direcció Central de Trànsit.

Amb efectes des de l’1 de gener del 2003, es modifica
la Llei 16/1979, de 2 d’octubre, sobre Taxes de la Direc-
ció Central de Trànsit, en els termes que a continuació
s’assenyalen:

U. Es crea una nova tarifa 9 dins de l’article 6, en
el grup IV, «Altres Tarifes», amb la redacció següent:

«Grup IV.9. Prestació dels següents servicis,
efectuats pels Agents de l’Agrupació de Trànsit de
la Guàrdia Civil:

Escorta, control i regulació de la circulació de
vehicles que per les seues característiques tècni-
ques o quant a les càrregues que transporten exce-
dixen de les masses i dimensions màximes auto-
ritzades o transiten a velocitats inferiors a les míni-
mes reglamentàriament establides.

Tarifa: 22 euros per hora i agent destinat a la
prestació del servici.

L’import de la liquidació serà el resultat de l’a-
plicació de la tarifa de la taxa al nombre d’hores
emprades en el servici.»

Dos. Es modifica l’article 14, que quedarà redactat de
la forma següent:

«Article 14. Substituts del contribuent.

1. No obstant el que preveu l’article quart d’es-
ta Llei, seran subjectes passius, com a substituts
del contribuent, de la taxa per anotació del resultat
de la inspecció tècnica de vehicles, les persones,
els organismes o les estacions que realitzen la
inspecció.

Els subjectes passius substituts repercutiran l’im-
port de la taxa als que so�iciten els servicis d’ins-
pecció.

Per Orde del Ministeri de l’Interior s’establirà la
forma i terminis en què els subjectes passius subs-
tituts hauran de liquidar i ingressar l’import de les
taxes, no sent a estos efectes d’aplicació el que
establix l’article deu d’esta Llei.

Els resultats de la inspecció efectuada es comu-
nicaran a la Direcció Central de Trànsit que efec-
tuarà l’anotació corresponent.

2. Seran també subjectes passius, com a subs-
tituts del contribuent, de la taxa per anotació de
la baixa del vehicle, els centres autoritzats de recep-
ció i descontaminació que emeten els certificats
de destrucció del vehicle al final de la vida útil d’es-
te, i en eixa condició repercutiran l’import de la
taxa als que so�iciten la destrucció del vehicle.

Per Orde del Ministeri de l’Interior s’establiran
la forma i els terminis en què els subjectes passius
hauran de liquidar i ingressar l’import de les taxes,
amb les comprovacions corresponents prèvies, no
sent a estos efectes d’aplicació el que establix l’ar-
ticle deu d’esta Llei.

Els referits centres autoritzats de recepció i des-
contaminació comunicaran a la Direcció Central de
Trànsit la relació identificadora dels vehicles que
hagen sigut destruïts, amb la periodicitat i el pro-
cediment que s’establisquen.»

Article 14. Modificació de les taxes del Boletín Oficial
del Estado.

Els articles 16, 17, 23 i 24 de la Llei 25/1998, de 13
de juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes
Estatals i Locals i de Reordenació de les Prestacions
Patrimonials de Caràcter Públic, queden redactats com
seguix:

«Article 16. Quantia.

U. Els anuncis que, a instància de l’anunciant,
es publiquen dins de les vint-i-quatre hores
següents a la seua entrega en l’Administració del
Boletín Oficial del Estado, satisfaran una quantia
doble a la que, en qualsevol altre cas, haguera resul-
tat exigible.

Idèntica quantia haurà de satisfer-se per als anun-
cis que siguen entregats el divendres per a la seua
publicació el dilluns següent.

Dos. La liquidació i ingrés de les tarifes s’e-
fectuarà conforme a la normativa reguladora del
Boletín Oficial del Estado.»

«Article 17. Modificació de les quanties de la taxa.

U. Només podran modificar-se per mitjà de Llei
el número i la identitat dels elements i criteris de
quantificació sobre els quals es determinen les quo-
tes i els tipus exigibles.

Dos. A l’efecte del que preveu l’apartat anterior,
es consideren elements i criteris de quantificació
de l’import exigible pels anuncis a què es referix
el fet imposable de la taxa, el nombre de línies
de text i, per als anuncis que es publiquen en la
Secció VC, el nombre de línies de títol i el nombre
de línies de text.

Tres. La modificació de les quanties fixes resul-
tants de l’aplicació dels elements i criteris a què
es referixen els apartats anteriors podrà efectuar-se
per mitjà d’Orde ministerial.

Quatre. Les Ordes ministerials que, de confor-
mitat amb el que establix l’anterior apartat d’este
article, modifiquen les quanties fixes de la taxa hau-
ran d’anar acompanyades d’una memòria econo-
micofinancera sobre el cost o valor del recurs o
activitat de què es tracte i sobre la justificació de
la quantia de la taxa proposada, la qual haurà d’a-
justar-se al principi d’equivalència establit en l’ar-
ticle 7 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes
i Preus Públics.

La falta d’este requisit determinarà la nu�itat de
ple dret de la disposició.»

«Article 23. Quantia.

U. Mentres no es produïsca la seua modifica-
ció, continuaran vigents les tarifes previstes en l’ar-
ticle 46.4 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre,
per als actes que s’han de publicar en la Secció I
del Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

Dos. Els anuncis que, a instància de l’anunciant,
es publiquen dins de les vint-i-quatre hores
següents a la seua entrega en l’Administració del
Boletín Oficial del Estado, satisfaran una quantia
doble a la que, en qualsevol altre cas, haguera resul-
tat exigible.

Idèntica quantia haurà de satisfer-se per als anun-
cis que siguen entregats el divendres per a la seua
publicació el dilluns següent.

Tres. La liquidació i l’ingrés de les tarifes s’e-
fectuarà conforme a la regulació continguda en el
Reglament del Registre Mercantil i en la normativa
reguladora del Boletín Oficial del Estado.»
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«Article 24. Modificació de les quanties de la taxa.

U. Només podran modificar-se per mitjà de Llei
el número i la identitat dels elements i criteris de
quantificació sobre els quals es determinen les quo-
tes i tipus exigibles.

Dos. A l’efecte del que preveu l’apartat anterior,
es consideren elements i criteris de quantificació
de l’import exigible pels anuncis i avisos legals cons-
titutius de la Secció II del ‘‘Boletín Oficial del Regis-
tre Mercantil’’ a què es referix el fet imposable de
la taxa, el nombre de línies de títol i el nombre
de línies de text.

Tres. La modificació de les quanties fixes resul-
tants de l’aplicació dels elements i criteris a què
es referixen els apartats anteriors podrà efectuar-se
per mitjà d’Orde ministerial.

Quatre. Les Ordes ministerials que, de confor-
mitat amb el que establix l’anterior apartat d’este
article, modifiquen les quanties fixes de la taxa hau-
ran d’anar acompanyades d’una memòria econo-
micofinancera, sobre el cost o valor del recurs o
activitat de què es tracte i sobre la justificació de
la quantia de la taxa proposada, la qual haurà d’a-
justar-se al principi d’equivalència establit en l’ar-
ticle 7 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes
i Preus Públics.

La falta d’este requisit determinarà la nu�itat de
ple dret de la disposició.»

Article 15. Taxa d’Examen Preliminar Internacional de
l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Es creen i s’establixen les següents quanties per a
les taxes i els drets relatius als exàmens preliminars inter-
nacionals que efectue l’Oficina Espanyola de Patents i
Marques, com a conseqüència de la designació com a
Administració d’Examen Preliminar Internacional a l’e-
fecte del procediment previst en el Tractat de Cooperació
en matèria de Patents (PCT) i en el seu Reglament d’Exe-
cució:

Part I. Taula de taxes i drets

Quantitat
(Euros)

Tipus de taxa o dret

Taxa d’examen preliminar [Regla 58.1.b)] . . . 493,11
Taxa addicional [Regla 68.3.a)] . . . . . . . . . . . . . . . 993,11

Cost de les còpies [Regla 71.2.b)], excepte
primera còpia:

Documents nacionals, cada document . . . . . . . 3,81

Documents internacionals, cada document . 5,37

Cost de les còpies (Regla 94.2), excepte pri-
mera còpia:

Cada document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,23

Part II. Condicions del reembossament de les taxes
i mesura en què s’efectuaran

1) Serà reembossada qualsevol quantitat pagada
per error, sense necessitat, o en excés de la quantitat
adequada, en concepte de les taxes indicades en la
part 1.

2) En els casos que preveu la Regla 58.3, la quantitat
pagada de la taxa d’examen preliminar serà reembos-
sada íntegrament.

3) Quan es retire la so�icitud internacional o la so�i-
citud d’examen preliminar internacional abans del
començament de l’examen preliminar internacional, la
quantitat pagada de la taxa d’examen preliminar serà
reembossada íntegrament.

Article 16. Reforma dels cànons per concessions i auto-
ritzacions sobre domini públic maritimoterrestre.

U. Es modifica l’apartat 4 de l’article 84 de la Llei
22/1988, de 28 de juliol, de Costes, que queda redactat
com seguix:

«El tipus de gravamen anual serà del 8 per 100
sobre el valor de la base, excepte en el cas d’a-
profitament, que serà del 100 per 100.»

Dos. Es modifica l’apartat 7 de l’article 84 de la
Llei 22/1988, de Costes, de 28 de juliol, amb la redacció
següent:

«La meritació del cànon, calculat d’acord amb
els criteris establits en els apartats anteriors, es
produirà amb l’atorgament inicial i el manteniment
anual de la concessió o autorització, i serà exigible
en la quantia que corresponga i en els terminis
que assenyalen les condicions de la referida con-
cessió o autorització. En el cas d’aprofitament, la
meritació es produirà quan aquell es duga a terme.

En el supòsit de concessions de duració superior
a un any, es podrà procedir a l’actualització de la
base quan esta no responga al valor actual dels
béns ocupats o aprofitats, i en este cas es tramitarà
un procediment a l’efecte.»

Article 17. Modificació de la taxa per redacció de pro-
jectes, confrontació i taxació d’obres i projectes.

U. Es dóna nova redacció a l’article 4t del Decret
139/1960, de 4 de febrer, pel qual es convalida la taxa
per redacció de projectes, confrontació i taxació d’obres
i projectes, que passarà a ser el següent:

«Article 4t. Bases i tipus de gravamen.

La base de la taxa és l’import del pressupost
total d’execució material del projecte d’obres, ser-
vicis o insta�acions, i en el cas de taxació, el valor
que resulte per a esta.

L’import de la taxa s’obtindrà multiplicant l’arrel
cúbica del quadrat de la base pel coeficient que
a continuació s’assenyala, és a dir, per aplicació
de la fórmula

t = c × b2/3

a) En el cas de redacció de projectes d’obres,
servicis i insta�acions, s’aplicarà el coeficient
c = 0,490898259.

La taxa mínima serà de 99,83 euros.
b) En el cas de confrontació i informe s’aplicarà

el coeficient c = 0,145451336.
La taxa mínima serà de 49,88 euros.
c) En el cas de taxacions d’obres, servicis o

insta�acions, i en el de taxacions de terrenys o
edificis s’aplicarà el coeficient c = 0,090907085.

La taxa mínima serà de 41,71 euros.
d) En el cas de taxacions de projectes d’obres,

servicis o insta�acions, s’aplicarà el coeficient
c = 0,054544251.

La taxa mínima serà de 33,30 euros.»
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Dos. La redacció establida en l’apartat anterior tin-
drà vigència a partir d’1 de gener del 2002.

Article 18. Taxa per actuacions dels Registres de bar-
cos i Empreses navilieres.

La taxa per actuacions dels Registres de barcos i
Empreses navilieres creades per la Llei 27/1992, de
24 de novembre, de Ports de l’Estat i de la Marina Mer-
cant, en la seua actual redacció donada per la Llei
24/2001, de 27 de desembre, de Mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’orde social, en l’article 17, no serà exi-
gible a l’Estat i als altres Ens públics territorials o ins-
titucionals.

Així mateix, la dita taxa no serà exigible als barcos
de Llista Octava pertanyents als subjectes citats en el
paràgraf anterior, afectes a una activitat pública.

Article 19. Taxa d’aterratge.

L’apartat 7 de l’article 11 de la Llei 14/2000, de
29 de desembre, de Mesures fiscals, administratives i
de l’orde social, queda redactat en els següents termes
a partir de l’1 de gener de l’any 2003:

«7. Classificació dels aeroports espanyols:

1. A l’efecte de l’aplicació de les quanties de
la present taxa els aeroports espanyols queden clas-
sificats en les categories següents:

Primera categoria: Madrid-Barajas, Barcelona,
Gran Canaria, Màlaga, Palma de Mallorca, Tenerife
Sud, Alacant, Lanzarote, Fuerteventura, Bilbao,
Tenerife Nord, Sevilla i València. Menorca i Eivissa
durant el període comprés entre l’1 de maig i el
31 d’octubre, inclusivament.

Segona categoria: Granada, La Corunya, Santia-
go, La Palma, Almeria, Astúries, Jerez, Vigo. Girona
i Reus durant el període comprés entre l’1 de maig
al 31 d’octubre. Menorca i Eivissa durant el període
comprés entre l’1 de novembre i el 30 d’abril,
inclusivament.

Tercera categoria: Santander, Saragossa, Còrdo-
va, Hierro, Madrid-Cuatro Vientos, Vitòria, Melilla,
Pamplona, Sant Sebastià, Badajoz, Múrcia-San
Javier, Valladolid, Salamanca, Sabadell, Son Bonet,
Torrejón, Gomera, Lleó, Burgos, Albacete, Monflo-
rite-Osca i la Rioja-Logronyo. Girona i Reus durant
el període comprés entre l’1 de novembre al 30
d’abril, inclusivament.

2. La resta dels aeroports i bases aèries que
amb posterioritat a la publicació d’esta Llei puguen
ser gestionats per l’Entitat pública empresarial
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea que-
daran classificats en tercera categoria a l’efecte d’a-
plicació de la taxa d’aterratge.

3. La present classificació podrà ser modificada
pel Ministeri de Foment per mitjà d’Orde ministerial
en funció del trànsit registrat en els aeroports».

Article 20. Increment del 4 per 100 de la taxa d’a-
proximació.

La tarifa unitària de la taxa d’aproximació regulada
en l’article 22 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre,
s’eleva per al 2003 fins a la quantitat que resulte de
l’aplicació del coeficient 1,04 a la quantia fixada per
a l’any 2002.

No s’aplicarà el que disposa l’article 62.1 de la Llei
de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2003.

Article 21. Increment del 4 per 100 de la taxa de
seguretat.

La taxa de seguretat regulada en l’article 28 de la
Llei 24/2001, de 27 de desembre, s’eleva per al 2003
fins a la quantitat que resulte de l’aplicació del coeficient
1,04 a la quantia fixada per a l’any 2002.

No s’aplicarà el que disposa l’article 62.1 de la Llei
de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2003.

Article 22. Taxa per drets d’examen per a les titulacions
per al govern de les embarcacions de recreació.

U. La taxa per drets d’examen es regirà per la pre-
sent Llei i per les altres fonts normatives que per a les
taxes establix l’article 9 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril,
de Taxes i Preus Públics.

Dos. Constituïx el fet imposable de la taxa la rea-
lització d’exàmens teòrics per a accedir a les titulacions
per al govern d’embarcacions de recreació i de motos
nàutiques.

Tres. La meritació de la taxa es produirà en el
moment de la inscripció en les proves d’examen.

La so�icitud no es tramitarà fins que no s’haja efectuat
el pagament.

Quatre. Seran subjectes passius de la taxa les per-
sones físiques que so�iciten la inscripció com a aspirants
a les proves d’examen.

Cinc. Les quanties de la taxa seran les següents:
Tarifa única per a la realització de l’examen teòric

d’accés a les titulacions de recreació i de motos nàu-
tiques;

1) Capità de Iot: 70 euros.
2) Patró de Iot: 60 euros.
3) Patró d’Embarcacions de Recreació: 45 euros.
4) Patró de Navegació Bàsica: 35 euros.
5) Patró de Moto Nàutica «A»: 35 euros.
6) Patró de Moto Nàutica «B»: 30 euros.

Sis. El pagament de la taxa es realitzarà per mitjà
d’ingrés efectiu en entitat de depòsit autoritzada pel
Ministeri d’Hisenda, i se li aplicarà el que disposa el Regla-
ment General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret
1684/1990, de 20 de desembre. La gestió de la taxa
serà efectuada per la Direcció General de la Marina Mer-
cant, dependent del Ministeri de Foment.

Article 23. Cànon per utilització de les infraestructures
ferroviàries.

U. Fet imposable.
Constituïx el fet imposable del cànon la utilització

de les infraestructures ferroviàries l’administració de les
quals haja sigut encomanada pel Ministeri de Foment
a l’Entitat pública empresarial Gestor d’Infraestructures
Ferroviàries, així com la prestació de servicis inherents
a la dita utilització, en els termes que s’especifiquen en
les tarifes següents:

a) L’assignació de capacitat i supervisió de la cir-
culació dels trens (tarifa A).

b) La reserva de capacitat respecte de la capacitat
pràctica del trajecte reservat o utilitzat (tarifa B).

A l’efecte de l’aplicació d’esta tarifa s’entendrà com
a capacitat pràctica per a un trajecte el nombre màxim
de circulacions possibles conforme a les necessitats de
manteniment i les característiques tècniques i comercials
de les línies per les quals transcórrega.

c) La circulació de trens o vehicles aïllats (tarifa C).

d) El trànsit produït sobre la infraestructura ferro-
viària (tarifa D).
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e) El subministrament d’energia elèctrica de tracció
als trens (tarifa E).

f) L’estacionament i la utilització d’andanes en les
estacions (tarifa F).

g) El pas per canviadors d’ample (tarifa G).
h) L’emissió d’acreditacions amb validesa anual

necessàries per a facilitar l’accés no ocasional de vehicles
i persones a les insta�acions ferroviàries (tarifa H).

i) La prestació de facilitats d’infraestructura a les
empreses de telecomunicacions per a la transmissió de
senyal amb els seus propis equips (tarifa I).

Dos. Meritació.
La meritació del cànon es produirà en el moment

de l’adjudicació del dret a l’ús de la infraestructura en
el cas de les tarifes A) i B), quan s’inicie la utilització
efectiva de la infraestructura en les tarifes C), D), E),
F) i G), amb l’emissió o renovació anual del document
acreditatiu en la tarifa H) i amb l’atorgament inicial i
manteniment anual de la concessió, autorització o adju-
dicació en la tarifa I).

Tres. Subjectes passius.
Seran subjectes passius del cànon en el cas de les

tarifes A), B), C), D), E), F) i G) les empreses que presten
els servicis de transport ferroviari i en el cas de les tarifes
H) i I) l’usuari, persona autoritzada o receptor del servici
d’acreditació i la persona física o jurídica receptora de
les facilitats d’infraestructura, respectivament.

Quatre. Quanties.
1. Només podran modificar-se per mitjà de Llei el

nombre o la identitat dels elements i criteris de quan-
tificació sobre els quals es determinen les quotes exi-
gibles en cada tarifa.

2. A l’efecte del que preveu l’apartat anterior, es
consideraran elements i criteris de quantificació per a
cada una de les tarifes del present cànon els següents:

Tarifa A: Els servicis comercials i maniobres en dis-
tàncies superiors a 10 km i les maniobres entre depen-
dències amb distàncies que no excedisquen el quilo-
metratge assenyalat.

Tarifa B: Els quilòmetres de longitud del solc reservat
per l’operador ferroviari.

A l’efecte d’esta tarifa, per solc s’entendrà la capacitat
d’infraestructura necessària perquè un tren o vehicle
aïllat circule entre dos punts en un moment donat, bé
en circulació comercial o de naturalesa tècnica.

Tarifa C: Les tones, tones dinàmiques, el nombre de
pantògrafs en captació o altres característiques tècni-
ques significatives dels vehicles i la distància recorreguda
pel tren.

Tarifa D: El valor econòmic de la capacitat de trànsit
oferida (places-km, tm-km, TEU-km).

Repercutirà als obligats al pagament els costs de
caràcter financer, amortització de l’immobilitzat i, si és
el cas, els necessaris per a garantir el desenrotllament
raonable de les infraestructures ferroviàries.

Tarifa E: El cost del subministrament corresponent
a la prestació efectuada.

Tarifa F: El temps d’estacionament del tren, la rea-
lització d’operacions de canvi de via a so�icitud de l’o-
perador i la categoria de l’estació.

Tarifa G: Els passos de tren per canviador d’ample.
Tarifa H: L’àmbit objectiu de l’autorització.
Tarifa I: Les insta�acions (antenes, xàrcies, etc.) o

infraestructures posades a la disposició de l’usuari.

3. L’establiment i la modificació de les quanties
resultants de l’aplicació dels elements i criteris a què
es referixen els números anteriors podrà efectuar-se per
mitjà d’Orde ministerial.

4. Les Ordes ministerials que, de conformitat amb
el que establix l’anterior número d’este apartat, establis-
quen o modifiquen les quanties del cànon hauran d’anar
acompanyades d’una Memòria economicofinancera
sobre el cost o valor del recurs o activitat de què es
tracte i sobre la justificació de la quantia proposada,
la qual haurà d’adaptar-se al que establix l’article 20.1
de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics.
La falta d’este requisit determinarà la nu�itat de ple dret
de la disposició.

5. Sobre les quanties que resulten exigibles s’apli-
caran els imposts indirectes que graven la prestació dels
servicis objecte de gravamen, en els termes establits
en la legislació vigent.

Cinc. Gestió, recaptació i afectació.
1. La gestió del cànon correspondrà a l’Entitat públi-

ca empresarial Gestor d’Infraestructures Ferroviàries.
2. Les tarifes podran ser objecte de liquidació de

forma individualitzada o conjunta en els termes que pre-
veja l’Orde ministerial que aprove els models de liqui-
dació i regule els terminis i mitjans per a fer efectiu
l’ingrés de les quanties exigibles.

3. L’import del que s’ha recaptat per este cànon
formarà part del pressupost d’ingressos de l’Entitat públi-
ca Empresarial Gestor d’Infraestructures Ferroviàries.

Article 24. Cànon per utilització de les andanes i ter-
minals ferroviaris.

U. Fet imposable.
Constituïx el fet imposable del cànon la utilització

de les andanes i terminals ferroviaris l’administració dels
quals haja sigut encomanada pel Ministeri de Foment
a l’Entitat pública empresarial Gestor d’Infraestructures
Ferroviàries, així com la prestació de servicis inherents
a la mencionada utilització en els termes que s’espe-
cifiquen en les tarifes següents:

a) La utilització d’estacions per part dels viatgers
(tarifa A).

b) La utilització dels aparcaments de vehicles oberts
al públic que siguen explotats directament pel Gestor
d’Infraestructures Ferroviàries (tarifa B).

c) La utilització d’oficines, locals i terrenys sense
edificar (tarifa C).

d) La prestació de servicis que necessiten autorit-
zació per a l’ús del domini públic ferroviari (tarifa D).

e) L’explotació d’expenedors automàtics (tarifa E).
f) La insta�ació d’equips terminals d’autoservicis

bancaris (tarifa F).
g) La insta�ació d’elements publicitaris (tarifa G).

Dos. Meritació.
El cànon es meritarà en el moment de l’atorgament

inicial i manteniment anual de la concessió, autorització
o adjudicació, amb l’excepció de les tarifes A) i B), en
les quals la meritació coincidirà amb el moment de pro-
ducció del fet imposable.

Tres. Subjectes passius.
Seran subjectes passius del cànon les persones físi-

ques o jurídiques que utilitzen o es beneficien de l’ex-
plotació de les estacions ferroviàries, insta�acions i
dependències a què es referix el primer apartat d’este
article.

Quatre. Quanties.
1. Només podran modificar-se per mitjà de Llei el

nombre o la identitat dels elements i criteris de quan-
tificació sobre els quals es determinen les quotes exi-
gibles en cada tarifa.
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2. A l’efecte del que preveu l’apartat anterior, es
consideraran elements i criteris de quantificació per a
cada una de les tarifes del present cànon els següents:

Tarifa A: La duració del recorregut dels viatgers.
A l’efecte d’esta tarifa es consideren viatgers totes

aquelles persones que no puguen ser considerades tri-
pulació i personal de supervisió tant de l’operador com
del gestor de la infraestructura.

La present tarifa haurà de ser inclosa en el preu del
transport per l’operador ferroviari.

Tarifa B: El temps d’aparcament i el tipus de vehicle
estacionat.

Tarifa C: La categoria de l’estació i la ubicació, dimen-
sió i destí comercial del local.

En el cas que s’utilitzen procediments de licitació
pública, podrà incloure’s un import fix relacionat amb
la superfície, ubicació i destí del local i un altre variable
en funció de l’activitat exercida pel subjecte passiu sobre
la infraestructura ferroviària. La quantia exigible serà la
que resulte de l’adjudicació.

Tarifa D: El volum de negoci i la intensitat en l’ús
del domini públic.

Necessitarà autorització per part del GIF el desen-
rotllament de qualsevol activitat que s’exercisca en l’àm-
bit del domini públic ferroviari, quan per al seu normal
desenrotllament necessiten la seua ocupació.

Quan s’utilitzen procediments de licitació pública, la
quantia exigible serà la que resulte de l’adjudicació.

Tarifa E: La categoria de l’estació o insta�ació ferro-
viària.

Tarifa F: La categoria de l’estació o insta�ació ferro-
viària.

Tarifa G: La categoria de l’estació o insta�ació ferro-
viària i el tipus i les dimensions del suport publicitari.

3. L’establiment i la modificació de les quanties
resultants de l’aplicació dels elements i criteris a què
es referixen els números anteriors podrà efectuar-se per
mitjà d’Orde ministerial.

4. Les Ordes ministerials que, de conformitat amb
el que establix l’anterior número d’este apartat, establis-
quen o modifiquen les quanties del cànon, hauran d’anar
acompanyades d’una Memòria economicofinancera
sobre el cost o valor del recurs o activitat de què es
tracte i sobre la justificació de la quantia proposada,
la qual haurà d’adaptar-se al que establix l’article 20.1
de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics.
La falta d’este requisit determinarà la nu�itat de ple dret
de la disposició.

5. Les tarifes indicades en el número 2 d’este apar-
tat no inclouen el consum d’energia elèctrica, línies de
telèfon, neteja i similars, i seran per compte de l’explo-
tador els gastos per consums o subministraments que
facilite el Gestor d’Infraestructures Ferroviàries.

6. Sobre les quanties que resulten exigibles s’apli-
caran els imposts indirectes que graven la prestació dels
servicis objecte de gravamen, en els termes establits
en la legislació vigent.

Cinc. Gestió, recaptació i afectació.
1. La gestió del cànon correspondrà a l’Entitat públi-

ca empresarial Gestor d’Infraestructures Ferroviàries, la
qual podrà exigir la presentació de qualsevol document
acreditatiu que siga necessari per a la pràctica de les
liquidacions procedents per aplicació del present cànon.

2. Les tarifes podran ser objecte de liquidació de
forma individualitzada o conjunta en els termes que pre-
veja l’Orde ministerial que aprove els models de liqui-
dació i regule els terminis i mitjans per a fer efectiu
l’ingrés de les quanties exigibles.

3. L’import d’allò que s’ha recaptat per este cànon
formarà part del pressupost d’ingressos de l’Entitat públi-
ca empresarial Gestor d’Infraestructures Ferroviàries.

Article 25. Preus privats per servicis i activitats comer-
cials.

U. La prestació de servicis addicionals a la posada
a disposició d’infraestructures pel Gestor d’Infraestruc-
tures Ferroviàries i la realització per este d’activitats
comercials estarà subjecta al pagament de preus privats,
que es regiran pel que preveu este article i en la norma
reglamentària dictada en el seu desenrotllament.

Dos. Els preus seran exigibles des del moment en
el qual se so�icite la prestació del servici, l’activitat o
utilització de què es tracte, i s’abonarà el seu import
en efectiu en les condicions que s’establisquen en el
moment del seu establiment o modificació.

Tres. En el supòsit d’impagat dels preus que corres-
ponguen, el Gestor d’Infraestructures Ferroviàries podrà
suspendre la prestació dels servicis, amb comunicació
expressa prèvia adreçada a l’obligat al pagament, fins
que este no s’efectue o es garantisca prou. Igualment,
podrà so�icitar depòsits, avals, pagaments a compte o
qualsevol altra garantia suficient per al cobrament dels
imports que resulten exigibles.

Article 26. Modificació de l’article 29 de la Llei
24/2001, de Mesures fiscals, administratives i de
l’orde social.

U. Es modifica l’apartat dos de l’article 29, que que-
darà redactat com seguix:

«Dos: Fet imposable. Constituïx el fet imposable
la prestació del servici d’inspecció, vigilància i con-
trol d’accés, tant de viatgers com d’equipatges, en
les estacions i la resta de recintes ferroviaris que,
sent titularitat estatal, estiguen administrats per
RENFE o el Gestor d’Infraestructures Ferroviàries.»

Dos. Es dóna nova redacció a l’apartat tres de l’ar-
ticle 29, que quedarà redactat de la manera següent:

«Tres. Meritació.

La taxa es meritarà en el moment en què s’inicie
la prestació del servici que constituïx el fet impo-
sable, sense perjuí del que preveu el següent apar-
tat d’este punt.

De forma simultània a la celebració del contracte
de transport o d’arrendament, haurà de consti-
tuir-se un depòsit previ equivalent a l’import d’esta
taxa per part del subjecte passiu. Per a aquells con-
tractes celebrats per mitjà de venda a crèdit a l’em-
para d’un conveni, la liquidació de la taxa es rea-
litzarà en el termini que estiga pactat.»

Tres. S’afig un nou paràgraf a l’apartat quatre de
l’article 29, que quedarà redactat de la manera següent:

«Quan la prestació del servici gravat per esta
taxa haja sigut realitzada pel Gestor d’Infraestruc-
tures Ferroviàries (GIF), l’operador de transport que
l’haja inclòs en el preu dels títols habilitants de
transport estarà obligat a liquidar a GIF l’import
de la taxa i a ingressar esta quantia en els terminis
i condicions convinguts amb aquell o, si no n’hi
ha, en el termini màxim dels quinze dies següents
a la finalització del mes en què el contribuent haja
adquirit el títol habilitant per al transport per ferro-
carril.»

Quatre. Es modifica l’apartat cinc.5) de l’article 29,
que quedarà redactat de la forma següent:

«5) En aquells contractes de transport habili-
tants per a realitzar un nombre indeterminat de
viatges en dos o més mitjans, la quantia de la taxa
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serà el producte de multiplicar 0,20 euros pel nom-
bre de mesos de validesa del títol. Si la validesa
del títol fóra inferior a un mes, la quantia de la
taxa serà el producte de multiplicar 0,02 euros pel
nombre de dies de validesa del títol. En aquells
contractes de transport habilitants per a realitzar
un nombre determinat de viatges en dos o més
mitjans, la quantia de la taxa serà 0,02 euros per
a aquells títols de transport que habiliten per a la
realització de 10 viatges o menys; i per a aquells
títols habilitants per a la realització de més de 10
viatges, la quantia de la taxa serà el producte de
multiplicar 0,20 euros pel nombre de mesos o frac-
ció de mes de validesa del títol.»

Cinc. Se suprimix el segon paràgraf de l’apartat
cinc.1) i el segon paràgraf de l’apartat cinc.4) de l’ar-
ticle 29.

Sis. L’apartat sis quedarà redactat com seguix:

«Sis: gestió, recaptació i afectació.

La gestió d’esta taxa correspon a l’entitat pública
empresarial que haja prestat el servici gravat i la
recaptació correspondrà a la RENFE.

Allò que s’ha recaptat per esta taxa s’ingressarà
en el pressupost de l’entitat pública empresarial
que haja prestat el servici gravat.»

Article 27. Taxa pels servicis d’habilitació nacional del
professorat universitari.

U. Es crea la taxa pels servicis d’habilitació nacional
del professorat universitari, als quals fa referència l’ar-
ticle 57 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’Universitats. Esta taxa es regirà pel present article i
per les altres fonts normatives que per a les taxes establix
l’article 9 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes
i Preus Públics.

Dos. Constituïx el fet imposable de la taxa la pres-
tació, per l’Administració General de l’Estat, dels servicis
i actuacions inherents a la realització de les proves d’ha-
bilitació nacional, amb caràcter previ a l’accés per mitjà
de concurs als cossos de funcionaris docents univer-
sitaris.

Tres. La meritació de la taxa naix en el moment
en què es presente la so�icitud que motive el servici
o l’actuació administrativa que constituïx el fet imposable
d’esta.

No obstant, en aquells supòsits en què el servici o
l’actuació que constituïx el fet imposable de la taxa es
prestara d’ofici per l’Administració, l’obligació del paga-
ment d’aquella naixerà en el moment en què s’inicie
la prestació del servici o es realitze l’activitat, sense perjuí
de la possibilitat d’exigir el seu depòsit previ.

Quatre. Seran subjectes passius de la taxa les per-
sones físiques incloses en els articles 58, 59 i 60 de
la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Uni-
versitats, que so�iciten o als quals es preste qualsevol
dels servicis i actuacions que constituïxen el fet impo-
sable.

Cinc. La quantia de la taxa és la següent:

Euros

1. Habilitació nacional de Professors Titulars
d’Escoles Universitàries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,04

2. Habilitació nacional de Professors Titulars
d’Universitat i Catedràtics d’Escoles Univer-
sitàries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,04

3. Habilitació nacional de Catedràtics d’Uni-
versitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,04

Sis. El pagament de la taxa es realitzarà per mitjà
d’ingrés efectiu en entitat de depòsit autoritzada pel
Ministeri d’Hisenda, d’acord amb la liquidació que li serà
presentada per l’Administració i li serà aplicable el que
disposa el Reglament General de Recaptació, aprovat
pel Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre.

El pagament de la taxa és requisit indispensable per
a l’entrega del corresponent certificat d’habilitació nacional.

Article 28. Taxa per homologació i convalidació de
títols i estudis estrangers.

U. Creació de la taxa.

Es crea la taxa per homologació i convalidació de
títols i estudis estrangers, que es regirà per la present
Llei i per les altres fonts normatives que per a les taxes
establix l’article 9 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de
Taxes i Preus Públics.

Dos. Fet imposable.

Constituïx el fet imposable de la taxa la iniciació, a
so�icitud de l’interessat, d’un expedient d’homologació
de títols estrangers d’educació superior, o bé d’un expe-
dient d’homologació o convalidació de títols o estudis
estrangers d’educació no universitària.

Tres. Meritació.

La meritació de la taxa es produirà en el moment
de la presentació de la so�icitud d’homologació o con-
validació. La justificació de l’abonament de la taxa serà
requisit necessari per a la tramitació de l’expedient.

Quatre. Subjecte passiu.

Seran subjectes passius de la taxa les persones físi-
ques que so�iciten l’homologació o convalidació de títols
o estudis estrangers.

Cinc. Quantia.

1. Les quanties de la taxa seran les següents:

Euros

a) So�icitud d’homologació al títol espanyol de
Doctor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

b) So�icitud d’homologació a un títol espanyol
universitari de Llicenciat, Enginyer o Arqui-
tecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

c) So�icitud d’homologació a un títol espanyol
universitari de Diplomat, Enginyer Tècnic o
Arquitecte Tècnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

d) So�icitud d’homologació al títol Superior de
Música, Dansa o Art Dramàtic . . . . . . . . . . . . . . . . 80

e) So�icitud d’homologació al títol espanyol de
Batxiller, Tècnic Superior de Formació Pro-
fessional, Tècnic Superior d’Arts Plàstiques
i Disseny, Tècnic Esportiu Superior, o Títol
Professional de Música o Dansa . . . . . . . . . . . . . 40

f) So�icitud d’homologació al títol espanyol de
Tècnic de Formació Professional, Tècnic
d’Arts Plàstiques i Disseny, o Tècnic Esportiu . 40

g) So�icitud d’homologació al títol espanyol de
Conservació i Restauració de Béns Culturals 40

h) So�icitud d’homologació al Certificat d’Ap-
titud de les Escoles Oficials d’Idiomes . . . . . . . 40

i) So�icitud de convalidació per cursos o
mòduls d’ensenyances espanyoles de nivell
no universitari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2. Quan es tracte de títols o estudis no mencionats
expressament en els subapartats anteriors, s’aplicarà la
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quantia corresponent al títol o estudis equivalents pels
seus efectes o nivell acadèmic.

Sis. Exempcions.

No es meritarà cap taxa per la so�icitud d’homolo-
gació al títol espanyol de Graduat en Educació Secun-
dària, ni per la so�icitud d’homologació de títols d’es-
pecialitats en Ciències de la Salut.

Set. Gestió i recaptació.

1. El pagament de la taxa es realitzarà per mitjà
d’ingrés en efectiu en entitat de depòsit autoritzada pel
Ministeri d’Hisenda, i se li aplicarà el que disposa el Regla-
ment General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret
1684/1990, de 20 de desembre.

2. No obstant, en aquells països de residència dels
so�icitants en què no existisca entitat de depòsit auto-
ritzada, l’ingrés es verificarà per mitjà del seu ingrés en
comptes restringits de recaptació oberts en entitats de
depòsit per a este fi.

3. La gestió de la taxa serà duta a terme pels servicis
competents del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Article 29. Taxa per inspeccions i controls veterinaris
de productes d’origen animal no destinats a consum
humà, que s’introduïsquen en territori nacional pro-
cedents de països no comunitaris.

U. La taxa per inspeccions i controls veterinaris de
productes d’origen animal no destinats a consum humà,
que s’introduïsquen en territori nacional procedents de
països no comunitaris, es regirà per la present Llei i per
les altres fonts normatives que per a les taxes establix
l’article 9 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes
i Preus Públics.

La taxa no s’aplicarà als productes que estiguen
exempts de control veterinari en frontera d’acord amb
la normativa vigent.

Dos. Constituïx el fet imposable de la taxa, la pres-
tació de les activitats d’inspecció i control veterinari asse-
nyalades en l’apartat anterior, pels servicis d’inspecció
fronterera dependents funcionalment del Ministeri d’A-
gricultura, Pesca i Alimentació, en els llocs específica-
ment autoritzats per a la introducció d’estos productes.

Tres. Són subjectes passius de la taxa, en qualitat
de contribuents, les persones físiques o jurídiques per
a les quals es realitzen els servicis i activitats descrites
en l’apartat anterior.

Quatre. Serà responsable de la taxa l’interessat en
la càrrega que participe en la introducció dels productes
d’origen animal no destinats a consum humà, en el terri-
tori nacional, procedents de tercers països. Esta respon-
sabilitat serà de caràcter solidari quan actue en nom
propi i per compte del subjecte passiu, i subsidiària quan
actuen en nom i per compte del subjecte passiu.

Així mateix, seran responsables dels deutes tributaris
derivats d’esta taxa les persones i entitats a què es referix
la secció II del capítol III del Títol II de la Llei 230/1963,
de 28 de desembre, General Tributària, en els termes
prevists en esta.

Cinc. La taxa es meritarà en el moment en què s’i-
nicien les activitats d’inspecció i control sanitari en les
insta�acions en què es desenrotllen estes, sense perjuí
que el seu pagament s’exigisca en el moment en què
se so�iciten les actuacions d’inspecció i control la rea-
lització de les quals constituïx el fet imposable.

Sis. Correspondrà el reembossament de l’import de
la taxa, a so�icitud del subjecte passiu, quan no arribe
a realitzar-se l’actuació administrativa que constituïx el
fet imposable per causa no imputable a este.

Set. Les quanties de la taxa, per als productes d’o-
rigen animal no destinats a consum humà, seran les
següents:

a) Carns fresques, refrigerades o congelades de
qualsevol espècie animal, incloses les seues despulles
i vísceres, destinades a l’alimentació animal; productes
carnis, preparats carnis i preparacions alimentàries, que
continguen carn de qualsevol espècie animal, destinada
a l’alimentació animal: la quota tributària serà la resultant
d’aplicar 5 euros per tona de pes, amb un mínim de
29 euros per partida.

b) Productes de la pesca i subproductes de la pesca
destinats a l’alimentació animal: la quota tributària serà
la resultant d’aplicar 5 euros per tona de pes, amb un
mínim de 29 euros per partida.

c) Llet crua, llet tractada tèrmicament, llet destinada
a l’elaboració de productes lactis, i productes lactis: la
quota tributària serà la resultant d’aplicar 5 euros per
tona de pes, amb un mínim de 29 euros per partida.

d) Ous per a covar: la quota tributària serà la resul-
tant d’aplicar 10 euros per cada unitat, sent una unitat
fins a 10.000 ous (inclusivament), amb un mínim de
29 euros per partida.

e) Proteïnes animals elaborades: la quota tributària
serà la resultant d’aplicar 5 euros per tona de pes, amb
un mínim de 29 euros per partida.

f) Aliments per a animals de companyia: la quota
tributària serà la resultant d’aplicar 5 euros per tona de
pes, amb un mínim de 29 euros per partida.

g) Greixos animals: la quota tributària serà la resul-
tant d’aplicar 5 euros per tona de pes, amb un mínim
de 29 euros per partida.

h) Pells, pèls, cerres, llana, plomes: la quota tribu-
tària serà la resultant d’aplicar 5 euros per tona de pes,
amb un mínim de 29 euros per partida.

i) Trofeus de caça: la quota tributària serà la resul-
tant d’aplicar 5 euros per tona de pes, amb un mínim
de 29 euros per partida.

j) Fem: la quota tributària serà la resultant d’aplicar
5 euros per tona de pes, amb un mínim de 29 euros
per partida.

k) Espelma de qualsevol espècie animal: la quota
tributària serà la resultant d’aplicar 10 euros per cada
unitat, sent una unitat fins a 100 palletes (inclusivament),
amb un mínim de 29 euros per partida.

l) Òvuls i embrions de qualsevol espècie animal: la
quota tributària serà la resultant d’aplicar 10 euros per
cada unitat, sent una unitat fins a 10 òvuls o 10 embrions
(inclusivament), amb un mínim de 29 euros per partida.

m) Altres productes d’origen animal, no prevists en
els apartats anteriors: la quota tributària serà la resultant
d’aplicar 5 euros per tona de pes, amb un mínim de
29 euros per partida.

Estes tarifes s’incrementaran en un 50 per 100 quan
les actuacions hagen de ser realitzades fora de la jornada
o horari de treball.

En el cas d’importacions procedents de països tercers
amb què existisquen acords globals d’equivalència amb
la Unió Europea en matèria de garanties veterinàries,
basades en el principi de reciprocitat de tracte, la quota
tributària serà la que resulte de l’aplicació d’estos acords.

Huit. En tot el que es referix a la qualificació d’in-
fraccions tributàries, així com en la determinació de les
sancions corresponents, caldrà adaptar-se, en cada cas,
al que disposen els articles 77 i següents de la Llei
230/1963, de 28 de desembre, General Tributària.

Nou. L’import de la taxa corresponent no podrà ser
objecte de restitució a tercers, ja siga de forma directa
o indirecta.
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Deu. D’acord amb el principi d’equivalència arreple-
gat en l’article 7 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de
Taxes i Preus Públics, i amb la normativa que aprove
la Unió Europea, el Govern, per mitjà de Reial Decret,
podrà modificar les quanties arreplegades en l’apartat
set d’este article.

Onze. El pagament de la taxa es realitzarà per mitjà
d’ingrés en efectiu en una entitat de depòsit autoritzada
pel Ministeri d’Hisenda, i se li aplicarà el que disposa
el Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial
Decret 1684/1990, de 20 de desembre.

L’ingrés es realitzarà per mitjà d’autoliquidació del
subjecte passiu corresponent, el qual abonarà la taxa
abans que comencen les activitats d’inspecció i control.
Els productes no podran abandonar el lloc d’inspecció
fronterer, centre d’inspecció o punt d’entrada, sense que
s’haja efectuat este pagament.

Les autoritats no podran autoritzar el despatx en el
territori de la Unió Europea sense que s’acredite el paga-
ment de la taxa.

Dotze. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
durà a terme la gestió de la taxa.

Article 30. Taxes exigibles pels servicis i activitats rea-
litzats en relació amb el finançament a càrrec de fons
de la Seguretat Social i fixació de preu dels efectes
i accessoris.

Es crea el grup XI en l’apartat 1 de l’article 117 de
la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del Medicament:

«Grup XI: Procediments de finançament a càrrec
de fons de la Seguretat Social i fixació de preu
dels efectes i accessoris.

11.4 Procediment d’inclusió d’un efecte i
accessori en la prestació farmacèutica de la Segu-
retat Social: 318,24 euros.

11.5 Procediment d’exclusió d’un efecte i
accessori en la prestació farmacèutica de la Segu-
retat Social: 318,24 euros.»

Article 31. Taxes exigibles pels servicis i activitats en
matèria d’indústries alimentàries, preparats alimen-
taris per a règims especials i/o dietètics i aigües mine-
rals naturals i de brollador.

U. Estes taxes es regiran per la present Llei i per
les altres fonts normatives que establisca per a les taxes
l’article 9 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes
i Preus Públics.

Dos. Constituïx el fet imposable de la taxa la rea-
lització pels òrgans competents de l’Agència Espanyola
de Seguretat Alimentària, de la tramitació, estudis o ava-
luacions per a l’autorització o inscripció en el Registre
General Sanitari d’Aliments d’indústries i establiments
alimentaris situats en qualsevol altre Estat membre de
la Unió Europea i la seua renovació d’inscripció cada
cinc anys; de preparats alimentaris especials i/o dietètics
procedents de països no pertanyents a la Unió Europea,
o que, inclús procedint de països integrants d’ella, el
responsable no tinga establit el seu domicili social a Espa-
nya i quan es tracte de la primera comercialització a
Espanya de productes ja comercialitzats en un altre Estat
membre, així com els canvis de composició dels referits
productes; reconeixement i registre de les aigües mine-
rals naturals i de brollador procedents de països no per-
tanyents a la Unió Europea i el seu trasllat a la Comissió
Europea; i l’expedició de certificats sobre dades regis-
trals.

Igualment, constituïx el fet imposable la tramitació,
estudis o avaluacions necessàries per a aconseguir la
idoneïtat de l’expedient per al seu estudi per part del

Comité Científic de l’Alimentació Humana i la remissió
d’este a la Comissió Europea.

Tres. Seran subjectes passius de les taxes les per-
sones físiques o jurídiques que so�iciten la prestació de
qualsevol dels servicis que constituïsquen el fet impo-
sable d’estes.

Quatre. La meritació de la taxa es produirà quan
es presente la so�icitud que inicie l’actuació o l’expe-
dient, la qual no es realitzarà o tramitarà sense que s’haja
efectuat el pagament corresponent.

Cinc. Quantia de les taxes:

Euros

1) Per inscripció en el Registre General Sani-
tari d’Aliments d’una indústria o establi-
ment alimentari situat en qualsevol altre
Estat membre de la Unió Europea . . . . . . . . 120

2) Per renovació de la inscripció registral a
què es referix el punt anterior . . . . . . . . . . . . . 60

3) Per avaluació, estudi i, si és el cas, registre
de preparats alimentaris especials i/o die-
tètics procedents de països no perta-
nyents a la Unió Europea, o que inclús
procedint de països integrants d’esta, el
responsable no tinga establit el seu domi-
cili social a Espanya i quan es tracte de
la primera comercialització a Espanya de
productes ja comercialitzats en un altre
Estat membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700

4) Per modificacions significatives en els
productes a què es referix el punt 3 (per
exemple: canvis de composició) . . . . . . . . . . 700

5) Per modificacions menors en els produc-
tes a què es referixen els punts 3 i 4
(per exemple: canvis de nom del produc-
te, canvis de titular, fabricant) . . . . . . . . . . . . . 200

6) Per autorització temporal de comercialit-
zació de productes alimentaris destinats
a règims especials i posterior registre . . . . 700

7) Estudis i avaluació per a, si és el cas, la
inscripció en el Registre General Sanitari
d’Aliments dels complements alimentaris . 700

8) Per modificacions significatives en els
productes a què es referix el punt 7 (per
exemple: canvis de composició) . . . . . . . . . . 700

9) Per modificacions menors en els produc-
tes a què es referixen els punts 7 i 8
(per exemple: canvis de nom del produc-
te, canvis de titular, fabricant) . . . . . . . . . . . . . 200

10) Per reconeixement i registre de les aigües
minerals naturals i de brollador proce-
dents de països no pertanyents a la Unió
Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.325

11) Per avaluació de modificacions sobre
reconeixements prèviament autoritzats . 1.650

12) Per expedició de certificats simples sobre
les dades registrals d’una empresa o
producte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
(En el cas que un mateix certificat com-
prenga diverses empreses o productes,
s’abonarà una taxa igual per cada un
d’estos.)

13) Per expedició de certificat detallat de la
composició d’un producte . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Sis. Les taxes seran objecte d’autoliquidació pels
subjectes passius, d’acord amb els models que s’apro-
ven, realitzant-se el seu pagament per mitjà d’ingrés en
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efectiu en entitat de depòsit autoritzada pel Ministeri
d’Hisenda, sent-li aplicable el que disposa el Reglament
General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret
1684/1990, de 20 de desembre.

Set. La gestió de les taxes correspon a l’Agència
Espanyola de Seguretat Alimentària.

Article 32. Taxes exigibles pels servicis i activitats en
matèria d’adjudicació del codi d’identificació dels ali-
ments dietètics destinats a usos mèdics especials sus-
ceptibles de finançament pel Sistema Nacional de
Salut, classificació per tipus de dieta, així com els
canvis de nom i/o composició dels referits productes.

U. Estes taxes es regiran per la present Llei i per
les altres fonts normatives que per a les Taxes establix
l’article 9 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes
i Preus Públics.

Dos. Constituïx el fet imposable de la taxa la rea-
lització pels òrgans competents de l’Agència Espanyola
de Seguretat Alimentària de la tramitació, estudis o ava-
luacions per a l’adjudicació del codi d’identificació dels
aliments dietètics destinats a usos mèdics especials sus-
ceptibles de finançament pel Sistema Nacional de Salut,
classificació per tipus de dieta, així com, els canvis de
nom i/o composició dels referits productes.

Tres. Seran subjectes passius de les taxes les per-
sones físiques o jurídiques que so�iciten la prestació de
qualsevol dels servicis que constituïsquen el fet impo-
sable d’estes.

Quatre. La meritació de la taxa es produirà quan
es presente la so�icitud que inicie l’actuació o l’expe-
dient, que no es realitzarà o tramitarà sense que s’haja
efectuat el pagament corresponent.

Cinc. Quantia de les taxes:

Euros

1. Per estudi, avaluació i, si és el cas, adju-
dicació del Codi d’identificació per als ali-
ments dietètics destinats a usos mèdics
especials que es comercialitzen a Espanya,
susceptibles de finançament pel Sistema
Nacional de Salut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

2. Per modificacions significatives en els pro-
ductes a què es referix el punt 1 (per exem-
ple: canvis de composició) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

3. Per modificacions menors en els productes
a què es referixen els punts 1 i 2 (per exem-
ple: canvis de nom del producte, canvis
de titular, fabricant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Sis. Les taxes seran objecte d’autoliquidació pels
subjectes passius, d’acord amb els models que es proven,
realitzant-se el seu pagament per mitjà d’ingrés en efectiu
en entitat de depòsit autoritzada pel Ministeri d’Hisenda,
i se li aplicarà el que disposa el Reglament General de
Recaptació, aprovat pel Reial Decret 1684/1990, de 20
de desembre.

Set. La gestió de les taxes correspon a l’Agència
Espanyola de Seguretat Alimentària.

Article 33. Taxes exigibles pels servicis i activitats rea-
litzats en matèria de plaguicides d’ús ambiental i en
la indústria alimentària, així com per a tots els biocides
en general, en aplicació de la Directiva 98/8/CE.

U. Estes taxes es regiran per la present Llei i per
les altres fonts normatives previstes en l’article 9 de la
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics.

Dos. Constituïx el fet imposable de la taxa la rea-
lització, per part dels òrgans competents de l’Adminis-
tració General de l’Estat, de la tramitació, estudis o ava-
luacions derivades de l’autorització o registre de pro-
ductes biocides segons el que preveu la seua reglamen-
tació específica.

Tres. Seran subjectes passius de les taxes les per-
sones físiques o jurídiques que so�iciten la prestació de
qualsevol dels servicis que constituïsquen el fet impo-
sable d’estes.

Quatre. La meritació de la taxa es produirà quan
es presente la so�icitud que inicie l’actuació o l’expe-
dient, que no es realitzarà o tramitarà sense que s’haja
efectuat el pagament corresponent.

Cinc. Quantia de les taxes:
La quantia de les taxes es determinaran en funció

de l’aplicació de la Directiva 98/8/CE, traslladada al nos-
tre Ordenament Jurídic per mitjà de la seua reglamen-
tació específica. Estes taxes seran les següents:

Euros

1. Per avaluació d’un expedient
d’una substància activa (nova
o existent) per a la seua inclu-
sió en l’annex I, IA o IB . . . . . . . . 100.000

2. Per avaluació (autorització o
registre) d’un expedient d’un
producte biocida . . . . . . . . . . . . . . . 2.100

3. Per avaluació (autorització o
registre) d’un expedient en
aplicació de formulacions
marc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

4. Per reconeixement d’autoritza-
cions o registres concedits en
altres Estats Membres . . . . . . . . . 1.000

5. Per autoritzacions provisionals 7.500/producte
+4.500/substància

activa
6. Per ús temporal de productes

biocides (120 dies) . . . . . . . . . . . . . 2.100
7. Per notificació sobre el proce-

diment orientat a investigació i
desenrotllament . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100

8. Per renovació de productes bio-
cides als quals es referixen els
punts 2 i 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050/500

9. Per modificacions significatives
en els productes biocides als
quals es referixen els punts 2
i 3 (ex.: canvis en la formulació,
extensions d’ús) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050/500

10. Per modificacions menors en
els productes biocides als quals
es referixen els punts 2 i 3:
a) Modificacions tècniques

(ex.: canvis en classificació
i etiquetatge) . . . . . . . . . . . . . . . 210/100

b) Canvis administratius (ex.:
canvi nom producte, canvi
titular) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210/100

11. Per l’autorització de plaguicides
d’ús ambiental i indústria ali-
mentària que continguen subs-
tàncies actives existents fins a
la seua revisió en funció de la
Directiva 98/8/CE:
a) Substàncies actives . . . . . . . 600
b) Formulacions . . . . . . . . . . . . . . 600
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Euros

12. Per renovació d’autorització de
productes a què es referix el
punt 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

13. Per procediments d’ampliació
d’autorització d’un producte ja
registrat a què es referix el punt
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

14. Per modificacions significatives
en els productes a què es refe-
rix el punt 11 (ex.: canvis en
la formulació, extensions d’u-
sos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

15. Per modificacions menors en
els productes a què es referix
el punt 11:
a) Modificacions tècniques

(ex.: canvis en classificació
i etiquetatge) . . . . . . . . . . . . . . . 150

b) Canvis administratius (ex.:
canvi de nom del producte,
canvi de titular, canvi de
fabricant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Sis. Les taxes seran objecte d’autoliquidació pels
subjectes passius, d’acord amb els models que s’apro-
ven, realitzant-se el seu pagament en efectiu per mitjà
d’ingrés en una entitat de depòsit autoritzada pel Minis-
teri d’Hisenda.

Set. La gestió de les taxes correspon al Ministeri
de Sanitat i Consum.

Article 34. Modificació de la Llei 25/1990, de 20 de
desembre, del Medicament.

Amb efectes a partir de l’1 de gener de l’any 2003,
s’addiciona un paràgraf a l’article 115 de la Llei
25/1990, de 20 de desembre, del Medicament, amb
la redacció següent:

«Així mateix estaran exempts els servicis i les
activitats per modificacions en el material de con-
dicionament que tinguen com a objecte fer efectiva
la impressió en llenguatge braille, d’acord amb el
que preveu el punt 10 de l’article 19 d’esta Llei».

Article 35. Taxa per l’exercici de la potestat jurisdic-
cional en els ordes civil i contenciós administratiu.

U. Fet imposable i àmbit d’aplicació.

1. Constituïx el fet imposable de la taxa l’exercici
de la potestat jurisdiccional, a instància de part, en els
ordes jurisdiccionals civil i contenciós administratiu, per
mitjà de la realització dels següents actes processals:

a) La interposició de la demanda en qualsevol classe
de processos declaratius i d’execució en l’orde jurisdic-
cional civil, així com la formulació de reconvenció.

b) La interposició de recursos d’ape�ació, extraor-
dinari per infracció processal i de cassació en l’orde civil.

c) La interposició de recurs contenciós administra-
tiu.

d) La interposició de recursos d’ape�ació i cassació
en l’àmbit de la jurisdicció contenciosa administrativa.

2. La taxa regulada en esta Llei té caràcter estatal
i serà exigible per igual en tot el territori nacional, sense
perjuí de les taxes i la resta de tributs que puguen exigir

les Comunitats Autònomes en l’exercici de les seues res-
pectives competències financeres.

Dos. Subjectes passius.

Són subjectes passius de la taxa els que promoguen
l’exercici de la potestat jurisdiccional i realitzen el fet
imposable d’esta.

Tres. Exempcions.

1. Exempcions objectives.

Estan exempts d’esta taxa:

a) La interposició de demanda i la presentació de
posteriors recursos en matèria de successions, família
i estat civil de les persones.

b) La interposició de recursos contenciosos admi-
nistratius i la presentació d’ulteriors recursos en matèria
de personal, protecció dels drets fonamentals de la per-
sona i actuació de l’Administració electoral, així com la
impugnació de disposicions de caràcter general.

2. Exempcions subjectives.

Estan en tot cas exempts d’esta taxa:

a) Les entitats sense fins lucratius que hagen optat
pel règim fiscal especial de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal especial de les entitats sense
fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

b) Les entitats totalment o parcialment exemptes
en l’Impost sobre Societats.

c) Les persones físiques.
d) Els subjectes passius que tinguen la consideració

d’entitats de reduïda dimensió d’acord amb el que preveu
la normativa reguladora de l’Impost sobre Societats.

Quatre. Meritació de la taxa.

1. La meritació de la taxa es produïx, en l’orde juris-
diccional civil, en els següents moments processals:

a) Interposició de l’escrit de demanda.
b) Formulació de l’escrit de reconvenció.
c) Interposició del recurs d’ape�ació.
d) Interposició del recurs extraordinari per infracció

processal.
e) Interposició del recurs de cassació.

2. En l’orde contenciós administratiu la meritació
de la taxa es produïx en els següents moments pro-
cessals:

a) La interposició del recurs contenciós administra-
tiu, acompanyada o no de la formulació de demanda.

b) La interposició del recurs d’ape�ació.
c) La interposició del recurs de cassació.

Cinc. Base imposable.

1. La base imposable coincidix amb la quantia del
procediment judicial, determinada d’acord amb les nor-
mes processals.

2. Els procediments de quantia indeterminada o
aquells en què resulte impossible la seua determinació
d’acord amb les normes de la Llei d’Enjudiciament Civil,
es valoraran en díhuit mil euros (18.000 A) a l’efecte
exclusivament d’establir la base imposable d’esta taxa.

3. En els supòsits d’acumulació d’accions o en els
casos en què es reclamen distintes pretensions en una
mateixa demanda, reconvenció o interposició de recurs,
la base imposable de la taxa estarà integrada per la
suma de les quanties corresponents a les pretensions
exercitades o a les distintes accions acumulades. En el
cas que alguna de les pretensions o accions acumulades
no fóra susceptible de valoració econòmica, s’aplicarà
a esta la regla assenyalada en l’apartat anterior.
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Sis. Determinació de la quota tributària.

1. Serà exigible la quantitat fixa que, en funció de
cada classe de procés, es determina en la taula següent:

En l’Orde Jurisdiccional Civil

Cassació
i d’infracc.
processal

—
Euros

Verbal
—

Euros

Ordinari
—

Euros

Monitori
canviari

—
Euros

Execució
extrajudicial

—
Euros

Concursal
—

Euros

Ape�ació
—

Euros

90 150 90 150 150 300 600

En l’Orde Jurisdiccional Contenciós Administratiu

Abreviat
—

Euros

Ordinari
—

Euros

Ape�ació
—

Euros

Cassació
—

Euros

120 210 300 600

2. A més, se satisfarà la quantitat que resulte d’a-
plicar a la base imposable determinada d’acord amb el
que disposa l’apartat anterior el tipus de gravamen que
corresponga, segons l’escala següent:

De A Tipus Màxim

0 1.000.000 E 0,5 %

RESTA 0,25 % 6.000 E

Set. Autoliquidació i pagament.

1. Els subjectes passius autoliquidaran esta taxa
conforme al model oficial establit pel Ministeri d’Hisenda
i procediran al seu ingrés en el Tresor Públic d’acord
amb el que disposa la legislació tributària general i les
normes reglamentàries de desplegament d’este article.

2. El justificant del pagament de la taxa d’acord amb
el model oficial, degudament validat, acompanyarà qual-
sevol escrit processal per mitjà del qual es realitze el
fet imposable d’este tribut, sense el qual el secretari
judicial no donarà curs a este, llevat que l’omissió fóra
esmenada en un termini de deu dies.

Huit. Gestió de la taxa.

La gestió de la taxa regulada en este article correspon
al Ministeri d’Hisenda.

Nou. Bonificacions derivades de la utilització de mit-
jans telemàtics.

La taxa judicial regulada en este article podrà ser
objecte de bonificacions en la quota per la utilització
de mitjans telemàtics en la presentació dels escrits pro-
cessals que constituïxen el fet imposable de la taxa i
en la resta de les comunicacions amb els jutjats i tribunals
en els termes que establisca la llei que les regula.

Deu. El Govern, a proposta conjunta dels Ministeris
d’Hisenda i Justícia, dictarà les disposicions reglamen-
tàries complementàries que siguen necessàries per a
l’aplicació d’esta taxa.

Onze. La taxa judicial entrarà en vigor l’1 d’abril del
2003.

Article 36. Modificació de la Llei 8/1989, de Taxes
i Preus Públics.

El paràgraf m) de l’article 13 de la Llei 8/1989, de
13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, tindrà la redacció
següent:

«m) L’exercici de la potestat jurisdiccional a ins-
tància de part en els ordes civil i contenciós admi-
nistratiu.»

L’actual paràgraf m) passa a ser el paràgraf n).

CAPÍTOL IV

Altres normes tributàries

Article 37. Modificació de la Llei 230/1963, de 28
de desembre, General Tributària.

Amb efectes a partir de l’1 de gener de l’any 2003,
s’introduïxen les següents modificacions en la Llei
230/1963, de 28 de desembre, General Tributària.

U. S’introduïx un nou apartat 3 i es modifica l’actual
apartat 3, que passa a ser el 4, els dos de l’article 35,
que quedaran redactats de la forma següent:

«3. El contribuent que estiga obligat a presen-
tar declaracions o declaracions-liquidacions per mit-
jans telemàtics haurà de conservar còpia dels pro-
grames i fitxers generats que continguen les dades
originàries de què deriven els estats comptables
i les declaracions tributàries, sense perjuí del que
preveu la normativa de cada tribut.

4. Les obligacions a què es referixen els apar-
tats 2 i 3 anteriors, quan tinguen el caràcter d’ac-
cessòries, no podran exigir-se una vegada expirat
el termini de prescripció de l’acció administrativa
per a fer efectiva l’obligació principal.»

Dos. S’introduïx un nou apartat 6 en l’article 81,
que quedarà redactat de la forma següent:

«6. Els procediments sancionadors que s’in-
coen com a conseqüència d’un procediment de
comprovació i investigació no podran iniciar-se una
vegada transcorregut el termini de tres mesos des
que s’haguera notificat o s’entenguera notificada
la corresponent liquidació.»

Tres. Es modifica l’apartat 1 de l’article 142, que
quedarà redactat de la forma següent:

«1. Els llibres i la documentació del subjecte
passiu, inclosos els programes informàtics i arxius
en suport magnètic, que tinguen relació amb el
fet imposable hauran de ser examinats pels ins-
pectors dels tributs en el domicili, local, despatx
o oficina d’aquell, en la seua presència o en la de
la persona que designe, llevat que l’obligat tributari
consenta el seu examen en les oficines públiques.
No obstant, la inspecció dels tributs podrà analitzar
en les seues oficines les còpies dels mencionats
llibres i documents.»

Article 38. Declaracions censals.

Es modifiquen els apartats u i tres de l’article 107
de la Llei 37/1988, de Pressuposts Generals de l’Estat
per a 1989, que quedaran redactats de la forma següent:

«U. Les persones o Entitats que desenrotllen
o vagen a desenrotllar en territori espanyol acti-
vitats empresarials o professionals o satisfacen ren-
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diments subjectes a retenció hauran de comunicar
a l’Administració tributària a través de les corres-
ponents declaracions censals la seua alta en el cens
d’obligats tributaris, les modificacions que es pro-
duïsquen en la seua situació tributària i la baixa
en este cens. El cens d’obligats tributaris formarà
part del cens de contribuents, en el qual figuraran
la totalitat de persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es referix l’article 33 de la Llei General
Tributària, identificades als efectes fiscals a Espa-
nya.

Les declaracions censals serviran, així mateix,
per a comunicar l’inici de les activitats econòmiques
que desenrotllen, les modificacions que els afecten
i el cessament en estes. A l’efecte del que disposa
este article, tindran la consideració d’empresaris
o professionals els que tingueren esta condició d’a-
cord amb les disposicions pròpies de l’Impost sobre
el Valor Afegit, inclús quan desenrotllen la seua
activitat fora del territori d’aplicació d’este impost.»

«Tres.
1. Reglamentàriament es regularà el contingut,

la forma i els terminis per a la presentació d’estes
declaracions censals.

2. La declaració censal d’alta en el cens d’o-
bligats tributaris contindrà, almenys, la informació
següent:

El nom i cognoms o raó social del declarant.
El seu número d’identificació fiscal si es tracta

d’una persona física que el tinga atribuït. Si es tracta
de persones jurídiques o entitats de l’article 33 de
la Llei General Tributària, la declaració d’alta servirà
per a so�icitar este número, per a la qual cosa
hauran d’aportar la documentació que s’establisca
reglamentàriament i completar la resta de la infor-
mació que s’assenyala en este apartat. D’igual for-
ma procediran les persones físiques sense número
d’identificació fiscal que resulten obligades a la pre-
sentació de la declaració censal d’alta, perquè
vagen a realitzar activitats econòmiques o vagen
a satisfer rendiments subjectes a retenció.

El seu domicili fiscal, i el seu domicili social, quan
siga distint d’aquell.

La relació d’establiments i locals en què haja
de realitzar activitats econòmiques, amb identifi-
cació de la Comunitat Autònoma, província, muni-
cipi, i direcció completa de cada un d’ells.

La classificació de les activitats econòmiques
que haja de realitzar segons la codificació d’acti-
vitats establida a l’efecte de l’Impost sobre Acti-
vitats Econòmiques.

L’àmbit territorial en què haja de realitzar les
seues activitats econòmiques, distingint si es tracta
d’àmbit nacional, de la Unió Europea o internacio-
nal. A estos efectes, el contribuent que haja d’o-
perar en la Unió Europea so�icitarà la seua alta
en el cens d’operadors intracomunitaris en els ter-
mes que es definisquen reglamentàriament.

La seua condició de persona o entitat resident
o no resident. En este últim cas, s’especificarà si
compta o no amb establiments permanents, iden-
tificant-se tots ells, amb independència que estos
hagen de donar-se d’alta individualment. Si es trac-
ta d’un establiment permanent, en la declaració
d’alta s’identificarà la persona o entitat no resident
de la qual depenga, així com la resta dels esta-
bliments permanents de la referida persona o enti-
tat que s’hagen donat d’alta en el Cens d’Obligats
Tributaris.

El seu règim de tributació en l’Impost sobre
Societats, en l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques o en l’Impost sobre la Renda de

no Residents, segons corresponga, amb menció
expressa dels règims i les modalitats de tributació
que li resulten d’aplicació i els pagaments a compte
que li incumbisquen.

El seu règim de tributació en l’Impost sobre el
Valor Afegit, amb referència a les obligacions periò-
diques derivades d’este impost que li correspon-
guen i el termini previst per a l’inici de l’activitat,
distingint el que es preveu per a l’inici de les adqui-
sicions i importacions de béns i servicis del que
es preveu per a les entregues de béns i prestacions
de servicis que constituïxen l’objecte de la seua
activitat, en el cas que l’un i l’altre siguen diferents.

El seu règim de tributació en els imposts que
es determinen reglamentàriament.

En el cas que es tracte d’entitats en constitució,
la declaració d’alta contindrà, almenys, les dades
identificadores i el domicili complet de les persones
o entitats que promoguen la seua constitució.

3. La declaració censal de modificació contin-
drà qualsevol variació que afecte les dades con-
signades en la declaració d’alta o en qualsevol altra
declaració de modificació anterior, en els termes
que s’establisquen reglamentàriament.

4. La declaració censal de baixa es presentarà
quan es produïsca el cessament efectiu en totes
les activitats a què es referix este article, d’acord
amb el que es dispose reglamentàriament.

5. L’Administració tributària portarà conjunta-
ment amb el Cens d’Obligats Tributaris un Cens
d’Operadors Intracomunitaris en el qual es donaran
d’alta els subjectes passius de l’Impost sobre el
Valor Afegit que realitzen entregues i adquisicions
intracomunitàries de béns, així com determinades
prestacions de servicis en els termes que s’esta-
blisquen reglamentàriament.

6. Les persones o Entitats a què es referix l’a-
partat u d’este article podran resultar exonerades
reglamentàriament de presentar altres declaracions
de contingut o finalitat censal establides per les
normes pròpies de cada tribut.

7. Les societats en constitució que presenten
el document únic electrònic per a realitzar telemà-
ticament els seus tràmits de constitució, d’acord
amb el que preveu la Llei de la Societat Limitada
Nova Empresa, quedaran exonerades de l’obligació
de presentar la declaració censal d’alta, sense perjuí
de la presentació posterior de les declaracions de
modificació que corresponguen en la mesura que
varie o haja d’ampliar-se la informació i circums-
tàncies contingudes en este document únic elec-
trònic.»

TÍTOL II

Dels assumptes socials

CAPÍTOL I

Normes laborals

Article 39. Relació laboral de caràcter especial dels
menors internats.

Es considerarà relació laboral de caràcter especial
la dels menors inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei
Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la res-
ponsabilitat penal dels menors, sotmesos a l’execució
de mesures d’internament.

Respecte a la relació laboral de caràcter especial a
què es referix la present disposició, tindrà la consideració
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d’ocupador l’entitat pública corresponent o la persona
física o jurídica amb la qual tinga establit l’oportú concert,
sense perjuí de la responsabilitat solidària de l’entitat
pública respecte dels incompliments en matèria salarial
i de Seguretat Social.

S’autoritza el Govern per a establir un marc de pro-
tecció de Seguretat Social per als menors a què es referix
la present disposició, que tinga en compte les especials
característiques i necessitats del co�ectiu.

CAPÍTOL II

Seguretat Social

SECCIÓ 1a. NORMES GENERALS DE LA SEGURETAT SOCIAL

Article 40. Modificació del text refós de la Llei General
de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret legis-
latiu 1/1994, de 20 de juny.

Es modifiquen els següents preceptes del text refós
de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel
Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

U. S’afigen dos paràgrafs, tercer i quart, a l’apartat 1
de l’article 109 del text refós de la Llei General de la
Seguretat Social, amb el següent contingut:

«Les percepcions corresponents a vacacions
anuals meritades i no disfrutades i que siguen retri-
buïdes a la finalització de la relació laboral seran
objecte de liquidació i cotització complementària
a la del mes de l’extinció del contracte. La liquidació
i cotització complementària comprendran els dies
de duració de les vacacions, encara que afecten
també el següent mes natural o s’inicie una nova
relació laboral durant estos, sense cap prorrateig
i amb aplicació, si és el cas, del límit màxim de
cotització corresponent al mes o mesos que resul-
ten afectats.

No obstant l’establit en el paràgraf anterior, seran
aplicables les normes generals de cotització en els
termes que reglamentàriament es determinen
quan, per mitjà de llei o en execució d’esta, s’es-
tablisca que la remuneració del treballador ha d’in-
cloure, conjuntament amb el salari, la part propor-
cional corresponent a les vacacions meritades.»

Dos. Es modifica l’apartat 1 de l’article 112 bis) del
text refós de la Llei General de la Seguretat Social, apro-
vada pel Reial Decret legislatiu 1/1994, que queda
redactat com seguix:

«1. Els empresaris i treballadors quedaran
exempts de cotitzar a la Seguretat Social per con-
tingències comunes, excepte per incapacitat tem-
poral derivada d’estes, respecte d’aquells treballa-
dors per compte alié amb contractes de treball de
caràcter indefinit, així com dels socis treballadors
o de treball de les cooperatives, en els quals con-
córreguen les circumstàncies de tindre complits
seixanta-cinc o més anys d’edat i acreditar tren-
ta-cinc o més anys de cotització efectiva a la Segu-
retat Social, sense que es compute a este efecte
les parts proporcionals de pagues extraordinàries.»

Tres. Modificació de la rúbrica i de l’apartat 1 de
la disposició addicional trenta de la Llei General de la
Seguretat Social, aprovada pel Reial Decret legislatiu
1/1994, de 20 de juny.

Es modifica la rúbrica de la disposició addicional tren-
ta de la Llei General de la Seguretat Social, amb la deno-
minació següent:

«Bonificacions de quotes a la Seguretat Social
i d’aportacions de recaptació conjunta en deter-
minades relacions laborals de caràcter especial.»

S’introduïx un nou paràgraf situat a continuació del
que figura en segon lloc en l’apartat 1 de la disposició
addicional trenta de la Llei General de la Seguretat Social
amb la redacció següent:

«Les parts de la relació laboral de caràcter espe-
cial dels menors inclosos en l’àmbit d’aplicació de
la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, regu-
ladora de la responsabilitat penal dels menors,
podran beneficiar-se de les bonificacions a què es
referixen els dos paràgrafs anteriors.»

Quatre. S’agrega una nova disposició addicional, la
trenta-quatre, al text refós de la Llei General de la Segu-
retat Social, amb el tenor següent:

«Disposició addicional trenta-quatre. Extensió de
l’acció protectora per contingències professio-
nals als treballadors inclosos en el Règim espe-
cial de la Seguretat Social de treballadors per
compte propi o autònoms.

1. Els treballadors per compte propi inclosos
en el Règim especial de la Seguretat Social de tre-
balladors per compte propi o autònoms podran
millorar voluntàriament l’àmbit de l’acció protectora
que este Règim els dispensa, incorporant la corres-
ponent a les contingències d’accidents de treball
i malalties professionals, sempre que els interes-
sats, prèviament o simultàniament, hagen optat per
incloure, dins d’este àmbit, la prestació econòmica
per incapacitat temporal. La millora de l’acció pro-
tectora assenyalada determinarà l’obligació d’efec-
tuar les corresponents cotitzacions, en els termes
prevists en l’apartat 2.

S’entendrà com a accident de treball del treba-
llador autònom l’ocorregut com a conseqüència
directa i immediata del treball que realitza pel seu
propi compte i que determina la seua inclusió en
el camp d’aplicació d’este Règim Especial. S’en-
tendrà, a idèntics efectes, per malaltia professional
la contreta a conseqüència del treball executat per
compte propi, que estiga provocada per l’acció dels
elements i substàncies i en les activitats que s’es-
pecifiquen en la llista de malalties professionals
amb les relacions de les principals activitats capa-
ces de produir-les, annexa al Reial Decret
1995/1978, de 12 de maig, pel qual s’aprova el
quadro de malalties professionals en el Sistema
de Seguretat Social.

Per les contingències indicades, es reconeixeran
les prestacions que, per estes, es concedixen als
treballadors inclosos en el Règim general, en les
condicions que reglamentàriament s’establisquen.

2. Per a la cotització per les contingències d’ac-
cidents de treball i malalties professionals s’apli-
caran els epígrafs específics i els percentatges que
es determinen per a la seua inclusió en la tarifa
de primes, aprovada pel Reial Decret 2930/1979,
de 29 de desembre. Els percentatges s’aplicaran
sobre la base de cotització triada per l’interessat.

A tals efectes, el Ministeri de Treball i Assumptes
Socials aprovarà la corresponent classificació dels
treballadors autònoms per activitats econòmiques
i epígrafs aplicables per a la seua inclusió en este
Reial Decret.
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3. La cobertura de les contingències professio-
nals dels treballadors per compte propi o autònoms
es durà a terme amb la mateixa Entitat, gestora
o co�aboradora, amb la qual s’haja formalitzat la
cobertura de la incapacitat temporal.»

SECCIÓ 2a. NORMES RELATIVES ALS RÈGIMS ESPECIALS
DE LA SEGURETAT SOCIAL

Article 41. Modificació del text refós de les Lleis
116/1969, de 30 de desembre, i 24/1972, de 21
de juny, pel qual es regula el Règim especial de la
Seguretat Social dels treballadors del mar, aprovat
pel Decret 2864/1974, de 30 d’agost.

Es modifiquen els següents preceptes del text refós
de les Lleis 116/1969, de 30 de desembre, i 24/1972,
de 21 de juny, pel qual es regula el Règim especial
de la Seguretat Social dels treballadors del mar, aprovat
pel Decret 2864/1974, de 30 d’agost.

U. S’afigen dos nous paràgrafs a l’apartat 2 de l’ar-
ticle 36 del text refós, en els termes que a continuació
s’exposen:

«Els treballadors per compte propi que tinguen
55 o més anys percebran, en les condicions que
s’establisquen reglamentàriament, la prestació eco-
nòmica d’incapacitat permanent total per a la pro-
fessió habitual, incrementada en el percentatge
que, al seu torn, es fixe reglamentàriament.

Serà requisit per al reconeixement de l’increment
a què es referix el paràgraf anterior que el pen-
sionista no exercisca una activitat retribuïda, per
compte alié o propi, ni posseïsca la titularitat d’una
explotació maritimopesquera o agrària o d’un esta-
bliment mercantil o industrial, com a propietari,
arrendatari, usufructuari o un altre concepte anà-
leg.»

Dos. S’afig un paràgraf c) a l’apartat 1 de l’article 41
del text refós en els termes següents:

«c) Els treballadors per compte propi que tin-
guen 55 o més anys percebran la prestació eco-
nòmica d’incapacitat permanent total per a la pro-
fessió habitual, amb l’increment a què es referix
l’apartat 2 de l’article 36, en els termes i condicions
establits en este.»

Tres. L’increment de la pensió d’incapacitat perma-
nent total per a la professió habitual, establit en els arti-
cles 36.2 i 41.1.c) del text refós de les Lleis 116/1969,
de 30 de desembre, i 24/1972, de 21 de juny, pel qual
es regula el Règim especial de la Seguretat Social dels
treballadors del mar, aprovat per Decret 2864/1974,
de 30 d’agost, únicament s’aplicarà a les situacions d’in-
capacitat permanent que es causen a partir de l’entrada
en vigor de la present disposició.

Article 42. Modificació del text refós de les Lleis
38/1966, de 31 de maig, i 41/1970, de 22 de
desembre, per les quals s’establix i es regula el Règim
especial agrari de la Seguretat Social, aprovat pel
Decret 2123/1971, de 23 de juliol.

Es modifiquen els següents preceptes del text refós
de les Lleis 38/1966, de 31 de maig i 41/1970, de
22 de desembre, per les quals s’establix i regula el Règim
especial agrari de la Seguretat Social, aprovat pel Decret
2123/1971, de 23 de juliol.

U. S’afigen dos nous paràgrafs, el segon i el tercer,
a l’apartat 1 de l’article 27 del text refós, en els termes
que a continuació s’exposen:

«Els treballadors que tinguen 55 o més anys per-
cebran, en les condicions que s’establisquen regla-
mentàriament, la prestació econòmica d’incapaci-
tat permanent total per a la professió habitual, incre-
mentada en el percentatge que, al seu torn, es fixe
reglamentàriament.

Serà requisit per al reconeixement de l’increment
a què es referix el paràgraf anterior que el pen-
sionista no exercisca una activitat retribuïda, per
compte alié o per compte propi, ni posseïsca la
titularitat d’una explotació agrària o maritimopes-
quera o d’un establiment mercantil o industrial, com
a propietari, arrendatari, usufructuari o un altre con-
cepte anàleg.»

Dos. S’afig un nou paràgraf, el segon, a l’apartat 2
de l’article 31 del text refós, en els termes següents:

«Els treballadors que tinguen 55 o més anys per-
cebran la prestació econòmica d’incapacitat per-
manent total per a la professió habitual, amb l’in-
crement a què es referix l’apartat 1 de l’article 27,
en els termes i les condicions establits en este.»

Tres. L’increment de la pensió d’incapacitat perma-
nent total per a la professió habitual, establit en els arti-
cles 27.1 i 31.2 del text refós de les Lleis 38/1966,
de 31 de maig, i 41/1970, de 22 de desembre, per
les quals s’establix i es regula el Règim especial agrari
de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret
2123/1971, de 23 de juliol, únicament s’aplicarà a les
situacions d’incapacitat permanent que es causen a par-
tir de l’entrada en vigor de la present disposició.

Article 43. Modificació del text refós de les disposicions
legals vigents sobre el règim especial de Seguretat
Social del personal al servici de l’Administració de
Justícia, aprovat pel Reial Decret legislatiu 3/2000,
de 23 de juny.

Es modifiquen els següents preceptes del text refós
de les disposicions legals vigents sobre el règim especial
de Seguretat Social del personal al servici de l’Admi-
nistració de Justícia, aprovat pel Reial Decret legislatiu
3/2000, de 23 de juny:

U. S’afig un nou apartat, el 5, a l’article 10, del Reial
Decret legislatiu 3/2000, amb la redacció següent:

«5. L’obligació de pagament de les cotitzacions
a la Mutualitat prescriurà als quatre anys comp-
tadors desde la data en què preceptivament hague-
ren de ser ingressades. La prescripció quedarà
interrompuda per les causes ordinàries i, en tot cas,
per qualsevol actuació administrativa realitzada
amb coneixement formal de l’obligat al pagament
de la cotització conduent a la liquidació o recaptació
del deute i, especialment, pel requeriment al deu-
tor.»

Dos. Es modifica l’apartat 2 de l’article 25 del Reial
Decret legislatiu 3/2000, que passarà a tindre la redac-
ció següent:

«2. Els actes administratius i les resolucions
dels òrgans de govern, administració i represen-
tació de la Mutualitat General Judicial seran impug-
nables d’acord amb el que preveu la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Admi-
nistracions Públiques i del Procediment Adminis-
tratiu Comú, en la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Or-
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ganització i Funcionament de l’Administració Gene-
ral de l’Estat i en l’article 82 de la Llei 50/1998,
de 30 de desembre, de Mesures fiscals, adminis-
tratives i de l’orde social.»

Tres. S’afig una nova disposició addicional, la quinta,
amb la redacció següent:

«Disposició addicional quinta. Reintegrament de
prestacions indegudes i termini per a la seua
prescripció.

1. Els mutualistes i les altres persones que
hagen percebut indegudament prestacions de la
Mutualitat General Judicial estaran obligats a rein-
tegrar el seu import.

2. Els que per acció o omissió hagen contribuït
a fer possible la percepció indeguda d’una prestació
respondran subsidiàriament amb els perceptors,
excepte bona fe provada, de l’obligació de rein-
tegrar que s’establix en l’apartat anterior.

3. L’obligació de reintegrament de l’import de
les prestacions indegudes percebudes prescriurà
als quatre anys, comptats a partir de la data del
seu cobrament, o des que va ser possible exercitar
l’acció per a exigir la seua devolució, amb inde-
pendència de la causa que va originar la percepció
indeguda, inclosos els supòsits de revisió de les
prestacions per error imputable a la Mutualitat.»

Article 44. Infraccions i sancions en l’àmbit dels Règims
especials de Seguretat Social dels Funcionaris Civils
de l’Estat, de les Forces Armades i del personal al
servici de l’Administració de Justícia.

U. La competència per a sancionar les infraccions
comeses en l’àmbit del Règim especial de la Seguretat
Social dels Funcionaris Civils de l’Estat, del Règim Espe-
cial de la Seguretat Social de les Forces Armades, i del
Règim Especial de la Seguretat Social del personal al
servici de l’Administració de Justícia correspondrà, res-
pectivament, al ministre d’Administracions Públiques, al
ministre de Defensa, i al ministre de Justícia, així com
als òrgans de les citades Mutualitats que es designen
reglamentàriament.

Dos. S’autoritza el Govern perquè, en el termini d’un
any a partir de l’entrada en vigor de la present llei, aprove
els preceptius Reials Decrets, en els quals, a més de
designar els òrgans específics que tinguen atribuïda la
competència sancionadora, de conformitat amb el que
establix l’apartat anterior, determinen les infraccions i
les sancions que han de regir en l’àmbit del Mutualisme
Administratiu, que seran les que estan establides en el
text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’orde
social, aprovada pel Reial Decret legislatiu 5/2000, de
4 d’agost.

Article 45. Modificació del text refós de la Llei sobre
Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l’Estat,
aprovat pel Reial Decret legislatiu 4/2000, de 23
de juny.

Es modifiquen els següents preceptes del text refós
de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils
de l’Estat, aprovat pel Reial Decret legislatiu 4/2000,
de 23 de juny:

U. S’afig un nou apartat, el 7, a l’article 10, del text
refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris
Civils de l’Estat, amb la redacció següent:

«7. Els mutualistes obligats a cotitzar tindran
dret a la devolució total o parcial de les quotes

o a l’excés d’estes, ingressades indegudament. El
termini per a exercitar este dret serà de quatre anys
a partir de la data en què s’hagueren fet efectives.
Formarà part de la cotització que s’ha de tornar
els recàrrecs, interessos i costes que s’hagueren
satisfet quan l’ingrés indegut s’haguera realitzat per
via de constrenyiment, així com l’interés legal apli-
cat, si és el cas, a les quantitats ingressades.»

Dos. L’apartat 3 de la disposició addicional octava
del text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Fun-
cionaris Civils de l’Estat, tindrà la redacció següent:

«3. A fi de facilitar la gestió del control del
co�ectiu de MUFACE, per mitjà de la comprovació
de la concordança de les seues dades amb els
corresponents del Registre Central de Personal,
este remetrà mensualment les inscripcions i ano-
tacions que hi ha en el referit Registre en relació
amb els actes de presa de possessió, canvi de situa-
cions administratives, pèrdua de la condició de fun-
cionari o jubilació. Igualment, facilitarà la informació
d’esta naturalesa que, segons la normativa de coor-
dinació amb els Registres de la resta d’Adminis-
tracions Públiques, reba d’estes.»

Tres. L’actual apartat 3 de la disposició addicional
octava del text refós de la Llei sobre Seguretat Social
dels Funcionaris Civils de l’Estat, passa a denominar-se
apartat 4.

Article 46. Subministrament d’informació a la Mutua-
litat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFA-
CE), a l’Institut Social de les Forces Armades (ISFAS)
i a la Mutualitat General Judicial (MUGEJU).

U. A fi de mantindre actualitzats els registres dels
seus respectius co�ectius, les Comunitats Autònomes
informaran mensualment la Mutualitat General de Fun-
cionaris Civils de l’Estat (MUFACE), l’Institut Social de
les Forces Armades (ISFAS) i la Mutualitat General Judi-
cial (MUGEJU) de la situació dels seus funcionaris inclo-
sos en el camp d’aplicació del Mutualisme Administratiu,
gestionat per cada una d’elles.

Dos. Amb la mateixa periodicitat, les Comunitats
Autònomes i les Mutualitats més amunt mencionades
intercanviaran la informació corresponent als co�ectius
que, en virtut dels concerts subscrits a l’efecte amb ins-
titucions de la Seguretat Social, reben assistència sani-
tària a través dels Servicis de Salut de cada Comunitat
Autònoma.

Les dades que es proporcionen en virtut del que dis-
posa el present article, seran objecte de les mesures
de seguretat previstes en la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter
Personal, i les seues normes de desplegament.

CAPÍTOL III

Altres normes en matèria social

Article 47. Programa de foment de l’ocupació per a
l’any 2003.

U. Àmbit d’aplicació.

1. Podran acollir-se a les bonificacions establides
per al programa de foment d’ocupació:

1.1 Les empreses que contracten indefinidament,
inclosa la contractació de treballadors fixos discontinus
i d’acord amb els requisits i les condicions que s’as-
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senyalen en esta norma, treballadors desocupats, inscrits
en l’oficina d’ocupació i inclosos en alguns dels co�ectius
següents:

a) Dones desocupades, entre setze i quaranta-cinc
anys.

b) Dones desocupades, quan es contracten per a
prestar servicis en professions o ocupacions amb menor
índex d’ocupació femenina.

c) Desocupats inscrits ininterrompudament en l’o-
ficina d’ocupació durant sis o més mesos.

d) Desocupats majors de quaranta-cinc anys i fins
a cinquanta-cinc.

e) Desocupats majors de cinquanta-cinc anys i fins
a seixanta-cinc.

f) Desocupats perceptors de prestacions o subsidis
per desocupació, als quals els falte un any o més de
percepció en el moment de la contractació.

g) Desocupats perceptors del subsidi per desocu-
pació a favor dels treballadors inclosos en el Règim espe-
cial agrari de la Seguretat Social.

h) Desocupats admesos en el programa que preveu
l’ajuda específica denominada renda activa d’inserció.

i) Dones desocupades inscrites en l’oficina d’ocu-
pació que siguen contractades en els vint-i-quatre mesos
següents a la data del part.

1.2 Els treballadors inclosos en el camp d’aplicació
del Règim especial de la Seguretat Social de treballadors
autònoms, donats d’alta en este almenys des de l’1 de
gener del 2002, que contracten indefinidament, inclosa
la contractació de treballadors fixos discontinus, treba-
lladors desocupats inscrits en l’oficina d’ocupació, inclo-
sos en alguns dels co�ectius de l’apartat anterior.

1.3 Les empreses i les entitats sense ànim de lucre
que contracten, indefinidament, inclosa la contractació
de treballadors fixos discontinus, o temporalment, tre-
balladors desocupats en situació d’exclusió social,
podran acollir-se a les bonificacions previstes en esta
norma en els termes que s’hi indiquen. La situació d’ex-
clusió social serà acreditada pels servicis socials com-
petents i queda determinada per la pertinença a algun
dels següents co�ectius:

a) Perceptors de rendes mínimes d’inserció, o qual-
sevol altra prestació d’igual o similar naturalesa, segons
la denominació adoptada en cada Comunitat Autònoma.

b) Persones que no puguen accedir a les prestacions
a què fa referència el paràgraf anterior, per alguna de
les causes següents:

Falta de període exigit de residència o empadrona-
ment, o per a la constitució de la unitat perceptora.

Haver esgotat el període màxim de percepció legal-
ment establit.

c) Jóvens majors de díhuit anys i menors de trenta,
procedents d’institucions de protecció de menors.

d) Persones amb problemes de drogoaddicció o
alcoholisme que es troben en processos de rehabilitació
o reinserció social.

e) Interns de centres penitenciaris la situació peni-
tenciària dels quals els permeta accedir a una ocupació,
així com els que es troben en llibertat condicional i
exreclusos.

f) Menors interns inclosos en l’àmbit d’aplicació de
la Llei Orgànica 5/2002, de 12 de gener, reguladora
de la responsabilitat penal dels menors, la situació dels
quals permeta que puguen accedir a una ocupació, així
com els que es troben en situació de llibertat vigilada
i els exinterns.

1.4 Les cooperatives o societats laborals a què s’in-
corporen desocupats inclosos en algun dels co�ectius

establits en els apartats 1.1 i 1.3 d’este número u, com
a socis treballadors o de treball, amb caràcter indefinit
i sempre que l’entitat haja optat per un règim de Segu-
retat Social propi de treballadors per compte alié.

1.5 Els ocupadors als quals es referixen els apartats
1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 que contracten o incorporen inde-
finidament, inclosa la contractació de treballadors fixos
discontinus, o temporalment, persones que tinguen acre-
ditada per l’Administració competent la condició de víc-
tima de violència domèstica per part d’algun membre
de la unitat familiar de convivència.

2. Igualment s’incentivarà, en els termes prevists
en esta norma, la transformació en indefinits, inclosa
la modalitat de fix discontinu, dels contractes de duració
determinada o temporals, realitzats amb anterioritat a
l’1 de gener del 2003. A més, s’incentivarà la trans-
formació en indefinits dels contractes formatius, de relleu
i de substitució per anticipació de l’edat de jubilació,
siga quina siga la data de la seua realització.

3. Així mateix, els contractes de treball de caràcter
indefinit, subscrits amb treballadors de seixanta o més
anys i amb una antiguitat en l’empresa de cinc o més
anys donaran dret a les bonificacions previstes en este
article.

Les cooperatives tindran dret a les citades bonifica-
cions respecte als seus socis treballadors o de treball,
amb vincle de caràcter indefinit, majors de seixanta anys
i amb l’antiguitat establida en el paràgraf anterior, sem-
pre que l’entitat haja optat per un règim de Seguretat
Social propi de treballadors per compte alié.

Dos. Requisits dels beneficiaris.

Els beneficiaris de les ajudes previstes en esta norma
hauran de reunir els requisits següents:

a) Estar al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social tant en
la data de la concessió de les bonificacions com durant
la percepció d’estes. La falta d’ingrés en termini regla-
mentari d’estes obligacions donarà lloc a la pèrdua auto-
màtica de les bonificacions regulades en el present pro-
grama, respecte de les quotes corresponents a períodes
no ingressats en este termini.

b) No haver sigut exclosos de l’accés als beneficis
derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació per
la comissió d’infraccions molt greus no prescrites, tot
això de conformitat amb el que preveu l’article 46.2 de
la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Orde Social, text
refós aprovat pel Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4
d’agost.

Tres. Incentius.

1. Els contractes indefinits inicials, inclosos els fixos
discontinus, a temps complet o parcial, realitzats durant
l’any 2003, donaran dret, a partir de la data de la con-
tractació, a les següents bonificacions de la quota empre-
sarial a la Seguretat Social per contingències comunes:

a) Contractació de dones desocupades entre setze
i quaranta-cinc anys: 25 per 100 durant el període dels
vint-i-quatre mesos següents a l’inici de la vigència del
contracte.

b) Contractació de dones per a prestar servicis en
professions i ocupacions establides en l’Orde Ministerial
de 16 de setembre de 1998, per al foment de l’ocupació
estable de dones en les professions i ocupacions amb
menor índex d’ocupació femenina, que reunisquen a
més, el requisit d’estar inscrites ininterrompudament en
l’oficina d’ocupació, per un període mínim de sis mesos,
o bé que siguen majors de quaranta-cinc anys: 70 per
100 durant el primer any de vigència del contracte; 60
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per 100 durant el segon any de vigència d’este. Si no
reuniren algun dels anteriors requisits addicionals, la
bonificació serà del 35 per 100 durant el període dels
vint-i-quatre mesos següents a l’inici de la vigència del
contracte.

c) Contractacions de desocupats inscrits ininterrom-
pudament en l’oficina d’ocupació durant un període
mínim de sis mesos: 20 per 100 durant el període dels
vint-i-quatre mesos següents a l’inici de la vigència del
contracte.

d) Contractacions de desocupats majors de quaran-
ta-cinc anys i fins als cinquanta-cinc: 50 per 100 durant
el primer any de vigència del contracte; 45 per 100
durant la resta de la vigència d’este.

e) Contractacions de desocupats majors de cinquan-
ta-cinc i fins als seixanta-cinc anys: 55 per 100 durant
el primer any de vigència del contracte; 50 per 100
durant la resta de la vigència d’este.

f) Contractacions de perceptors de prestacions o
subsidis per desocupació, als quals els falte un any o
més de percepció en el moment de la contractació: 50
per 100 durant el primer any de vigència del contracte;
45 per 100 durant el segon any de vigència d’este.

g) Contractacions de desocupats perceptors del
subsidi de desocupació a favor dels treballadors inclosos
en el Règim especial agrari de la Seguretat Social: 90
per 100 durant el primer any de vigència del contracte;
85 per 100 durant el segon any de vigència d’este.

h) Contractació de desocupats admesos en el pro-
grama que preveu l’ajuda específica denominada renda
activa d’inserció: 65 per 100 durant vint-i-quatre mesos
següents a l’inici de la vigència del contracte; 45 per
100 durant la resta de vigència d’este en el cas de tre-
balladors majors de quaranta-cinc anys i fins als cin-
quanta-cinc; o 50 per 100 durant la resta de vigència
d’este en el cas de treballadors majors de cinquanta-cinc
anys i fins als seixanta-cinc.

i) Contractació de dones desocupades inscrites en
l’oficina d’ocupació que siguen contractades en els vint-i-
quatre mesos següents a la data de part: 100 per 100
durant els dotze mesos següents a l’inici de la vigència
del contracte.

2. La contractació indefinida a temps complet o par-
cial, inclosa la contractació de treballadors fixos discon-
tinus, que realitze un treballador autònom dels referits
en l’apartat 1.2 del número u amb un treballador des-
ocupat donarà lloc a l’aplicació de les bonificacions en
la quota empresarial a la Seguretat Social per contin-
gències comunes previstes en el número 1 d’este apartat,
amb un increment de cinc punts respecte d’allò previst
per a cada cas, excepte en el supòsit de l’apartat i).

3. La incorporació a les cooperatives o societats
laborals com a socis treballadors o de treball, amb caràc-
ter indefinit i enquadrats en un règim per compte alié
de Seguretat Social que es produïsquen fins al 31 de
desembre del 2003, donaran dret a partir de la data
d’incorporació a les bonificacions de la quota empresarial
a la Seguretat Social per contingències comunes esta-
blides en els apartats 1, 5, 6, 7 i 8 del número tres
d’este article, segons el que corresponga en cada cas.

4. Quan les contractacions inicials previstes en els
paràgrafs c), d), e), f) i h) de l’apartat 1 i en els apartats
2, 3, 5 i 6 d’este número es realitzen a temps complet
amb dones desocupades, les bonificacions de quotes
s’incrementaran en deu punts.

5. Les empreses i entitats que contracten indefini-
dament, inclosa la contractació de treballadors fixos dis-
continus, o temporalment, bé per mitjà de contractacions
a temps complet o parcial, treballadors desocupats en
situació d’exclusió social, en els termes de l’apartat 1.3
del número Primer, podran aplicar una bonificació en

la quota empresarial a la Seguretat Social per contin-
gències comunes del 65 per 100, durant un màxim de
vint-i-quatre mesos. Quan un mateix treballador realitze
distints contractes de treball, ja siga amb una mateixa
empresa o entitat, o amb una altra distinta, amb solució
de continuïtat o sense, s’aplicarà igualment el màxim
de vint-i-quatre mesos des de la data inicial del primer
contracte.

6. Els ocupadors a què es referixen els apartats 1.1,
1.2, 1.3 i 1.4 del número u que contracten o incorporen
indefinidament, inclosa la contractació de treballadors
fixos discontinus, o temporalment, persones que tinguen
acreditada per l’Administració competent la condició de
víctima de violència domèstica per part d’algun membre
de la unitat familiar de convivència, podran aplicar una
bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social
per contingències comunes del 65 per 100, durant un
màxim de vint-i-quatre mesos. Quan un mateix treba-
llador realitze distints contractes de treball, ja siga amb
un mateix ocupador o amb un altre distint, amb solució
de continuïtat o sense, s’aplicarà igualment el màxim
de vint-i-quatre mesos des de la data inicial del primer
contracte.

7. Les transformacions en indefinits, incloses les
que s’acorden a la modalitat de fix discontinu que es
realitzen fins al 31 de desembre del 2003, dels con-
tractes de duració determinada o temporals realitzats
a temps complet o parcial amb anterioritat a l’1 de gener
del 2003, així com la dels contractes formatius, de relleu
i de substitució per anticipació de l’edat de jubilació con-
certats, d’acord amb el que disposa la seua normativa
reguladora, a temps complet o parcial, siga quina siga
la data de la seua realització, donaran lloc a una boni-
ficació del 25 per 100 durant el període dels vint-i-quatre
mesos següents a l’inici de la vigència del nou contracte.

Donaran dret a la mateixa bonificació les transfor-
macions de contractes de pràctiques i de relleu fets ini-
cialment a temps parcial, en indefinits a temps parcial.
En este supòsit la jornada del nou contracte indefinit
serà com a mínim igual a la del contracte de pràctiques
o de relleu que es transforma.

8. Els contractes de treball de caràcter indefinit que
estiguen subscrits amb treballadors de seixanta o més
anys i amb una antiguitat en l’empresa de cinc o més
anys, donaran dret durant el 2003 a una bonificació
sobre les quotes corresponents a l’aportació empresarial
en la cotització a la Seguretat Social per contingències
comunes, excepte per incapacitat temporal derivada
d’estes, de la quantia següent:

50 per 100 per als que reunisquen els requisits per
primera vegada en el 2003.

60 per 100 per als que ja reunien els requisits en
l’exercici anterior.

Estos percentatges s’incrementaran en un 10 per 100
en cada exercici fins a arribar a un màxim del 100
per 100.

Si en complir seixanta anys d’edat el treballador no
tinguera una antiguitat en l’empresa de cinc anys, la
bonificació a què es referix el paràgraf anterior seria
aplicable a partir de la data en la qual s’arribe a la citada
antiguitat.

Les mateixes bonificacions s’aplicaran en el cas de
cooperatives respecte als seus socis treballadors o de
treball, amb vincle de caràcter indefinit, majors de seixan-
ta anys i amb l’antiguitat establida en el paràgraf primer
d’este apartat, sempre que l’entitat haja optat per un
règim de Seguretat Social propi de treballadors per
compte alié.

9. Els contractes de treball acollits al present pro-
grama de foment de l’ocupació estable es formalitzaran
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en el model oficial que dispose l’Institut Nacional d’O-
cupació, excepte en el supòsit de contractes indefinits
ja existents, als quals es referix el número 3 de l’apartat
primer.

Quatre. Concurrència de bonificacions.

En el supòsit en què la contractació indefinida d’un
treballador desocupat o la seua incorporació com a soci
treballador o soci de treball a una cooperativa o societat
laboral feta en virtut d’este programa de foment d’o-
cupació, puga donar lloc simultàniament a la seua inclu-
sió en més d’un dels supòsits per als quals estan previstes
bonificacions, només serà possible aplicar-les respecte
d’un d’ells, corresponent l’opció al beneficiari de les
deduccions previstes en esta norma.

No obstant l’assenyalat en el paràgraf anterior, les
bonificacions en les cotitzacions previstes per als con-
tractes indefinits amb treballadors de seixanta o més
anys i amb una antiguitat en l’empresa de cinc o més
anys, seran compatibles amb les bonificacions establides
amb caràcter general en els Programes de Foment de
l’Ocupació i seran a càrrec de l’Institut Nacional d’O-
cupació, sense que en cap cas la suma de les boni-
ficacions aplicables puga superar el 100 per 100 sense
perjuí, si és el cas, del que disposa l’article 112 bis del
text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Cinc. Exclusions.

1. Les bonificacions previstes en este programa no
s’aplicaran en els supòsits següents:

a) Relacions laborals de caràcter especial previstes
en l’article 2 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors,
text refós aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/1995,
de 24 de març, o altres disposicions legals, amb l’ex-
cepció de la relació laboral de caràcter especial dels
penats en institucions penitenciàries i de la relació laboral
especial dels menors en centres d’internament, a les
quals es pot aplicar el règim de bonificacions establides
per als treballadors desocupats en situació d’exclusió
social.

b) Contractacions que afecten el cònjuge, ascen-
dents, descendents i la resta de parents, per consan-
guinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, de
l’empresari o dels que ocupen càrrecs de direcció o que
siguen membres dels òrgans d’administració de les enti-
tats o de les empreses que revisten la forma jurídica
de societat, així com les que es produïsquen amb estos
últims.

c) Contractacions realitzades amb treballadors que
en els vint-i-quatre mesos anteriors a la data de la con-
tractació hagueren prestat servicis en la mateixa empre-
sa, grup d’empreses o entitat per mitjà d’un contracte
per temps indefinit.

El que disposa el paràgraf precedent serà també d’a-
plicació en el supòsit de vinculació laboral anterior del
treballador amb empreses a les quals el so�icitant dels
beneficis haja succeït en virtut del que establix l’article
44 del Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.

d) Treballadors que hagen finalitzat la seua relació
laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos
previs a la formalització del contracte.

e) Incorporacions de socis treballadors o de treball
a cooperatives o societats laborals quan hagen man-
tingut un vincle contractual previ amb les referides socie-
tats superior als dotze mesos.

2. Les empreses o entitats que hagen extingit o
extingisquen, per acomiadament declarat improcedent
o per acomiadament co�ectiu, contractes bonificats a
l’empara de la present norma i del Reial Decret Llei
9/1997, de 17 de maig, pel qual es regulen incentius
en matèria de Seguretat Social i de caràcter fiscal per

al foment i l’estabilitat en l’ocupació i de la Llei 64/1997,
de 26 de desembre; així com de la Llei 50/1998, de
30 de desembre; de la Llei 55/1999, de 29 de desembre;
de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de la Llei
12/2001, de 9 de juliol; de la Llei 24/2001, de 27
de desembre així com del Reial Decret Llei 16/2001,
de 27 de desembre i de la Llei 35/2002, de 12 de
juliol, quedaran excloses per un període de dotze mesos,
de les bonificacions previstes en la present disposició.
La citada exclusió afectarà un nombre de contractacions
igual al de les extingides.

El període d’exclusió es comptarà a partir de la decla-
ració d’improcedència de l’acomiadament o de l’extinció
derivada de l’acomiadament co�ectiu.

3. Les bonificacions dels contractes indefinits amb
treballadors de seixanta o més anys i amb una antiguitat
en l’empresa de cinc o més anys, no seran aplicables
a les aportacions empresarials relatives a treballadors
que presten els seus servicis en les Administracions
Públiques o en els Organismes públics regulats en el
Títol III de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització
i Funcionament de l’Administració General de l’Estat.

Sis. Incompatibilitats.
Les bonificacions ací previstes no podran, en con-

currència amb altres mesures de suport públic establides
per a la mateixa finalitat, superar el 60 per 100 del
cost salarial anual corresponent al contracte que es
bonifica.

Set. Finançament i control dels incentius.
1. Les bonificacions previstes per a la contractació

establides en la present norma, es finançaran a càrrec
de la corresponent partida pressupostària de l’Institut
Nacional d’Ocupació.

2. La Tresoreria General de la Seguretat Social faci-
litarà mensualment a l’Institut Nacional d’Ocupació, el
nombre de treballadors objecte de bonificacions de quo-
tes a la Seguretat Social, detallats per co�ectius, amb
les seues respectives bases de cotització i les deduccions
que s’apliquen com a conseqüència del que preveu la
present norma.

3. Amb la mateixa periodicitat, la Direcció General
de l’Institut Nacional d’Ocupació, facilitarà a la Direcció
General d’Inspecció de Treball i Seguretat Social la infor-
mació necessària sobre el nombre de contractes comu-
nicats objecte de bonificacions de quotes, detallats per
co�ectius, així com tota la informació relativa a les cotit-
zacions i deduccions aplicades a estos que siga neces-
sària, a l’efecte de facilitar a este centre directiu la pla-
nificació i programació de l’actuació inspectora que per-
meta vigilar l’adequada aplicació de les bonificacions pre-
vistes en esta norma pels subjectes beneficiaris d’esta.

Huit. Reintegrament dels beneficis.
1. En els supòsits d’obtenció de les bonificacions

sense reunir els requisits exigits, correspondrà la devo-
lució de les quantitats deixades d’ingressar per bonifi-
cació de quotes a la Seguretat Social amb el recàrrec
corresponent.

2. L’obligació de reintegrament establida en el parà-
graf anterior s’entén sense perjuí del que preveu la Llei
sobre Infraccions i Sancions en l’Orde Social, text refós
aprovat pel Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

Nou. Manteniment de bonificacions.
Es podran mantindre les bonificacions de les quotes

a la Seguretat Social que es disfrutaren per la contrac-
tació indefinida d’un treballador quan este haja extingit
voluntàriament un contracte, acollit a mesures previstes
en els Programes anuals de foment de l’ocupació d’a-
plicació a partir del 17 de maig de 1997, i siga contractat
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sense solució de continuïtat per mitjà d’un nou contracte
indefinit, a temps complet o parcial, inclosa la modalitat
de fix discontinu, per una altra empresa o entitat, dins
del mateix grup d’empreses.

En este cas, al nou contracte s’aplicaran les boni-
ficacions de les quotes a la Seguretat Social que respecte
del treballador disfrutara l’anterior ocupador, en la
mateixa quantia i pel temps que falte per a completar
el període total previst en el moment de la seua con-
tractació indefinida inicial.

Si el primer ocupador ha percebut alguna altra ajuda
de foment de l’ocupació per la mateixa contractació,
no estarà obligat a la seua devolució, ni tindrà dret a
una nova ajuda si és el cas pel nou contracte.

CAPÍTOL IV

Ajudes als afectats per delictes de terrorisme

Article 48. Modificació de la Llei 14/2000, de 29 de
desembre, de Mesures fiscals, administratives i de
l’orde social.

Es modifica la disposició addicional novena de la Llei
14/2000, de 29 de desembre, de Mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’orde social, en la redacció donada a
esta per l’article 44 de la Llei 24/2001, de 27 de desem-
bre, de Mesures fiscals, administratives i de l’orde social,
que queda amb la redacció següent:

«Disposició addicional novena. Àmbit d’aplicació
de la Llei 32/1999, de 8 d’octubre, de Solidaritat
amb les Víctimes del Terrorisme.
U. L’àmbit temporal d’aplicació de la Llei

32/1999 s’estén als fets prevists en la citada Llei,
succeïts entre l’1 de gener del 2003 i el 31 de
desembre del 2003, sense perjuí de les altres aju-
des que puguen correspondre per estos d’acord
amb l’ordenament jurídic.

Dos. Quan en virtut de sentència ferma es reco-
nega una indemnització en concepte de respon-
sabilitat civil per fets succeïts amb posterioritat al
10 d’octubre de 1999, superior a la quantitat global
percebuda pels conceptes prevists en la Llei
13/1996, de 30 de desembre, de Mesures fiscals,
administratives i de l’orde social, i en la Llei
32/1999, l’Administració General de l’Estat abo-
narà a l’interessat la diferència.

Tres. El termini per a so�icitar les ajudes pre-
vistes en la Llei 32/1999 per fets ocorreguts entre
l’1 de gener del 2003 i el 31 de desembre del
2003 serà d’un any comptat a partir de la data
en què s’hagen produït.»

Article 49. Modificació de la Llei 13/1996, de 30 de
desembre, de Mesures fiscals, administratives i de
l’orde social.

S’afig un nou apartat, el 14, a l’article 94 de la Llei
13/1996, de 30 de desembre, de Mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’orde social, modificat per l’article 43
de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, amb la redacció
següent:

«14. En supòsits de peremptòria necessitat
podran concedir-se bestretes a compte de les aju-
des extraordinàries, gastos d’assistència mèdica,
trasllats d’afectats i allotjaments provisionals, la
quantia de les quals no excedirà el 70 per 100
de la quantitat que previsiblement puga correspon-
dre en la resolució que acorde la seua concessió.
Estes bestretes podran lliurar-se com a pagaments
a justificar.»

TÍTOL III

Del personal al servici de les
Administracions Públiques

CAPÍTOL I

Personal funcionari i estatutari

SECCIÓ 1a. NORMES GENERALS

Article 50. Modificació de la Llei 30/1984, de 2 d’a-
gost, de Mesures per a la reforma de la Funció Pública.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei
30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la reforma
de la Funció Pública:

U. S’afig un nou paràgraf h) a l’apartat 1 de l’article
20 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, del següent tenor
literal:

«h) L’Administració General de l’Estat podrà
adscriure els funcionaris a llocs de treball en distinta
unitat o localitat, amb so�icitud prèvia basada en
motius de salut o rehabilitació del funcionari, el
seu cònjuge o els fills a càrrec seu, amb un informe
previ del servici mèdic oficial legalment establit i
condicionat al fet que hi haja llocs vacants amb
assignació pressupostària el nivell de complement
de destí i específic del qual no siga superior al del
lloc d’origen, i es reunisquen els requisits per al
seu exercici. Esta adscripció tindrà caràcter definitiu
quan el funcionari ocupara amb el referit caràcter
el seu lloc d’origen.»

La resta de l’apartat queda amb la seua actual redac-
ció.

Dos. S’afig un nou apartat 3 a l’article 22 de la Llei
30/1984, de 2 d’agost, del següent tenor literal:

«3. A proposta del ministre d’Administracions
Públiques, el Govern podrà determinar els cossos
i escales de funcionaris als quals podrà accedir el
personal laboral dels grups i categories professio-
nals equivalents al grup de titulació corresponent
al cos o escala a què es pretenga accedir, sempre
que exercisquen funcions substancialment coinci-
dents o anàlogues en el seu contingut professional
i en el seu nivell tècnic, es deriven avantatges per
a la gestió dels servicis, es troben en possessió
de la titulació acadèmica requerida i superen les
proves corresponents.»

Tres. Es modifica l’apartat 1 de l’article 24 de la
Llei 30/1984, de 2 d’agost, que queda amb la redacció
següent:

«1. Les quanties de les retribucions bàsiques
dels paràgrafs a) i b) de l’apartat 2 de l’article 23
d’esta Llei, seran iguals en totes les Administracions
públiques, per a cada un dels grups en què es clas-
sifiquen els cossos, escales, categories o classes
de funcionaris. Així mateix les quanties de les
pagues extraordinàries seran iguals, en totes les
Administracions públiques, per a cada un dels grups
de classificació segons el nivell del complement
de destí que es perceba.»

El sou dels funcionaris del grup A no podrà excedir
en més de tres vegades el sou dels funcionaris del grup E.

Quatre. S’afig una nova disposició addicional, la
vint-i-cinc, a la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures
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per a la reforma de la Funció Pública, amb la redacció
següent:

«Disposició addicional vint-i-cinc.
Amb caràcter excepcional, i d’acord amb les con-

dicions i els requisits que s’establisquen a l’efecte,
en les convocatòries de promoció interna al cos
general auxiliar de l’Administració de l’Estat, podrà
utilitzar-se la participació en estes de personal labo-
ral amb la categoria professional d’ordenança del
grup professional 7 dels prevists en el Conveni únic
per al personal laboral de l’Administració de l’Estat
o des de la categoria i grup professional equivalents
prevists en la resta de convenis co�ectius de per-
sonal laboral al servici de l’Administració General
de l’Estat.»

Article 51. Modificació del text articulat de la Llei de
Funcionaris Civils de l’Estat aprovada per Decret
315/1964, de 7 de febrer.

Es modifica l’article 68 del text articulat de la Llei
de Funcionaris Civils de l’Estat aprovada per Decret
315/1964, de 7 de febrer, que queda redactat com
seguix:

«Article 68.
1. Tots els funcionaris tindran dret, per any

complet de servicis, a disfrutar d’unes vacacions
retribuïdes d’un mes natural o de vint-i-dos dies
hàbils anuals, o als dies que corresponga propor-
cionalment al temps de servicis efectius.

2. Així mateix, tindran dret a un dia hàbil addi-
cional quan complisquen quinze anys de servici,
afegint-se un dia hàbil quan es complisquen els
vint, vint-i-cinc i trenta anys de servici, respectiva-
ment, fins a un total de vint-i-sis dies hàbils per
any natural.

Este dret es farà efectiu a partir de l’any natural
següent al del compliment dels anys de servici asse-
nyalats en el paràgraf anterior.

3. A l’efecte que preveu el present article, no
es consideraran com a dies hàbils els dissabtes,
sense perjuí de les adaptacions que s’establisquen
per als horaris especials.»

SECCIÓ 2a. COSSOS I ESCALES

Article 52. Convocatòria extraordinària per a la inte-
gració de funcionaris de nou ingrés dels Organismes
públics d’investigació adscrits al Ministeri de Ciència
i Tecnologia en l’escala d’investigadors titulars, creada
per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de Mesures
fiscals, administratives i de l’orde social.

Els funcionaris dels següents Organismes públics d’in-
vestigació adscrits al Ministeri de Ciència i Tecnologia:
Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i
Tecnològiques (CIEMAT); Institut Nacional d’Investigació
i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA); Institut Espanyol
d’Oceanografia (IEO), i Institut Geològic i Miner d’Espa-
nya (IGME), que hagen accedit a estos Organismes per
processos selectius convocats abans de l’1 de gener
del 2001 i que hagen pres possessió dels seus llocs
de treball amb posterioritat a la referida data podran
so�icitar la integració en l’escala d’investigadors titulars
dels Organismes públics d’investigació, creada per l’ar-
ticle 35.1 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, o
en la relació d’investigadors en funcions, d’acord amb
la convocatòria extraordinària que en el seu dia es publi-
que i sempre que complisquen els requisits dels apartats
2 o 3 de l’article 35 de la citada Llei 14/2000, amb
referència al moment d’entrada en vigor de la present
Llei.

La convocatòria extraordinària a què es referix l’a-
partat anterior es regirà pel procediment establit en l’a-
partat 7 de l’article 35 de la Llei 14/2000, de 29 de
desembre i en el Reial Decret 868/2001, de 20 de juliol,
pel qual es regula la integració en les escales d’inves-
tigadors titulars dels Organismes públics d’investigació
i de tècnics Superiors Especialistes dels Organismes
públics d’investigació, i estarà subjecta al que establix
l’apartat 8 d’este article.

Article 53. Creació del cos superior de gestió cadastral.

U. Es crea el cos superior de gestió cadastral, per-
tanyent al grup A dels prevists en la Llei 30/1984, de
2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció
Pública i adscrit al Ministeri d’Hisenda.

Dos. L’especialitat de gestió cadastral de l’escala
tècnica de gestió d’Organismes autònoms queda extin-
gida a l’entrada en vigor de la present Llei.

Tres. Queden automàticament integrats en el cos
superior de gestió cadastral els funcionaris que a l’en-
trada en vigor d’esta Llei pertanguen a l’escala tècnica
de gestió d’Organismes autònoms, especialitat gestió
cadastral.

Els funcionaris de l’escala tècnica de gestió d’Orga-
nismes Autònoms, especialitat gestió cadastral, que s’in-
tegren en el cos superior de gestió cadastral, es man-
tindran en la mateixa situació administrativa en què es
troben en la citada escala i continuaran, si és el cas,
exercint els seus actuals llocs de treball.

El còmput de l’antiguitat en el cos superior de gestió
cadastral es realitzarà tenint en compte la data d’ingrés
en l’escala tècnica de gestió d’Organismes autònoms,
especialitat gestió cadastral.

Quatre. Els funcionaris del cos superior de gestió
cadastral queden inclosos en el camp d’aplicació del
Règim especial de Seguretat Social dels Funcionaris
Civils de l’Estat en els termes prevists en els articles
2 i 3 del Reial Decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny.

Cinc. Els processos selectius per a ingrés en l’escala
tècnica de gestió d’Organismes autònoms, especialitat
gestió cadastral, corresponents a les ofertes d’ocupació
pública per als anys 2001 i 2002 continuaran desen-
rotllant-se d’acord amb el que preveuen les bases de
convocatòria, entenent-se que les places convocades es
referixen al cos superior de gestió cadastral.

Article 54. Creació de l’escala d’agents mediambientals
de Parcs nacionals.

A fi d’instrumentar administrativament la consecució
dels fins de la Llei 4/1989, de 4 d’agost, de conservació
dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, modi-
ficada per la Llei 41/1997, de 5 de novembre, es crea
l’escala d’agents mediambientals de Parcs nacionals, que
s’adscriu orgànicament al Ministeri de Medi Ambient,
que queda classificada en el grup C dels establits en
l’article 25 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures
per a la reforma de la Funció Pública. Els funcionaris
que pertanguen a la citada escala tindran el caràcter
d’agents de l’autoritat en l’exercici de les seues funcions.

Article 55. Integració en les escales de tècnics espe-
cialistes de grau mitjà, d’ajudants d’investigació i
d’auxiliars d’investigació dels Organismes públics d’in-
vestigació dependents del Ministeri de Ciència i Tec-
nologia, creades en l’article 47 de la Llei 24/2001,
de 27 de desembre, de Mesures fiscals, administra-
tives i de l’orde social.

U. Els funcionaris pertanyents a les escales de titu-
lats tècnics especialitzats del Consell Superior d’Inves-
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tigacions Científiques i d’ajudants diplomats d’investiga-
ció del Consell Superior d’Investigacions Científiques
queden integrats en l’escala de tècnics especialistes de
grau mitjà dels Organismes públics d’investigació, depen-
dents del Ministeri de Ciència i Tecnologia, classificada
en el grup B dels prevists en l’article 25 de la Llei
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma
de la Funció Pública. Les escales de titulats tècnics espe-
cialitzats del Consell Superior d’Investigacions Científi-
ques i d’ajudants diplomats d’investigació del Consell
Superior d’Investigacions Científiques es declaren extin-
gides.

Dos. Els funcionaris de les escales d’ajudants d’in-
vestigació del Consell Superior d’Investigacions Cientí-
fiques, d’especialistes tècnics d’investigació del Centre
d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecno-
lògiques i de preparadors de l’Institut Espanyol d’Ocea-
nografia, queden integrats en l’escala d’ajudants d’in-
vestigació dels Organismes públics d’investigació depen-
dents del Ministeri de Ciència i Tecnologia, classificada
en el grup C dels prevists en l’article 25 de la Llei
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma
de la Funció Pública. Les escales d’ajudants d’investi-
gació del Consell Superior d’Investigacions Científiques,
d’especialistes tècnics d’investigació del Centre d’Inves-
tigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques
i de preparadors de l’Institut Espanyol d’Oceanografia
es declaren extingides.

Tres. Els funcionaris de les escales d’auxiliars d’in-
vestigació del Consell Superior d’Investigacions Cientí-
fiques, d’auxiliars tècnics d’investigació del Centre d’In-
vestigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològi-
ques, de calcadors del Centre d’Investigacions Energè-
tiques, Mediambientals i Tecnològiques i de preparadors
de 1a i 2a de l’Institut Nacional d’Investigació i Tec-
nologia Agrària i Alimentària, queden integrats en l’es-
cala d’auxiliars d’investigació dels Organismes públics
d’investigació dependents del Ministeri de Ciència i Tec-
nologia, classificada en el grup D dels prevists en l’article
25 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per
a la reforma de la Funció Pública. Les escales d’auxiliars
d’investigació del Consell Superior d’Investigacions Cien-
tífiques, d’auxiliars tècnics d’investigació del Centre d’In-
vestigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològi-
ques, de calcadors del Centre d’Investigacions Energè-
tiques, Mediambientals i Tecnològiques i de preparadors
de 1a i 2a de l’Institut Nacional d’Investigació i Tec-
nologia Agrària i Alimentària, es declaren extingides.

Quatre. Els funcionaris integrats en les escales a què
es referix este article conservaran el règim de seguretat
social que tenien en el moment de la integració, i con-
tinuaran en l’exercici dels seus actuals llocs de treball.

Cinc. Els funcionaris que complisquen els requisits
a què es referixen els apartats tres, quatre o cinc de
l’article 47 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre,
de Mesures fiscals, administratives i de l’orde social, i
que no pertanguen a les escales integrades en els apar-
tats anteriors d’este article, podran integrar-se en les
escales de tècnics especialistes de grau mitjà, d’ajudants
d’investigació i d’auxiliars d’investigació dels Organismes
públics d’investigació, d’acord amb el procediment esta-
blit en l’apartat sis del citat article 47 de la Llei 24/2001.

Sis. La integració a què es referix el present article
no suposarà increment en el gasto públic.

Article 56. Canvi de denominació del cos tècnic d’ins-
titucions penitenciàries.

El cos tècnic d’institucions penitenciàries, creat per
Llei 39/1970, de 22 de desembre, sobre reestructuració
dels cossos penitenciaris, passa a denominar-se cos
superior de tècnics d’institucions penitenciàries.

Article 57. Modificació de la Llei 16/2001, de 21 de
novembre, per la qual s’establix un procés extraor-
dinari de consolidació i provisió de places de personal
estatutari de les Institucions Sanitàries de la Seguretat
Social dels Servicis de Salut del Sistema Nacional
de Salut.

S’afig un segon paràgraf a la disposició addicional
novena de la Llei 16/2001, de 21 de novembre, per
la qual s’establix un procés extraordinari de consolidació
i provisió de places de personal estatutari de les Ins-
titucions Sanitàries de la Seguretat Social dels Servicis
de Salut del Sistema Nacional de Salut del tenor següent:

«No obstant, quan les necessitats per al desple-
gament i execució de la convocatòria així ho deter-
minaren, per mitjà de resolució motivada de l’òrgan
convocant podrà prorrogar-se el termini previst en
el paràgraf primer pel temps que fóra necessari,
que en cap cas podrà superar la data del 31 de
desembre del 2003.»

SECCIÓ 3a. LLICÈNCIES I PERMISOS

Article 58. Modificació de l’article 30 de la Llei
30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la reforma
de la Funció Pública.

S’introduïxen les següents modificacions en l’arti-
cle 30 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures
per a la reforma de la Funció Pública:

U. Es modifica el paràgraf a) de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 30 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures
per a la reforma de la Funció Pública, que queda redactat
de la manera següent:

«a) Pel naixement, acolliment o adopció d’un
fill i per la defunció, accident o malaltia greu d’un
familiar dins del primer grau de consanguinitat o
afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produïsca
en la mateixa localitat, i cinc dies hàbils quan siga
en distinta localitat.

Quan es tracte de la defunció, accident o malaltia
greu d’un familiar dins del segon grau de consan-
guinitat o afinitat, el permís serà de dos dies hàbils
quan el succés es produïsca en la mateixa localitat
i quatre dies hàbils quan siga en distinta localitat.»

Dos. S’afig un nou paràgraf e) en l’apartat 1 de l’ar-
ticle 30 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures
per a la reforma de la Funció Pública, passant els actuals
paràgrafs e), e bis) i f), a ser f), f bis) i g) respectivament,
que queda redactat de la forma següent:

«e) Les funcionàries embarassades tindran dret
a absentar-se del treball per a la realització d’exà-
mens prenatals i tècniques de preparació al part,
pel temps necessari per a la seua pràctica i amb
justificació prèvia de la necessitat de la seua rea-
lització dins de la jornada de treball.»

Tres. Es modifica el contingut de l’antic paràgraf e)
de l’apartat 1, que d’acord amb el que establix l’apartat
anterior passa a ser el paràgraf f), de l’article 30 de
la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la refor-
ma de la Funció Pública, que queda redactat de la manera
següent:

«f) La funcionària, per lactància d’un fill menor
de nou mesos, tindrà dret a una hora diària d’ab-
sència del treball, que podrà dividir en dos frac-
cions. Este dret podrà substituir-se per una reducció
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de la jornada normal en mitja hora a l’inici i al
final de la jornada, o en una hora a l’inici o al final
de la jornada, amb la mateixa finalitat. Este dret
podrà ser exercit indistintament pel pare o la mare,
en el cas que els dos treballen.»

Quatre. S’afig un nou paràgraf, entre els paràgrafs
quint i sext, de l’apartat 3 de l’article 30 de la Llei
30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la reforma
de la Funció Pública, amb el següent tenor literal:

«Els permisos a què es referix el present apartat
podran disfrutar-se en règim de jornada completa
o a temps parcial, a so�icitud dels funcionaris i,
si ho permeten les necessitats del servici, en els
termes que reglamentàriament es determinen.»

SECCIÓ 4a. FUNCIONARIS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

Article 59. Modificació del text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel
Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

Es modifiquen els següents preceptes del Reial Decret
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local.

U. Es modifica l’apartat a) de l’article 151, que que-
da redactat com seguix:

«Article 151. Són òrgans competents per a la
imposició de sancions per faltes greus o molt
greus al resoldre l’expedient disciplinari:

a) El ministre d’Administracions Públiques,
quan es tracte d’imposar sancions que suposen la
destitució del càrrec o la separació del servici de
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
També ho serà per a imposar la sanció de suspensió
de funcions als funcionaris amb habilitació de caràc-
ter nacional quan la falta s’haja comés en una Cor-
poració distinta d’aquella en què es troben actual-
ment prestant servicis.»

Dos. Es modifica el paràgraf b) de l’apartat 1 de
la disposició final sèptima 1.b), que queda redactada
com seguix:

«Disposició final sèptima. 1:

b) En les matèries regulades pels Títols VI i VII
s’inferirà el caràcter bàsic dels seus preceptes
segons el que dispose la legislació estatal vigent
en aquelles. En tot cas, tindrà caràcter bàsic l’article
151.a).»

Article 60. Modificació del text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel
Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

Es modifiquen els següents preceptes del Reial Decret
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local.

U. L’apartat 2, de l’article 167, del text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local,
queda redactat com seguix:

«2. L’escala d’administració general es dividix
en les subescales següents:

a) Tècnica.
b) De gestió.

c) Administrativa.
d) Auxiliar.
e) Subalterna.»

Dos. El paràgraf 1r, de l’apartat 1, de l’article 169,
del text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local, queda redactat com seguix:

«1. Correspon als funcionaris de l’Escala d’Ad-
ministració General l’acompliment de funcions
comunes a l’exercici de l’activitat administrativa.
En conseqüència, els llocs de treball predominant-
ment burocràtics hauran de ser exercits per fun-
cionaris tècnics, de gestió, administratius o auxiliars
d’Administració General.»

Tres. El paràgraf 2n lletra b), de l’apartat 1, de l’ar-
ticle 169, del text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, queda redactat com seguix:

«b) Pertanyeran a la subescala de gestió d’Ad-
ministració General els funcionaris que realitzen tre-
balls de suport a les funcions de nivell superior.»

Consegüentment, l’anterior paràgraf b) passa a ser
paràgraf c); al seu torn, el paràgraf c) passa a ser paràgraf
d) i, finalment, el paràgraf d) passa a ser paràgraf e).

Quatre. El paràgraf b) de l’apartat 1, de la disposició
final sèptima, del text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, queda redactat com
seguix:

«b) En les matèries regulades pels Títols VI i
VII s’inferirà el caràcter bàsic dels seus preceptes
segons el que dispose la legislació estatal vigent
en aquelles. En tot cas, tindran caràcter bàsic els
articles 167 i 169.»

SECCIÓ 5a. RÈGIM DE CLASSES PASSIVES

Article 61. Modificació del text refós de la Llei de Clas-
ses Passives de l’Estat, aprovat pel Reial Decret legis-
latiu 670/1987, de 30 d’abril.

U. Es modifica l’article 48 del text refós de la Llei
de Classes Passives de l’Estat, que queda redactat en
els termes següents:

«1. El dret a pensió extraordinària de jubilació
o retir serà causat siga quin siga el temps de servicis
prestats a l’Estat pel personal de què es tracte.

2. El dret a les pensions extraordinàries a favor
de familiars correspondrà al cònjuge viudo, els
òrfens o els pares del difunt, sempre que reunis-
quen els requisits d’aptitud legal exigits en els arti-
cles 38, 41 i 44 d’este text, i sense que s’exigisca
que el causant dels drets haguera completat perío-
de mínim de cap servici.

3. No obstant, quan la pensió extraordinària
estiguera originada com a conseqüència d’un acte
de terrorisme, tindran dret a pensió d’orfandat els
fills del causant dels drets passius que foren menors
de vint-i-tres anys, així com els que estigueren inca-
pacitats per a qualsevol treball abans del compli-
ment de la citada edat o de la data de la defunció
del causant.

En el supòsit en què l’orfe acredite les condicions
econòmiques establides en el número 2 de l’article
41 d’este text, podrà ser beneficiari de la pensió
d’orfandat fins als vint-i-quatre anys d’edat, sempre
que a la data de la defunció del causant o abans
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del compliment dels vint-i-tres anys no sobrevis-
quera cap dels pares.

Si l’orfe major de vint-i-tres anys s’incapacitara
per a qualsevol treball abans de complir els vint-i-
quatre anys d’edat, tindria dret a la pensió d’or-
fandat amb caràcter permanent, i serà a este efecte
d’aplicació el que disposa el número 3 de l’article
41 d’este text.

4. La percepció de les pensions extraordinàries
estarà subjecta al règim d’incompatibilitats previst
en els articles 33 i 43 d’este text.»

Dos. El límit d’edat per a ser beneficiari de la pensió
d’orfandat, a què fa referència el paràgraf segon de l’ar-
ticle 48.3 del text refós de la Llei de Classes Passives
de l’Estat, en la redacció donada per l’apartat u del pre-
sent article, serà també d’aplicació a les pensions d’or-
fandat que s’hagueren extingit abans de l’1 de gener
del 2002, sempre que els interessats acrediten els requi-
sits econòmics i d’edat allí establits.

Article 62. Pensions extraordinàries de Classes Passi-
ves per actes de terrorisme.

La quantia de les pensions extraordinàries del Règim
de classes passives de l’Estat, derivades d’accions terro-
ristes, causades a favor propi o al de familiars i amb
independència de la seua legislació reguladora, serà la
que resulte d’aplicar el percentatge únic del 200 per
100 a l’haver regulador que corresponga, entre els esta-
blits en la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per
a les pensions que es causen a l’empara del Títol I del
text refós de la Llei de Classes Passives de l’Estat, al
grup de classificació assignat al cos de pertinença del
funcionari al moment del seu cessament en el servici
actiu. La distribució de la citada quantia entre els que
en siguen beneficiaris, segons la legislació aplicable en
cada cas, s’ajustarà al que disposa l’article 49.3 del citat
text refós.

Article 63. Pensions extraordinàries causades per actes
de terrorisme.

L’import mensual de les pensions extraordinàries per
actes de terrorisme, regulades en l’apartat u de la dis-
posició addicional vint-i-huit de la Llei 31/1991, de 30
de desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a
1992, serà l’equivalent al triple del salari mínim inter-
professional vigent en cada moment.

La quantia establida en el paràgraf anterior serà garan-
tia mínima per a les pensions extraordinàries que, per
actes de terrorisme, es reconeixen i abonen per qualsevol
règim públic de Seguretat Social. Les diferències exis-
tents entre les quanties de les pensions que hagueren
correspost i les que realment s’abonen, seran finançades
a càrrec dels Pressuposts de l’Estat.

Als efectes prevists en els paràgrafs anteriors, les pen-
sions familiars causades per un mateix fet es computaran
conjuntament.

CAPÍTOL II

Altre personal

Article 64. Modificació de la Llei 42/1999, de 25 de
novembre, de Règim del personal del cos de la Guàr-
dia Civil.

U. S’afig al paràgraf primer de l’apartat 2 de l’article
72, de la Llei 42/1999, de 25 de novembre, del Règim
del personal del cos de la Guàrdia Civil els paràgrafs
següents:

«Els destins corresponents al personal de nou
accés a cada escala podran atorgar-se sense publi-
cació prèvia de la vacant corresponent.

En tot cas, els destins a�udits estaran entre els
que hagen resultat vacants com a conseqüència
de concursos anteriors realitzats per a l’escala a
què s’accedisca. Excepcionalment, en atenció a
necessitats del servici, estos destins podran corres-
pondre a llocs de treball no inclosos en l’incís ante-
rior.»

La resta de l’apartat i article seguixen amb la mateixa
redacció.

Dos. S’afigen dos nou paràgrafs, tercer i quart, a
l’apartat 10 de l’article 86 de la Llei 42/1999, de 25
de novembre, amb la redacció següent:

«A l’efecte del paràgraf anterior, s’entendrà com
a retribucions del personal en actiu, les retribucions
bàsiques i complementàries de caràcter general
assignades a l’ocupació.

En les retribucions a què es referix el paràgraf
anterior es considerarà comprés el complement
específic de caràcter singular assignat als llocs de
treball exercits per Oficials Generals al constituir
per a estes ocupacions un únic concepte que absor-
bix el component general del complement espe-
cífic, segons el que disposa l’article 4t.II.4 del Reial
Decret 311/1988, de 30 de març, de Retribucions
del Personal de les Forces i Cossos de Seguretat
de l’Estat.»

La resta de l’apartat i article seguixen amb la mateixa
redacció.

Tres. S’afigen dos nous paràgrafs, el tercer i quart,
a l’apartat 1 de la disposició transitòria tercera de la
Llei 42/1999, amb la redacció següent:

«A l’efecte del paràgraf anterior, s’entendrà com
a retribucions del personal en actiu, les retribucions
bàsiques, i les complementàries de caràcter general
assignades a l’ocupació.

En les retribucions a què es referix el paràgraf
anterior es considerarà comprés el complement
específic de caràcter singular assignat als llocs de
treball exercits per Oficials General i Coronels,
segons el que disposa l’article 4t.II.4 del Reial
Decret 311/1988, de 30 de març, de Retribucions
del Personal de les Forces i Cossos de Seguretat
de l’Estat.»

La resta de l’apartat i la disposició seguixen amb la
mateixa redacció.

CAPÍTOL III

Representació del Personal al Servici
de les Administracions Públiques

Article 65. Modificació de la Llei 9/1987, de 12 de
juny, d’Òrgans de Representació, Determinació de les
Condicions de Treball i Participació del Personal al
Servici de les Administracions Públiques.

Es modifica la disposició addicional quinta de la Llei
9/1987, de 12 de juny, d’Òrgans de Representació,
Determinació de les Condicions de Treball i Participació
del Personal al Servici de les Administracions Públiques,
quedant amb la redacció següent:

«Disposició addicional quinta.
Als efectes del que disposen els articles 39 i

40 d’esta Llei, en adequació a les activitats i orga-
nització específica de l’Administració pública, en
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les eleccions a representants del personal laboral
al servici de les Administracions públiques, cons-
tituirà un únic centre de treball la totalitat d’es-
tabliments dependents del departament o organis-
me de què es tracte, que radiquen en una mateixa
província, sempre que els treballadors afectats es
troben inclosos en l’àmbit d’aplicació d’un mateix
conveni co�ectiu.

Als mateixos efectes, en les eleccions a repre-
sentants del personal laboral al servici de la Socie-
dad Estatal Correos y Telégrafos SA, constituiran
un únic centre de treball la totalitat d’establiments
dependents d’esta Societat que radiquen en la
mateixa província.»

TÍTOL IV

Normes de gestió i organització administrativa

CAPÍTOL I

De la gestió

SECCIÓ 1a. GESTIÓ FINANCERA

Article 66. Modificació del text refós de la Llei General
Pressupostària, aprovat pel Reial Decret legislatiu
1091/1988, de 23 de setembre.

Es modifiquen els següents preceptes del text refós
de la Llei General Pressupostària, aprovat pel Reial Decret
legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre.

U. Es modifica l’article 49 del text refós de la Llei
General Pressupostària, amb la redacció següent:

«L’exercici pressupostari coincidirà amb l’any
natural, i a este s’imputaran:

a) Els drets liquidats durant este, siga quin siga
el període del qual deriven, i

b) Les obligacions reconegudes fins a finals del
mes de desembre, sempre que corresponguen a
adquisicions, obres, servicis, prestacions o gastos
en general realitzats abans de l’expiració de l’exer-
cici pressupostari i a càrrec dels respectius crèdits.»

Dos. Es modifica l’apartat 2, de l’article 58 del text
refós de la Llei General Pressupostària, que queda redac-
tat de la manera següent:

«2. S’exceptuen de l’anterior disposició:

a) Les devolucions d’ingressos que siguen
declarats indeguts pel tribunal o autoritat compe-
tent.

b) El reembossament del cost dels avals apor-
tats pels contribuents com a garantia, per a obtindre
la suspensió cautelar del pagament dels deutes tri-
butaris impugnats, mentres estes foren declarats
improcedents i la dita declaració adquirisca fermesa.

c) Les participacions en la recaptació dels tri-
buts quan així estiga previst legalment.»

Tres. Es modifica l’article 66 del text refós de la
Llei General Pressupostària, que queda redactat de la
forma següent:

«Excepcionalment tindran la condició d’amplia-
bles aquells crèdits que de manera taxativa i degu-
dament explicitats s’indiquen en l’estat de gastos

dels Pressuposts Generals de l’Estat i en virtut
d’això, podrà ser incrementada la seua quantia en
funció del reconeixement d’obligacions específi-
ques del respectiu exercici, segons disposicions
amb rang de Llei.»

Quatre. Es modifica l’apartat 1 de l’article 71 del
text refós de la Llei General Pressupostària, que queda
amb la redacció següent:

«1. Podran donar lloc a generacions de crèdit
en els estats de gasto dels pressuposts, els ingres-
sos realitzats en el mateix exercici com a conse-
qüència de:

a) Aportacions de l’Estat als Organismes autò-
noms, així com dels Organismes autònoms i altres
persones naturals o jurídiques a l’Estat o altres
Organismes autònoms, per a finançar conjunta-
ment gastos que per la seua naturalesa estiguen
compresos en els fins o objectius assignats a estos.

b) Vendes de béns i prestació de servicis.
c) Alienacions d’immobilitzat.
d) Reembossament de préstecs.
e) Ingressos legalment afectats a la realització

d’actuacions determinades.
f) Ingressos per reintegraments de pagaments

indeguts realitzats a càrrec de crèdits del pressu-
post corrent.

La generació només podrà realitzar-se quan s’ha-
gen efectuat els corresponents ingressos que la
justifiquen.»

Cinc. Es modifiquen els apartats 3 i 4, i s’afig un
nou apartat, el 5, a l’article 99 del text refós de la Llei
General Pressupostària, amb la redacció següent:

Article 99, apartat 3:
«3. Els Ens públics a què es referixen les dis-

posicions addicionals novena i deu de la Llei d’Or-
ganització i Funcionament de l’Administració Gene-
ral de l’Estat, així com la resta de les entitats inte-
grants del sector públic espanyol, estaran sotmesos
al sistema de control de la seua gestió economi-
cofinancera per part de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, establit en la seua Llei
reguladora, i, si no n’hi ha, a l’establit per a les
entitats públiques empresarials.»

Article 99, apartat 4:
«4. Les societats mercantils estatals i les fun-

dacions estatals estaran sotmeses a control finan-
cer, exercit de forma centralitzada per la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat, en execució
del Pla anual en què s’incloga la seua realització.
Este règim de control serà compatible amb l’au-
ditoria de comptes anual a què, si és el cas, puguen
estar obligades d’acord amb el que establix la legis-
lació vigent.»

Article 99, apartat 5:
«5. Els presidents dels Organismes, entitats

públiques empresarials, societats mercantils esta-
tals, fundacions estatals i la resta d’ens públics esta-
tals als quals es referix este article, que disposen
de Consell d’Administració o un altre òrgan d’ad-
ministració co�egiat similar, hauran d’elevar a este
els informes de control financer que emet la Inter-
venció General de l’Administració de l’Estat d’acord
amb el que preveuen els articles 17 i 18 del present
text refós de la Llei General Pressupostària.»

La resta dels apartats de l’article 99 del text refós
de la Llei General Pressupostària queden amb la seua
actual redacció.
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Sis. Es dóna nova redacció a l’apartat 2 de l’article
100 del text refós de la Llei General Pressupostària, que
passa a tindre el contingut següent:

«2. La Intervenció General de l’Administració
de l’Estat realitzarà anualment l’auditoria dels
comptes dels Organismes autònoms, les entitats
públiques empresarials, els Organismes públics, les
entitats a què es referixen les disposicions addi-
cionals novena i deu de la Llei d’Organització i Fun-
cionament de l’Administració General de l’Estat, les
mútues d’accidents de treball i malalties professio-
nals de la Seguretat Social i la resta dels ens públics
estatals, les fundacions estatals i les societats mer-
cantils estatals en els supòsits, forma i amb l’abast
establits en l’article 129 d’esta Llei.»

Set. Es modifica l’article 119 del text refós de la
Llei General Pressupostària, que queda amb la redacció
següent:

«1. L’obertura d’un compte de situació de fons
del Tresor Públic fora del Banc d’Espanya requerirà
comunicació prèvia a la Direcció General del Tresor
i Política Financera, amb expressió de la finalitat
de l’obertura i de les condicions d’utilització. Des-
prés de l’informe favorable d’este centre directiu,
que s’evacuarà en el termini de trenta dies des
de la comunicació, quedarà expedita la via per a
l’inici del corresponent expedient de contractació,
que s’ajustarà al que disposa el Reial Decret legis-
latiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes de les Admi-
nistracions Públiques, per mitjà de procediment
negociat, amb un mínim de tres ofertes i sense
necessitat d’exigir prestació de garantia definitiva.

Realitzada l’adjudicació, i abans de la formalit-
zació del contracte, la Direcció General del Tresor
i Política Financera autoritzarà l’obertura per un ter-
mini de tres anys prorrogable per altres tres. Els
contractes contindran necessàriament una clàusula
d’exclusió de la facultat de compensació i el res-
pecte al benefici d’inembargabilitat dels fons
públics establit en l’article 44 d’esta Llei. Podrà pac-
tar-se que els gastos d’administració del compte
es reduïsquen a càrrec dels interessos meritats per
este.

2. En el cas de comptes que hagen de ser
oberts en l’exterior, a nom de les Ambaixades,
Representacions Permanents o Consolats d’Espa-
nya, o a nom d’òrgans de l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional, serà necessària l’emissió
de l’informe favorable a què fa referència el paràgraf
primer del present article, perquè es procedisca a
la contractació. L’expedient de contractació s’ajus-
tarà al que establix eixe mateix paràgraf.

En el cas que no siga possible obtindre almenys
tres ofertes, haurà de justificar-se esta circumstàn-
cia per mitjà d’informe emés per l’òrgan de con-
tractació. En estos supòsits, l’autorització per a l’o-
bertura del compte, a què es referix el segon parà-
graf de l’apartat 1 d’este article, s’atorgarà en el
termini màxim de huit dies hàbils a comptar des
de l’entrada de la so�icitud en el Registre de la
Direcció General del Tresor i Política Financera,
transcorreguts els quals sense resolució expressa
s’entendrà que ha sigut concedida.

3. La Direcció General del Tresor i Política
Financera ordenarà la cance�ació o paralització
dels comptes a què es referix el número anterior
quan es comprove que no subsistixen les raons
que van motivar la seua autorització o que no es
complixen les condicions imposades per al seu ús.

4. La Direcció General del Tresor i Política
Financera podrà subscriure convenis amb les Enti-
tats de crèdit, tendents a determinar el règim de
funcionament dels comptes en què es troben
situats els fons de l’Administració de l’Estat i els
seus Organismes autònoms i, en especial, el tipus
d’interés al qual seran retribuïdes, les comissions
que s’han de pagar, si és el cas, els mitjans de
pagament associats a estes i les obligacions d’in-
formació assumides per les Entitats de crèdit.»

Huit. Es dóna nova redacció a l’article 125 del text
refós de la Llei General Pressupostària, que queda de
la manera següent:

«La Intervenció General de l’Administració de
l’Estat és el centre directiu de la comptabilitat públi-
ca, al qual competix:

a) Proposar al ministre d’Hisenda l’aprovació
del Pla General de Comptabilitat Pública.

b) Promoure l’exercici de la potestat reglamen-
tària a fi de regular la rendició de comptes per les
entitats integrants del sector públic estatal, podent
dictar instruccions i circulars en esta matèria.

c) Aprovar els plans parcials o especials de
comptabilitat pública que s’elaboren conforme al
Pla General de Comptabilitat Pública.

d) Inspeccionar la comptabilitat dels Organis-
mes autònoms i d’altres entitats subjectes al Pla
General de Comptabilitat Pública.

e) Establir els requeriments funcionals i, si és
el cas, els procediments informàtics, relatius al sis-
tema d’informació comptable, que hauran d’aplicar
les entitats del sector públic estatal subjectes al
Pla General de Comptabilitat Pública.

f) Determinar les especificacions, el procedi-
ment i la periodicitat de la informació comptable
que han de remetre a la Central Comptable de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat les
entitats del sector públic estatal subjectes al Pla
General de Comptabilitat Pública.

g) Establir els criteris, els procediments i les
excepcions per a la centralització en la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat de les bases
de dades del sistema d’informació comptable de
les entitats del sector públic estatal subjectes al
Pla General de Comptabilitat Pública.»

Nou. Es modifica la lletra e) de l’article 126 del text
refós de la Llei General Pressupostària, que queda redac-
tada de la manera següent:

«e) Elaborar els comptes nacionals de les uni-
tats que componen el sector de les Administracions
públiques, així com el de les Societats públiques
no financeres i de les institucions financeres públi-
ques, d’acord amb els criteris de delimitació ins-
titucional i imputació d’operacions establits en el
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regio-
nals.»

La resta de l’article queda amb la mateixa redacció.

Deu. Es modifica l’apartat 1 de l’article 129 del text
refós de la Llei General Pressupostària, que passa a tindre
el contingut següent:

«1. La Intervenció General de l’Administració
de l’Estat realitzarà anualment l’auditoria dels
comptes que hagen de retre els Organismes autò-
noms, les entitats públiques empresarials, els orga-
nismes públics, les entitats a què es referixen les
disposicions addicionals 9 i 10 de la Llei 6/1997,
de 14 d’abril, les Mútues d’Accidents de Treball



332 Dissabte 1 març 2003 Suplement núm. 2
e

i Malalties Professionals de la Seguretat Social i
la resta dels ens públics estatals. Així mateix, rea-
litzarà l’auditoria de comptes de les fundacions esta-
tals i les societats mercantils estatals que, no estant
sotmeses a l’obligació d’auditar-se en virtut de la
seua legislació específica, s’hagueren inclòs en el
pla anual.»

Onze. Es modifica l’apartat 3 de l’article 139 del
text refós de la Llei General Pressupostària, que queda
redactat de la forma següent:

«3. A l’efecte del que disposa el paràgraf e)
de l’article 126, les unitats públiques proporciona-
ran la co�aboració i informació necessària per a
l’elaboració dels citats comptes, així com la infor-
mació que siga necessària per a complir les obli-
gacions que siguen fixades per la normativa interna
i comunitària, en matèria de comptabilitat nacional.

Les Comunitats Autònomes subministraran la
informació necessària per al mesurament del grau
de realització de l’objectiu d’estabilitat pressupos-
tària d’acord amb el procediment previst en la Llei
Orgànica 5/2001, de 13 de desembre, comple-
mentària a la Llei General d’Estabilitat Pressupos-
tària.

Les Corporacions Locals subministraran la infor-
mació necessària per al mesurament del grau de
realització de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
d’acord amb el procediment previst en la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pres-
supostària i en el seu Reglament de desplegament.»

Article 67. Modificacions pressupostàries.

El que preveu l’article 16 de la Llei 18/2001, de
12 de desembre, General d’Estabilitat Pressupostària, no
s’aplicarà a les modificacions pressupostàries de qual-
sevol naturalesa, l’aprovació de les quals no reduïsca
la capacitat de finançament de l’Estat en l’exercici, com-
putada en la forma establida per l’apartat 2 de l’article 3
de la citada Llei 18/2001.

Article 68. Modificació de la Llei 21/2001, de 27 de
desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals
i administratives del nou sistema de finançament de
les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats
amb Estatut d’Autonomia.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei
21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen
les mesures fiscals i administratives del nou sistema de
finançament de les Comunitats Autònomes de règim
comú i Ciutats amb Estatut d’Autonomia.

U. S’addicionen els següents paràgrafs a l’apartat 2
de l’article 7 de la Llei 21/2001:

«Els saldos deutors que puguen resultar de les
liquidacions definitives de cada un dels recursos
regulats en els articles 8 al 15, a les Comunitats
Autònomes afectades els seran compensats de for-
ma separada amb les primeres entregues a compte
que se’ls efectuen, pels mateixos recursos en què
s’haja produït el saldo deutor, o amb les successives
entregues a compte de l’exercici en què es prac-
tique la liquidació, fins a la seua total cance�ació.

En el cas que no siga possible efectuar totalment
alguna de les compensacions anteriors, els saldos
pendents seran compensats amb el possible saldo
creditor de la liquidació del Fons de Suficiència i
amb les entregues a compte per este recurs. Si
la Comunitat Autònoma té fixat un Fons de Sufi-
ciència negatiu, el saldo pendent serà compensat

amb el possible saldo creditor de la liquidació de
la tarifa autonòmica del IRPF i amb les entregues
a compte per este recurs.

En el supòsit que no siga possible efectuar les
compensacions anteriors amb els recursos de
l’exercici en què es practica la liquidació, s’empra-
ran les entregues a compte de l’exercici següent.»

Dos. Es modifica l’apartat 1 de l’article 16 de la
Llei 21/2001, que queda redactat de la forma següent:

«1. Traspàs de nous servicis, ampliacions o
revisions de valoracions de traspassos anteriors,
acordats per la respectiva Comissió Mixta i aprovats
pel Reial Decret. La revisió es farà d’ofici pel Minis-
teri d’Hisenda, d’acord amb la valoració del traspàs,
referida a l’any base, que s’arreplegue en el res-
pectiu Reial Decret. El nou valor obtingut pel Fons
de Suficiència produirà efectes des del comença-
ment de l’exercici següent a aquell en què s’haja
efectuat la seua revisió. No obstant, atés que, en
el moment del traspàs, l’ITE que s’aplica per a con-
vertir en valors de l’any base 1999 el cost efectiu
és provisional, el valor definitiu del Fons de Sufi-
ciència ocasionat pel traspàs s’ajustarà una vegada
que es conega el valor definitiu de l’ITE correspo-
nent a l’any del traspàs.»

Tres. S’afig una nova disposició transitòria sèptima
a la Llei 21/2001, amb la redacció següent:

«No obstant el que disposa l’article 7.3 d’esta
Llei, durant l’any 2003, les Comunitats Autònomes
hauran de destinar al finançament dels servicis d’as-
sistència sanitària de la Seguretat Social, com a
mínim, l’import dels recursos que, en el dit any,
proporcione per al finançament dels referits servicis
el nou sistema de finançament.

A este efecte, es considerarà com a import dels
recursos que proporciona el nou sistema per al
finançament d’estos servicis la suma de les quan-
titats següents:

a) El rendiment de l’any 2003 corresponent a
la cessió del 35 per 100 de la recaptació líquida
per l’Impost sobre el Valor Afegit.

b) El rendiment de l’any 2003 corresponent a
la cessió del 40 per 100 de la recaptació líquida
pels Imposts sobre la Cervesa, Vi i Begudes Fer-
mentades, Productes Intermedis, Alcohol i Begudes
Derivades, sobre Hidrocarburs i sobre Labors del
Tabac.

c) El rendiment de l’any 2003 corresponent a
la cessió del 100 per 100 de la recaptació líquida
per l’Impost sobre l’Electricitat.

d) El rendiment de l’any 2003 corresponent a
la recaptació per l’Impost Especial sobre Determi-
nats Mitjans de Transport.

e) El rendiment de l’any 2003 corresponent a
la recaptació per l’Impost sobre les Vendes Deta-
llistes de Determinats Hidrocarburs.

f) La part del Fons de Suficiència de l’any 2003
que corresponga al finançament dels servicis d’as-
sistència sanitària de la Seguretat Social.»

Article 69. Aplicació a pressupost del saldo d’opera-
cions per reembossaments de gastos d’assistència
sanitària en aplicació de normes de Seguretat Social.

El saldo net dels cobraments i pagaments, la gestió
del qual està encomanada a l’Institut Nacional de la Segu-
retat Social, integrat per la diferència entre el cobrament
de l’assistència sanitària prestada durant l’estada tem-
poral o residència habitual a Espanya, a assegurats en
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països de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu o
altres Estats amb els quals Espanya tinga subscrit un
conveni que incloga l’assistència sanitària en el seu camp
d’aplicació material i el pagament de l’assistència sani-
tària prestada a assegurats a Espanya durant estada tem-
poral o residència habitual en algun dels països citats,
una vegada deduït el cost de la referida gestió, s’aplicarà
al Pressupost de l’Estat durant el mes de febrer de l’exer-
cici següent a què es referix el saldo, incloent-hi el total
d’operacions efectuades des de l’última liquidació.

Article 70. Generació de crèdit del Ministeri de Justícia.

Per a atendre necessitats derivades de l’activitat nor-
mativa del Ministeri de Justícia es podrà generar crèdit
en els estats de gastos de la Secció 13, Programa 141B
i Programa 142A, en funció dels ingressos trimestrals
procedents dels rendiments dels comptes de depòsits
i consignacions judicials, per l’import de la diferència
entre les liquidacions que efectue l’entitat adjudicatària
del contracte de servicis d’obertura i gestió de comptes
de depòsits i consignacions judicials, i la quantitat que
resulte d’aplicar als saldos mitjanes mensuals el tipus
d’interés «Euribor a un mes» que corresponga.

SECCIÓ 2a. GESTIÓ EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ

Article 71. Modificació del text refós de la Llei de Con-
tractes de les Administracions Públiques, aprovat pel
Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

Es modifiquen els següents preceptes del text refós
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny.

U. S’afig un nou paràgraf, el d), a l’article 39 del
text refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, amb la redacció següent:

«d) En els concursos realitzats a l’empara de
l’article 183.1 i el 199 de la present Llei de Con-
tractes de les Administracions Públiques.»

Dos. S’afig una nova disposició addicional, la quinze,
al text refós de la Llei de Contractes de les Adminis-
tracions Públiques, amb la redacció següent:

«Disposició addicional quinze. Registres de licita-
dors.
1. L’òrgan de contractació podrà crear regis-

tres de licitadors en els quals les empreses podran
inscriure’s voluntàriament, aportant la documenta-
ció acreditativa de la seua personalitat i capacitat
d’obrar, així com, si és el cas, la que acredite la
representació dels que pretenguen actuar en nom
seu.

2. Els certificats expedits per estos registres
eximiran de presentar, en cada licitació concreta,
els documents acreditatius dels requisits ressenyats
en l’apartat anterior.

3. En l’Administració General de l’Estat, els
seus Organismes autònoms, entitats gestores i ser-
vicis comuns de la Seguretat Social i la resta d’en-
titats públiques estatals, el Ministeri d’Hisenda
podrà establir els mecanismes de coordinació entre
els registres prevists en esta disposició a fi de pos-
sibilitar la seua utilització pels distints òrgans de
contractació.»

Tres. La disposició transitòria segona del text refós
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, queda redactada com seguix:

«Disposició transitòria segona. Fórmula de revisió.
El Govern, abans de 30 de juny del 2003, apro-

varà les fórmules tipus de revisió a què es referix
l’article 104. Fins que s’aproven les citades fórmu-
les, seguiran aplicant-se les aprovades pel Decret
4650/1970, de 19 de desembre; pel Reial Decret
2167/1981, de 20 d’agost, pel qual es comple-
menta l’anterior, i pel Decret 2341/1975, de 22
d’agost, per a contractes de fabricació del Ministeri
de Defensa.

Els Reials Decrets pels quals s’aproven fórmules
tipus per a la revisió de preus dels contractes d’o-
bres determinaran l’índex o índexs de mà d’obra
que resulten aplicables a la revisió de preus.

Fins que no es produïsca l’aprovació prevista en
els paràgrafs precedents, l’índex de la mà d’obra
aplicable a les fórmules-tipus vigents reflectirà men-
sualment el 85 per 100 de la variació experimen-
tada per l’índex nacional general del sistema d’Ín-
dexs de Preus al Consum que elabora l’Institut
Nacional d’Estadística.»

Tres. S’afig un incís en l’apartat 1, de la disposició
final primera del text refós de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques, que s’inserix entre el refe-
rit a la disposició addicional catorze i el referit a la dis-
posició transitòria tercera, amb la redacció següent:

«la disposició addicional quinze.»

La resta de l’apartat i Disposició queden amb la
mateixa redacció.

Article 72. Modificació de la Llei 26/1999, de 9 de
juliol, de Mesures de suport a la mobilitat geogràfica
dels membres de les Forces Armades. Arrendaments
de vivendes militars.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei
26/1999, de 9 de juliol, de Mesures de suport a la
mobilitat geogràfica dels membres de les Forces Arma-
des.

U. S’afig un nou paràgraf a l’article 10 de la Llei
26/1999, de Mesures de suport a la mobilitat geogràfica
dels membres de les Forces Armades, amb el tenor
següent:

«Els apartats 2 i 3 d’este article s’aplicaran als
usuaris de vivendes militars desafectades i posades
a la disposició de la Gerència d’Infraestructura i
Equipament de la Defensa.»

Dos. Es dóna nova redacció al paràgraf a) de la dis-
posició addicional segona de la Llei 26/1999, que queda
amb la redacció següent:

«a) Les vivendes ocupades podran ser oferides
al titular del contracte o, en cas de defunció d’este,
al cònjuge que convisquera amb ell al temps de
la defunció i, si no n’hi ha, a les persones que es
relacionen a continuació, si hagueren conviscut
amb el titular els dos anys immediatament anteriors
i sempre que la vivenda constituïsca la residència
habitual d’estes:

I. Persona en anàloga relació d’afectivitat que
el cònjuge;

II. Fills del titular amb una minusvalidesa igual
o superior al seixanta-cinc per cent;

III. Altres fills del titular; i
IV. Ascendents del titular en primer grau.

Si existixen dos o més persones de les relacio-
nades en el paràgraf precedent, la vivenda només
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podria ser oferida a una d’elles, seguint l’orde en
què se citen anteriorment i resolent-se els casos
d’igualtat entre els fills a favor del de menor edat.

En els casos de vivendes que per sentència ferma
de nu�itat, separació o divorci, o per resolució judi-
cial que així ho declare, es troben ocupades per
persona distinta del titular del contracte, l’alienació
de la vivenda a este titular només serà possible
sempre que, concorrent tots els altres requisits pre-
vists en esta Llei, es complisca la condició de fer
constar expressament en l’escriptura pública de
compravenda, els punts relatius a l’atribució de l’ús
de la vivenda familiar que figuren en el conveni
regulador aprovat pel jutge o, si no n’hi ha, en les
mesures preses per este, així com en totes les modi-
ficacions judicials dictades per alteració substancial
de les circumstàncies de conformitat amb el que
preveuen els articles 90 i 91 del Codi Civil, i que
es produïren abans de l’atorgament de la citada
escriptura.

Sense perjuí del que disposen els paràgrafs ante-
riors, les vivendes ocupades seran oferides a la per-
sona que tinguera assignat el seu ús per sentència
ferma de separació, divorci o nu�itat, o per resolució
judicial que així ho declare, en el cas que no cons-
tituïsca la residència habitual del titular del con-
tracte i que este renuncie expressament a exercir
el dret de compra una vegada rebuda l’oferta, o
de forma tàcita si en el termini de dos mesos des
de la recepció de la citada oferta no manifesta la
seua voluntat d’adquisició, o procedisca a revocar
l’acceptació d’esta, perdent este el dret d’ocupació
permanent de la vivenda en règim d’arrendament
especial i aplicant-li el que establix l’article 12, apar-
tat 1, paràgraf a), d’esta Llei.

L’habilitació continguda en els paràgrafs ante-
riors perquè puga procedir-se a l’alienació de les
vivendes, no s’entendrà com a dret adquirit a favor
dels possibles compradors fins que reben la corres-
ponent oferta. No obstant, en el cas que la persona
a la qual haja de ser-li oferida la vivenda, conforme
al que disposen els paràgrafs primer i segon d’este
paràgraf a), morira abans de rebre l’oferta corres-
ponent, els que li seguisquen en l’orde de prelació
podran, si no els corresponguera el dret d’ús amb
caràcter vitalici de conformitat amb el que disposa
l’article 6 d’esta Llei, continuar transitòriament en
l’ús de la vivenda fins que reben la referida oferta.»

Tres. Es dóna nova redacció al paràgraf c) de l’a-
partat 1 de la disposició addicional segona de la Llei
26/1999, que queda redactada de la manera següent:

«c) L’adquisició de la vivenda serà potestativa,
mantenint-se el dret d’usuari a l’ocupació perma-
nent d’esta en règim d’arrendament especial, con-
forme es determina en l’article 6 d’esta Llei. Se
n’exceptua el cas d’ocupació transitòria de la viven-
da previst en el paràgraf últim de la lletra a) del
present apartat, en el supòsit del qual, si en el ter-
mini de dos mesos des de la recepció de la citada
oferta que conste fefaentment, l’interessat no mani-
festa la seua voluntat expressa d’adquisició, l’Ins-
titut per a la Vivenda de les Forces Armades podrà
resoldre de ple dret el contracte subscrit sobre esta,
sense que s’aplique a este cas el que disposa el
paràgraf d) del present apartat. El ministre de Defen-
sa fixarà, en tot cas, els calendaris de venda i orde
de prelació d’acord amb els interessos públics.»

Article 73. Contractes per al trasllat d’estrangers per
raons d’expulsió, devolució o retorn i per al trasllat
de presos entre centres penitenciaris per raons de
política penitenciària.

Excepcionalment, i per causes que hauran de jus-
tificar-se degudament en l’expedient, per a aquells con-
tractes l’objecte dels quals siga el trasllat de presos entre
centres penitenciaris per raons de política penitenciària
o el transport de ciutadans estrangers als seus països
d’origen quan consten les corresponents ordes de devo-
lució, expulsió o retorn, la tramitació de l’expedient de
contractació només exigirà l’aprovació del gasto i la
incorporació a este de la factura corresponent.

El règim d’intervenció dels gastos derivats d’estos
contractes serà l’establit en l’article 95.1 del text refós
de la Llei General Pressupostària per als contractes
menors.

SECCIÓ 3a. GESTIÓ EN MATÈRIA PATRIMONIAL

Article 74. Modificació del text articulat de la Llei de
Bases del Patrimoni de l’Estat, aprovat per Decret
1022/1964, de 15 d’abril.

Es modifiquen els següents preceptes del text arti-
culat de la Llei de Bases del Patrimoni de l’Estat, aprovat
per Decret 1022/1964, de 15 d’abril.

U. S’afigen dos nous paràgrafs a l’article 2 del
Decret 1022/1964, de 15 d’abril, amb la redacció
següent:

«Els contractes, convenis i la resta de negocis
jurídics sobre els béns i drets patrimonials es
regixen pel principi de llibertat de pactes i, en con-
seqüència, l’Administració pública podrà concertar
les clàusules i les condicions que considere con-
venients, sempre que no siguen contràries a l’in-
terés públic, a l’ordenament jurídic, o als principis
de bona administració.

En particular, els negocis jurídics dirigits a l’ad-
quisició, explotació, alienació o permuta de béns
o drets patrimonials podran establir la realització
per les parts de determinades prestacions acces-
sòries relatives als béns o drets objecte d’estos o
a altres béns o drets integrats en el patrimoni de
l’Administració contractant, sempre que el compli-
ment d’estes obligacions es trobe prou garantit.
Estos negocis mixts o complexos es tramitaran en
expedient únic, regint-se per les normes correspo-
nents al negoci jurídic patrimonial que constituïsca
el seu objecte principal.»

Dos. S’afig un nou paràgraf a l’article 24 del Decret
1022/1964, de 15 d’abril, amb la redacció següent:

«Si els béns s’hagueren adquirit sota condició
o modalitat de la seua afectació permanent a deter-
minats destins, s’entendrà complida i consumada
quan durant trenta anys hagueren servit a este,
i encara que després deixaren d’estar-ho per cir-
cumstàncies sobrevingudes d’interés públic.»

Tres. S’afigen dos nous paràgrafs a l’article 63 del
Decret 1022/1964, de 15 d’abril, amb la redacció
següent:

«L’òrgan competent per a alienar els béns o drets
podrà admetre el pagament ajornat del preu de
venda, per un període no superior a deu anys i
sempre que el pagament de les quantitats ajorna-
des es garantisca suficientment per mitjà de con-
dició resolutòria explícita, hipoteca, aval bancari,
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assegurança de caució o una altra garantia suficient
usual en el mercat. L’interés d’ajornament no podrà
ser inferior a l’interés legal dels diners.

Podran concertar-se contractes d’arrendament
amb opció de compra sobre immobles del Patri-
moni de l’Estat amb subjecció a les mateixes nor-
mes de competència i procediment aplicables a
les alienacions.»

Quatre. Es modifica l’article 65 del Decret
1022/1964, de 15 d’abril, que quedarà redactat com
seguix:

«1. Podran alienar-se béns litigiosos del Patri-
moni de l’Estat sempre que en la venda s’observen
les condicions següents:

a) En el cas de venda per subhasta, en el Plec
de bases es farà menció expressa i detallada de
l’objecte, parts i referència del litigi concret que
afecta el bé i haurà de prevore’s la plena assumpció,
per qui resulta adjudicatari, dels riscs i conseqüèn-
cies que es deriven del litigi.

b) En els supòsits legalment prevists de venda
directa, haurà de constar en l’expedient la docu-
mentació acreditativa del fet que l’adquirent coneix
l’objecte i l’abast del litigi, i que coneix i assumix
les conseqüències i riscs que en deriven.

En els dos casos, l’assumpció per l’adquirent de
les conseqüències i riscs derivats del litigi figurarà
necessàriament en el document públic en què es
formalitze l’alienació.

2. Si el litigi es plantejara una vegada iniciat
el procediment d’alienació i este es trobara en una
fase en què no fóra possible el compliment del
que establix l’apartat anterior, es retrotraurien les
actuacions fins a la fase que permeta el compliment
del que s’ha indicat en els citats números.

3. El bé es considerarà litigiós des que l’òrgan
competent per a l’alienació tinga constància formal
de l’exercici davant de la jurisdicció que procedisca
de l’acció corresponent i del seu contingut.

4. La suspensió de les subhastes, una vegada
anunciades, només podrà efectuar-se per Orde del
ministre d’Hisenda fundada en documents fefaents
que proven la improcedència de la venda.»

Cinc. S’afig un segon paràgraf a l’article 74 del
Decret 1022/1964, de 15 d’abril, amb la redacció
següent:

«La cessió es formalitzarà en document admi-
nistratiu, que serà títol suficient per a la seua ins-
cripció en el Registre de la Propietat.»

Sis. S’addiciona un últim paràgraf a l’article 95 del
Decret 1022/1964, de 15 d’abril, amb la redacció
següent:

«Els béns mobles podran ser cedits gratuïtament
pel Departament o Organisme respectiu a altres
Administracions públiques o a Organismes o Ins-
titucions públiques o privades sense ànim de lucre,
sense les limitacions previstes en la Secció 5a, capí-
tol primer del Títol II, de la present Llei, quan no
haguera sigut possible vendre’ls o permutar-los, o
quan es considere de forma raonada que no arriben
al vint-i-cinc per cent del valor que van tindre en
el moment de la seua adquisició. Si no fóra possible
o no corresponguera la cessió, podrà acordar-se
la seua destrucció.»

Set. S’addiciona un últim paràgraf a l’article 125
del Decret 1022/1964, de 15 d’abril, amb la redacció
següent:

«No obstant, la mutació de destí dels béns
mobles de l’Estat serà realitzada pels Departaments
interessats en esta, a través de la formalització per
estos de les corresponents actes d’entrega i recep-
ció, que constituiran títol suficient per a les res-
pectives baixes i altes en els inventaris de béns
mobles dels Departaments.»

Article 75. Programa de digitalització, conservació,
catalogació, difusió i explotació dels elements del
Patrimoni Històric Espanyol.

U. Amb la denominació «patrimonio.es», s’encoma-
na als Ministeris d’Educació, Cultura i Esport i de Ciència
i Tecnologia, a través de l’entitat pública empresarial
Red.es, el disseny i posada en marxa d’un programa
de digitalització, conservació, catalogació, difusió i explo-
tació dels elements del Patrimoni Històric Espanyol.

L’objectiu d’este programa és garantir l’accés del
nombre més gran possible de ciutadans a estos béns,
fomentar la presència de continguts de qualitat en espa-
nyol en la xàrcia, contribuir a l’adequada conservació
i catalogació dels elements patrimonials, contribuir a l’im-
puls del turisme de qualitat i facilitar l’adequada utilit-
zació dels béns digitalitzats per la comunitat científica
i investigadora, així com per la comunitat acadèmica
i escolar, per això s’encomana el seu disseny i execució
a organismes públics.

Dos. Per a aconseguir este objectiu, el Ministeri d’E-
ducació, Cultura i Esport i el Ministeri de Ciència i Tec-
nologia elaboraran conjuntament un pla de digitalització
i difusió dels elements del Patrimoni Històric Espanyol,
que s’instrumentarà a través d’un Conveni de co�abo-
ració entre els dos Ministeris.

Correspon a l’entitat pública empresarial Red.es, com
a ens instrumental de la Secretaria d’Estat de Teleco-
municacions i per a la Societat de la Informació, la posada
en marxa i execució d’este pla.

Tres. L’entitat pública encarregada de l’execució del
pla de digitalització establirà els mecanismes adequats
per a garantir la participació d’altres Administracions
públiques titulars de béns susceptibles de digitalització,
així com d’aquelles altres entitats públiques o privades
la participació de les quals resulte convenient per a acon-
seguir l’objectiu del programa.

Quatre. L’entitat pública empresarial gestionarà i
explotarà els fons digitalitzats en les condicions que es
determinen en el conveni de co�aboració, i s’ajustarà
a les directrius que establisca respecte d’això el Ministeri
d’Hisenda.

Cinc. El Ministeri de Ciència i Tecnologia podrà arri-
bar a acords amb altres entitats públiques o privades,
en els termes prevists en esta disposició, per a l’extensió
del programa de digitalització a altres béns d’interés cul-
tural la titularitat dels quals els corresponga.

SECCIÓ 4a. GESTIÓ EN MATÈRIA D’EXPROPIACIÓ

Article 76. Modificació de la Llei d’Expropiació Forçosa,
de 16 de desembre de 1954.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei d’Ex-
propiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954:

U. S’afigen dos nous paràgrafs a l’article 51 de la
Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954,
amb la redacció següent:

«Als efectes del que disposen l’article 91.2 de
la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder
Judicial, i 8.5 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
de la Jurisdicció contenciosa administrativa, úni-
cament tindran la consideració de llocs l’accés dels
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quals depén del consentiment del titular, en relació
amb l’ocupació dels béns immobles expropiats, a
més del domicili de les persones físiques i jurídiques
en els termes de l’article 18.2 de la Constitució
Espanyola, els locals tancats sense accés al públic.

Respecte dels altres immobles o parts d’estos
en què no concórreguen les condicions expressa-
des en el paràgraf anterior, l’Administració expro-
piant podrà entrar i prendre possessió directament
d’estos, una vegada complides les formalitats esta-
blides en esta Llei, i demanar del delegat del
Govern, si fóra necessari, l’auxili de les Forces i
Cossos de Seguretat de l’Estat per a procedir a
la seua ocupació.»

La resta de l’article continua amb el mateix contingut.
Dos. Es modifica l’apartat 6 de l’article 52 de la

Llei d’Expropiació Forçosa, que tindrà la redacció
següent:

«6. Efectuat el depòsit i abonada o consignada,
si és el cas, la indemnització prèvia per perjuís,
l’Administració procedirà a la immediata ocupació
del bé de què es tracte, tenint en compte el que
disposen els paràgrafs segon i tercer de l’article
51 d’esta Llei, cosa que haurà de fer en el termini
màxim de quinze dies, sense que siga admissible
al posseïdor entaular interdictes de retindre i reco-
brar.»

CAPÍTOL II

De l’organització

SECCIÓ 1a. ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT
I ORGANISMES PÚBLICS

Article 77. Modificació de la Llei 6/1997, de 14 d’abril,
d’Organització i Funcionament de l’Administració
General de l’Estat.

Es modifiquen els apartats 1 i 3 de l’article 29 de
la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcio-
nament de l’Administració General de l’Estat, que queden
amb la redacció següent:

«1. En cada província i sota la immediata
dependència del delegat del Govern en la respec-
tiva Comunitat Autònoma existirà un subdelegat
del Govern, que serà nomenat per aquell pel pro-
cediment de lliure designació entre funcionaris de
carrera de l’Estat, de les Comunitats Autònomes
o de les entitats locals, als quals s’exigisca, per
al seu ingrés, el títol de Doctor, Llicenciat, Enginyer,
Arquitecte o equivalent.

En les Comunitats Autònomes uniprovincials on
no existisca subdelegat, el delegat del Govern assu-
mirà les competències que esta Llei atribuïx als
subdelegats del Govern en les províncies.

Podran crear-se per Reial Decret Subdelegacions
del Govern en les Comunitats Autònomes unipro-
vincials, i per a això hauran de tindre’s en compte
circumstàncies com ara la població del territori, el
volum de gestió o les seues singularitats geogrà-
fiques, socials o econòmiques.»

«3. En les províncies en què no radique la seu
de les Delegacions del Govern, el subdelegat del
Govern, sota la direcció i la supervisió del delegat
del Govern, exercirà les competències següents:

a) La protecció del lliure exercici dels drets i
llibertats, garantint la seguretat ciutadana, tot això
dins de les competències estatals en la matèria.

A estos efectes, dirigirà les Forces i Cossos de Segu-
retat de l’Estat en la província.

b) La direcció i la coordinació de la protecció
civil en l’àmbit de la província.

En la província en què radique la seu de la Dele-
gació del Govern, els subdelegats del Govern
podran exercir les anteriors competències, amb
delegació prèvia del delegat del Govern, i en tot
cas sota la direcció i supervisió d’este.»

L’apartat 2 del referit article 29 queda amb la mateixa
redacció.

Article 78. Modificació de la Llei 1/1996, de 10 de
gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta. Comissions
d’Assistència Jurídica Gratuïta.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei
1/1996, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta.

U. Es modifica l’article 9 de la Llei d’Assistència Jurí-
dica Gratuïta, que quedarà redactat com seguix:

«Article 9. Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta.
En cada capital de província, en les ciutats de

Ceuta i Melilla i en cada illa en què existisquen
un o més partits judicials, es constituirà una Comis-
sió d’Assistència Jurídica Gratuïta com a òrgan res-
ponsable, en el seu corresponent àmbit territorial,
d’efectuar el reconeixement del dret regulat en la
present Llei.

No obstant, l’òrgan competent a la Comunitat
Autònoma podrà determinar un àmbit territorial dis-
tint per a la Comissió.

Així mateix, en relació amb els Jutjats i Tribunals
amb competència en tot el territori nacional, es
constituirà en la capital de l’Estat una Comissió Cen-
tral d’Assistència Jurídica Gratuïta dependent de
l’Administració General de l’Estat.»

Dos. Es modifica l’article 10 de la Llei d’Assistència
Jurídica Gratuïta, que quedarà redactat com seguix:

«Article 10. Composició de les Comissions d’As-
sistència Jurídica Gratuïta.
1. La Comissió Central d’Assistència Jurídica

Gratuïta estarà presidida per un membre del Minis-
teri Fiscal, designat pel fiscal General de l’Estat,
i composta pels degans del Co�egi d’Advocats i
del Co�egi de Procuradors de Madrid, o l’advocat
o procurador que ells designen, un advocat de l’Es-
tat i un funcionari del Ministeri de Justícia perta-
nyent a Cossos o Escales del Grup A, que a més
actuarà com a secretari.

2. Les Comissions d’Assistència Jurídica Gra-
tuïta dependents de les Comunitats Autònomes
estaran integrades per un membre del Ministeri Fis-
cal, designat pel fiscal en cap del Tribunal Superior
de Justícia o de l’Audiència Provincial i integrades
a més pel degà del Co�egi d’Advocats i el del Co�e-
gi de Procuradors, o l’advocat o el procurador que
ells designen, i per dos membres que designen les
Administracions Públiques de què depenen. L’òr-
gan competent de la Comunitat Autònoma deter-
minarà quins dels seus integrants exerciran la Pre-
sidència i la Secretaria.

3. En les Comissions d’Assistència Jurídica Gra-
tuïtes dependents de l’Administració General de
l’Estat, els membres que corresponen a l’Adminis-
tració pública seran un advocat de l’Estat i un fun-
cionari del Ministeri de Justícia pertanyent a Cossos
o Escales del Grup A, que a més actuarà com a
secretari.
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En les províncies on existisca més d’un Co�egi
d’Advocats o de Procuradors, el representant d’es-
tes Corporacions en la Comissió serà designat de
comú acord pels degans d’aquells.

Quan el volum d’assumptes o altres circumstàn-
cies justificades ho aconsellen, podran crear-se
Delegacions de la Comissió Provincial d’Assistència
Jurídica Gratuïta, amb la composició i l’àmbit d’ac-
tuació que reglamentàriament es determinen i
garantint, en tot cas, l’homogeneïtat de criteris per
a reconéixer el dret a l’Assistència Jurídica Gra-
tuïta.»

Article 79. Modificació de la Llei 50/1998, de 30 de
desembre, de Mesures fiscals, administratives i de l’or-
de social. Gerència d’Infraestructures de la Defensa.

S’afig un nou paràgraf, el quart, a l’apartat Sis de
l’article 71 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre,
de Mesures fiscals, administratives i de l’orde social, amb
la redacció següent:

«Una vegada anunciades les subhastes, només
podran suspendre’s per orde del ministre de Defen-
sa, fundada en documents fefaents que proven la
improcedència d’esta.»

Article 80. Modificació de la Llei 23/1998, de 7 de
juliol, de Cooperació Internacional per al Desenrot-
llament. Agència Espanyola de Cooperació Interna-
cional.

S’afig una nova disposició addicional, la quarta, a la
Llei 23/1998, de Cooperació Internacional per al Desen-
rotllament, en la redacció donada per la Llei 24/2001,
de 27 de desembre, de Mesures fiscals, administratives
i de l’orde social, amb la redacció següent:

«Disposició addicional quarta. Delegació de com-
petències en les Missions diplomàtiques i Ofi-
cines consulars d’Espanya en l’estranger.

L’Agència Espanyola de Cooperació Internacio-
nal podrà delegar per a l’exercici de les compe-
tències que li atribuïx la present Llei, incloses les
mencionades en la disposició addicional tercera,
les Missions diplomàtiques i Oficines consulars
d’Espanya, especialment en aquells països en què
no tinga òrgans propis de gestió.

Es faculta el Govern per a dictar totes les dis-
posicions que siguen necessàries amb vista a l’a-
plicació i desenrotllament del que preveu la present
disposició addicional.»

Article 81. Centre d’Estudis Jurídics de l’Administració
de Justícia.

U. El Centre d’Estudis Jurídics de l’Administració de
Justícia, a més d’exercir les funcions que li atribuïx l’ar-
ticle 434.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol,
del Poder Judicial, podrà co�aborar en la formació con-
tinuada dels advocats de l’Estat en el marc dels plans
que elabore l’Advocacia General de l’Estat.

Dos. Així mateix, el Centre d’Estudis Jurídics podrà
desenrotllar cursos d’especialització per a professionals
del Dret i subscriure a l’efecte convenis amb altres enti-
tats públiques o privades.

Tres. El Centre d’Estudis Jurídics de l’Administració
de Justícia podrà expedir títols acreditatius dels cursos
formatius realitzats.

Article 82. Modificació de la Llei 4/1990, de 29 de
juny, de Pressuposts Generals de l’Estat per a 1990.
Entitat pública empresarial Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA).

U. Es dóna nova redacció a l’apartat Dos de l’ar-
ticle 82 de la Llei 4/1990, de 29 de juny, de Pressuposts
Generals de l’Estat per a 1990, que tindrà la redacció
següent:

«Dos. Sense perjuí de les atribucions que als
Ministeris de Defensa i de l’Interior els conferix el
Reial Decret Llei 12/1978, de 27 d’abril, s’enco-
manen al Ens les funcions següents:

a) Ordenació, direcció, coordinació, explotació,
conservació i administració dels aeroports públics
de caràcter civil, així com dels aeròdroms, heliports
i la resta de superfícies aptes per al transport aeri
la gestió dels quals se li encomane i dels servicis
afectes a estos; la coordinació, explotació, conser-
vació i administració de les zones civils de les bases
aèries obertes al trànsit civil.

b) Projecte, execució, direcció i control de les
inversions en les infraestructures i insta�acions a
què es referix l’epígraf anterior.

c) Ordenació, direcció, coordinació, explotació,
conservació i administració de les insta�acions i
xàrcies de sistemes de telecomunicacions aeronàu-
tiques, d’ajudes a la navegació i de control de la
circulació aèria.

d) Projecte, execució, direcció i control de les
inversions en infraestructures, insta�acions i xàrcies
de sistemes de telecomunicacions aeronàutiques,
d’ajudes a la navegació i control de la circulació
aèria.

e) Proposta de planificació de noves infraes-
tructures aeronàutiques, així com de modificacions
de l’estructura de l’espai aeri.

f) Desenrotllament dels servicis d’orde i segu-
retat en les insta�acions que gestione, així com
la participació en les ensenyances específiques rela-
cionades amb el transport aeri i subjectes a l’a-
torgament de llicència oficial, tot això sense detri-
ment de les atribucions assignades a la Direcció
General d’Aviació Civil.»

Dos. L’entitat pública empresarial «Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea» (AENA) percebrà, per
la utilització per tercers dels recintes dels aeròdroms,
heliports i la resta de superfícies aptes per al transport
aeri, la gestió dels quals se li encomane, així com pels
servicis que preste en els citats recintes, la taxa per pres-
tació de servicis i utilització del domini públic aeropor-
tuari establida en la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de
modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals
i de Reordenació de les Prestacions Patrimonials de
Caràcter Públic, la taxa d’aterratge regulada en la Llei
14/2000, de 29 de desembre, de Mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’orde social, la taxa de seguretat establida
per Llei 13/1996, de 30 de desembre, de Mesures fis-
cals, administratives i de l’orde social, i la taxa d’aproxi-
mació regulada en la Llei 24/2001, de 27 de desembre,
de Mesures fiscals, administratives i de l’orde social.

Amb esta finalitat, els fets imposables de les citades
taxes, referits en la seua redacció actual només a aero-
ports, queden ampliats també als aeròdroms, heliports
i la resta de superfícies aptes per al transport aeri que
siguen gestionats per AENA.

Als efectes prevists en els paràgrafs anteriors, els
citats aeròdroms, heliports i la resta de superfícies aptes
per al transport aeri que AENA gestione quedaran inclo-
sos en el grup D de la classificació a què es referix
l’apartat 2 de l’article 5 de la Llei 25/1998, en la cate-
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goria tercera de la classificació continguda en l’apartat 7
de l’article 11 de la Llei 14/2000 i en el tercer grup
de la classificació continguda en l’apartat set de l’ar-
ticle 22 de la Llei 24/2001, grups i categoria en què
també s’inclouran els aeroports gestionats per AENA que
no es troben expressament inclosos en un altre grup
o categoria.

Article 83. Modificacions de la Llei 39/1995, de 19
de desembre, d’Organització del Centre d’Investiga-
cions Sociològiques.

Es modifica l’article 5 de la Llei 39/1995, de 19
de desembre, d’Organització del Centre d’Investigacions
Sociològiques.

U. Es modifica el títol de l’article 5 de la Llei 39/1995,
de 19 de desembre, d’Organització del Centre d’Inves-
tigacions Sociològiques, que queda redactat de la forma
següent:

«Article 5. Principi d’actuació i règim legal de la
investigació per mitjà d’enquestes.»

Dos. S’afig un segon paràgraf a l’article 5 de la Llei
39/1995, de 19 de desembre, d’Organització del Centre
d’Investigacions Sociològiques, amb el text següent:

«Les funcions previstes en este article que siguen
realitzades tant per entitats com per entrevistadors
o coordinadors de la xàrcia de camp del Centre,
es consideraran compreses en l’article 196.3 e) de
la Llei de Contractes de les Administracions Públi-
ques, i es regiran per la dita Llei.»

Article 84. Modificació de la Llei 16/1989, de 17 de
juliol, de Defensa de la Competència.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei
16/1989, de 17 de juliol, de Defensa de la Compe-
tència:

U. S’afig un nou segon paràgraf a l’apartat 1 de
l’article 56, amb la redacció següent:

«Quan el Tribunal de Defensa de la Competència
torne un expedient per estimació d’un recurs contra
un acord de sobreseïment o per a la pràctica de
les diligències previstes en l’article 39 d’esta Llei,
el Servici de Defensa de la Competència disposarà
d’un termini màxim de sis mesos, comptadors des
de la notificació de la Resolució del Tribunal, per
a practicar la instrucció complementària que resulte
necessària per a completar l’esclariment dels fets
i determinar responsabilitats.»

Dos. Es modifica l’apartat 4 de l’article 48, que que-
da amb la redacció següent:

«4. Complit el tràmit anterior, el Tribunal resol-
drà dins dels deu dies següents, sense que puga
excedir tres mesos el temps que transcórrega des
de la interposició del recurs fins que es dicte i noti-
fique la resolució. Quan s’interpose un recurs contra
un acord de sobreseïment o d’arxiu del Servici de
Defensa de la Competència, el termini màxim per
a dictar i notificar la resolució del recurs no podrà
excedir dotze mesos des de la data d’interposició.»

Article 85. Modificació de la Llei 17/1975, de 2 de maig,
de creació de l’Organisme autònom Registre de la Pro-
pietat Industrial, modificada per la disposició addicional
tretze.2 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de
Marques. Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 17/1975,
de 2 de maig, sobre creació de l’Organisme autònom

Registre de la Propietat Industrial, modificat per la dis-
posició addicional tretze.2 de la Llei 17/2001, de 7 de
desembre, de Marques, que queda redactat de la manera
següent:

«1. El president de l’Organisme serà el titular
de l’òrgan superior o directiu del Ministeri d’ads-
cripció de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques,
d’acord amb el que establisca el seu Estatut.»

SECCIÓ 2a. SOCIETATS MERCANTILS ESTATALS

Article 86. Modificació de la Llei 53/1999, de 28 de
desembre, per la qual es modifica la Llei 13/1995,
de 18 de maig, de Contractes de les Administracions
Públiques. «Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, Sociedad Anónima» (SEGIPSA).

La disposició addicional segona de la Llei 53/1999,
de 28 de desembre, sobre règim jurídic de la «Sociedad
Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad
Anónima», segons la redacció donada a esta per l’ar-
ticle 52 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, queda
modificada en els termes següents:

U. S’afig un nou paràgraf a l’apartat 7 de la dis-
posició addicional segona de la Llei 53/1999, de 28
de desembre, amb la redacció següent:

«La comanda podrà establir que la venda s’e-
fectue amb percepció de preu en metà�ic o per
mitjà de l’entrega, total o parcial, per l’adquirent,
d’altres béns o drets.»

Dos. S’afig un nou apartat a la disposició addicional
segona de la Llei 53/1999, de 28 de desembre, amb
la redacció següent:

«8. Per a l’exercici de les competències que
la Llei i el Reglament del Patrimoni de l’Estat, i
les seues normes complementàries, atribuïxen al
Ministeri d’Hisenda, a la Direcció General de Patri-
moni de l’Estat i a les Delegacions Provincials d’E-
conomia i Hisenda, estos òrgans podran so�icitar
de SEGIPSA la valoració o taxació de béns, l’emissió
d’informes sobre la seua situació física, urbanística
o altres circumstàncies relatives a estos, la realit-
zació de gestions tendents a la seua adquisició o
requerir d’ella l’assessorament o suport tècnic que
estimen convenient per a l’exercici més àgil i eficaç
d’estes competències, tenint SEGIPSA a estos efec-
tes el caràcter de servici tècnic d’estos òrgans.
Iguals actuacions podran so�icitar de SEGIPSA el
Ministeri de Treball i Assumptes Socials, respecte
als béns del Patrimoni Sindical Acumulat, i els orga-
nismes i entitats a què es referix l’apartat 1 de
la present disposició.»

Article 87. Modificació de la Llei 66/1997, de 30 de
desembre, de Mesures fiscals, administratives i de
l’orde social. «Empresa de Transformaciones Agrarias,
Sociedad Anónima» (TRAGSA).

S’afig un nou apartat, el Set, a l’article 88 de la Llei
66/1997, de 30 de desembre, de Mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’orde social, amb la redacció següent:

«Set. Els contractes d’obres, subministraments,
consultoria i assistència i servicis que TRAGSA i
les seues filials subscriguen amb tercers, quedaran
subjectes a les prescripcions de la Llei de Contrac-
tes de les Administracions Públiques, relatives a
publicitat, procediments de licitació i formes d’ad-
judicació, sempre que la quantia dels contractes
iguale o supere la de les xifres fixades en els articles
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135.1, 177.2 i 203.2 de la referida Llei de Con-
tractes de les Administracions Públiques.

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació
resoldrà les reclamacions que es formulen contra
els actes de preparació i adjudicació d’estos con-
tractes, adoptant les mesures cautelars que corres-
ponguen i fixant, si és el cas, les indemnitzacions
pertinents, i les seues resolucions podran ser
impugnades davant de la jurisdicció contenciosa
administrativa, de conformitat amb l’article 2, lle-
tra b), de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.»

CAPÍTOL III

Dels procediments administratius

Article 88. Règim sancionador dels titulars dels punts
de venda de la xàrcia comercial de Loteries y Apostes
de l’Estat.

U.

1. Són infraccions administratives dels titulars dels
punts de venda de la xàrcia comercial de Loteries y Apos-
tes de l’Estat les accions o omissions tipificades en el
present article, que seran sancionables inclús a títol de
simple negligència.

2. Les infraccions i sancions regulades en este arti-
cle podran ser especificades en les disposicions regla-
mentàries que el despleguen, en els termes prevists en
l’article 129 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.

3. Als efectes del present article, es consideren
punts de venda de la xàrcia comercial de Loteries y Apos-
tes de l’Estat, tant els de la Xàrcia Bàsica, incloses les
Administracions de Loteries, com els de la Xàrcia Com-
plementària, siguen amb caràcter provisional, interí o
definitiu.

4. Seran subjectes infractors els titulars dels punts
de venda que realitzen les accions o omissions tipificades
com a infraccions en este article. Així mateix també seran
responsables de les accions o omissions tipificades en
este article quan siguen realitzades pels seus empleats
o co�aboradors.

Dos. La potestat sancionadora regulada en este arti-
cle serà exercida pel director general de l’Entitat pública
empresarial Loteries y Apostes de l’Estat.

Tres. El procediment sancionador s’ajustarà a les
normes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Pro-
cediment Administratiu Comú, i al Reial Decret
1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Regla-
ment de procediment per a l’exercici de la potestat san-
cionadora, sense perjuí de les normes específiques esta-
blides en el present article.

Quatre.

1. Quan s’haja iniciat un procediment sancionador,
l’òrgan competent per a imposar la sanció podrà acordar,
entre altres, alguna o algunes de les següents mesures
provisionals:

— Tancament temporal del punt de venda.
— Precintat dels equips o aparells informàtics.

2. Les mesures assenyalades en l’apartat anterior
podran ser acordades abans de la iniciació del proce-
diment sancionador, en les condicions establides en l’ar-
ticle 72.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Pro-
cediment Administratiu Comú.

Cinc.

1. Les infraccions administratives en què poden
incórrer els titulars dels punts de venda de la xàrcia
comercial de Loteries y Apostes de l’Estat es classifiquen
en lleus, greus i molt greus.

2. Són infraccions lleus:

a) L’absència injustificada del titular, de forma rei-
terada, en el punt de venda.

b) La falta de decor de l’establiment on radique el
punt de venda.

c) No exhibir en lloc visible del punt de venda el
distintiu anunciador, elements de la imatge corporativa,
propaganda, publicitat, prospectes i la resta d’elements
o documents exigits, o exhibir-los sense ajustar-se a les
normes o instruccions específiques.

d) Faltar al degut respecte i consideració als usuaris
dels punts de venda.

e) La inobservança del deure de residència del titular
del punt de venda en la localitat del seu destí o en la
que haguera sigut autoritzat.

f) L’incompliment de la normativa i instruccions
sobre gestió de punts de venda, quan no constituïsca
infracció greu o molt greu.

3. Són infraccions greus:

a) La resistència, desobediència o obstrucció a l’ac-
tuació dels servicis d’inspecció de Loteries y Apostes
de l’Estat.

b) Realitzar reformes en l’establiment on radique el
punt de venda sense l’autorització prèvia, quan impliquen
modificació de les característiques que serviren de base
per a la seua adjudicació.

c) Realitzar en el punt de venda activitats distintes
de l’autoritzada, excepte quan es dispose de la corres-
ponent autorització.

d) Pèrdua, deteriorament o menyscabament dels
béns de Loteries y Apostes de l’Estat cedits per a ús
dels titulars dels punts de venda en l’exercici de la seua
activitat, així com destinar-los a un ús distint de la seua
funció, excepte quan es tracte d’equips o aparells infor-
màtics.

e) Realitzar activitats de promoció o publicitat per
qualsevol mitjà del punt de venda o dels jocs i apostes
contravenint la normativa o les instruccions específiques
o sense l’autorització de Loteries y Apostes de l’Estat.

f) El pagament indegut o l’impagat total o parcial
de premis quan no constituïsca infracció molt greu.

g) La reincidència per la comissió de dos o més
infraccions lleus en un termini de dos anys comptadors
des de la sanció per resolució ferma en via administrativa
de la primera d’estes.

4. Constituïxen infraccions molt greus:

a) El pagament indegut o l’impagat total o parcial
de premis quan es cause un perjuí greu a Loteries y
Apostes de l’Estat o a tercers.

b) La falta d’ingrés en Loteries y Apostes de l’Estat
de les quantitats recaptades per venda de jocs i apostes.

c) La detracció dels fons rebuts per a pagament
de premis o la seua aplicació a usos aliens a la seua
funció.

d) La cessió de comissions pels titulars dels punts
de venda.

e) L’abandó de l’exercici de l’activitat autoritzada.
f) La transmissió de la titularitat del punt de venda

sense la corresponent autorització o la cessió del seu
ús per qualsevol títol.

g) El trasllat del punt de venda o dels elements infor-
màtics d’este sense la corresponent autorització.

h) El subministrament d’informació o documentació
falsa a l’Administració.
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i) La venda de participacions i de bitllets de Loteria
Nacional en forma distinta de la que estan representats
o puguen ser autoritzats.

j) Pèrdua, deteriorament o menyscabament dels
equips o aparells informàtics de Loteries y Apostes de
l’Estat cedits per a ús dels titulars dels punts de venda
en l’exercici de la seua activitat, així com destinar-los
a un ús distint de la seua funció.

k) La no constitució dels avals, fiances i la resta
de garanties exigibles o la seua constitució sense sub-
jecció a les condicions establides per Loteries y Apostes
de l’Estat.

l) L’incompliment greu i reiterat de les normes i ins-
truccions sobre gestió de punts de venda o de les obli-
gacions imposades en el títol habilitant per a l’exercici
de l’activitat, quan es cause perjuí a Loteries y Apostes
de l’Estat o a tercers.

ll) La reincidència per la comissió de dos o més
infraccions greus en un termini de dos anys comptadors
des de la sanció per resolució ferma en via administrativa
de la primera d’estes.

Sis.
1. Les infraccions administratives regulades en el

present article seran sancionades en la forma següent:
a) Per la comissió d’infraccions lleus s’imposarà una

o més de les sancions següents:
— Advertència per escrit.
— Multa de fins a 600 euros.

b) Per la comissió d’infraccions greus s’imposarà
una o més de les sancions següents:

— Multa des de 600,01 euros fins a 6.000 euros.
— Suspensió per un període màxim de tres mesos

de l’exercici de l’activitat autoritzada.

c) Per la comissió d’infraccions molt greus s’impo-
sarà una o més de les sancions següents:

— Multa des de 6.001 euros fins a 60.000 euros.
— Suspensió per un període màxim de sis mesos

de l’exercici de l’activitat autoritzada.
— Revocació de la concessió o autorització del titular

del punt de venda.

Set. Les sancions regulades en l’apartat anterior es
graduaran tenint en compte els criteris següents:

— La reiteració en la comissió d’infraccions.
— La intencionalitat del subjecte infractor.
— La transcendència econòmica, comercial i social

de la infracció.
— La reincidència per la comissió d’infraccions de

la mateixa naturalesa, quan així haja sigut declarat per
resolució ferma.

— El perjuí proporcionat a la imatge de Loteries y
Apostes de l’Estat.

Huit. Les infraccions i sancions regulades en este
article prescriuran segons el que disposa l’article 132
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.

Nou. El que disposa este article s’entendrà sense
perjuí de la revocació del títol d’habilitació dels titulars
dels punts de venda quan concórrega alguna de les cau-
ses previstes en la normativa específica.

Deu. S’autoritza el Consell de Ministres per a actua-
litzar l’import de les sancions pecuniàries previstes en
este article.

Onze. Es deroguen els articles 297 a 303 del Decret
de 23 de març de 1956, pel qual s’aprova la Instrucció
General de Loteries, i qualssevol altres disposicions del
mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen als establits
en el present article.

TÍTOL V

De l’acció administrativa

CAPÍTOL I

Acció administrativa en matèria d’Ordenació Econòmica

SECCIÓ 1a. ASSEGURANCES

Article 89. Modificació de la Llei 87/1978, de 28 de
desembre, d’Assegurances Agràries Combinades.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei
87/1978, de 28 de desembre, d’Assegurances Agrà-
ries Combinades:

U. Es modifica l’article 3r de la Llei 87/1978, de 28
de desembre, que queda amb la redacció següent:

«U. Els riscs la cobertura dels quals atendran les
presents assegurances seran els danys ocasionats
en les produccions agrícoles, ramaderes, forestals
i aqüícoles a causa de variacions anormals d’agents
naturals, sempre que els mitjans tècnics de lluita
preventiva normals no hagen pogut ser utilitzats pels
afectats per causes no imputables a ells o hagen
resultat ineficaços, i seran: pedra, incendi, sequera,
gelades, inundacions, vent huracanat o vent càlid,
nevades, rosades blanques, excés d’humitat, plagues
i malalties i altres adversitats climàtiques.

Dos. Els riscs abans enumerats s’asseguraran
de forma combinada o, excepcionalment, aïllada.»

Dos. Es modifica l’article 11 de la Llei 87/1978,
de 28 de desembre, que queda redactat de la forma
següent:

«U. Les aportacions de l’Estat a l’import global
de les primes que han de satisfer els agricultors
es fixaran ateses a les circumstàncies de cada zona
i cultiu, protegint en tot cas els agricultors d’eco-
nomia més modesta i primant-se les pòlisses co�ec-
tives, fixant el percentatge de les aportacions per
escalons, segons el valor de la producció i
excloent-ne aquelles que no requerisquen per la
seua suficiència econòmica. En tot cas, l’import de
l’aportació de l’Estat no podrà ser superior al cin-
quanta per cent, ni inferior al vint per cent, del
total anual de les primes.

Dos. Els Ministeris d’Hisenda i d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, conjuntament, establiran, en
cada cas i per a cada zona, amb la participació
de les organitzacions i associacions dels agricultors,
la part de prima que han de pagar els agricultors
i l’auxili que corresponga aportar a l’Administració
en compliment d’esta Llei i de les determinacions
del pla anual d’assegurances agrícoles, així com
les possibilitats pressupostàries.»

Article 90. Riscs derivats del comportament desfavo-
rable dels preus en el mercat.

Amb caràcter experimental per a l’exercici 2003, els
riscs, regulats en l’article 3 de la Llei 87/1978, d’Asse-
gurances Agràries Combinades, s’ampliaran també en les
mateixes condicions als riscs derivats del desfavorable
comportament dels preus en el mercat. Per a la seua
aplicació s’establirà una experiència pilot, en una producció
determinada i en un àmbit geogràfic restringit, en els ter-
mes que establisca el Govern a través del Pla d’Asse-
gurances Agràries Combinades per a l’exercici 2003.
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SECCIÓ 2a. ENERGIA

Article 91. Dret preferent de «Red Eléctrica de España,
S. A.».

U. «Red Eléctrica de España, S. A.» tindrà dret d’ad-
quisició preferent sobre les insta�acions de transport
definides en l’article 35.1 de la Llei 54/1997, de 27
de novembre, del Sector Elèctric, en el cas que els titulars
propietaris d’estes pretengueren realitzar la transmissió
a altres empreses que reunisquen els requisits legals
necessaris per a realitzar l’activitat de transport a Espa-
nya.

Dos. Les empreses que pretenguen transmetre ins-
ta�acions de transport de les quals són titulars hauran
de comunicar a «Red Eléctrica de España S. A.», la inten-
ció de procedir a esta transmissió. A l’efecte que «Red
Eléctrica de España, S. A.» puga exercir el dret d’ad-
quisició preferent, la comunicació de les empreses que
pretenguen transmetre insta�acions de transport de les
quals són titulars haurà d’incloure l’objecte i l’abast de
la transmissió, el preu, les condicions, els possibles adqui-
rents i el termini de l’oferta.

Simultàniament, les empreses que pretenguen trans-
metre insta�acions de transport de les quals són titulars
hauran de comunicar esta decisió a la Direcció General
de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Economia,
i remetre còpia de la comunicació realitzada a «Red Eléc-
trica de España, S. A.».

En el termini màxim d’un mes, «Red Eléctrica de Espa-
ña, S. A.» podrà optar per adquirir les insta�acions, i
comunicar esta opció a les empreses propietàries de
les insta�acions, així com a la Direcció General de Política
Energètica i Mines del Ministeri d’Economia.

Tres. Si transcorre el termini establit sense que «Red
Eléctrica de España, S. A.» haja exercit el seu dret de
tanteig, l’empresa propietària de les insta�acions de
transport podrà procedir a la transmissió de les dites
insta�acions a aquelles empreses que reunisquen els
requisits legals necessaris per a desenrotllar l’activitat
de transport a Espanya, a l’efecte de la qual hauran de
complir-se els requisits establits reglamentàriament per
a la transmissió d’insta�acions, havent d’acreditar-se, a
més, el compliment per la societat transportista venedora
dels requisits següents:

a) Les exigències de comunicació prèvia previstes
en l’apartat dos del present article, i el respecte dels
terminis que s’hi establixen.

b) La identitat de condicions entre les comunicacions
previstes en l’apartat dos d’este article i l’oferta de trans-
missió a les societats transportistes adquirents.

Quatre. Podrà ser denegada l’autorització adminis-
trativa de la transmissió en cas d’incompliment d’alguna
de les condicions anteriors.

Article 92. Modificació de la Llei 54/1997, de 27 de
novembre, del Sector Elèctric.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei
54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.

U. Es modifica l’apartat 1 de l’article 34 de la Llei
54/1997, de 27 de novembre, que queda redactat de
la forma següent:

«1. L’operador del sistema, com a responsable
de la gestió tècnica del sistema, tindrà per objecte
garantir la continuïtat i seguretat del subministra-
ment elèctric i la correcta coordinació del sistema
de producció i transport.

L’operador del sistema exercirà les seues fun-
cions en coordinació amb l’operador del mercat,

amb els principis de transparència, objectivitat i
independència.

Actuarà com a operador del sistema una societat
mercantil de l’accionariat de la qual podrà formar
part qualsevol persona física o jurídica sempre que
la suma de la seua participació directa o indirecta
en el capital d’esta societat no supere el 3 per 100
del capital social o dels drets de vot de l’entitat,
no podent sindicar-se estes accions a cap efecte.

A l’efecte de computar la participació en este
accionariat, s’atribuiran a una mateixa persona físi-
ca o jurídica, a més de les accions o altres valors
posseïts o adquirits per les entitats pertanyents al
seu mateix grup, tal com este es definix en l’article 4
de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat
de Valors, aquelles la titularitat de les quals corres-
ponga:

a) A aquelles persones que actuen en nom propi
però per compte d’aquella, de forma concertada o
formant amb ella una unitat de decisió. S’entendrà,
excepte prova en contra, que actuen per compte
d’una persona jurídica o de forma concertada amb
ella els membres del seu òrgan d’administració.

b) Als socis junt amb els quals aquella exer-
cisca el control sobre una entitat dominada, d’acord
amb el que preveu l’article 4 de la Llei 24/1988,
de 28 de juliol, del Mercat de Valors.

En tot cas, es tindrà en compte tant la titularitat
dominical de les accions i la resta de valors com
els drets de vot que es disfruten en virtut de qual-
sevol títol.

Els drets de vot corresponents a les accions o
altres valors que posseïsquen les persones que par-
ticipen en el capital de la dita societat excedint
dels percentatges màxims assenyalats en este pre-
cepte quedaran en suspens fins que no s’adeqüe
la xifra de participació en el capital o en els drets
de vot, i està legitimada per a l’exercici de les
accions legals tendents a fer efectives les limita-
cions imposades en este precepte la Comissió
Nacional d’Energia.

La societat que actue com a operador del sis-
tema desenrotllarà les seues activitats de gestió
tècnica i de transport amb l’adequada separació
comptable.»

Dos. Es modifica l’apartat 1 de la disposició tran-
sitòria novena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre,
que queda redactada de la forma següent:

«1. ‘‘Red Eléctrica de España, Sociedad Anó-
nima’’, exercirà les funcions atribuïdes en la present
Llei a l’operador del sistema i al gestor de la xàrcia
de transport.

L’adequació de les participacions socials al que
disposa l’article 34.1 haurà de realitzar-se en un
termini màxim de 12 mesos des de l’entrada en
vigor de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de
Mesures fiscals, administratives i de l’orde social,
per mitjà de la transmissió d’accions o, si és el
cas, de drets de subscripció preferent. Dins del ter-
mini citat hauran de modificar-se els estatuts socials
per a introduir la limitació de participació màxima
establida en este article.

La limitació de la participació màxima a què es
referix l’article 34.1 no serà aplicable a la parti-
cipació corresponent a la Sociedad Estatal de Par-
ticipaciones Industriales, que mantindrà una par-
ticipació en el capital de ‘‘Red Eléctrica de España,
Sociedad Anónima’’, de, com a mínim, el 25 per
100 fins al 31 de desembre de l’any 2003, man-
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tenint posteriorment, en tot cas, una participació
del 10 per 100.

A les transmissions d’elements patrimonials deri-
vades de l’aplicació d’esta norma els serà aplicable
el règim fiscal de les transmissions d’actius rea-
litzades en compliment de disposicions amb rang
de Llei de la normativa de defensa de la compe-
tència.»

Article 93. Modificació de la Llei 34/1998, de 7 d’oc-
tubre, del Sector d’Hidrocarburs.

U. Es modifiquen els apartats 3 i 5 de l’article 52
de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector d’Hidro-
carburs, que queden amb la redacció següent:

«3. Per a assegurar el compliment de l’obliga-
ció de mantindre existències estratègiques, la cor-
poració podrà adquirir crus i productes petrolífers
i concertar contractes amb els límits i les condicions
que es determinen reglamentàriament.

Tota disposició d’existències estratègiques per
part de la corporació requerirà l’autorització prèvia
del Ministeri d’Economia i haurà de realitzar-se a
un preu igual al cost mitjà ponderat d’adquisició
o al de mercat, si fóra superior, llevat de les excep-
cions determinades reglamentàriament. Així
mateix, la corporació comptabilitzarà les seues exis-
tències al cost mitjà ponderat d’adquisició des de
la creació d’esta.

Els subjectes obligats al manteniment d’existèn-
cies mínimes de seguretat de productes petrolífers,
inclosos els gasos liquats del petroli, i de gas natu-
ral, així com els obligats a la diversificació dels sub-
ministraments de gas natural, hauran de contribuir
al finançament de la corporació, per mitjà del paga-
ment mensual a esta d’una quota unitària per quan-
titat de producte venut o consum en el mes anterior.

Les aportacions financeres dels subjectes obli-
gats s’establiran en funció dels costs pressupostats
en què incórrega la corporació per a la constitució,
emmagatzemament i conservació de les existèn-
cies estratègiques, així com del cost de les altres
activitats d’inspecció i control que li atribuïx la pre-
sent Llei, la fixació i quantia de la qual serà rea-
litzada pel Ministeri d’Economia, a proposta de la
corporació, d’acord amb el procediment establit
reglamentàriament.

Esta aportació financera haurà de permetre la
dotació per la corporació, en els termes determinats
reglamentàriament, de les reserves financeres
necessàries per a l’adequat exercici de les seues
activitats.

Els subjectes obligats al manteniment d’existèn-
cies mínimes de seguretat de productes petrolífers
hauran de cedir o arrendar existències, així com
facilitar insta�acions a la corporació, en la forma
que es determine reglamentàriament.

Les operacions de compra, venda i arrendament
de reserves estratègiques, així com les referents
al seu emmagatzemament, s’ajustaran a contractes
tipus el model dels quals serà aprovat pel Ministeri
d’Economia.»

«5. Reglamentàriament, es desenrotllaran les
funcions de la corporació i s’establirà la seua orga-
nització i règim de funcionament. En els seus
òrgans d’administració estaran suficientment repre-
sentats els operadors a l’engròs a què es referixen
els articles 42 i 45 de la present Llei, els trans-
portistes que incorporen gas al sistema i comer-
cialitzadors de gas natural regulats en l’article 58
d’esta Llei, així com representants del Ministeri d’E-
conomia i de la Comissió Nacional d’Energia.

Els representants dels operadors a l’engròs,
transportistes i comercialitzadors indicats en l’apar-
tat anterior seran membres de la corporació, for-
maran part de la seua Assemblea i el seu vot en
esta es graduarà en funció del volum de la seua
aportació financera anual.

El president de la Corporació i la part de vocals
del seu òrgan d’administració que reglamentària-
ment es determine seran designats pel Ministeri
d’Economia. El titular d’este Departament podrà
imposar el veto a aquells acords de la corporació
que infringisquen el que disposen la present Llei
i les disposicions de desplegament.»

La resta de l’article queda amb l’actual redacció.
Dos. Es modifica el punt 3 de la disposició transitòria

quinta de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector
d’Hidrocarburs, que queda amb la redacció següent:

«3. Un consumidor que haguera exercit els
drets que li conferix la condició de qualificat podrà
optar per continuar adquirint el gas natural en el
mercat liberalitzat o adquirir-lo al distribuïdor a tari-
fes, amb les condicions que reglamentàriament
s’establisquen.»

La resta de la disposició transitòria queda amb la
seua actual redacció.

Article 94. Metodologia per a l’aprovació o modificació
de la tarifa elèctrica mitjana o de referència durant
el període 2003-2010.

1. De conformitat amb el que disposa l’article 17.2
de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector
Elèctric, el Govern establirà, mitjançant un Reial Decret,
una metodologia per a la determinació de la tarifa elèc-
trica mitjana o de referència, i podrà establir un límit
màxim anual a l’increment de la citada tarifa.

2. A estos efectes, durant el període comprés entre
l’1 de gener del 2003 i el 31 de desembre del 2010,
la determinació de la tarifa mitjana o de referència haurà
de tindre en compte almenys les previsions següents:

a) El preu mitjà previst de l’energia corresponent
a les insta�acions de generació en règim ordinari serà
el següent:

1. Per a aquelles insta�acions l’autorització de les
quals siga anterior al 31 de desembre de 1997 i que
pertanyen a societats amb dret a cobrament de costs
de transició a la competència serà de 3,6061 cèntims
d’euro per kWh.

2. Per a la resta d’insta�acions s’estimarà tenint en
compte les millors previsions del preu del gas en l’exercici
de què es tracte.

b) S’inclourà com a cost en la tarifa la quantia corres-
ponent a l’anualitat que resulte per a recuperar lineal-
ment el valor actual net del dèficit d’ingressos en la liqui-
dació de les activitats regulades generat entre l’1 de
gener del 2000 i el 31 de desembre del 2002.

Als efectes de la seua liquidació i cobrament, este
cost es considerarà un ingrés de les activitats regulades.

c) S’inclourà com a cost en la tarifa la quantia corres-
ponent a l’anualitat que resulte per a recuperar lineal-
ment les quantitats que es deriven de les revisions que
establixen la disposició addicional segona del Reial
Decret 3490/2000, de 29 de desembre, pel qual s’es-
tablix la tarifa elèctrica per a l’any 2001 i la disposició
addicional segona del Reial Decret 1483/2001, de 27
de desembre, pel qual s’establix la tarifa elèctrica per
a l’any 2002.

Als efectes de la seua liquidació i cobrament, este
cost es considerarà un ingrés de les activitats regulades.



Suplement núm. 2 Dissabte 1 març 2003 343
e

SECCIÓ 3a. SISTEMA FINANCER I MONETARI

Article 95. Modificació de la Llei 6/2000, de 13 de
desembre, per la qual s’aproven mesures fiscals
urgents d’estímul a l’estalvi familiar i a la xicoteta
i mitjana empresa.

Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 1 de la
disposició addicional segona de la Llei 6/2000, de 13
de desembre, per la qual s’aproven mesures fiscals
urgents d’estímul a l’estalvi familiar i a la xicoteta i mit-
jana empresa, que queda redactat en els termes
següents:

«1. Es crea una línia de suport a la capitalització
d’empreses de base tecnològica, l’objecte de la qual
serà el finançament de la presa de participació en
el capital d’empreses d’alt contingut tecnològic per
part d’entitats financeres l’objecte social de les
quals siga la participació temporal en el capital
d’empreses no financeres.

Les citades entitats financeres hauran d’estar,
en cas de resultar-hi legalment obligades, registra-
des davant de la Comissió Nacional del Mercat de
Valors i/o supervisades pel Banc d’Espanya.»

Article 96. Sistemes d’indemnització dels inversors.

U. S’introduïxen les següents modificacions en la
Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors,
segons redacció de la Llei 37/1998, de 16 de novembre,
de reforma de la Llei del Mercat de Valors.

1. Els apartats 1 i 2 de l’article 77 quedaran redac-
tats com seguix:

«1. Es crearà un Fons de Garantia d’Inversions
per a assegurar la cobertura a què es referix l’a-
partat 7 d’este article en ocasió de la realització
dels servicis prevists en l’article 63, així com de
l’activitat complementària de depòsit i administra-
ció d’instruments financers.

2. El Fons de Garantia d’Inversions es consti-
tuirà com a patrimoni separat, sense personalitat
jurídica, la representació i gestió del qual s’enco-
manarà a una societat gestora que tindrà la forma
de societat anònima, i el capital de la qual es dis-
tribuirà entre les empreses de servicis d’inversió
adherides en la mateixa proporció en què efectuen
les seues aportacions al Fons.»

2. S’eliminen els paràgrafs a) i b) de l’apartat 5 de
l’article 77.

3. Els paràgrafs e) i f) de l’apartat 8 de l’article 77
quedaran redactats com seguix:

«e) Les regles per a determinar l’import de les
aportacions que hagen de fer les entitats adherides,
que hauran de ser suficients per a la cobertura de
la garantia proporcionada.»

«f) La periodicitat amb què s’hauran de fer les
aportacions i el règim de morositat.»

4. S’afig una disposició addicional dènou amb la
redacció següent:

«Disposició addicional dènou.

1. Les Societats Gestores de Carteres hauran
d’adherir-se al Fons de Garantia d’Inversions d’a-
cord amb el règim establit en les disposicions regla-
mentàries vigents sobre la matèria, quedant exemp-
tes de l’obligació de contractar una assegurança
de responsabilitat civil.

2. Les referències a les Societats i Agències
de Valors contingudes en les disposicions a què
es referix el paràgraf anterior, s’entendran efectua-
des a totes les empreses de servicis d’inversió.

3. L’adhesió de les Societats Gestores de Car-
teres al Fons de Garantia d’Inversions haurà de pro-
duir-se abans de l’1 de febrer del 2003.»

Dos. Es dóna una nova redacció als següents arti-
cles del Reial Decret 948/2001, de 3 d’agost, sobre
sistemes d’indemnització dels inversors, que quedaran
redactats de la manera següent:

a) L’apartat 2 de l’article 1.

«2. En els termes i amb els límits establits en
este Reial Decret, estos sistemes d’indemnització
tindran com a finalitat oferir als inversors una cober-
tura quan no puguen obtindre d’una empresa de
servicis d’inversió o d’una entitat de crèdit:

— el reembossament de les quantitats de diners
que els corresponguen i que aquelles tingueren en
depòsit amb motiu de la realització de servicis d’in-
versió o

— la restitució dels valors o instruments finan-
cers que els pertanguen i que aquelles posseïsquen,
administren o gestionen per compte de l’inversor
amb motiu de la realització de servicis d’inversió
o de l’activitat complementària de depòsit i admi-
nistració de valors o instruments financers.»

b) L’apartat 1 de l’article 3.

«1. Seran entitats adherides al Fons de Garan-
tia d’Inversions les empreses de servicis d’inversió
previstes en l’article 64.1 de la Llei del Mercat de
Valors, a excepció de les que gestionen sistemes
organitzats de negociació.»

c) L’article 8.

«1. Les entitats adherides al Fons de Garantia
d’Inversions estan obligades a complir amb el règim
econòmic de les aportacions anuals i derrames
regulat en este article, de manera que el Fons de
Garantia puga complir les obligacions enfront dels
inversors imposades per esta norma.

2. Les entitats adherides hauran de realitzar
una aportació anual equivalent a la suma de les
quantitats següents:

A) Un import fix que es correspon amb l’escala
següent: 20.000 euros, per a les empreses de ser-
vicis d’inversió els ingressos bruts de les quals per
comissions siguen inferiors a 5 milions d’euros;
30.000, si es troben entre 5 i 20 milions d’euros,
i 40.000 quan siguen superiors a 20 milions d’euros.

B) El 2 per mil dels diners, més el 0,05 per
mil del valor efectiu dels valors i instruments finan-
cers depositats o gestionats en estes, correspo-
nents a clients coberts per la garantia.

C) El resultat de multiplicar el nombre de clients
coberts per la garantia pel 0,15 per mil de l’import
mínim a què es referix l’article 6.1.

3. El ministre d’Economia i, amb la seua habi-
litació expressa, la CNMV determinaran les partides
comptables i dades estadístiques que cal incloure
en els càlculs de les aportacions anuals. Així mateix,
el ministre d’Economia podrà, a proposta de la
CNMV, acordar la disminució dels imports i per-
centatges a què es referix este article quan el patri-
moni del fons arribe a una quantia suficient per
al compliment dels seus fins. En tot cas, les apor-
tacions se suspendran, quan el patrimoni no com-
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promés en operacions pròpies de l’objecte del fons
supere la resultant de multiplicar la cobertura màxi-
ma prevista en l’article 6.1 pel 5 per cent del nom-
bre de clients coberts per la garantia del total d’en-
titats adherides al fons en l’exercici anterior.

4. La societat gestora determinarà l’import pro-
visional de l’aportació anual de cada entitat adhe-
rida a partir de les informacions que, seguint les
instruccions que establisca respecte d’això, li
siguen subministrades per les empreses de servicis
d’inversió adherides sobre dades referides a l’exer-
cici anterior al de l’any a què es referisca el pres-
supost anual, d’acord amb el procediment següent:

a) Per als comptes o posicions de diners dels
inversors, es prendrà com a valor efectiu base la
mitjana dels saldos en balanç a fi de cada un dels
mesos de l’exercici en els quals l’entitat adherida
haja tingut l’obligació de remetre estats financers
a la CNMV.

b) Per als valors i instruments financers, es
prendrà com a valor efectiu base el valor de cotit-
zació de l’últim dia de negociació de l’any en el
mercat secundari corresponent d’aquells comptes
o posicions de valors o instruments financers dels
inversors existents al final de l’exercici. Quan entre
estes últimes figuren valors i instruments financers
no negociats en un mercat secundari, la seua base
de càlcul estarà donada pel seu valor nominal o
pel de reembossament, que resulte més propi del
tipus de valor o instrument financer de què es trac-
te, llevat que s’haja declarat o conste un altre valor
més significatiu a l’efecte del seu depòsit o registre.

A fi de disposar de la informació necessària per
a l’elaboració del pressupost anual i per als càlculs
de les aportacions de les entitats adherides i la
resta d’informacions contingudes en este pressu-
post, la societat gestora demanarà totes les dades
que necessite de les entitats adherides al fons.

5. Les aportacions anuals de les empreses de
servicis d’inversió es calcularan i materialitzaran a
partir de la data de tancament de cada exercici
en, almenys, dos desembossaments, en els percen-
tatges que fixe la societat gestora del fons a la
vista de les necessitats d’este. Les aportacions es
realitzaran sempre en efectiu i no seran objecte
de devolució a les entitats aportants.

La societat gestora elaborarà un pressupost
anual, que coincidirà amb l’any natural, el qual
inclourà l’import de la comissió de gestió a favor
de la societat gestora, l’import provisional de l’a-
portació anual que serà requerit de les entitats
adherides i, si és el cas, els possibles finançaments.
Este pressupost haurà d’incorporar el detall expli-
catiu de l’aportació anual provisional exigible a cada
entitat adherida. Així mateix, el pressupost anual
haurà d’incloure una descripció del mètode de càl-
cul de l’import previst com a aportació inicial míni-
ma que cal aplicar a les empreses de servicis d’in-
versió residents de nova creació o, si és el cas,
a les noves sucursals d’empreses estrangeres, que
puguen incorporar-se al fons en el curs de l’any.

L’aprovació del pressupost anual amb el càlcul
provisional de l’aportació de cada entitat adherida
i la resta d’informacions que ha d’incorporar haurà
de realitzar-se per part de la societat gestora abans
del 31 de març de cada any i el primer desem-
bossament de l’aportació anual per part de les enti-
tats adherides tindrà lloc abans del 31 de maig
sobre la base dels càlculs provisionals. El segon
desembossament haurà de fer-se, abans del 30 de
setembre, després dels ajusts que foren necessaris

com a conseqüència del càlcul final de l’aportació
de cada entitat adherida, una vegada considerada
la informació definitiva auditada de l’últim exercici
tancat.

6. Una vegada aprovat el pressupost anual per
la societat gestora, esta haurà de remetre’l a la
CNMV per a la seua aprovació en els trenta dies
naturals següents a la seua recepció.

7. Quan la societat gestora del fons preveja
que els recursos patrimonials i finançaments dis-
ponibles per este en el curs d’un exercici siguen
insuficients per al compliment de les seues funcions
i obligacions, el Consell d’Administració de la socie-
tat gestora haurà d’adoptar les mesures necessàries
per a esmenar el desequilibri financer, podent
requerir les entitats adherides per a la realització
de les derrames necessàries. Estes derrames es dis-
tribuiran entre les entitats adherides en la mateixa
proporció que les seues aportacions al fons en els
tres exercicis precedents o des que l’entitat s’haja
adherit al fons, quan no haja completat el citat ter-
mini, considerant a estos efectes com a primer exer-
cici computable l’exercici 2003, i hauran d’efec-
tuar-se en la data que establisca la societat gestora,
amb posada en coneixement de la CNMV. L’import
de les derrames no podrà excedir la quantia neces-
sària per a eliminar el desequilibri.

8. El patrimoni no compromés del fons haurà
d’estar materialitzat en deute públic o en altres
actius d’elevada liquiditat i baix risc.

9. Quan es tracte de sucursals d’empreses de
servicis d’inversió amb seu social en un altre Estat,
la CNMV consultarà amb l’autoritat competent de
l’Estat d’origen de la sucursal abans de determinar
la quantia de la seua aportació. En tot cas, la CNMV
tindrà en consideració el nivell de cobertura que
oferisca el sistema de garantia d’este Estat.»

d) El tercer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 12.

«En tot cas, a les entitats adherides que no rea-
litzen les aportacions al fons en els terminis establits
s’aplicarà:

a) un recàrrec del 20 per 100 sobre l’import
de l’aportació pendent d’abonament, que haurà de
fer efectiu alhora que efectue la referida aportació; i

b) els interessos de demora calculats al doble
del tipus d’interés legal dels diners sobre l’import
de l’aportació pendent d’abonament.

Quedaran exceptuades d’este recàrrec i dels inte-
ressos les entitats que estigueren declarades en
suspensió de pagaments.»

e) L’últim paràgraf de l’article 17.

«El capital social de la societat gestora es dis-
tribuirà entre les empreses de servicis d’inversió
adherides al fons, en la mateixa proporció que les
seues aportacions a este.»

f) L’apartat 3 de l’article 19.

«La societat gestora haurà de sotmetre els seus
comptes anuals i els del fons a informe d’auditoria,
segons el que establix l’article 86 de la Llei del
Mercat de Valors.»

g) S’afig un últim paràgraf a l’article 21.

«Els membres del Consell d’Administració i totes
les persones que treballen en la societat gestora
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estaran obligats a guardar secret de tota la infor-
mació que coneguen en virtut de la seua partici-
pació en les tasques del fons, i no podran fer-ne
ús per a finalitats distintes de les relacionades amb
l’exercici del seu càrrec.»

Tres. S’autoritza el Govern perquè, mitjançant un
Reial Decret, modifique els preceptes afectats per l’a-
partat segon d’este article.

Quatre. Els preceptes afectats per l’apartat primer
d’este article queden inclosos en l’autorització efectuada
per la disposició final quarta de la Llei 44/2002, de 22
de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Finan-
cer, perquè, en el termini d’un any des de l’entrada en
vigor de la citada Llei, el Govern elabore el text refós
de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors.

Article 97. Modificació de la Llei 10/1975, de 12 de
maig, de regulació de moneda metà�ica.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei
10/1975, de 12 de maig, de regulació de moneda
metà�ica.

U. Es modifica l’article 5t de la Llei 10/1975, que
queda redactat de la manera següent:

«L’Estat encunyarà les monedes en la Fábrica
Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la
Moneda, i queda autoritzat el Ministeri d’Economia
per a atorgar les bestretes destinades a cobrir els
respectius costs de producció.

Si per raons d’urgència o quan les circumstàn-
cies així ho exigisquen, fóra necessari, la Fàbrica
Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la
Moneda, amb autorització de la Direcció General
del Tresor i Política Financera, podria contractar
amb empreses o entitats públiques o privades,
nacionals o estrangeres, alguna o totes les fases
del procés de fabricació.»

Dos. S’addicionen tres nous articles, el 9, 10 i 11,
a la Llei 10/1975, amb la redacció següent:

«Article 9.

1. Tindrà la consideració d’infracció adminis-
trativa la reproducció amb fins publicitaris de mone-
des que tinguen o puguen tindre curs legal i mone-
des commemoratives, especials o de co�ecció, sen-
se autorització de la Direcció General del Tresor
i Política Financera.

2. Tindrà la consideració d’infracció adminis-
trativa la reproducció amb fins comercials o de ven-
da de monedes que hagen tingut, tinguen o puguen
tindre curs legal i monedes commemoratives, espe-
cials o de co�ecció, sense autorització de la Direcció
General del Tresor i Política Financera.

3. Tindrà la consideració d’infracció administra-
tiva l’emissió, fabricació, emmagatzemament,
comercialització, importació i distribució, sense auto-
rització de la Direcció General del Tresor i Política
Financera, de medalles, medallons, fitxes i objectes
monetiformes, o que els continguen, commemora-
tives amb un valor facial o monetari específic, uti-
litzant per a estos fins els signes o símbols de:

a) La Unió Europea, en particular la inscripció
‘‘euro’’ o ‘‘euro cent’’, el símbol euro o similar com-
binat amb una indicació del valor nominal, o un
disseny idèntic o similar, en tot o en part, al que
apareix en la cara comuna o la cara nacional de
les monedes d’euro o aquella que es fixe oficialment
per a l’encunyació d’estes monedes en el futur.

b) La Corona.

c) Les Administracions públiques o els Orga-
nismes públics vinculats o dependents d’estes.

d) La marca de Ceca.
e) Les altres institucions de l’Estat sense l’au-

torització prèvia de la institució titular corresponent.

4. També tindrà la consideració d’infracció
administrativa la realització de les activitats des-
crites en els apartats 1, 2 i 3 amb incompliment
de les condicions imposades en l’autorització per
la Direcció General del Tresor i Política Financera.»

«Article 10.

1. Les infraccions administratives tipificades en
l’article anterior es classificaran en molt greus,
greus i lleus d’acord amb el present article.

2. Seran infraccions molt greus quan:

a) Causen un dany al sistema monetari, al patri-
moni públic o a la imatge institucional.

b) El volum de vendes realitzades supere les
10.000 unitats.

c) Induïsca a greu confusió en els consumidors
o usuaris.

d) La utilització de la marca de Ceca.
e) Una infracció greu es prolongue durant més

d’un any.
f) La reincidència en la comissió d’una infracció

greu.

3. Seran infraccions greus quan:

a) Puga induir a confusió en els consumidors
o usuaris.

b) El volum de vendes realitzades supere
les 100 unitats.

c) S’aprecie mala fe.
d) Una infracció lleu es prolongue durant més

d’un any.
e) L’infractor obtinga avantatge respecte a

altres empresaris.
f) La reincidència en la comissió d’una infracció

lleu.

4. Seran infraccions lleus quan no meresquen
la qualificació de greus o molt greus.

5. La Direcció General del Tresor i Política Finan-
cera, amb subjecció al procediment sancionador
aplicable als subjectes que actuen en els mercats
financers, aprovat pel Reial Decret 2119/1993, al
procediment per a l’exercici de la potestat sancio-
nadora, aprovat pel Reial Decret 1398/1993 i els
principis establits en la Llei 30/1992, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Pro-
cediment Administratiu Comú, imposarà, als que
resulten responsables de les infraccions administra-
tives descrites en els apartats anteriors, les sancions
següents:

a) Les infraccions molt greus seran castigades
amb una multa des de 200.000 fins a 600.000
euros o el duple del benefici obtingut.

b) Les infraccions greus seran castigades amb
una multa des d’1.000 fins a 199.999 euros o el
duple del benefici obtingut.

c) Les infraccions lleus seran castigades amb
una multa fins a 999 euros o el duple del benefici
obtingut.

6. La Direcció General del Tresor i Política
Financera, sense perjuí del que regulen els apartats
anteriors, podrà imposar multes coercitives de 300
a 12.000 euros diaris en períodes bimestrals, amb
la finalitat de procurar la cessació immediata dels
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actes i conductes prohibides o realitzades sense
autorització.

7. Les infraccions molt greus previstes en esta
Llei prescriuran en el termini de tres anys des de
la data de comissió de la infracció; les infraccions
greus, en el termini de dos anys, i les infraccions
lleus, en el termini d’un any. L’acció per a exigir el
compliment de les sancions prescriurà al cap de tres
anys començant a comptar el termini per a la pres-
cripció des de l’endemà d’aquell en què adquirisca
fermesa la resolució per la qual s’imposa la pena.
La prescripció en les infraccions i sancions s’interrom-
prà i, si és el cas, reprendrà en els termes prevists
en l’article 132 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de Règim Jurídic de les Administracions Públi-
ques i del Procediment Administratiu Comú.

8. Les infraccions i sancions regulades en este
article s’entendran sense perjuí d’altres responsa-
bilitats que, si és el cas, puguen establir-se en els
diferents àmbits i jurisdiccions competents.»

«Article 11.

El ministre d’Economia, mitjançant una Orde
Ministerial, podrà actualitzar els imports de les san-
cions previstes en esta Llei amb la finalitat d’ade-
quar-les a les variacions dels índexs de preus al con-
sum. Així mateix, podrà establir les condicions d’u-
tilització de monedes amb fins publicitaris o comer-
cials.»

Article 98. Modificació de la Llei 26/1988, de 29 de
juliol, sobre Disciplina i Intervenció de les Entitats de
Crèdit.

S’afig una nova disposició addicional, la quinze, a la
Llei 26/1988, de 2 de juliol, sobre Disciplina i Intervenció
de les Entitats de Crèdit, amb la redacció següent:

«Disposició addicional quinze.

Quan els òrgans competents de les Comunitats
Autònomes, i Organismes o Entitats dependents
d’estes acorden, en l’exercici de les seues compe-
tències en relació amb Caixes d’Estalvi o altres enti-
tats, demanar la co�aboració d’auditors de comptes
o societats d’auditoria de comptes per a dur a terme,
en l’exercici de les dites competències, treballs dis-
tints dels d’auditoria regulats en l’article 1 de la
Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’Auditoria de Comp-
tes, la prestació de la co�aboració en l’exercici
d’eixes facultats serà incompatible amb la realització
simultània o en els cinc anys anteriors o posteriors
de qualsevol treball d’auditoria de comptes en estes
mateixes entitats o les seues societats vinculades,
tot això sense perjuí del que establix l’article 8 de
la Llei d’Auditoria de Comptes.»

CAPÍTOL II

Acció administrativa en matèria d’Infraestructures
i Transports

SECCIÓ 1a. PORTS I MARINA MERCANT

Article 99. Modificació de la Llei 27/1992, de 24 de
novembre, de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

Es dóna una nova redacció a l’apartat quatre.1 i qua-
tre.2 paràgrafs a) i c) a la disposició addicional quinze,
de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, que queda
redactada de la forma següent:

U. Apartat quatre.1.
«Quatre. Requisits d’inscripció de les Empreses

navilieres i dels barcos.
1. Podran so�icitar la seua inscripció en el

Registre especial les empreses navilieres que tin-
guen a Canàries el seu centre efectiu de control,
o que, tenint-lo en la resta d’Espanya o en l’es-
tranger, disposen d’un establiment o representació
permanent a Canàries, a través del qual exercirquen
els drets i complisquen les obligacions que atribuïx
a estes la legislació vigent.

Per a la inscripció de les empreses navilieres,
serà necessària únicament l’aportació del certificat
de la seua inscripció en el Registre Mercantil on
es reflectisca que l’objecte social inclou l’explotació
econòmica de barcos mercants amb qualsevol
modalitat que assegure la disponibilitat sobre la
totalitat del barco.»

Dos. Apartat quatre.2, paràgraf a):
«2. Les empreses a què es referix el número

anterior podran so�icitar la inscripció en el Registre
especial d’aquells barcos que complisquen els
requisits següents:

a) Tipus de barcos: qualsevol barco civil apte
per a la navegació amb un propòsit mercantil, exclo-
sos els dedicats a la pesca, ja estiguen els barcos
construïts o en construcció.»

Tres. Apartat quatre.2, paràgraf c):
«c) Títol de possessió: les empreses navilieres

hauran de ser propietàries o arrendatàries finan-
ceres dels barcos la inscripció dels quals so�iciten;
o bé tindre la possessió d’aquells amb contracte
d’arrendament a casc nu o un altre títol que com-
porte el control de la gestió nàutica i comercial
del barco.»

La resta dels apartats i de la disposició queden amb
el mateix contingut.

SECCIÓ 2a. AEROPORTS

Article 100. Modificació de la Llei 48/1960, de 21
de juliol, sobre Navegació Aèria.

Es modifica l’article 43 de la Llei 48/1960, de 21
de juliol, sobre Navegació Aèria, que tindrà la redacció
següent:

«Les Administracions públiques territorials i les
persones i entitats particulars nacionals d’un Estat
membre de la Unió Europea hauran d’obtindre una
autorització prèvia, d’acord amb les condicions que
determine el Ministeri de Foment, per a construir
o participar en la construcció d’aeroports d’interés
general. En estos casos, podran conservar la pro-
pietat del recinte aeroportuari i participar en l’ex-
plotació de les activitats que dins d’este es realitzen
en els termes que s’establisquen.»

Article 101. Modificació de la Llei 13/1996, de 30
de desembre, de Mesures fiscals, administratives i
de l’orde social.

Es dóna una nova redacció al paràgraf tercer de l’ar-
ticle 166 de la Llei 13/1996, de Mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’orde social, que quedarà redactat en
els termes següents:

«3. Les obres que realitze AENA dins del sis-
tema general aeroportuari hauran d’adaptar-se al
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pla especial d’ordenació de l’espai aeroportuari o
instrument equivalent. Per a la constatació d’este
requisit, hauran de sotmetre’s a informe de l’ad-
ministració urbanística competent, que s’entendrà
emés en sentit favorable si no s’haguera evacuat
de forma expressa en el termini d’un mes des de
la recepció de la documentació. En el cas que no
s’haja aprovat el pla especial o instrument equi-
valent, que es referix l’apartat 2 d’este article, les
obres que realitze AENA en l’àmbit aeroportuari
hauran de ser conformes amb el Pla Director de
l’Aeroport.

Les obres de nova construcció, reparació i con-
servació que realitze AENA en l’àmbit de l’aeroport
i la seua zona de servici no estaran sotmeses als
actes de control preventiu municipal a què es referix
l’article 84.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regu-
ladora de les Bases del Règim Local, per constituir
obres públiques d’interés general.»

SECCIÓ 3a. AUTOPISTES

Article 102. Modificació de la Llei 14/2000, de 29
de desembre, de Mesures fiscals, administratives i
de l’orde social. Tarifes d’Autopistes.

Es modifica l’últim paràgraf de la lletra c) de l’article 77
de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de Mesures
fiscals, administratives i de l’orde social, que queda redac-
tat de la manera següent:

«Una vegada que haja entrat en servici algun
tram de la concessió, les revisions es duran a terme
per mitjà del procediment general establit en els
apartats anteriors, amb l’excepció que, en la pri-
mera revisió posterior a la posada en servici, la
modificació de preus que servirà de fonament a
la revisió (increment IPC mitjà) es calcularà com
la variació de la mitjana de les dades publicades
per l’Institut Nacional d’Estadística dels últims dotze
mesos dels índexs de preus al consum (grup gene-
ral per al conjunt nacional), sobre la mitjana d’ín-
dexs utilitzada com a numerador en l’obtenció de
l’increment IPC mitjà en la revisió prèvia a la posada
en servici.»

La resta de l’apartat i article queden amb la mateixa
redacció.

Article 103. Modificació del Reial Decret Llei 15/1999,
d’1 d’octubre, pel qual s’aproven mesures de libe-
ralització i reforma estructural i increment de la com-
petència en el sector d’hidrocarburs.

Es modifica l’article 7 del Reial Decret Llei 15/1999,
d’1 d’octubre, pel qual s’aproven mesures de liberalit-
zació i reforma estructural i increment de la competència
en el sector d’hidrocarburs, que queda redactat com
seguix:

«1. En els accessos a les autopistes de l’Estat
en règim de concessió serà obligatòria la co�ocació
de cartells informatius en què s’indique, en tot cas,
la distància a les estacions de servici més pròximes
o a les ubicades en les àrees de servici, així com
el tipus, el preu i la marca dels carburants i com-
bustibles petrolífers oferits en aquelles. Serà res-
ponsabilitat del concessionari de l’autopista la ins-
ta�ació, conservació i manteniment d’estos cartells,
així com l’actualització de la seua informació, ope-
racions que, en tot cas, es faran sense cap risc
per a la seguretat vial. Amb este fi, els titulars d’es-
tacions de servici hauran d’informar el concessio-

nari sobre les variacions dels preus que es pro-
duïsquen.

2. En les proximitats de les estacions de servici
en les carreteres estatals, i sempre que no s’opte
per la possibilitat prevista en el paràgraf segon d’es-
te apartat, serà obligatòria la co�ocació de cartells
informatius en què s’indique, en tot cas, la distància
a les estacions de servici més pròximes, així com
el tipus, el preu i la marca dels carburants i com-
bustibles petrolífers oferits en aquelles. Serà res-
ponsabilitat del titular de l’estació de servici on s’u-
bique el cartell, la insta�ació, conservació i man-
teniment dels citats cartells, així com l’actualització
de la seua informació, operacions que, en tot cas,
es faran sense cap risc per a la seguretat vial.

Alternativament, l’obligació d’informació per mit-
jà de la insta�ació de cartells a què es referix el
paràgraf anterior s’entendrà complida per mitjà de
l’adhesió dels titulars d’estacions de servici, situa-
des en carreteres estatals, al sistema d’informació
de preus de carburants previst en l’article 5 del
Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, de Mesu-
res Urgents d’Intensificació de la Competència en
els Mercats de Béns i Servicis, de manera que els
usuaris accedisquen, en tot cas, a la informació
sobre ubicació de les seues insta�acions, tipus, preu
i marca dels combustibles oferits, a través de la
telefonia mòbil o de qualsevol altre mitjà telemàtic.

3. La ubicació dels cartells mencionats en els
apartats 1 i 2 d’este article s’efectuarà en les zones
de domini públic o de servitud de les autopistes
o carreteres, la qual ha de ser autoritzada per la
Direcció General de Carreteres. El Ministeri de
Foment establirà la forma, colors i dimensions dels
cartells informatius.

4. Els titulars d’estacions de servici a què fa
referència l’apartat 2 hauran de notificar la utilit-
zació d’un dels dos mecanismes de transmissió de
la informació prevists a la Direcció General de Carre-
teres o Administració competent.

5. Per estacions de servici s’entendran totes
les insta�acions de distribució de productes petro-
lífers a vehicles obertes al públic amb caràcter gene-
ral, que figuren en els Registres d’insta�acions de
distribució al detall de les Comunitats Autònomes
i en el Registre del Ministeri d’Economia.»

CAPÍTOL III

Acció administrativa en matèria de Règim
del Sòl i Vivenda

Article 104. Modificació de la Llei 6/1998, de 13 d’a-
bril, sobre Règim del Sòl i Valoracions.

Es modifica l’article 25 de la Llei 6/1998, de 13
d’abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions, que queda
redactat de la forma següent:

«Article 25. Criteri general de valoració.

1. El sòl es valorarà conforme a la seua clas-
sificació urbanística i situació, en la forma establida
en els articles següents.

2. La valoració dels sòls destinats a infraestruc-
tures i servicis públics d’interés general supramu-
nicipal, autonòmic o estatal, tant si estigueren incor-
porats al planejament urbanístic com si foren de
nova creació, es determinarà, de conformitat amb
el que disposa esta Llei, segons la classe de sòl
en què se situen o pels quals discórreguen.

No obstant, en el supòsit que el planejament
urbanístic els haja adscrit o inclòs en algun àmbit
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de gestió, a l’efecte de la seua obtenció a través
dels mecanismes d’equidistribució de beneficis i
càrregues, la seua valoració es determinarà en fun-
ció de l’aprofitament d’este àmbit, conforme al que
disposen els articles següents.»

Article 105. Modificació de la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d’Ordenació de l’Edificació.

Es modifica la disposició addicional segona de la Llei
38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació,
que queda amb la redacció següent:

«Disposició addicional segona. Obligatorietat de
les garanties per danys materials ocasionats per
vicis i defectes en la construcció.
U. La garantia contra danys materials a què

es referix l’apartat 1.c) de l’article 19 d’esta Llei
serà exigible, a partir de la seua entrada en vigor,
per a edificis el destí principal dels quals siga el
de vivenda.

No obstant, esta garantia no serà exigible en
el supòsit de l’autopromotor individual d’una única
vivenda unifamiliar per a ús propi. No obstant, en
el cas de produir-se la transmissió ‘‘inter vivos’’ dins
del termini previst en el paràgraf a) de l’article 17.1,
l’autopromotor, excepte pacte en contra, quedarà
obligat a la contractació de la garantia a què es
referix l’apartat anterior pel temps que quede per
a completar els deu anys. A estos efectes, no s’au-
toritzaran ni inscriuran en el Registre de la Propietat
escriptures públiques de transmissió ‘‘inter vivos’’
sense que s’acredite i testimonie la constitució de
la referida garantia, llevat que l’autopromotor, que
haurà d’acreditar haver utilitzat la vivenda, fóra
expressament exonerat per l’adquirent de la cons-
titució d’esta.

Tampoc serà exigible la citada garantia en els
supòsits de rehabilitació d’edificis destinats prin-
cipalment a vivendes per als projectes de nova
construcció dels quals es van so�icitar les corres-
ponents llicències d’edificació amb anterioritat a
l’entrada en vigor de la present Llei.

Dos. Mitjançant un Reial Decret podrà esta-
blir-se l’obligatorietat de subscriure les garanties
previstes en els apartats 1.a) i 1.b) del citat article
19, per a edificis el destí principal dels quals siga
el de vivenda. Així mateix, mitjançant un Reial
Decret podrà establir-se l’obligatorietat de subscriu-
re qualsevol de les garanties previstes en l’article
19, per a edificis destinats a qualsevol ús distint
del de vivenda.»

CAPÍTOL IV

Acció administrativa en matèria de Servicis Postals

Article 106. Modificació de la Llei 24/1998, de 13
de juliol, del Servici Postal Universal i de Liberalització
dels Servicis Postals.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei
24/1998, de 13 de juliol, del Servici Postal Universal
i de Liberalització dels Servicis Postals:

U. S’introduïxen tres nous apartats, 1, 2 i 3, a l’ar-
ticle 5 de la Llei 24/1998, del Servici Postal Universal
i de Liberalització dels Servicis Postals, amb la redacció
següent:

«1. Els usuaris podran presentar reclamacions
davant dels operadors postals en els casos de pèr-
dua, robatori, deteriorament o incompliment de les
normes de qualitat del servici, o qualsevol altra

qüestió relacionada amb el règim de prestació dels
servicis postals.

2. Per a la tramitació de les reclamacions dels
usuaris, els operadors postals establiran procedi-
ments:

a) Transparents, de manera que en cada punt
d’atenció a l’usuari siguen exhibides, de forma visi-
ble i detallada, les informacions que permeten tin-
dre coneixement dels tràmits que han de seguir
per a exercir el dret a la reclamació.

b) Senzills, de manera que siguen de fàcil com-
prensió, i

c) Gratuïts.

3. Els operadors postals hauran de comunicar
a la Subsecretaria de Foment els procediments a
què es referix l’apartat 2 anterior.»

Dos. Es modifica la numeració dels actuals apar-
tats 1, 2, 3 i 4 de l’article 5 de la Llei 24/1998, del
Servici Postal Universal i de Liberalització dels Servicis
Postals, que passaran a ser els apartats 4, 5, 6 i 7,
respectivament.

Tres. Es canvia la denominació del Títol II de la Llei
24/1998, del Servici Postal Universal i de Liberalització
dels Servicis Postals, que queda amb el tenor següent:

«TÍTOL II
Règim general de prestació

dels Servicis Postals»

Quatre. Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 de la
Llei 24/1998, del Servici Postal Universal i de Libera-
lització dels Servicis Postals, que passa a tindre la redac-
ció següent:

«1. Per a la prestació de servicis postals es
requerirà l’obtenció prèvia del títol habilitant que,
segons el tipus de servici que es pretenga prestar,
pot consistir en una autorització administrativa
general o en una autorització administrativa sin-
gular, tal com establix este Títol, inclús per a aquells
operadors que actuen en nom, representació o per
compte d’un altre o uns altres operadors postals
que estiguen en possessió del corresponent títol
habilitant.»

Cinc. Es modifica l’article 11 de la Llei 24/1998,
del Servici Postal Universal i de Liberalització dels Ser-
vicis Postals, que queda redactat com a continuació
s’indica:

«Article 11. Àmbit de les autoritzacions adminis-
tratives singulars.
Es requerirà autorització administrativa singular

per a la prestació dels servicis postals inclosos, con-
forme a l’article 15.2, en l’àmbit del servici postal
universal.»

Sis. Es dóna una nova redacció a l’apartat 1 de l’ar-
ticle 13 de la Llei 24/1998, del Servici Postal Universal
i de Liberalització dels Servicis Postals, que queda redac-
tat de la manera següent:

«Els interessats a dur a terme un servici postal
inclòs en l’àmbit del servici postal universal adre-
çaran les seues so�icituds, amb la documentació
exigible, al Ministeri de Foment. En la so�icitud,
els interessats hauran de fer constar el seu com-
promís d’assumir el compliment de les condicions
a què es referix l’article anterior i acreditar el paga-
ment de les corresponents taxes.»

Set. Es dóna una nova redacció a l’apartat 4 de
l’article 15 de la Llei 24/1998, del Servici Postal Uni-
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versal i de Liberalització dels Servicis Postals, que queda
redactat el text final de la manera següent:

«4. El servici postal universal inclourà, igual-
ment, la prestació dels servicis accessoris de cer-
tificat i de valor declarat. Els servicis de certificat
i de valor declarat permeten, en els enviaments
postals a què es referix l’apartat 2 del present arti-
cle, atorgar una major protecció a l’usuari enfront
dels riscs de deteriorament, robatori o pèrdua, per
mitjà del pagament a l’operador d’una quantitat
predeterminada a tant alçat, en el primer cas, o
d’una quantitat proporcional al valor que unilate-
ralment els atribuïsca el remitent, en el segon.»

Huit. Es modifica la lletra B) de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 18 de la Llei 24/1998, del Servici Postal Universal
i de Liberalització dels Servicis Postals, amb la redacció
següent:

«B) L’arreplega, l’admissió, la classificació, l’en-
trega, el tractament, el curs, el transport i la dis-
tribució dels enviaments interurbans, certificats o
no, de les cartes i de les targetes postals, sempre
que el seu pes siga igual o inferior a 100 grams.
A partir de l’1 de gener del 2006, el límit de pes
es fixa en 50 grams.

Perquè qualsevol altre operador puga realitzar
este tipus d’activitats, respecte als enviaments
interurbans, el preu que haurà de percebre dels
usuaris haurà de ser, almenys, tres vegades supe-
rior al corresponent als enviaments ordinaris de la
primera escala de pes de la categoria normalitzada
més ràpida, fixat per a l’operador encarregat de
la prestació del servici postal universal. A partir de
l’1 de gener del 2006, el preu serà, almenys, dos
vegades i mitja superior.

Els enviaments nacionals o transfronterers de
publicitat directa, de llibres, de catàlegs i de publi-
cacions periòdiques, sense perjuí del que establix
l’article 15.3, no formaran part dels servicis reservats.

L’intercanvi de documents no podrà reservar-se.»

Nou. Es modifica la lletra C) de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 18 de la Llei 24/1998, del Servici Postal Universal
i de Liberalització dels Servicis Postals, amb la redacció
següent:

«C) El servici postal transfronterer d’entrada i
d’eixida de cartes i targetes postals, en els mateixos
termes de preu, pes i data establits en l’apartat B).
S’entén per servici postal transfronterer, a l’efecte
d’esta Llei, el procedent d’altres Estats o el destinat
a estos.»

Deu. Es dóna una nova redacció a l’apartat 2 de
l’article 18 de la Llei 24/1998, del Servici Postal Uni-
versal i de Liberalització dels Servicis Postals, amb el
tenor següent:

«2. La relació de servicis reservats, determina-
da en l’apartat anterior, podrà ser revisada pel
Govern, mitjançant un Reial Decret, en el marc de
les previsions contingudes en les normes comu-
nitàries.»

Onze. Es crea un nou article 24 bis de la Llei 24/1998,
del Servici Postal Universal i de Liberalització dels Servicis
Postals, amb el tenor que s’indica a continuació:

«Article 24 bis. Finançament encreuat.
1. Es prohibix el finançament encreuat de ser-

vicis universals del sector no reservat amb ingres-
sos generats per servicis del sector reservat, excep-
te en la mesura que resulte absolutament indis-

pensable per a la realització de les obligacions espe-
cífiques de servici universal vinculades a l’àmbit
competitiu.

2. La Subsecretaria de Foment haurà de garan-
tir la correcta aplicació del que establix l’apartat
anterior, amb l’adopció de les mesures a l’efecte,
les quals podran incloure la realització d’auditories.»

Dotze. Es canvia la denominació de la secció 2a del
capítol V del Títol III de la Llei 24/1998, del Servici
Postal Universal i de Liberalització dels Servicis Postals,
per la següent:

«SECCIÓ 2a. PREUS»

Tretze. Es dóna una nova redacció a l’article 30 de
la Llei 24/1998, del Servici Postal Universal i de Libe-
ralització dels Servicis Postals, que queda de la forma
següent:

«Article 30. Preus dels servicis postals reservats.
1. Les contraprestacions econòmiques deriva-

des de la realització de servicis reservats atribuïts
a l’operador a qui s’encomana la prestació del ser-
vici postal universal tindran la naturalesa de preus
privats de caràcter fix en la seua quantia.

2. El règim jurídic dels preus a què es referix
el present article serà el de preus autoritzats pel
Ministeri de Foment, amb un informe previ del Con-
sell Assessor Postal i aprovació de la Comissió Dele-
gada del Govern per a Assumptes Econòmics.

3. Les propostes de modificació dels preus a
què es referix el present article hauran d’anar acom-
panyades d’una Memòria economicofinancera que
justifique el grau de cobertura financera dels costs
corresponents i l’import dels preus proposats.

4. Estaran exempts del pagament de preus per
la prestació del servici postal universal reservat:

a) Els remitents de cecogrames.
b) Els remitents d’enviaments a què la Unió

Postal Universal conferisca este dret, amb l’abast
establit en els instruments internacionals que
hagen sigut ratificats per Espanya.»

Catorze. Es dóna una nova redacció a l’article 31
de la Llei 24/1998, del Servici Postal Universal i de
Liberalització dels Servicis Postals, que queda redactat
de la forma següent:

«Article 31. Preus dels servicis postals no reservats.
1. Els preus dels servicis postals no reservats,

que duga a terme l’operador a què s’encomana
la prestació del servici postal universal i qualsevol
altre operador en competència, seran fixats lliure-
ment d’acord amb les regles del mercat.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior,
per als servicis inclosos en l’àmbit del servici postal
universal que preste l’operador a què se li enco-
mana, el Ministeri de Foment podrà fixar preus
màxims, que, en tot cas, hauran d’ajustar-se als
principis de preu assequible, orientació a costs i
no discriminació, i seran únics per a tot el territori
nacional. Així mateix, el Govern podrà fixar els cri-
teris per a la determinació dels preus dels servicis
inclosos en el servici postal universal. Estos criteris
hauran de garantir que els preus que s’establisquen
siguen assequibles.

2. Els operadors als quals es referix este article
hauran de comunicar a la Subsecretaria de Foment
qualsevol modificació en els preus amb quinze dies
d’antelació a la seua aplicació. Així mateix, hauran
de comunicar-la al Consell de Consumidors i Usua-
ris a través de l’Institut Nacional de Consum.»

Quinze. S’introduïxen dos nous articles, el 31 bis
i el 31 ter, a la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del Servici
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Postal Universal i de Liberalització dels Servicis Postals,
amb el contingut que s’indica a continuació:

«Article 31 bis. Tarifes especials.

Quan s’apliquen tarifes especials, com ara als
servicis a les empreses, als remitents d’enviaments
massius o als preparadors del correu de diversos
clients, els proveïdors del servici universal hauran
de respectar els principis de transparència i no dis-
criminació quant a les tarifes i a les condicions asso-
ciades. Estes tarifes hauran de tindre en compte
els costs evitats en relació amb els servicis ordinaris
que inclouen la totalitat de les prestacions oferides
per a l’arreplega, transport, classificació i entrega
d’enviaments postals individuals i aplicar-se, junt
amb les condicions corresponents, tant respecte
a tercers, com a la relació d’estos amb els pro-
veïdors universals que presten servicis equivalents.
Estes tarifes es proposaran també als clients par-
ticulars que utilitzen estos servicis en condicions
similars.»

«Article 31 ter. Descomptes.

1. En relació amb els servicis postals reservats
es podran aplicar descomptes, sempre que la quan-
titat satisfeta cobrisca suficientment el cost dels ser-
vicis afectats. Estos descomptes s’efectuaran en fun-
ció del volum dels enviaments que entregue un
mateix usuari i de l’estalvi que supose per a l’o-
perador que presta el servici postal universal la com-
posició dels destins, o que, de forma prèvia al seu
transport o distribució, aquell els classifique i ordene,
o els deposite en determinats llocs d’admissió. En
tot cas, estos descomptes hauran de respectar els
principis d’accessibilitat general i no discriminació.

2. Els descomptes que s’efectuen en relació
amb les tarifes dels servicis no reservats englobats
en el servici postal universal hauran de respectar
el caràcter accessible dels que es fixen, amb caràc-
ter general, per a tots els usuaris. La fixació es
farà en funció de condicions objectives, tant de
qualitat tècnica com econòmiques, transparents i
no discriminatòries, sense perjuí del que disposen
els articles 15 i següents d’esta Llei.»

Setze. Es modifica l’article 37 de la Llei 24/1998,
del Servici Postal Universal i de Liberalització dels Ser-
vicis Postals, que quedarà amb la redacció següent:

«Article 37. Facultats del Govern, del Ministeri i
de la Subsecretaria de Foment.

1. Correspon al Govern l’elaboració de les pre-
visions per a l’ordenació i desenrotllament del sec-
tor postal i, en particular, l’aprovació del Pla de
prestació del servici postal universal i del Contrac-
te-programa a què es referix l’article 20, així com
garantir el compliment de les obligacions derivades
de la present Llei.

2. El Ministeri de Foment proposarà al Govern
la política de desenrotllament del servici postal uni-
versal i assegurarà la seua execució.

Correspon, igualment, al Ministeri de Foment,
en els termes de la present Llei, l’atorgament dels
títols habilitants per a la prestació dels servicis
postals.

Així mateix, el Ministeri de Foment, en coordi-
nació amb el Ministeri d’Assumptes Exteriors, pro-
posarà la política que s’ha de seguir en les orga-
nitzacions postals internacionals i en les relacions
que es mantinguen amb els organismes i les enti-
tats nacionals, en matèria de comunicacions pos-
tals internacionals.

3. Competix a la Subsecretaria de Foment l’a-
dopció de les mesures necessàries amb vista a asse-
gurar la prestació del servici postal universal i garan-
tir el compliment de les normes que regulen el fun-
cionament del mercat postal, així com les funcions
de regulació, ordenació, inspecció, règim sancio-
nador, control de qualitat dels servicis, resolució
de controvèrsies i reclamacions i gestió de les taxes
postals. Estes funcions seran exercides per l’òrgan
regulador postal adscrit a la citada Subsecretaria
de Foment.»

Dèsset. Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 2
de l’article 38 de la Llei 24/1998, del Servici Postal
Universal i de Liberalització dels Servicis Postals, que
queda redactat de la forma següent:

«El Consell donarà a conéixer, en tot cas i amb
caràcter previ, la modificació de la quantia de les
taxes i dels preus regulats en la present Llei.»

Díhuit. Es dóna una nova redacció a l’apartat 1 de
l’article 39 de la Llei 24/1998, del Servici Postal Uni-
versal i de Liberalització dels Servicis Postals, que queda
amb el tenor següent:

«1. Seran competències de la Subsecretaria de
Foment la inspecció dels servicis postals que es
regulen en la present Llei i l’aplicació del règim
sancionador.»

Dènou. El paràgraf a) de l’apartat 2 de l’article 41
de la Llei 24/1998, del Servici Postal Universal i de
Liberalització dels Servicis Postals, queda redactat de
la forma següent:

«a) L’incompliment de les condicions de pres-
tació i de finançament establit per a la realització
del servici postal universal, que faça que este resul-
te greument compromés.»

Vint. Es dóna una nova redacció a l’article 47 de
la Llei 24/1998, del Servici Postal Universal i de Libe-
ralització dels Servicis Postals, amb el tenor següent:

«Article 47. Competència sancionadora.
La competència per a la imposició de les san-

cions correspondrà:

Al subsecretari de Foment per a les infraccions
greus i molt greus. Les seues resolucions posaran
fi a la via administrativa.

Al subdirector general de Regulació de Servicis
Postals o a l’òrgan a què s’atribuïsquen les com-
petències en matèria postal dins de la Subsecretaria
de Foment per a les infraccions lleus. Contra les
seues resolucions correspondrà recurs d’alçada.»

CAPÍTOL V

Acció administrativa en matèria de Telecomunicacions,
Audiovisual i de la Societat de la Informació

Article 107. Modificació de la Llei 12/1997, de 24
d’abril, de Liberalització de les Telecomunicacions.

Es modifica el paràgraf l) del número 2 de l’apartat
dos de l’article 1 de la Llei 12/1997, de Liberalització
de les Telecomunicacions, que queda amb la redacció
següent:

«l) L’exercici de la potestat sancionadora per l’in-
compliment de les instruccions dictades per a sal-
vaguardar la lliure competència en el mercat de les
telecomunicacions i dels acords i resolucions que
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adopte en execució de les funcions públiques que
se li atribuïxen, així com per l’incompliment dels
requeriments d’informació formulats per la Comissió
en l’exercici de les seues funcions.

En els procediments que s’inicien com a resultat
de denúncia per part del Ministeri de Ciència i Tec-
nologia, l’òrgan instructor, abans de formular l’o-
portuna proposta de resolució, sotmetrà l’expedient
a informe d’este Ministeri. La proposta de resolució
haurà de ser motivada si se separa d’este informe.»

La resta de l’apartat i article queda amb la mateixa
redacció.

Article 108. Modificació del Reial Decret Llei 7/2000,
de 23 de juny, de Mesures Urgents en el sector de
les Telecomunicacions, modificat per l’article 87 de
la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures
fiscals, administratives i de l’orde social.

Es modifica l’article 2 del Reial Decret Llei 7/2000,
de 23 de juny, de Mesures Urgents en el sector de les
Telecomunicacions, modificat per l’article 87 de la Llei
24/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, Admi-
nistratives i de l’Orde Social.

U. Es modifica el paràgraf segon de l’article 2 del
Reial Decret llei 7/2000, de Mesures Urgents en el sec-
tor de les Telecomunicacions, que quedarà redactat de
la forma següent:

«La Comissió Delegada del Govern per a
Assumptes Econòmics establirà, a proposta con-
junta dels Ministeris d’Economia i de Ciència i Tec-
nologia, i amb un informe previ de la Comissió del
Mercat de les Telecomunicacions, els preus de la
primera oferta de referència a què es referix el parà-
graf anterior, corresponent a les dos modalitats
d’accés al bucle d’abonat, així com els relatius a
la primera oferta del servici majorista de lloguer
de bucle virtual d’abonat.»

Dos. S’afigen dos nous paràgrafs a l’article 2 del
Reial Decret Llei 7/2000, de Mesures Urgents en el
sector de les Telecomunicacions, amb la redacció
següent:

«Així mateix, els operadors dominants de xàrcies
públiques telefòniques fixes proporcionaran a altres
operadors un servici majorista de lloguer de bucle
virtual d’abonat, de manera que estos puguen fac-
turar als seus clients les telefonades i servicis pres-
tats pels citats operadors dominants i la quota men-
sual per la disponibilitat de la línia telefònica.

El Ministeri de Ciència i Tecnologia, amb un infor-
me previ de la Comissió del Mercat de les Tele-
comunicacions, establirà les condicions en què es
proveirà el servici majorista de lloguer de bucle
virtual d’abonat, així com, si és el cas, altres servicis
que permeten que els abonats del servici telefònic
fix reben una única factura que agrupe els con-
ceptes assenyalats en el paràgraf anterior junt amb
els servicis prestats per operadors alternatius als
operadors dominants.»

Article 109. Modificació de la Llei 41/1995, de 22
de desembre, de Televisió Local per Ones Terrestres.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei
41/1995, de 22 de desembre, de Televisió Local per
Ones Terrestres.

U. Es modifica l’article 1 de la Llei 41/1995, de
Televisió Local per Ones Terrestres, que queda amb la
redacció següent:

«Article 1. Objecte.

Esta Llei té per objecte la regulació del règim
jurídic del servici de televisió local per ones terres-
tres. S’entén per tal exclusivament a l’efecte de
Llei aquella modalitat de televisió consistent en l’e-
missió o transmissió, amb tecnologia digital, d’i-
matges no permanents adreçades al públic sense
contraprestació econòmica directa per mitjà d’ones
electromagnètiques propagades per una estació
transmissora terrenal en l’àmbit territorial assenya-
lat en l’article 3 d’esta Llei.»

Dos. Es modifica l’article 3 de la Llei 41/1995,
de 22 de desembre, que queda amb la redacció següent:

«Article 3. Nombre de concessions de cobertura
local.

1. Correspondrà al Govern l’aprovació del Pla
Tècnic Nacional de la Televisió Digital Local, a la
vista de les so�icituds presentades per les Comu-
nitats Autònomes i tenint en compte les freqüèn-
cies disponibles, que es determinaran respectant
el dret a l’accés equitatiu de totes elles als recursos
d’espectre, la compatibilitat radioelèctrica entre
Comunitats adjacents, així com les limitacions deri-
vades de la coordinació radioelèctrica internacional.

El Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Local
determinarà els canals múltiples necessaris i els
àmbits de cobertura d’estos canals múltiples des-
tinats a la difusió dels servicis de televisió local.

2. El Pla reservarà canals múltiples, amb capa-
citat per a la difusió de, almenys, quatre programes
de televisió digital, per a atendre les necessitats
de cada una de les capitals de província i auto-
nòmiques, i de cada un dels municipis amb una
població de dret superior a 100.000 habitants si
la capacitat de l’espectre ho permet.

3. Quan la Comunitat Autònoma corresponent
haguera so�icitat cobertures per a municipis de
menor població, sempre que hi haja freqüències
disponibles, el Pla podrà reservar canals múltiples
per a atendre conjuntament les necessitats de
diversos municipis confrontants la població de dret
total dels quals siga superior a 25.000 habitants
o la cobertura del qual incloga a tots els municipis
en un radi de, com a mínim, 25 quilòmetres.»

Tres. Es modifica l’article 4 de la Llei 41/1995,
de 22 de desembre, que queda amb la redacció següent:

«Article 4. Àmbit territorial de cobertura.

L’àmbit de cobertura de cada canal múltiple
reservat per a la cobertura local serà l’establit en
cada cas en el Pla Tècnic Nacional de la Televisió
Digital Local.»

Quatre. Es modifica l’apartat 4 de l’article 7 de la
Llei 41/1995, de 22 de desembre, que queda redactat
de la manera següent:

«4. El control de la formació de cadenes i emis-
sió en cadena en les televisions locals per ones
terrestres correspon a les Comunitats Autònomes,
excepte en el cas que la formació de cadenes o
l’emissió en cadena es realitze en el territori o en
localitats de més d’una Comunitat Autònoma, i en
este cas el control correspondrà a l’Administració
General de l’Estat.»

Cinc. S’afig un nou apartat, el 5, a l’article 7 de
la Llei 41/1995, de 22 de desembre, que queda redactat
de la manera següent:
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«5. La Comunitat Autònoma competent i, en
el cas que es realitze en el territori o en localitats
de més d’una Comunitat Autònoma, l’Administració
General de l’Estat podran autoritzar, prèvia confor-
mitat dels plens dels municipis afectats, i a so�icitud
dels gestors del servici, emissions en cadena en
atenció a característiques de proximitat territorial
i d’identitats socials i culturals d’estos municipis.»

Sis. Es modifica l’article 9 de la Llei 41/1995, de 22
de desembre, que queda amb la redacció següent:

«Article 9. Mode de gestió.
1. Una vegada aprovat en el Pla Tècnic Nacio-

nal de la Televisió Digital Local, la reserva de fre-
qüència per a la difusió d’un canal múltiple de tele-
visió local en una determinada demarcació, els
municipis inclosos dins d’esta podran acordar la
gestió per si d’un programa de televisió local amb
tecnologia digital, dins del múltiple corresponent
a esta demarcació.

La decisió d’acordar la gestió directa d’un pro-
grama de televisió digital haurà d’haver sigut adop-
tada pel ple de la corporació municipal.

En el cas que l’àmbit de cobertura del canal múl-
tiple comprenga diversos termes municipals, el pro-
grama reservat per a la gestió directa municipal
serà atribuït conjuntament als municipis inclosos
en el dit àmbit de cobertura que així ho hagueren
so�icitat.

2. La resta de programes disponibles per a la
difusió del servici de televisió local seran adjudicats
per les Comunitats Autònomes d’acord amb el que
preveu l’article 13 d’esta Llei.

3. En els dos casos, correspon a les Comunitats
Autònomes l’atorgament de les corresponents con-
cessions per a la prestació del servici.»

Set. Es modifica l’article 17 de la Llei 41/1995,
de 22 de desembre, que queda redactat de la manera
següent:

«Article 17. Exercici de les competències sancio-
nadores.
L’Administració General de l’Estat exercirà la seua

competència sancionadora d’acord amb el que pre-
veu esta Llei pel que fa a les infraccions comeses
pels operadors de televisió local per ones terrestres
els efectes de les quals excedisquen de l’àmbit terri-
torial d’una Comunitat Autònoma, així com d’acord
amb el que preveu l’article 82 de la Llei General
de Telecomunicacions, pel que fa a les infraccions
que, en qualsevol supòsit, puguen cometre’s contra
la normativa reguladora d’aspectes tècnics i de pro-
tecció de l’espectre radioelèctric.»

Huit. Es modifica l’article 20 de la Llei 41/1995,
de 22 de desembre, que queda redactat com seguix:

«Article 20. Nombre d’estacions transmissores.
Serà necessària l’autorització prèvia del secretari

d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat
de la Informació quan, per a obtindre la cobertura
completa de tota la zona de servici, fóra necessària
la insta�ació de més d’una estació. El termini per
a atorgar l’autorització a què es referix este apartat
i per a notificar la resolució serà de tres mesos.»

Nou. Es modifica l’article 21 de la Llei 41/1995,
de 22 de desembre, que queda redactat com seguix:

«Article 21. Característiques tècniques.
Correspon a la Secretaria d’Estat de Telecomu-

nicacions i per a la Societat de la Informació del

Ministeri de Ciència i Tecnologia establir les carac-
terístiques tècniques de les estacions de televisió
local, així com aprovar els projectes tècnics de les
insta�acions. Els projectes tècnics de les insta�a-
cions, que hauran de complir les característiques
tècniques establides per la Secretaria d’Estat de
Telecomunicacions i per a la Societat de la Infor-
mació, es presentaran davant de l’òrgan competent
de la Comunitat Autònoma, i esta els remetrà a
la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per
a la Societat de la Informació per a la seua apro-
vació. Esta tindrà un termini de tres mesos per a
examinar el projecte i notificar la resolució.»

Deu. La disposició transitòria única de la Llei 41/1995,
de 22 de desembre, passa a ser disposició transitòria pri-
mera, i s’afig una disposició transitòria segona, amb la
redacció següent:

«Disposició transitòria segona. Pla Nacional de la
Televisió Digital Local i procediment de conces-
sions.
1. El termini que tenen les Comunitats Autò-

nomes per a la presentació de so�icituds, a què
fa referència l’article 3.1, començarà l’1 de gener
del 2003, i finalitzarà el 31 de març del dit any.

2. Dins dels set mesos següents al termini de
finalització de presentació de so�icituds, el Govern
aprovarà el Pla Nacional de la Televisió Digital Local.

3. El termini per a determinar el mode de gestió
dels canals assignats als municipis i agrupacions
de municipis, a què es referix l’article 9.1, serà de
tres mesos, a comptar de l’aprovació del Pla Nacio-
nal de la Televisió Digital Local.

4. Finalitzat este termini, les Comunitats Autò-
nomes disposaran de cinc mesos per a la convo-
catòria dels concursos i adjudicació de les conces-
sions.»

Article 110. Modificació de l’article 19 de la Llei 10/1988,
de 3 de maig, de Televisió Privada.

Es dóna una nova redacció a l’article 19 de la Llei
10/1988, de 3 de maig, de Televisió Privada, que passa
a tindre el contingut següent:

«1. Les persones físiques o jurídiques que par-
ticipen en el capital d’una societat concessionària
d’un servici públic de televisió d’àmbit estatal no
podran participar en cap altra societat concessio-
nària d’un servici públic de televisió, siga quin siga
el seu àmbit de cobertura.

2. Les persones físiques o jurídiques que par-
ticipen en el capital d’una societat concessionària
d’un servici públic de televisió d’àmbit autonòmic
o local podran participar en el capital d’altres socie-
tats concessionàries d’estos mateixos àmbits, sem-
pre que la població de la demarcació coberta per
les seues emissions no excedisca dels límits que
es determinaran reglamentàriament, procurant el
necessari equilibri entre el pluralisme informatiu i
la llibertat d’accés a mitjans de comunicació

No obstant el que disposa el paràgraf anterior,
no es podrà participar en el capital de més d’una
societat concessionària d’un servici públic de tele-
visió l’àmbit de cobertura del qual siga coincident.

En cas de participar en el capital d’una societat
concessionària d’un servici públic de televisió d’àm-
bit autonòmic, no es podrà participar en el capital
d’una altra societat concessionària d’un servici
públic de televisió d’àmbit local l’àmbit de cobertura
del qual estiga comprés en el de la televisió auto-
nòmica.
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3. El que disposa el present article s’aplicarà
a qualsevol forma de participació en el capital de
les societats concessionàries de servicis públics de
televisió, siga directa, indirecta o a través d’una
o diverses persones físiques o jurídiques interpo-
sades i siga quina siga la participació que es tinga
en les referides societats.

4. En tot cas, s’aplicarà el que disposa la Llei
16/1989, de 19 de juliol, de Defensa de la Com-
petència.»

Article 111. Modificació de la Llei 10/1988, de 3 de
maig, de Televisió Privada. Règim transitori d’aplicació
d’incompatibilitats.

S’addiciona una nova disposició transitòria tercera a
la Llei 10/1988, de 3 de maig, de Televisió Privada,
amb el contingut següent:

«Disposició transitòria tercera. Règim transitori
d’aplicació de les incompatibilitats previstes en
l’article 19.
Les persones físiques o jurídiques que, en el

moment d’entrada en vigor de la present Llei,
incomplisquen els límits imposats en l’article 19,
hauran d’adequar les participacions de les quals
siguen titulars en el capital de les societats con-
cessionàries de servicis públics de televisió, de qual-
sevol àmbit territorial, als límits que establix el dit
precepte, en el termini d’un any, comptat des de
l’1 de gener del 2003. Transcorregut el termini indi-
cat sense que s’haja efectuat la citada adequació,
s’aplicarà el règim sancionador o d’extinció de la
concessió, previst a l’efecte.»

Article 112. Modificació de l’article 17.1.b) de la Llei
10/1988, de 3 de maig, de Televisió Privada.

Es dóna una nova redacció a l’article 17.1.b) de la
Llei 10/1988, de 3 de maig, de Televisió Privada, que
passa a tindre el contingut següent:

«b) Per incompliment dels requisits establits
pels articles 18 i 19 de la present Llei, sempre
que, en este últim cas, la vulneració de l’article 19
siga imputable al soci majoritari, o que, d’una altra
manera, posseïsca el control de la societat con-
cessionària.

En qualsevol altre cas s’aplicarà el que assenyala
el capítol IV de la present Llei.»

Article 113. Modificació de l’article 24.2 de la Llei
10/1988, de 3 de maig, de Televisió Privada.

S’afig un paràgraf h) a l’article 24.2 de la Llei 10/1988,
de 3 de maig, de Televisió Privada, amb el contingut
següent:

«h) L’incompliment del que preveu l’article 19
de la present Llei per aquells socis de les entitats
concessionàries que no tinguen la condició de
majoritaris, o no posseïsquen, de qualsevol altra
manera, el control de la societat concessionària.»

Article 114. Modificació de la Llei 31/1987, de 18
de desembre, d’Ordenació de les Telecomunicacions,
en relació amb la radiodifusió sonora.

U. Es modifica el paràgraf a) de l’apartat dos de
la disposició addicional sexta de la Llei 31/1987, de 18
de desembre, d’Ordenació de les Telecomunicacions,
que passa a tindre la redacció següent:

«a) La concessió s’atorgarà per un termini de
deu anys i es renovarà successivament per períodes
iguals, llevat que el titular haja incomplit alguna
de les obligacions essencials de la concessió o haja
sigut condemnat per mitjà de sentència ferma per
vulnerar algun dret fonamental. El que disposa este
apartat s’entén sense perjuí de les condicions impo-
sades per l’ordenament respecte dels títols habi-
litants per a l’ús del domini públic radioelèctric.»

CAPÍTOL VI

Acció administrativa en matèria d’Esports

Article 115. Modificació de la Llei 10/1990, de 15
d’octubre, de l’Esport.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei
10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport:

U. S’afigen a l’apartat 2 de l’article 60 de la Llei
de l’Esport els paràgrafs k), l), m) i n), amb la redacció
següent:

«k) La declaració d’un esdeveniment esportiu
com d’alt risc, als efectes determinats en esta Llei
i en les seues disposicions de desplegament.

l) La coordinació amb els òrgans perifèrics de
l’Administració General de l’Estat, amb funcions en
matèria de prevenció de la violència en l’esport,
així com el seguiment de la seua activitat.

m) Emetre un informe preceptiu a les dispo-
sicions que en matèria d’espectacles públics dicten
les Comunitats Autònomes, en allò que puguen
afectar les competències estatals sobre la preven-
ció de la violència en els esdeveniments esportius.

n) En el marc de la seua pròpia reglamentació,
ser un dels proponents anuals de la concessió del
Premi Nacional que premia els valors d’esportivitat.»

La resta de l’apartat i article queda amb la mateixa
redacció.

Dos. Es dóna una nova redacció a l’apartat 1 de
l’article 58 de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Es-
port, que queda redactat de la manera següent:

«1. Tots els esportistes amb llicència per a par-
ticipar en competicions oficials d’àmbit estatal tin-
dran obligació de sotmetre’s als controls prevists
en l’article anterior, durant les competicions o fora
d’elles, a requeriment del Consell Superior d’Es-
ports, de les Federacions Esportives Espanyoles, de
les Lligues Professionals o de la Comissió Nacional
Antidopatge.

A estos efectes, els referits esportistes tindran
l’obligació de facilitar les dades que permeten en
tot moment la seua localització, incloent-hi el seu
programa d’entrenament.»

Tres. Es modifica l’article 63 de la Llei de l’Esport,
que queda redactat de la manera següent:

«1. Les persones físiques o jurídiques que orga-
nitzen qualsevol prova, competició o espectacle
esportiu d’àmbit estatal o els esdeveniments que
constituïsquen o formen part d’estes competicions
seran responsables dels danys i desordes que
puguen produir-se per la seua falta de diligència
o prevenció, de conformitat amb el que preveuen
els Convenis internacionals sobre la violència espor-
tiva ratificats per Espanya i amb l’abast que s’hi
preveu. Esta responsabilitat és independent de la
que pogueren haver incorregut en l’àmbit penal o
en el purament esportiu com a conseqüència del
seu comportament en la competició.
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2. Els jugadors, tècnics, directius i la resta de
persones sotmeses a disciplina esportiva respon-
dran dels actes que puguen ser contraris a les nor-
mes o actuacions preventives de la violència espor-
tiva de conformitat amb el que disposa el Títol XI
i les disposicions reglamentàries i estatutàries.»

Quatre. Es modifica l’article 64 de la Llei de l’Esport,
que queda redactat del mode següent:

«Les Federacions Esportives Espanyoles i Lligues
Professionals hauran de comunicar a l’autoritat
governativa, competent per raó de la matèria a què
es referix este Títol, amb antelació suficient, la pro-
posta dels partits que puguen ser considerats d’alt
risc, d’acord amb els barems que establisca el
Ministeri de l’Interior.

La declaració d’un partit com d’alt risc corres-
pondrà a la Comissió Nacional contra la Violència
en els Espectacles Esportius, amb la proposta prèvia
de les Federacions Esportives i Lligues Professio-
nals prevista en el paràgraf anterior, i implicarà l’o-
bligació dels clubs i societats anònimes esportives
de reforçar les mesures de seguretat en estos
casos, que comprendran com a mínim:

Sistema de venda d’entrades.
Separació de les aficions rivals en zones distintes

del recinte.
Control d’accés per a l’estricte compliment de

les prohibicions existents.»

Cinc. Es modifica l’article 66 de la Llei de l’Esport,
que queda redactat de la manera següent:

«1. Queda prohibida la introducció i exhibició
en espectacles esportius de pancartes, símbols,
emblemes o llegendes que, pel seu contingut o
per les circumstàncies en què s’exhibisquen o uti-
litzen, puga ser considerat com un acte que incite,
fomente o afavorisca els comportaments violents,
xenòfobs, racistes o terroristes, o com un acte de
manifest menyspreu esportiu als participants en
l’espectacle esportiu. Els organitzadors dels espec-
tacles estan obligats a la seua retirada immediata.

2. Queda prohibida la introducció i la tinença,
activació o llançament, en les insta�acions o recin-
tes en què se celebren o desenrotllen espectacles
esportius, de qualsevol classe d’armes o d’objectes
que puguen produir els mateixos efectes, així com
de bengales, petards, explosius o, en general, pro-
ductes inflamables, fumígens o corrosius; impe-
dint-se l’entrada a totes aquelles persones que
intenten introduir-hi estos objectes o altres d’anà-
legs.»

Sis. Es modifica l’article 67 de la Llei de l’Esport,
que queda redactat de la manera següent:

«1. Queda prohibida en les insta�acions en què
tinguen lloc competicions esportives la introducció
i venda, consum o tinença de qualsevol classe de
begudes alcohòliques i de substàncies estupe-
faents, psicotròpiques, estimulants o productes
anàlegs.

2. Els envasos de les begudes que s’expenguen
o introduïsquen en les insta�acions en què tinguen
lloc espectacles esportius hauran de reunir les con-
dicions de rigidesa i capacitat que reglamentària-
ment s’establisca, oïda la Comissió Nacional contra
la Violència.

3. Les persones que introduïsquen o venguen
en els recintes esportius qualsevol classe de begu-
des sense respectar les limitacions que establixen

els paràgrafs precedents seran sancionades per
l’autoritat governativa.

4. Els organitzadors d’espectacles esportius en
què es produïsquen situacions definides en l’arti-
cle 66 i en els apartats anteriors del present article,
podran ser igualment sancionats si hagueren
incomplit les mesures de prevenció i control.»

Set. Es modifica el paràgraf g) i s’incorpora un nou
paràgraf, el h), en la lletra A) de l’apartat 3 de l’article 69
de la Llei de l’Esport, amb la redacció següent:

«A) Són infraccions molt greus:

[...]
g) L’incompliment de les prohibicions a què es

referixen els articles 66 i 67.1 d’esta Llei quan con-
córreguen circumstàncies d’especial risc, perill o
participació en estes, o quan la seua aplicació resul-
te un acte d’exaltació xenòfoba, racista o de suport
i justificació de les accions violentes o terroristes,
o menyspreu de les seues víctimes o familiars.

h) El trencament de les sancions imposades
en matèria de prevenció de la seguretat i violència
en l’esport.»

La resta de la lletra A) de l’apartat 3 queda amb la
mateixa redacció.

Huit. Es modifica el paràgraf d) i s’incorpora un nou
paràgraf, el e), a la lletra B) de l’apartat 3 de l’article 69
de la Llei de l’Esport, amb la redacció següent:

«Lletra B) Són infraccions greus:

[...]
d) L’incompliment de la prohibició a què es

referixen els articles 66 i 67 d’esta Llei quan no
concórreguen les circumstàncies previstes en la lle-
tra A).g).

[...]
e) La irrupció no autoritzada en els terrenys

de joc, llevat que, com a conseqüència d’això, s’al-
teren o pertorben greument les condicions de cele-
bració dels espectacles esportius o es produïsquen
danys o riscs greus en les persones o en les coses,
i en este cas constituirà infracció molt greu.»

La resta de la lletra B) de l’apartat 3 queda amb la
mateixa redacció.

Nou. Es modifica la lletra A) de l’apartat 4 de l’ar-
ticle 69 de la Llei de l’Esport, que queda redactat de
la manera següent:

«A) Imposició de les sancions econòmiques
següents:

De 150 a 3.000 euros en cas d’infraccions lleus.
De 3.000,01 a 60.100 euros en cas d’infraccions

greus.
De 60.100,01 a 650.000 euros, en cas d’infrac-

cions molt greus.»

Deu. Es modifica l’apartat 5 de l’article 69 de la
Llei de l’Esport, que queda redactat de la manera
següent:

«5. A més de les sancions previstes en l’apartat
anterior, podran també imposar-se les següents ate-
ses les circumstàncies que concórreguen en els
fets, i molt especialment a la seua gravetat o reper-
cussió social:

a) En els supòsits dels apartats 3.A).e), f) i g),
l’expulsió o prohibició d’accés al recinte esportiu
amb caràcter cautelar o, si és el cas, la prohibició
d’accés a qualsevol recinte esportiu per un període
entre cinc mesos i cinc anys. Esta sanció podrà
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imposar-se igualment als que cometen les actituds
i els comportaments a què es referix l’article 66
de la present Llei.

b) En els supòsits dels apartats 3.B).a), d) i e),
l’expulsió o prohibició d’accés al recinte esportiu
amb caràcter cautelar o, si és el cas, la prohibició
d’accés a qualsevol recinte esportiu per un període
no superior a cinc mesos, excepte en el cas dels
venedors a què es referix l’article 67.3, que podrà
arribar fins als cinc anys.»

Onze. Es modifica l’apartat 6 de l’article 69 de la
Llei de l’Esport, que queda redactat de la manera
següent:

«6. De les infraccions a què es referix el present
article seran administrativament responsables els
seus autors i els que co�aboren amb ells com a
còmplices. En este últim cas les sancions econò-
miques que corresponguen s’imposaran atés el
grau de participació.»

Dotze. Es modifica el número 2n de l’apartat 7 de
l’article 69 de la Llei de l’Esport, que queda redactat
de la manera següent:

«2n. Quan la competència sancionadora
corresponga a l’Administració General de l’Estat,
imposarà les sancions:

A) El delegat del Govern, fins a 60.100 euros.
B) El secretari d’Estat de Seguretat, fins a

180.000 euros.
C) El ministre de l’Interior, fins a 360.000

euros.
D) El Consell de Ministres, fins a 650.000

euros.

La competència per a imposar les sancions d’in-
habilitació temporal per a organitzar espectacles
esportius i per a la clausura temporal de recintes
esportius correspondrà al secretari d’Estat de Segu-
retat, si el termini de suspensió fóra igual o inferior
a un any, i al ministre de l’Interior, si fóra superior
al referit termini.»

Tretze. Es modifica l’apartat 8 de l’article 69 de la
Llei de l’Esport, que queda redactat de la manera
següent:

«8. En l’exercici de la potestat sancionadora a
què es referix el present Títol s’aplicaran, en tot allò
que no disposa este, els principis i les prescripcions
continguts en el Títol IX de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administra-
cions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, especialment pel que fa a l’extinció de la res-
ponsabilitat, prescripció de les infraccions i sancions,
execució de sancions i principis generals del pro-
cediment sancionador.»

Catorze. Es dóna una nova redacció al paràgraf d)
de l’apartat 1 de l’article 76 de la Llei de l’Esport, que
queda redactat de la manera següent:

«d) La promoció, incitació, consum o utilització
de pràctiques prohibides a què es referix l’article 56
de la present Llei, la negativa a sotmetre’s als con-
trols exigits per òrgans i persones competents, així
com qualsevol acció o omissió que impedisca o
pertorbe la correcta realització d’estos controls, i
l’incompliment de l’obligació d’informació imposa-
da als esportistes en l’article 58.1 d’esta Llei, amb
vista a la seua localització, o el subministrament
d’informació falsa.»

Quinze. S’incorpora un nou paràgraf, el h), a l’apar-
tat 1 de l’article 76 de la Llei de l’Esport, amb la redacció
següent:

«h) La participació, organització, direcció, enco-
briment o facilitació d’actes, conductes o situacions
que puguen induir o ser considerats com a actes
violents, racistes o xenòfobs.»

La resta de l’apartat continua amb la mateixa redacció.
Setze. S’incorpora un nou paràgraf, el g), en l’apar-

tat 2 de l’article 76 de la Llei de l’Esport, amb la redacció
següent:

«g) L’omissió del deure d’assegurar el correcte
desenrotllament dels espectacles esportius que
impliquen risc per als espectadors i que es mate-
rialitzen en invasions de camp, coacció enfront dels
esportistes, àrbitres o equips participants, en gene-
ral.»

La resta de l’apartat continua amb la mateixa redacció.
Dèsset. Es dóna una nova redacció als paràgrafs

c) i d) de l’apartat 1 de l’article 79 de la Llei de l’Esport,
que queden redactats de la manera següent:

«c) Les de caràcter econòmic, en els casos en
què els esportistes, tècnics, jutges o àrbitres per-
ceben una retribució per la seua labor, havent de
figurar quantificades en el reglament disciplinari i
en els Estatuts de la Federació corresponent. Les
sancions de caràcter econòmic podran imposar-se
a tots els que intervenen o participen en les com-
peticions declarades com a professionals, havent
igualment de procedir a la seua quantificació en
els reglaments i estatuts corresponents, així com,
si és el cas, els de la Lliga Professional.

d) Les de clausura del recinte esportiu.»

Díhuit. S’incorpora un nou paràgraf, el f), a l’apar-
tat 1 de l’article 79 de la Llei de l’Esport, amb la redacció
següent:

«f) La d’advertència, en els casos en què l’es-
portista, inclús havent facilitat les dades exigides
en l’article 58.1 d’esta Llei, no siga localitzat fins
a tres ocasions. En més de tres ocasions s’aplicaran
les sancions previstes en l’apartat 1.a) del present
article.»

Dènou. Es dóna una nova redacció a l’article 81
de la Llei de l’Esport, que queda redactat de la manera
següent:

«Les sancions imposades a través del correspo-
nent expedient disciplinari seran immediatament exe-
cutives sense que les reclamacions i recursos que
procedisquen contra estes paralitzen o suspenguen
la seua execució, sense perjuí de les facultats que
corresponen als òrgans disciplinaris de les distintes
instàncies d’adoptar, a instància de part, les mesures
cautelars que estime oportunes per a l’assegurament
de la resolució que, al seu dia, s’adopte.»

Vint. S’incorpora una nova disposició transitòria, la
sexta, amb la redacció següent:

«Disposició transitòria sexta. Determinació de les
funcions, drets i obligacions de les agrupacions
de voluntaris.

En el termini de sis mesos des de l’entrada en
vigor de la present modificació, la Comissió Nacio-
nal contra la Violència en els Espectacles Esportius
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durà a terme les propostes a què fa referència l’a-
partat 2 de l’article 62 de la present Llei.»

CAPÍTOL VII

Acció administrativa en matèria d’Agricultura

Article 116. Declaració d’interés general de determi-
nades obres d’infraestructures hidràuliques amb destí
a reg i altres infraestructures.

U. Es declaren d’interés general les obres següents:

A) Obres de modernització i consolidació de rega-
dius.

Andalusia:

Millora dels sistemes productius en la Zona Regable
de la Costa Nord-oest de Cadis, en el terme municipal
de Chipiona.

Millora de regadius de la Comunitat d’Usuaris «Campo
de Níjar-Rambla Morales», a Níjar i Almeria (Almeria).

Modernització de la Zona Regable de Bornos (Cadis).
Modernització del reg en la Zona Regable del Marge

Esquerre del Baix Guadalete, a Jerez de la Frontera i
Puerto Real (Cadis).

Modernització de les insta�acions de reg de la Comu-
nitat de Regants del Pantà del Guadalmellato, en Almo-
dóvar del Río i Còrdova (Còrdova).

Modernització dels regadius de la Comunitat de
Regants del Marge Esquerre del Genil, en els termes
municipals de Lora del Río i Peñaflor (Sevilla) i Palma
del Río (Còrdova).

Modernització dels regadius de la Comunitat de
Regants d’El Villar, en els termes municipals d’Écija i
Fuente Palmera (Sevilla).

Astúries:

Millora del canal de reg de la Comunitat de Regants
de Laneo, terme municipal de Salas.

Millora del sistema de reg de la Vega de Sant Martín
de Lodón, de la Comunitat de Regants de San Cristóbal,
San Martín de Lodón i Longoria, terme municipal de
Belmonte de Miranda.

Aragó:

Millora de regadiu de la Comunitat de Regants Sec-
tor VII del Canal del Flumen de Fraella, a Granén, Lalueza
i Poleñino (Osca).

Modernització de les infraestructures de regadiu en
la Comunitat de Regants «Cartuja-San Juan» de la Car-
toixa de Monegres i San Juan de Flumen, a Sariñena
(Osca).

Millora de regadiu-modificació del regadiu existent
a regadiu per aspersió, embassaments de regulació, ins-
ta�acions de bombament, xàrcies de distribució, corres-
ponent a la Comunitat de Regants de Lalueza, a Lalueza
(Osca).

Millora de regadiu-modificació del regadiu existent
a regadiu per aspersió, insta�acions de bombaments,
xàrcia de distribució corresponent a la Comunitat de
Regants del Sector XI del Canal de Monegros-Comunidad
de Regantes de Lanaja-Colectividad de Orillena, de Lana-
ja-Orillena (Osca).

Modernització de les infraestructures hidràuliques de
la Comunitat de Regants de Barbués, a Barbués (Osca).

Modernització de les infraestructures de regadiu en
la Comunitat de Regants de Sangarrén, a Sangarrén
(Osca).

Millora de regadiu-modificació del regadiu existent
a regadiu per aspersió, embassament de regulació, ins-
ta�ació de bombaments, xàrcia de distribució, corres-

ponent a la Comunitat de Regants del Sector X del Canal
del Flumen, a Capdesaso, Alberuela de Tubo, San Loren-
zo del Flumen i Huerto (Osca).

Modernització de regadius de la Comunitat del Monte
Saso de la Comunitat de Regants número V dels regs
de Bardenas en el terme municipal de Biota (Saragossa).

Transformació en reg a pressió de la Comunitat de
Regants de Tramaced (Osca).

Modificació del regadiu existent a regadiu per aspersió
(insta�ació de bombament i xàrcia de distribució) de la
Comunitat de Regants de Lanaja, en els termes municipals
de Lanaja, Poleñino, Lalueza i Alcubierre (Osca).

Modificació del regadiu existent a regadiu a pressió
(basses de regulació, xàrcia de distribució, insta�acions
de filtrat i automatismes) de la Comunitat de Regants
de Valmuel de Alcañiz, barris de Valmuel i Puigmoreno
de Alcañiz (Terol).

2.500 hectàrees en el denominat «Regadío del Mon-
te», en el terme municipal de Fuentes de Ebro, província
de Saragossa.

1.730 hectàrees per a la realització de regadiu social
a Llanos de Fayón, província de Saragossa.

Balears:

Utilització de les aigües residuals d’Artà per a reg,
Comunitat de Regants d’Artà (Mallorca).

Utilització de les aigües residuals de Capdepera per
a reg, Comunitat de Regants de Torrent de Canyamel,
a Capdepera (Mallorca).

Eliminació d’abocaments d’aigües residuals de l’EDAR
des Castell i aprofitament agrícola, Comunitat de Regants
de Maó-Es Castell, terme municipal des Castell (Mallorca).

Canàries:

Xàrcia de reg en Valle Gran Rey (Gomera).
Bassa i xàrcia de reg en Las Hayas, terme municipal

de Valle Gran Rey (Gomera).
Xàrcia de reg en Santa Bárbara, terme municipal d’I-

cod de los Vinos (Tenerife).
Xàrcia de distribució d’aigua de reg a Fuerteventura,

fase II (tram Tiscamanita-Tuineje-Casas de la Florida-Juan
Gopar-Mazacote), terme municipal de Tuineje (Fuerte-
ventura).

Castella i Lleó:

Consolidació i millora del regadiu de la Comunitat
de Regants de la Zona Baixa dels Canals de l’Arlanzón,
marge dret (Burgos).

Consolidació i millora del regadiu en la Zona Regable
del Canal Campillo de Buitrago (Sòria).

Consolidació i millora del regadiu en la Zona Regable
del Canal de la Retenció (Palència).

Consolidació i millora del regadiu de la Comunitat
de Regants del Canal de Riaza (Valladolid).

Consolidació i millora del regadiu de la Comunitat
de Regants d’Ejeme-Galisancho (Salamanca).

Reg per aspersió en la Zona Regable del Canal de
La Maya (Salamanca).

Millora i consolidació del regadiu del Canal Bajo del
Bierzo, termes municipals de Ponferrada, Camponaraya
i Carraceledo (Lleó).

Millora i consolidació del regadiu del Canal Alto del
Bierzo, termes municipals de Ponferrada, Camponaraya,
Carraceledo, Arganza, Cabañas Raras, Cacabelos, Cubi-
llos del Sil i Sancedo (Lleó).

Catalunya:

Projecte de revestiment de la séquia de La Plana de
Sant Ruf de la Comunitat de Regants de Sant Ruf, en
el terme municipal de Torreserona (Lleida).
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Millora de regadiu de la Comunitat de Regants de
Comastreta, preses 69,5 i 70,6, del Canal d’Aragó i Cata-
lunya, en el terme municipal d’Almenar (Lleida).

Transformació en reg a pressió de la Comunitat de
Regants «Pla d’Escarp», presa 121 bis, en el terme muni-
cipal de Massalcoreig (Lleida).

Millora de reg per mitjà de transformació en reg per
aspersió de la Comunitat de Regants La Torrasa del Canal
d’Aragó i Catalunya, en el terme municipal de Massal-
coreig (Lleida).

Millora de reg en la Comunitat de Regants La Séquia
d’Escarp, en el terme municipal de la Granja d’Escarp
(Lleida).

Entubament de la Séquia Major d’Aitona de la Comu-
nitat de Regants de la Séquia Major, en els termes muni-
cipals d’Aitona, Serós, Soses i Torres de Segre (Lleida).

Millora de regadiu per mitjà de transformació a reg
a pressió de la Comunitat de Regants número 85 del
Canal d’Aragó i Catalunya, en el terme municipal d’Al-
macellas (Lleida).

Projecte de reparació de la primera presa del Canal
d’Aragó i Catalunya, en el terme municipal de Serós
(Lleida).

Millora de regadiu per mitjà de construcció d’un
embassament per a reg a pressió natural de la Comunitat
de Regants de Montagut, en els termes municipals de
Lleida i Alcarràs (Lleida).

Millora de regadiu de la Comunitat de Regants del
Molí, en el terme municipal de Salàs de Pallars (Lleida).

Millora de regadiu per mitjà de la transformació a
reg per pressió i localitzat de la Comunitat de Regants
«Plans de Sudanell», en el terme municipal de Sudanell,
el Segrià (Lleida).

Millora de regadiu de la Comunitat de Regants de
Coll de Nargó, en el terme municipal de Coll de Nargó
(Lleida).

Transformació de la xàrcia de reg a manta amb ele-
vació des del riu Segre, per reg a pressió per goteig,
de la Comunitat de Regants «Els Vilars», en el terme
municipal d’Aitona (Lleida).

Millora de les séquies principals i secundàries i amplia-
ció del pantà de la Comunitat de Regants d’Aramunt
en el terme municipal de Conca de Dalt (Lleida).

Entubament de la séquia de Torres de Segre, de la
Comunitat de Regants de Torres de Segre, en el terme
municipal de Lleida i Albatarrec (Lleida).

Millora de regadiu per mitjà d’entubament de séquia
en terra de la Comunitat de Regants d’Artesa de Segre
i Montsonís en el terme municipal d’Artesa de Segre
(Lleida).

Transformació a un reg a pressió comunitari en la
Comunitat de Regants del Canal d’Aragó i Catalunya
de Soses en els termes municipals de Soses, Aitona i
Fraga (Lleida-Osca).

Condicionament, consolidació i obres annexes d’em-
bassament per a reg del Sector I de Sucs (Lleida) per
a la Comunitat de Regants de Sucs (Lleida).

Transformació de reg a manta a reg a pressió en
el Sector III (Zona de Pla) de la Comunitat de Regants
de Gimenells-Pla de la Font, terme municipal de Gime-
nells (Lleida).

Millora del reg del Pla de Valmanya, presa 10,0
esquerre, de la Comunitat de Regants de Pla de Val-
manya, en el terme municipal d’Alcarràs (Lleida).

Modernització de regadiu de la Comunitat de Regants
de Bolós en el terme municipal d’Almenar (Lleida).

Construcció d’embassament i canonades d’impulsió
i distribució, de la Comunitat de Regants de Montagut
d’Alcarràs, en el terme municipal d’Alcarràs (Lleida).

Millora de regadiu per mitjà de la transformació en
reg a pressió, de la Comunitat de Regants de Pla D140Es-
carp en el terme municipal de Massalcoreig (Lleida).

Millora de la séquia del Molí del Comte, de la Comu-
nitat de Regants de Balaguer, en els termes municipals
de Camarasa i Balaguer (Lleida).

Transformació de reg per gravetat a reg per pressió,
de la Comunitat de Regants de Massalcoreig, presa
115,3 dreta del Canal d’Aragó i Catalunya, en el terme
municipal de Massalcoreig (Lleida).

Millora i modernització dels regadius de la Comunitat
de Regants del marge dret del riu la Muga, en diversos
termes municipals (Girona).

Millora i modernització dels regadius del marge dret
del riu Ter, de la Comunitat de Regants Séquia del Molins
de Pals, en diversos termes municipals (Girona).

Millora i modernització dels regadius del marge dret
del riu Ter, de la Comunitat de Regants de la Presa de
Colomers, en els termes municipals de Colomers, Jafre,
Verges, la Tallada, Bellcaire d’Emporda i l’Escala (Girona).

Millora del regadiu amb reg a pressió de la Comunitat
de Regants de «Mora d’Ebre», en el terme municipal
de Mora d’Ebre (Tarragona).

Renovació de la xàrcia de reg de la Comunitat de
Regants de Benissanet, en el terme municipal de Benis-
sanet (Tarragona).

Obres de modernització i millora dels regadius de
la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre, en
els termes municipals de Deltebre, Camarles, Ampolla,
Aldea, Tortosa i Tivenys (Tarragona).

Substitució del «Canal Vell» i obres de renovació de
la xàrcia de reg de la Comunitat de Regants «Pantà de
Riudecanyes», en diversos termes municipals (Tarra-
gona).

Depòsit de regulació i obres auxiliars per a la Comu-
nitat de Regants de Mas de Barberans, en el terme muni-
cipal de Mas de Barberans (Tarragona).

Condicionament i millora de la séquia de la Comunitat
de Regants Sindicat de Regs de Cardona, en el terme
municipal de Cardona (Barcelona).

Projecte de millora de la Séquia de la Solana de la
Comunitat de Regants Séquia de la Solana de Ger, en
els termes municipals de Guils de Cerdanya, Bolvir, Ger
i Isòvol (Girona).

Madrid:

Obres de modernització i consolidació de regadius
en la Zona Regable de Torremocha de la Comunitat de
Regants de Torremocha de Jarama.

Obres de modernització i consolidació de regadius
en la Zona Regable de Patones de la Comunitat de
Regants de Patones.

Múrcia:

Reg localitzat i sistema de control informatitzat en
els regadius tradicionals del Heredamiento de la séquia
Caravija, termes municipals d’Archena i Lorquí (Múrcia).

Modernització dels regadius de la Comunitat General
de Regants de Caravaca de la Cruz (Múrcia).

Pla de millora dels regadius de la Comunitat General
de Regants de la Séquia La Andelma en Cieza (Múrcia).

La Rioja:

Modernització i millora de regadiu del sector 1r del
tram III del Canal del marge esquerre del riu Najeri-
lla-Acéquia de San Asensio (La Rioja).

Modernització i millora de regadiu del sector 2n del
tram III del Canal del marge esquerre del riu Najerilla
(La Rioja).

Comunitat Valenciana:

Projecte de transformació del sistema de reg tradi-
cional pel de reg localitzat de la Comunitat de Regants
de Burriana, en el terme municipal de Burriana (Castelló).
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Projecte de transformació del sistema de reg tradi-
cional pel de reg localitzat de les Comunitats de Regants
de Nules, Mascarell i Fortuna i Marjaleria de Nules, en
el terme municipal de Nules (Castelló).

Modernització del regadiu de la Séquia dels Quatre
Pobles de la Comunitat de Regants Séquia Major de
l’extingida Vila i Honor de Corbera (Quatre Pobles), en
els termes municipals de Corbera, Riola, Fortaleny i Poli-
nyà del Xúquer (València).

Modernització del regadiu de la Comunitat de Regants
de Cullera, en el terme municipal de Cullera (València).

Extremadura:
Millora i modernització dels regadius tradicionals de

les Comunitats de Regants de la Vall del Jerte (Càceres).

B) Obres de transformació en reg:
Andalusia:
Transformació en regadiu dels sectors XII, XIII, XIV,

XV i XVI, de la zona regable de Genil-Cabra, en la pro-
víncia de Còrdova.

Canàries:
Xàrcies de reg de les mitjanies de Tenerife: Xàrcia

de Fasnia (Tenerife).
Bassa de «El Tesoro» i xàrcia de reg d’Erese Norte,

terme municipal de Valverde (Hierro).
Bassa de La Hoya de Los Roques i xàrcia de reg,

terme municipal de La Frontera (Hierro).
Bassa de Corralillos per a la regulació en cua de la

xàrcia d’aigües depurades de Las Palmas al Sur, terme
municipal d’Agüimes (Gran Canària).

Extremadura:
Transformació en regadiu de la Zona de Monterrubio

de la Serena (Badajoz).

Comunitat Valenciana:
Regadiu de suport a la vinya de la S.A.T. de Regs

«Las Cuevas», termes municipals d’Utiel i Camporrobles
(València).

Regadiu de suport a la vinya de la S.A.T. de Regs
«Los Ruices», terme municipal de Requena (València).

Regadiu de suport a la vinya de la S.A.T. de Regs
«Casas-Corrales», terme municipal d’Utiel (València).

Regadiu de suport a l’olivar de la S.A.T. de Regs «Pozo
Figalet-Las Viñas», terme municipal de Quesa (València).

Regadiu de suport a l’olivar, de la Comunitat de
Regants «Las Fuentes» i Cooperativa de Reg «Marjal Ichi-
pos», terme municipal de Bolbaite (València).

Regadiu de suport a l’olivar de la Comunitat de
Regants «Manal», Canal de Navarrés, terme municipal
de Bicorp (València).

La Rioja:
Transformació en regadiu en l’interfluvi Iregua-Leza

de la Comunitat de Regants dels nous regadius de l’I-
regua-Leza, en els termes municipals de Murillo de riu
Leza, Ribafrecha, Agoncillo, Alberite, Villamediana de Ire-
gua i Clavijo.

Transformació en regadiu de la Zona Regable de l’O-
ja-Tirón, fase I, de la Comunitat de Regants del Naje-
rilla-Tirón, en els termes municipals de Cihuri, Tirgo, Cuz-
currita del río Tirón, Sajazarra i Anguciana.

Transformació en regadiu de la Comunitat de Regants
d’Ausejo, terme municipal d’Ausejo.

Transformació en regadiu en el terme municipal de
Huercanos (La Rioja), per a la comunitat de Regants de
Huercano (ampliació).

Transformació en regadiu en el terme municipal de
Cenicero (La Rioja), per a la Comunitat de Regants de
Cenicero (La Rioja).

Ampliació de regadiu en el terme municipal de Fuen-
mayor (La Rioja).

C) Altres obres d’infraestructures:
Astúries:
Xàrcia de camins de concentració parce�ària en els

termes municipals de Cabrales (Carreña-Asiego), Cangas
del Narcea (La Escrita, Noceda de Rengos, San Pedro
de Culiema), Castropol (Presno), Colunga (Lué), Illas
(Illas), Llanes (Ardisana), Pravia (Villavaler), Tineo (Co-
llada-Prado, Gera, Navaral), Valdés (Villanueva-San Pela-
yo) i Villayón (Montes de Arbón, Villartorey).

Accés i equipament de pasture comunals i co�ectius
d’altura per al seu aprofitament i aplicació de mesures
agroambientales en l’Occident d’Astúries, en els termes
municipals d’Allande, Cangas de Narcea, San Tirso de
Abres i Tineo.

Accés i equipament de pasture comunals i co�ectius
d’altura per al seu aprofitament i aplicació de mesures
agroambientales en l’Orient d’Astúries, en els termes
municipals d’Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Llanes,
Onís, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga,
Rivadedeva i Ribadesella.

Accés i equipament de pasture comunals i co�ectius
d’altura per al seu aprofitament i aplicació de mesures
agroambientales en el Centre d’Astúries, en els termes
municipals d’Aller, Belmonte de Miranda, Grado, Lena,
Proaza, Quirós, Riosa, Santo Adriano, Sobrescobio,
Somiedo, Teverga y Yernes i Tameza.

Dos. Les obres incloses en este article portaran
implícites les declaracions següents:

a) La d’utilitat pública als efectes prevists en els arti-
cles 9, 10 i 11 de la Llei de 16 de desembre de 1954,
d’Expropiació Forçosa.

b) La d’urgència a l’efecte de l’ocupació dels béns
afectats a què es referix l’article 52 de la Llei d’Expro-
piació Forçosa.

Tres. Esta declaració d’interés general permetrà les
expropiacions forçoses requerides per a les citades obres
i la urgent ocupació dels béns afectats.

Article 117. Modificació de la Llei 38/1994, de 30
de desembre, reguladora de les Organitzacions Inter-
professionals Agroalimentàries.

Es dóna una nova redacció a l’apartat 1 de l’article 8
de la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de
les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries,
que queda de la manera següent:

«1. Adoptat un acord en l’interior de l’organit-
zació interprofessional agroalimentària, s’elevarà al
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per a
la seua aprovació, si és el cas, per mitjà d’Orde
ministerial, la proposta d’extensió de totes o algu-
nes de les seues normes al conjunt total de pro-
ductors i operadors del sector o producte. Quan
esta proposta estiga relacionada amb la compe-
tència d’altres Departaments Ministerials, l’aprova-
ció es farà per mitjà d’Orde ministerial conjunta.

Les propostes d’extensió de normes hauran de
referir-se a regles relacionades amb:

a) La qualitat dels productes, incloent-hi tots
els aspectes relacionats amb la sanitat d’estos o
de les seues matèries primeres, així com la seua
normalització, condicionament i envasament, sem-
pre que no hi haja disposicions reguladores sobre
la mateixa matèria, o, en cas d’haver-n’hi, es coad-
juve al seu compliment o s’eleven les exigències
d’estes.
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b) La millor protecció del medi.
c) La millor informació i coneixement sobre les

produccions i els mercats.
d) Les accions promocionals que redunden en

benefici del sector o producte corresponent.
e) Les accions tendents a promoure la inves-

tigació, el desenrotllament i la innovació tecnolò-
gica en els diferents sectors.»

CAPÍTOL VIII

Acció administrativa en matèria de medi ambient

Article 118. Declaració d’interés general d’obres
hidràuliques destinades a abastiment.

U. Es declaren d’interés general les obres següents:

A) Obres d’abastiment a poblacions de Castella i
Lleó:

1. Abastiment mancomunat «Vecindad de Burgos
y Bajo Arlanza» (Burgos).

2. Abastiment comarcal a la Comunitat de Villa y
Tierra de Pedraza. Presa en el riu Ceguilla (Segòvia).

3. Abastiment comarcal Araviana-Rituerto (Sòria).
4. Abastiment comarcal des del riu Cea. Villalón de

Campos i altres (Valladolid).
5. Abastiment a les poblacions del Valle de Esgueva.

2a Fase (Valladolid).
6. Abastiment en alta a Benavente i a altres muni-

cipis del Valle del Tera (Zamora).
7. Ampliació de l’abastiment a la comarca de Cinco

Villas (Àvila).

B) Obres d’abastiment a poblacions de La Rioja:

1. Sistema Iregua. Subsistemes Iregua Oriental i Ire-
gua Occidental.

2. Sistema Najerilla. Subsistemes Najerilla i Cárde-
nas-Tuerto.

C) Obres a la Comunitat Autònoma de Balears:

1. Ampliació i millora de l’Estació Depuradora d’Ai-
gües Residuals Eivissa-Vila.

2. Adequació de les séquies reials de Sa Pobla.

Dos. Les obres incloses en l’apartat anterior porta-
ran implícita la declaració d’utilitat pública als efectes
prevists en els articles 9, 10 i 11 de la Llei de 16 de
desembre de 1954, d’Expropiació Forçosa.

Tres. Les obres incloses en els números 2 i 4 de
la lletra A) de l’apartat U portaran així mateix implícita
la declaració d’urgència a l’efecte de l’ocupació dels béns
afectats a què es referix l’article 52 de la Llei d’Expro-
piació Forçosa.

Article 119. Declaració d’urgent ocupació de determi-
nades obres hidràuliques.

Als efectes prevists en l’article 52 de la Llei d’Ex-
propiació Forçosa, es declara urgent l’ocupació de béns
afectats per l’expropiació a què done lloc la realització
de les obres que a continuació es relacionen, que han
sigut declarades d’interés general de l’Estat per la Llei
10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional:

Confederació Hidrogràfica del Nord:

Millora de la Depuració i Abocament de Ferrol.
Millora de la Depuració i Abocament de la Corunya.
Millora de l’Abastiment d’Aigua a Oviedo. Estació de

Tractament d’Aigües potables del Sistema Aramo-Quirós.
Millora de l’Abastiment d’Aigua a Oviedo. Conducció

tram ETAP de Cabornio-Depòsit de El Cristo.

Xàrcia Automàtica d’Informació Hidrològica (SAIH) de
la Conca Nord.

Confederació Hidrogràfica del Duero:

Depuradores i Emissaris de les poblacions de l’Alto
Duero (Sòria).

Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica (SAIH)
de la conca del riu Duero. Abastiment de les fonts de
la Granja (Segòvia).

Confederació Hidrogràfica del Tajo:

Avantprojecte de carretera de connexió entre els dos
marges de l’Embassament de Buendía.

Millora de l’Abastiment a Hervás i Torrejón El Rubio.
Abastiment a Aldeanueva de la Vera.
Abastiment a Garrovillas des de l’Embassament d’Al-

cántara.
Sanejament i depuració de diversos pobles de la pro-

víncia d’Àvila.

Confederació Hidrogràfica del Guadiana:

Sanejament integral de les Lagunas de Ruidera.
Projecte de Presa d’Alcollarín. Termes municipals d’Al-

collarín i altres (Càceres).
Projecte de la Presa del Burdalo i mesures correctores

de l’impacte ambiental (Càceres).
Projecte de la Presa de Villalba de los Barros. Termes

municipals de Villalba de los Barros i altres (Badajoz).

Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir:

Conducció Vejer i Barbate. Abastiment d’aigua a la
zona gaditana (Cadis).

Segona Conducció Barri Jarana Ramal Norte (Cadis).
Presa de Arenoso (Còrdova).
Canal de Castril (Granada).

Confederació Hidrogràfica del Sud d’Espanya:

Avantprojecte per a concurs de projecte i obra per
a construcció del tractament secundari de l’Estació Depu-
radora d’Aigües Residuals de la Línea de la Concepción.

Projecte de sanejament integral de la Costa del Sol
Occidental Tram Istán. Co�ector Principal (Sector Este-
pona). Termes municipals d’Istán i Marbella (Màlaga).

Avantprojecte EDAR Co�ectors Interceptors, Estació
de Bombament i Emissari Submarí de Torrox i Co�ector
Interceptor Algarrobo Pla de Sanejament Integral Costa
Sector Torrox. Algarrobo Sol Axarquia (Màlaga).

Avantprojecte per a concurs de projecte i obra d’Am-
pliació i Remodelació de l’Estació Depuradora d’Aigües
Residuals de Fuengirola. Termes municipals de Mijas i
Fuengirola (Màlaga).

Projecte d’obres de connexió llit general. Regs Horta
Zurgena amb Xàrcia regs Vega Overa. Terme municipal
Zurgena (Almeria).

Projecte de canalització del riu Andarax des de la
Boquera de la Higuera fins al Mar. Terme municipal d’Al-
meria (Almeria).

Projecte de depòsit regulador de 25.000 m3 per a
la Ciutat de Melilla.

Confederació Hidrogràfica del Segura:

Obres de modernització de regadius de l’Horta Mit-
jana del Segura.

Obres de mesurament i control de cabals en el riu
Segura.
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Confederació Hidrogràfica del Xúquer:

Projecte de canalització del riu Sec entre l’autopis-
ta A-7 i la seua desembocadura al mar, a Castelló.

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre:

Projecte de derivació de cabals del riu Matarranya.
Projecte d’elevació d’aigües del riu Ebre a la conca

del Matarranya.
Embassament de Mularroya.
Recreixement de Santolea.
Canal Segarra-Garrigues.

Article 120. Modificació de la Llei 22/1988, de 28
de juliol, de Costes.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei
22/1988, de 28 de juliol, de Costes.

U. S’introduïx un nou paràgraf en l’apartat 1 de l’ar-
ticle 12 de la Llei 22/1988, amb la redacció següent:

«El termini per a notificar la resolució dels pro-
cediments de delimitació serà de vint-i-quatre
mesos.»

La resta de l’apartat queda amb la mateixa redacció.
Dos. S’introduïx un nou apartat, el 4, en l’article 74

de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, amb la redacció
següent:

«4. Les concessions i autoritzacions en el domi-
ni públic maritimoterrestre s’atorgaran respectant
el que preveuen els instruments de planificació del
territori, o en el planejament urbanístic, siga quina
siga la seua denominació i àmbit, que afecten el
litoral, llevat que no corresponga el seu atorgament
per raons d’interés públic o quan atempten contra
la integritat del domini públic maritimoterrestre.

En el supòsit que les obres objecte de concessió
o activitats o insta�acions objecte d’autorització no
estiguen previstes en els instruments de planifica-
ció abans citats i no s’oposen a les seues deter-
minacions, o quan estos no existisquen, se so�i-
citarà informe a la Comunitat Autònoma i a l’A-
juntament en els àmbits territorials de les quals
incidisquen, informes que no seran vinculants per
a l’Administració General de l’Estat.»

Tres. S’introduïx un nou apartat, el 3, en l’article 78
de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, amb la redacció
següent:

«3. El termini per a notificar la resolució del
procediment pel qual es declare l’extinció del dret
a l’ocupació del domini públic maritimoterrestre
serà de dotze mesos.»

Quatre. S’introduïx un segon apartat en l’article 102
de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, amb la redacció
següent:

«El termini per a la notificació de la resolució
dels procediments sancionadors serà de dotze
mesos, transcorregut el qual sense que es produïs-
ca aquella es dictarà una resolució declarant la
caducitat del procediment i ordenant l’arxivament
de les actuacions, amb els efectes prevists en la
legislació vigent.»

La resta de l’article queda amb la mateixa redacció.

Cinc. Es modifica l’article 111 de la Llei 22/1988,
de 28 de juliol, amb la redacció següent:

«1. Tindran la qualificació d’obres d’interés
general i seran competència de l’Administració de
l’Estat:

a) Les que es consideren necessàries per a la
protecció, defensa, conservació i ús del domini
públic maritimoterrestre, siga quina siga la natu-
ralesa dels béns que l’integren.

b) Les de creació, regeneració i recuperació de
platges.

c) Les d’accés públic al mar no prevists en el
planejament urbanístic.

d) Les emplaçades en el mar i aigües interiors,
sense perjuí de les competències de les Comunitats
Autònomes.

e) Les d’i�uminació de costes i senyals marí-
tims.

2. Per a l’execució de les obres d’interés gene-
ral, enumerades en l’apartat anterior, se so�icitarà
informe a la Comunitat Autònoma i Ajuntament en
els àmbits territorials de les quals incidisquen, per-
què en el termini d’un mes notifiquen la conformitat
o disconformitat de l’obra amb instruments de pla-
nificació del territori, siga quina siga la seua deno-
minació i àmbit, que afecten el litoral i amb el pla-
nejament urbanístic en vigor. En el cas de no eme-
tre’s estos informes es consideraran favorables. En
cas de disconformitat, el Ministeri de Medi Ambient
elevarà l’expedient al Consell de Ministres, que deci-
dirà si correspon executar el projecte i, en este
cas, ordenarà la iniciació del procediment de modi-
ficació o revisió del planejament, conforme a la tra-
mitació establida en la legislació corresponent.

En el cas que no existisquen els instruments
abans citats o l’obra d’interés general no hi estiga
prevista, el projecte es remetrà a la Comunitat Autò-
noma i Ajuntament afectats, perquè redacten o revi-
sen el planejament a fi d’acomodar-lo a les deter-
minacions del projecte, en el termini màxim de sis
mesos des de la seua aprovació. Transcorregut el
termini sense que l’adaptació del planejament s’ha-
guera efectuat, es considerarà que no hi ha cap
obstacle perquè puga executar-se l’obra.

3. Les obres públiques d’interés general cita-
des en l’apartat 1 d’este article no estaran sotmeses
a llicència o qualsevol altre acte de control per part
de les Administracions locals i la seua execució
no podrà ser suspesa per altres Administracions
públiques, sense perjuí de la interposició dels recur-
sos que siguen procedents.»

Sis. S’afig un segon paràgraf a l’article 114 de la
Llei 22/1988, de 28 de juliol, amb la redacció següent:

«La competència autonòmica sobre ordenació
territorial i del litoral, a la qual es referix el paràgraf
anterior, arribarà exclusivament a l’àmbit terrestre
del domini públic maritimoterrestre, sense com-
prendre el mar territorial i les aigües interiors.»

Set. Es modifica l’apartat 3 de la disposició tran-
sitòria tercera de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, que
queda amb la redacció següent:

«Els terrenys classificats com a sòl urbà a l’en-
trada en vigor de la present Llei estaran subjectes
a les servituds que s’hi establixen, amb l’excepció
que l’amplària de la servitud de protecció serà de 20
metres. No obstant, es respectaran els usos i les
construccions existents, així com les autoritzacions
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ja atorgades, en els termes prevists en la disposició
transitòria quarta. Així mateix, es podran autoritzar
nous usos i construccions de conformitat amb els
plans d’ordenació en vigor, sempre que es garan-
tisca l’efectivitat de la servitud i no es perjudique
el domini públic maritimoterrestre. L’assenyala-
ment d’alineacions i rasants, l’adaptació o reajus-
tament dels existents, l’ordenació dels volums i el
desenrotllament de la xàrcia viària es durà a terme
per mitjà d’Estudis de Detall i altres instruments
urbanístics adequats, que hauran de respectar les
disposicions d’esta Llei i les determinacions de les
normes que s’aproven d’acord amb esta.

Per a l’autorització de nous usos i construccions,
d’acord amb els instruments d’ordenació, s’aplica-
ran les regles següents:

1a. Quan es tracte d’usos i construccions no
prohibides en l’article 25 de la Llei i reunisquen
els requisits establits en l’apartat 2n d’este, caldrà
ajustar-se al règim general establit en esta i a les
determinacions del planejament urbanístic.

2a. Quan es tracte d’edificacions destinades a
residència o habitació, o d’aquelles altres que, per
no complir les condicions establides en l’arti-
cle 25.2 de la Llei, no puguen ser autoritzades amb
caràcter ordinari, només podran atorgar-se auto-
ritzacions de forma excepcional, amb l’aprovació
prèvia del Pla General d’Ordenació, Normes Sub-
sidiàries o un altre instrument urbanístic específic,
on es continga una justificació expressa del com-
pliment de tots i cada un dels següents requisits
indispensables per al citat atorgament:

a) Que amb les edificacions proposades s’acon-
seguisca l’homogeneïtzació urbanística del tram de
fatxada marítima a què pertanguen.

b) Que hi haja un conjunt d’edificacions, situa-
des a una distància inferior a 20 metres des del
límit interior de la ribera del mar, que mantinga
l’alineació preestablida pel planejament urbanístic.

c) Que en l’ordenació urbanística de la zona
es donen les condicions precises de tolerància de
les edificacions que es pretenguen dur a terme.

d) Que es tracte d’edificació tancada, de mane-
ra que, tant les edificacions existents, com les que
puguen ser objecte d’autorització, queden adossa-
des lateralment a les contigües.

e) Que l’alineació dels nous edificis s’ajuste a
la dels existents.

f) Que la longitud de les fatxades dels solars,
edificats o no, sobre els quals s’haja d’actuar per
a la consecució de la pretesa homogeneïtat, no
supere el 25 per 100 de la longitud total de fatxada
del tram corresponent.

El planejament urbanístic haurà de proposar la
fitació dels trams de fatxada marítima el tractament
homogeni dels quals es propose obtindre per mitjà
de les actuacions edificatòries per a les quals se
so�icite autorització.

3a. En els nuclis que han sigut objecte d’una
declaració de conjunt històric o d’un altre règim
anàleg d’especial protecció, s’aplicaran les mesures
derivades del dit règim amb preferència a les con-
tingudes en esta Llei.»

Article 121. Modificació de la Llei 15/2002, d’1 de
juliol, per la qual es declara el Parc Nacional mari-
timoterrestre de les Illes Atlàntiques de Galícia.

L’apartat 2 «Arxipèlag de les Illes Ons i Onza» de
l’annex de la Llei 15/2002, d’1 de juliol, per la qual
es declara el Parc Nacional maritimoterrestre de les Illes

Atlàntiques de Galícia queda redactat en els termes
següents:

«L’espai maritimoterrestre poligonal, configurat
pels vèrtexs següents:

Arxipèlag d’Ons i Onza

Punt Denominació X Y

1 Punta Centolo (NE). 506.776 4.694.993
2 Bajos de los Camou-

cos (E).
507.742 4.693.313

3 Bajos Laxiña de Gale-
ra (SE).

506.129 4.687.525

4 Bajo Menguella (S). 503.943 4.685.855
5 Bajo Cabeza del Rico

(O).
503.233 4.691.413

6 Bajos de Bastián de
Val (NO).

505.124 4.695.307

que rodeja les Illes d’Ons i Onza, i illots adjacents.
Este arxipèlag està ubicat en l’entrada de la ria
de Pontevedra, terme municipal de Bueu, i comprén
una superfície de 2.171 hectàrees marítimes i 470
hectàrees terrestres.»

Article 122. Modificació de la Llei 4/1989, de 27 de
març, de Conservació dels espais naturals i de la flora
i fauna silvestres.

La Llei 4/1989, de 27 de març, queda modificada
en els termes assenyalats a continuació:

U. En l’article 28, apartat 2, es modifiquen els parà-
grafs c) i d) i s’afig un nou paràgraf, el g), amb la redacció
següent:

«c) Per a previndre perjuís importants als cul-
tius, el ramat, els boscs, la pesca i la qualitat de
les aigües.»

«d) Quan siga necessari per raó d’investigació,
educació, repoblació o reintroducció, o quan es
necessite per a la cria en captivitat orientada a estos
fins.»

«g) Per a protegir la flora i la fauna.»

Dos. Es dóna una nova redacció als paràgrafs b)
i d) de l’apartat 3 de l’article 28, que queden de la forma
següent:

«b) Els mitjans, els sistemes o mètodes que
cal emprar i els seus límits, així com el personal
qualificat.»

«d) Els controls que s’exerciran.»

Tres. Es modifica l’apartat 1 de l’article 33, que que-
da redactat de la forma següent:

«La caça i la pesca en aigües continentals només
podrà realitzar-se sobre les espècies que siguen
declarades per les Comunitats Autònomes com a
peces de caça o pesca, declaració que en cap cas
podrà afectar les espècies catalogades o les pro-
hibides per la Unió Europea.»

Quatre. Es modifica el paràgraf b) de l’apartat 1 de
l’article 34 de la Llei 4/1989, que queda redactat de
la forma següent:

«Queda igualment prohibit amb caràcter general
l’exercici de la caça d’aus durant l’època de zel,
reproducció i criança, així com durant el seu trajecte
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de tornada cap als llocs de cria en el cas d’espècies
migratòries.»

Cinc. En l’article 38, es dóna una nova redacció a
la infracció tretze i s’afig la infracció catorze, en estos
termes:

«Tretze. La pertorbació, mort, captura i retenció
intencionada d’espècies d’aus en les èpoques de
reproducció i criança, així com durant el seu trajecte
de tornada cap als llocs de cria en el cas de les
espècies migratòries, sense l’autorització correspo-
nent.»

«Catorze. L’incompliment dels requisits, obliga-
cions o prohibicions establits en esta Llei.»

CAPÍTOL IX

Acció administrativa en matèria de sanitat

Article 123. Productes dietètics.

U. Es faculta el Govern perquè, a proposta del Minis-
teri de Sanitat i Consum i amb un informe previ del
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut,
establisca imports màxims de finançament per cada tipus
de productes facilitat en les prestacions amb productes
dietètics.

Dos. A l’efecte del seu finançament pel Sistema
Nacional de Salut, per a cada producte dietètic inscrit
en el Registre d’aliments per a usos mèdics especials,
destinat a les patologies o trastorns metabòlics deter-
minats pel Reial Decret 63/1995, de 20 de gener, sobre
ordenació de prestacions sanitàries del Sistema Nacional
de Salut, i la seua normativa de desplegament, es deci-
dirà si s’inclou, condicions d’inclusió si és el cas, o s’ex-
clou de les prestacions amb productes dietètics, tenint
en compte criteris generals, objectius i publicats i con-
cretament els següents:

a) Gravetat, duració i seqüeles de les distintes pato-
logies o trastorns metabòlics.

b) Utilitat terapèutica del producte dietètic.
c) Balanç risc/benefici del producte.
d) Limitació del gasto públic destinat a prestacions

amb productes dietètics.
e) Existència de productes dietètics ja disponibles

i altres alternatives millors o iguals per a les mateixes
patologies o trastorns metabòlics a inferior cost de trac-
tament.

Article 124. Prestacions ortoprotèsiques.

Es faculta el Govern perquè, a proposta del Ministeri
de Sanitat i Consum, i amb un informe previ del Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, establisca
imports màxims de finançament per a cada tipus de
productes inclosos com a prestació ortoprotèsica.

Article 125. Modificacions de la Llei 25/1990, de 20
de desembre, del Medicament, per les quals s’incorpora
parcialment la Directiva 2001/20/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 4 d’abril del 2001, relativa
a l’aproximació de les disposicions legals, reglamen-
tàries i administratives dels Estats membres sobre l’a-
plicació de bones pràctiques clíniques en la realització
d’assajos clínics de medicaments d’ús humà.

U. Es modifica l’apartat 11 de l’article 8 de la Llei
25/1990, de 20 de desembre, del Medicament, que
queda redactat de la manera següent:

«11. ‘‘Medicament en Investigació’’: forma far-
macèutica d’una substància activa o placebo, que

s’investiga o s’utilitza com a referència en un assaig
clínic, inclosos els productes amb autorització de
comercialització quan s’utilitzen o combinen (en la
formulació o en l’envàs) de forma diferent de l’au-
toritzada, o quan s’utilitzen per a tractar una indi-
cació no autoritzada, o per a obtindre més infor-
mació sobre un ús autoritzat.»

Dos. Se substituïx el contingut de l’article 38 de
la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del Medicament,
pel següent:

«Article 38. Medicament en investigació.

1. Els medicaments en investigació hauran de
ser qualificats com a productes en fase d’inves-
tigació clínica en els casos que reglamentàriament
es determinen.

2. La qualificació només s’atorgarà quan s’ha-
gen realitzat les proves preclíniques necessàries per
a establir el perfil farmacològic i toxicològic del pro-
ducte que garantisca la seua aptitud per a la inves-
tigació clínica.

3. Una vegada que haja recaigut sobre un pro-
ducte la qualificació anterior podran realitzar-se
amb este i amb referència a les indicacions men-
cionades en aquella, els assajos clínics que se so�i-
citen si s’ajusten al que establix el Títol III d’esta
Llei.

4. Una especialitat farmacèutica no podrà ser
objecte d’investigació en persones, excepte en el
marc d’un assaig clínic quan es complisca el que
preveu el Títol III d’esta Llei, quan es tracte de
demostrar indicacions terapèutiques distintes de
les autoritzades, noves dosificacions o, en general,
condicions diferents per a les quals siga autoritzada.

5. Excepcionalment, el Ministeri de Sanitat i
Consum podrà concedir autorització, amb les con-
dicions que s’hi expressen, per a la prescripció i
l’aplicació de ‘‘medicaments en investigació’’ a
pacients no inclosos en un assaig clínic, quan el
metge, sota la seua exclusiva responsabilitat i amb
el consentiment exprés del pacient, considere indis-
pensable tractar-los amb ells i justifique davant de
l’autoritat sanitària els motius pels quals decidix
este tractament.»

Tres. Se substituïx el contingut de l’article 59 de
la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del Medicament,
pel següent:

«Article 59. Definició.

1. Als efectes d’esta Llei, s’entén per assaig
clínic tota investigació efectuada en sers humans,
a fi de determinar o confirmar els efectes clínics,
farmacològics, i/o altres efectes farmacodinàmics,
i/o de detectar les reaccions adverses, i/o d’es-
tudiar l’absorció, distribució, metabolisme i elimi-
nació d’un o diversos medicaments en investigació
a fi de determinar-ne la innocuïtat i/o l’eficàcia.

2. No estaran sotmesos al que disposa el pre-
sent capítol els estudis observacionals. Als efectes
d’esta Llei, s’entén per estudi observacional l’estudi
en què els medicaments es prescriuen de la manera
habitual, d’acord amb les condicions normals de
la pràctica clínica. L’assignació d’un pacient a una
estratègia terapèutica concreta no estarà decidida
per endavant per un protocol d’assaig, sinó que
estarà determinada per la pràctica habitual de la
medicina, i la decisió de prescriure un medicament
determinat estarà clarament dissociada de la deci-
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sió d’incloure el pacient en l’estudi. No s’aplicarà
als pacients cap intervenció, ja siga diagnòstica o
de seguiment, que no siga l’habitual de la pràctica
clínica, i s’utilitzaran mètodes epidemiològics per
a l’anàlisi de les dades arreplegades.»

Quatre. Se substituïx el contingut de l’article 60 de
la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del Medicament,
pel següent:

«Article 60. Respecte a postulats ètics.

Tots els assajos estaran sotmesos a l’autorització
administrativa prevista en l’article 65, i s’han de
respectar a més les exigències següents:

1. No podrà iniciar-se cap assaig clínic mentres
no es dispose de suficients dades científiques i,
en particular, assajos farmacològics i toxicològics
en animals, que garantisquen que els riscs que
implica en la persona en què es realitza són admis-
sibles.

2. Els assajos clínics hauran de realitzar-se en
condicions de respecte als drets fonamentals de
la persona i als postulats ètics que afecten la inves-
tigació biomèdica en la qual resulten afectats sers
humans, seguint-se a estos efectes els continguts
en la declaració d’Hèlsinki i successives declara-
cions que actualitzen els referits postulats.

3. A fi d’evitar investigacions obsoletes o repe-
titives, només es podran iniciar assajos clínics per
a demostrar l’eficàcia i la seguretat de les modi-
ficacions terapèutiques proposades, sempre que
sobre estes hi haja dubtes raonables.

4. El subjecte de l’assaig prestarà el seu con-
sentiment lliurement expressat per escrit, després
d’haver sigut informat sobre la naturalesa, impor-
tància, implicacions i riscs de l’assaig clínic. Si el
subjecte de l’assaig no està en condicions d’es-
criure, podrà donar, en casos excepcionals, el seu
consentiment verbal en presència d’un testimoni.

En el cas de persones que no puguen emetre
lliurement el seu consentiment, este haurà de ser
atorgat pel seu representant legal amb instrucció
i exposició prèvia davant d’este de l’abast i riscs
de l’assaig. Serà necessària, a més, la conformitat
del representat si les seues condicions li permeten
comprendre la naturalesa, importància, abast i riscs
de l’assaig.

5. El que establix l’apartat anterior s’entendrà
sense perjuí del que preveu l’apartat 2 de l’article 9
de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica
reguladora de l’autonomia del pacient i de drets
i obligacions en matèria d’informació i documen-
tació clínica, en els termes que reglamentàriament
es determinen.

6. En el cas d’assajos clínics sense interés tera-
pèutic particular per al subjecte de l’experimenta-
ció, la contraprestació que s’haguera pactat pel sot-
metiment voluntari a l’experiència es percebrà en
tot cas, si bé es reduirà equitativament segons la
participació del subjecte en l’experimentació en el
cas que desistisca.»

Cinc. Es modifica l’apartat 1 de l’article 62 de la
Llei 25/1990, de 20 de desembre, del Medicament, que
queda redactat de la manera següent:

«1. Només podrà realitzar-se un assaig clínic
quan prèviament s’hagen adoptat les disposicions
reglamentàries sobre les assegurances o indemnit-
zacions que cobrisquen els danys i perjuís que com
a conseqüència de l’assaig puguen resultar per a
la persona en què haguera de realitzar-se.»

Sis. Es modifica l’apartat 3 de l’article 63 de la Llei
25/1990, de 20 de desembre, del Medicament, que
queda redactat de la manera següent:

«3. És investigador principal qui dirigix la rea-
lització de l’assaig i firma en unió del promotor
la so�icitud, coresponsabilitzant-se amb ell. La con-
dició de promotor i la d’investigador principal poden
concórrer en la mateixa persona física.

Només podrà actuar com a investigador principal
un professional sanitari suficientment qualificat per
a avaluar la resposta a la substància o medicament
objecte de l’estudi.

L’atenció sanitària dispensada als subjectes de
l’assaig clínic, així com les decisions mèdiques que
s’adopten, seran responsabilitat d’un metge degu-
dament qualificat o, si és el cas, d’un odontòleg
en el supòsit que este tinga autorització d’assaig
clínic.»

Set. Se substituïx el contingut de l’article 65 de la
Llei 25/1990, de 20 de desembre, del Medicament, pel
següent:

«Article 65. Intervenció administrativa.

1. Els assajos clínics amb medicaments en
investigació estaran sotmesos a règim d’autoritza-
ció per l’Agència Espanyola del Medicament, con-
forme al procediment reglamentàriament establit.

2. L’Agència Espanyola del Medicament podrà
interrompre en qualsevol moment la realització d’un
assaig clínic o exigir la introducció de modificacions
en el seu protocol, en els casos següents:

a) Si es viola la Llei.
b) Si s’alteren les condicions de la seua auto-

rització.
c) Si no es complixen els principis ètics arre-

plegats en l’article 60.
d) Per a protegir els subjectes de l’assaig, o
e) En defensa de la Salut pública.

3. Les Administracions sanitàries tindran facul-
tats inspectores en matèria d’assajos clínics, i
podran investigar inclús les històries clíniques indi-
viduals dels subjectes de l’assaig, guardant sempre
el seu caràcter confidencial. Així mateix, podran
realitzar la interrupció cautelar de l’assaig per qual-
sevol de les causes assenyalades en el punt ante-
rior, i comunicar-ho immediatament al Ministeri de
Sanitat i Consum.

4. Les Administracions sanitàries vetlaran pel
compliment de les normes de ‘‘Bona Pràctica Clí-
nica’’.

5. L’investigador principal d’un assaig haurà de
notificar immediatament al promotor els esdeve-
niments adversos greus que sorgisquen al llarg de
l’assaig, excepte quan es tracte dels assenyalats
en el protocol com a esdeveniments que no reque-
rixen comunicació immediata. El promotor haurà
de portar un registre detallat de tots els esdeve-
niments adversos que li siguen notificats, la comu-
nicació dels quals a les Administracions sanitàries
i al Comité Ètic d’Investigació Clínica haurà de rea-
litzar-se en els termes i terminis que reglamentà-
riament s’establisquen.

6. Els resultats favorables o desfavorables de
cada assaig clínic, tant si este arriba a la seua fi
com si s’abandona la investigació, hauran de ser
comunicats a l’Agència Espanyola del Medicament,
sense perjuí de la seua comunicació a les Comu-
nitats Autònomes corresponents.»

Article 126. Preu de certificats mèdics oficials.

El preu dels impresos dels certificats mèdics oficials
que edita el Consell General de Co�egis Oficials de Met-
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ges, en totes les seues classes, quedarà subjecte, a partir
de l’1 de gener de l’any 2003, al pagament d’uns drets
econòmics únics de 3 euros, que percebrà el citat Consell
General. Els Co�egis Oficials de Metges, al marge d’estos
drets econòmics, no podran percebre o exigir cap quan-
titat per estos impresos.

Estos drets econòmics podran ser actualitzats pel
Ministeri de Sanitat i Consum, amb un informe previ
del Ministeri d’Economia.

El que disposa el paràgraf anterior no s’aplicarà als
certificats expedits en l’àmbit del Sistema Nacional de
Salut ni als certificats mèdics que ja tinguen establit
un règim normatiu específic.

Disposició addicional primera. Compensació i deducció
de determinats deutes de les Comunitats Autònomes.

U. L’Estat podrà deduir dels imports de la partici-
pació en la recaptació líquida dels tributs cedits ges-
tionats per este i de les entregues del Fons de Suficiència
de les Comunitats Autònomes l’import dels deutes líquids
vençuts i exigibles contrets amb la Hisenda Pública de
l’Estat per estes, així com per les Entitats de dret públic
que en depenen, pels conceptes tributaris objecte de
la citada cessió, així com per cotitzacions a la Seguretat
Social.

Dos. Les deduccions seran acordades pel Departa-
ment de recaptació de l’Agència Estatal de l’Adminis-
tració Tributària, en el cas dels deutes de naturalesa
tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat
Social, en el cas dels deutes per cotitzacions a la Segu-
retat Social.

Les deduccions seran aplicades pel Ministeri d’Hisen-
da, el qual les practicarà en les entregues a compte
que li corresponguen a la Comunitat Autònoma per la
participació en la recaptació líquida dels tributs cedits
gestionats per l’Estat i per Fons de Suficiència.

Tres. Quan concórreguen en la deducció deutes
derivats de tributs de l’Estat i deutes per cotitzacions
a la Seguretat Social i excedisquen de la quantia de
les entregues a compte, s’imputaran a les dites entregues
a prorrata del seu respectiu import.

Quatre. La resolució en què es declare l’extinció,
total o parcial, del deute correspondrà a l’òrgan com-
petent per a determinar la procedència de la deducció,
produint els seus efectes des del moment que es prac-
tique i per la quantia que s’acorde.

Cinc. En el cas que a l’entrada en vigor d’esta Llei
hi haja deutes pendents d’aquells a què es referix l’a-
partat U anterior, el Ministeri d’Hisenda i la Comunitat
Autònoma corresponent podran acordar un pla de can-
ce�ació dels dits deutes.

Disposició addicional segona. Beneficis fiscals aplica-
bles al «Any Sant Composte�à 2004».

U. El règim de mecenatge prioritari previst en la
normativa vigent s’aplicarà als programes i activitats rela-
cionats amb l’«Any Sant Composte�à 2004», sempre
que siguen aprovats pel «Consell Composte�à» i siguen
realitzats per les entitats o institucions a què resulte apli-
cable este règim.

A estos efectes, s’elevaran en cinc punts percentuals
els percentatges de deducció prevists amb caràcter
general en la seua normativa reguladora, en relació amb
els programes i les activitats que es realitzen per a este
esdeveniment fins al final del període de la seua vigència.

Dos. 1. Els subjectes passius de l’Impost sobre
Societats podran deduir de la quota íntegra de l’impost
el 15 per 100 de les inversions que, efectuades en l’àmbit
territorial que reglamentàriament es determine, es rea-
litzen en compliment dels plans i programes d’activitats
establits pel «Consell Composte�à» i consistisquen en:

a) Elements de l’immobilitzat material nous, sense
que, en cap cas, es consideren com a tals els terrenys.

b) Obres de rehabilitació d’edificis i altres construc-
cions que reunisquen els requisits establits en la nor-
mativa estatal sobre finançament d’actuacions protegi-
des en matèria de vivenda que estiga vigent en el
moment de l’execució de les obres de rehabilitació.

Les citades obres hauran de complir, a més, les nor-
mes arquitectòniques i urbanístiques que respecte d’això
puguen establir els Ajuntaments corresponents i el «Con-
sell Composte�à».

c) La realització a Espanya o en l’estranger de gastos
de propaganda i publicitat de projecció plurianual que
servisquen directament per a la promoció de l’«Any Sant
Composte�à 2004», i reben l’aprovació del «Consell
Composte�à».

La base de la deducció serà l’import total de la inversió
realitzada quan el contingut del suport publicitari es refe-
risca de manera essencial a la divulgació de la celebració
de l’«Any Sant Composte�à 2004». En cas contrari, la
base de la deducció serà del 25 per 100 de la inversió
realitzada.

2. Esta deducció, conjuntament amb les regulades
en el capítol IV del Títol VI de la Llei 43/1995, de 27
de desembre, de l’Impost sobre Societats, no podrà exce-
dir el 35 per 100 de la quota íntegra, minorada en les
deduccions per a evitar la doble imposició interna i inter-
nacional i les bonificacions, i serà incompatible per a
estos béns o gastos amb les previstes en la citada Llei
43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre Socie-
tats. Les quantitats no deduïdes podran aplicar-se, res-
pectant igual límit, en les liquidacions dels períodes impo-
sitius que concloguen en els deu anys immediats i suc-
cessius.

El còmput dels terminis per a l’aplicació de les deduc-
cions previstes en l’apartat Dos d’esta disposició addi-
cional podrà diferir-se fins al primer exercici en què, dins
del període de prescripció, es produïsquen resultats posi-
tius, en els casos següents:

a) En les entitats de nova creació.
b) En les entitats que sanegen pèrdues d’exercicis

anteriors per mitjà de l’aportació efectiva de nous recur-
sos, sense que es considere com a tal l’aplicació o capi-
talització de reserves.

Tres. Als subjectes passius que exercisquen activi-
tats econòmiques en règim d’estimació directa els serà
d’aplicació la deducció establida en l’apartat anterior en
els termes i amb les condicions que preveu la normativa
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Quatre. Les transmissions patrimonials subjectes a
l’impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurí-
dics Documentats tindran una bonificació del 95 per 100
de la quota quan els béns i drets adquirits es destinen
directament i exclusivament pel subjecte passiu a la rea-
lització d’inversions amb dret a deducció a què es refe-
rixen els apartats anteriors.

Cinc. 1. Els subjectes passius de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques tindran una bonificació del 95
per 100 en les quotes i recàrrecs corresponents a les
activitats de caràcter artístic, cultural, científic o esportiu
que hagen de tindre lloc durant la celebració de l’«Any
Sant Composte�à 2004» i que certifique el «Consell Com-
poste�à» que s’emmarquen en els seus plans i programes
d’activitats.

2. Les empreses o entitats que desenrotllen exclu-
sivament els objectius de l’«Any Sant Composte�à
2004» segons certificat del «Consell Composte�à» tin-
dran una bonificació del 95 per 100 en tots els imposts
i taxes locals que puguen recaure sobre les seues ope-
racions relacionades amb este fi.
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3. A l’efecte previst en este apartat no s’aplicarà
el que disposen els apartats 2 i 3 de l’article 9é de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals.

Sis. L’aplicació dels beneficis fiscals prevists en esta
disposició requerirà el reconeixement previ de l’Admi-
nistració tributària sobre la seua procedència en la forma
que reglamentàriament es determine.

A l’efecte, a la so�icitud de reconeixement haurà d’a-
companyar-se un certificat expedit pel «Consell Compos-
te�à» del fet que les inversions amb dret a deducció
s’han realitzat en compliment dels seus plans i progra-
mes d’activitats, així com de les altres circumstàncies
previstes en esta disposició.

Posteriorment, l’Administració tributària comprovarà
la concurrència de les circumstàncies o els requisits
necessaris per a l’aplicació dels beneficis fiscals, prac-
ticant, si és el cas, la regularització que resulte procedent
de la situació tributària dels subjectes passius.

Set. El «Consell Composte�à» remetrà a l’Agència
Estatal d’Administració Tributària còpia dels certificats
emesos en relació amb els beneficis continguts en esta
disposició addicional en els mesos de gener, abril, juliol
i octubre, per a la seua ulterior remissió als òrgans de
gestió corresponents.

Huit. 1. Esta disposició cessarà en la seua vigència
el 31 de desembre del 2004.

2. S’autoritza el Govern a dictar totes les disposi-
cions que siguen necessàries per al desplegament i exe-
cució del que preveu esta disposició addicional.

Disposició addicional tercera. Cessió d’immobles efec-
tuada per les Autoritats Portuàries a favor d’altres
Administracions públiques.

Queden exemptes de qualsevol tribut de caràcter
estatal, autonòmic o local, les rendes positives que es
posen de manifest com a conseqüència de les cessions
d’immobles efectuades per les Autoritats Portuàries a
títol gratuït a favor de qualsevol Administració pública,
sempre que es complisquen els requisits següents:

a) Que es formalitzen en compliment de convenis
de co�aboració entre les Autoritats Portuàries i l’Admi-
nistració corresponent.

b) Que els béns objecte de cessió hagen sigut desa-
fectats i la seua cessió autoritzada, conforme als requi-
sits, i per l’òrgan competent que per raó de la quantia,
resulten de l’article 49.4 de la Llei 27/1992, de 24 de
novembre, de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

c) Que els immobles s’adscriguen al patrimoni de
l’Administració pública destinatària dels béns.

Disposició addicional quarta. Renovacions del Cadastre
rústic.

Fins que es produïsca la fixació de valors cadastrals
dels béns immobles de naturalesa rústica d’acord amb
el que establixen els articles 68 i 70 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
els referits béns continuaran tributant amb els valors
cadastrals calculats conforme al que establix la dispo-
sició transitòria segona de la Llei abans citada una vega-
da incorporades les alteracions cadastrals que hagen
experimentat o experimenten en cada exercici, amb apli-
cació dels tipus avaluatoris de la Contribució Territorial
Rústica i Pecuària prorrogats en virtut del Reial Decret
llei 7/1988, de 29 de desembre, o dels que s’hagen
aprovat posteriorment en substitució d’ells, i sense per-
juí de la seua actualització anual per mitjà dels coe-
ficients establits i els que establisquen les Lleis de Pres-
suposts Generals de l’Estat.

A l’efecte de l’aplicació de l’article 31 de la Llei
24/2001, de 27 de desembre, de Mesures fiscals,
administratives i de l’orde social, s’entendrà que les
bases liquidables a què es referix la disposició tran-
sitòria segona de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
són les resultants de l’aplicació dels tipus avaluatoris
que s’indiquen en el paràgraf anterior.

Disposició addicional quinta. Constància documental
de la referència cadastral.

L’apartat tres de l’article 50 de la Llei 13/1996, de 30
de desembre, de Mesures fiscals, administratives i de
l’orde social, queda redactat com seguix:

«Tres. La referència cadastral de l’immoble es
farà constar en els instruments públics i en els expe-
dients i resolucions administratives per allò que
resulte del document que l’obligat exhibisca o apor-
te, que haurà de ser un dels següents:

a) Últim rebut justificant el pagament de l’Im-
post sobre Béns Immobles sempre que en este
document figure de forma indubtable la referència
cadastral.

b) Certificat o un altre document expedit pel
gerent del Cadastre, o escriptura pública o infor-
mació registral, sempre que en estos documents
resulte de forma indubtable la referència cadastral.

c) Certificat cadastral electrònic obtingut pels
procediments telemàtics que s’aproven per Reso-
lució de la Direcció General del Cadastre, en el qual
conste de forma indubtable la referència cadastral.

La competència per a expedir o obtindre el cer-
tificat a què es referix el paràgraf b) anterior podrà
ser delegada en òrgans de la pròpia o distinta Admi-
nistració. Quan els notaris i registradors de la pro-
pietat obtinguen directament els certificats cadas-
trals a què es referix el paràgraf c), els atorgants
del document públic o so�icitants de la inscripció
quedaran eximits de l’obligació a què es referix l’a-
partat dos d’este article.»

Disposició addicional sexta. Modificació del Reial
Decret legislatiu 1/1999, de 23 de desembre, pel
qual s’adequa la normativa del recurs previst en el
paràgraf tercer de la base novena del Reial Decret
llei d’11 de juny de 1929, de Bases de Ports, Zones
i Depòsits Francs, al sistema tributari vigent.

S’introduïxen les següents modificacions en el Reial
Decret legislatiu 1/1999, de 23 de desembre, pel qual
s’adequa la normativa del recurs previst en el paràgraf
tercer de la base novena del Reial Decret Llei d’11 de
juny de 1929, de Bases de Ports, Zones i Depòsits Francs,
al sistema tributari vigent:

U. S’afig un paràgraf a l’article 3, que queda redactat
de la manera següent:

«A l’efecte d’este article s’entén per subjectes
passius establits en les zones franques aquells que
disposen d’establiment permanent en l’àmbit terri-
torial d’estes.»

Dos. El paràgraf últim de l’article 6 queda redactat
de la manera següent:

«L’import dels pagaments al consorci pel recurs
no superarà anualment l’import màxim que, si és
el cas, haguera fixat el ministre d’Hisenda en con-
sideració a les necessitats financeres d’este. En este
supòsit, l’excés de recaptació del recurs sobre l’im-
port màxim correspondrà al Tresor.»
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Disposició addicional sèptima. Cance�ació de deute de

la Gerència d’Infraestructures i Equipaments d’Edu-
cació i Cultura amb l’Estat.

El saldo pendent del préstec atorgat pel Consell de
Ministres en la seua reunió de 10 d’octubre de 1986,
a la Junta de Construccions i Insta�acions i Equip Escolar,
actualment Gerència d’Infraestructures i Equipaments
d’Educació i Cultura, Organisme autònom del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport, per a la reposició de mobiliari
i reconstrucció dels seus magatzems destruïts per un
incendi el 9 de juliol de 1986, el reintegrament del qual
havia d’efectuar-se per mitjà de l’ingrés de la indem-
nització que rebera el dit Organisme de la Companyia
d’Assegurances Albia, queda cance�at en virtut de les
resolucions de les Sentències fermes del Jutjat de Pri-
mera Instància número 17 dels de Madrid, de 10 de
juny de 1996, i de l’Audiència Provincial de Madrid, Sec-
ció 13a, de 8 de febrer de 1999.

Disposició addicional octava. Baixa definitiva de vehi-
cles amb quinze o més anys d’antiguitat en el Registre
de la Direcció Central de Trànsit.

Els titulars de vehicles amb una antiguitat de quinze
anys o més des de la seua primera inscripció en el Regis-
tre de Vehicles, podran so�icitar la seua baixa definitiva
en les Direccions de Trànsit sense necessitat d’aportar
l’últim justificant de pagament de l’Impost municipal de
Vehicles de Tracció Mecànica, respectant-se el dret dels
Ajuntaments al cobrament d’este. L’anotació de la baixa
en el Registre de Vehicles estarà exempta del pagament
de taxa.

Disposició addicional novena. Control preventiu muni-
cipal d’obres en zones d’interés per a la defensa
nacional.

Les obres de nova construcció, reparació i conservació,
realitzades en zones declarades d’interés per a la defensa
nacional o en les insta�acions militars assenyalades en
l’article 8 del Reial Decret 689/1978, de 10 de febrer,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 8/1975, de 12
de març, de Zones i Insta�acions d’Interés per a la Defensa
Nacional i qualificades com a obres públiques que afecten
directament la defensa nacional no estaran sotmeses als
actes de control preventiu municipal.

El ministre de Defensa, a proposta dels caps d’Estat
Major, assenyalarà aquelles obres de nova construcció,
reparació i conservació que afecten directament la defen-
sa nacional i que seran qualificades d’interés general.

Disposició addicional deu. Indemnitzacions per residèn-
cia en les Ciutats de Ceuta i Melilla.

El Govern analitzarà durant l’any 2003 les condicions
que determinen la fixació de les indemnitzacions per
residència del personal en actiu del sector públic estatal
en les Ciutats de Ceuta i Melilla, i procedirà a la seua
revisió i a la consegüent modificació de les quanties
a fi d’adaptar-les a la realitat actual. Esta actualització
no podrà suposar, en cap cas, una minoració de les quan-
titats actualment percebudes en este concepte.

Disposició addicional onze. Exploració d’Hidrocarburs
en l’Exterior i en l’Interior.

S’habilita el Ministeri d’Economia, amb un informe
previ del Ministeri d’Hisenda, a la realització de les pro-
postes pendents per a la liquidació final dels compro-

misos derivats del compliment dels dos Acords de Con-
sell de Ministres adoptats amb data 30 de juliol de 1982
en relació amb l’Exploració d’Hidrocarburs en l’Exterior
i en l’Interior (Espanya), d’acord amb els criteris establits
en estos Acords.

Disposició addicional dotze. Metro de Sevilla.

En l’exercici 2003, el Govern, en consideració a les
necessitats que concorren en el transport co�ectiu regu-
lar de viatgers en la ciutat de Sevilla, estudiarà les con-
dicions de la participació econòmica de l’Administració
General de l’Estat en el finançament de les obres relatives
al Metro de Sevilla, amb vista a la subscripció d’un Con-
veni per a este fi amb les Administracions andaluses
competents.

Disposició addicional tretze. Reembossament de l’Im-
post sobre el Valor Afegit en importacions de béns
per mitjà d’agents de duanes i persones o entitats
que actuen en nom propi i per compte dels impor-
tadors.

Es modifica la disposició addicional única de la Llei
9/1998, de 21 d’abril, que quedarà redactada de la for-
ma següent:

«Disposició addicional única. Reembossament de
l’Impost sobre el Valor Afegit en importacions
de béns per mitjà d’agents de Duanes i persones
o entitats que, degudament habilitades per l’Ad-
ministració duanera, actuen en nom propi i per
compte dels importadors.
A l’efecte de l’Impost sobre el Valor Afegit, en

les importacions de béns per mitjà d’agents de dua-
nes i persones o entitats que, degudament habi-
litades per l’Administració duanera, actuen en nom
propi i per compte dels importadors que hagueren
fet efectiu el pagament d’este impost per compte
de l’importador, s’aplicaran les regles següents:

1a. El document justificatiu del dret a la deduc-
ció de les quotes satisfetes a la importació serà
el document acreditatiu del pagament de l’impost,
en el qual conste el reconeixement de l’agent de
duanes o de la persona o entitat que haja actuat
en nom propi i per compte de l’importador d’haver
obtingut del seu client el reembossament del tribut.

Els agents de duanes i les persones o entitats
que actuen en nom propi i per compte dels impor-
tadors tindran dret de retenció del document a què
es referix esta regla fins que hagen obtingut el
reembossament de l’impost.

2a. Si transcorregut un any des del naixement
del dret a la deducció, l’importador que tinga dret
a la deducció total de l’impost meritat per la impor-
tació no ha reembossat la quota satisfeta en ocasió
de la dita importació per l’agent de duanes o la
persona o entitat que haja actuat en nom propi
i per compte de l’importador, aquell o esta podrà
so�icitar de la Duana la seua devolució, en el termini
dels tres mesos següents i en les condicions i amb
els requisits que es determinen reglamentàriament.

L’agent de duanes o la persona o entitat que
haja actuat en nom propi i per compte de l’im-
portador haurà d’acompanyar a la so�icitud de
devolució el document acreditatiu del pagament
de l’impost, que quedarà inutilitzat a l’efecte de
l’exercici del dret a la deducció o devolució.

3a. En els casos a què es referix la regla 2a
anterior no s’aplicaran els supòsits de responsa-
bilitat prevists en el número 3r de l’apartat dos
i en l’apartat tres de l’article 87 de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor
Afegit.»
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Disposició addicional catorze. Modificació de la Llei

Hipotecària.

U. S’afig al paràgraf quint de l’article 327 de la Llei
Hipotecària el següent:

«Igualment serà traslladat als titulars els drets
dels quals consten presentats, inscrits, anotats o
per nota al marge en el Registre i que puguen resul-
tar perjudicats per la resolució que recaiga al seu
dia. Quan la nota desestimatòria es base en la falta
o omissió d’una llicència o autorització de qualsevol
autoritat o organisme públic o de la falta o omissió
del consentiment d’una persona física o jurídica,
el registrador els notificarà la interposició, si és el
cas, del recurs.»

Dos. S’introduïx un nou paràgraf quart en l’arti-
cle 328 de la Llei Hipotecària:

«Quan la resolució siga estimatòria, el registrador
que haja firmat la nota de qualificació revocada,
així com els titulars de drets als quals se’ls haja
notificat la interposició del recurs, estaran també
legitimats per a recórrer-la.»

Disposició addicional quinze. Fons de Promoció d’O-
cupació.

S’habilita la Comissió Liquidadora dels Fons de Promoció
d’Ocupació creada per l’article 31 de la Llei 14/2000, per
a proposar a la Direcció General de Patrimoni de l’Estat
la cessió d’ús, amb anterioritat a l’extinció del procés de
liquidació dels Fons, del bé immoble titularitat dels Fons
existents a Trapaga (Biscaia), a la Fundació de Formació
d’Euskadi, a fins de formació professional i d’ocupació.

La cessió d’ús, una vegada autoritzada per la Direcció
General de Patrimoni de l’Estat, serà acordada per la
Comissió Liquidadora.

Extingits els fons, el bé s’adscriurà al Patrimoni de
l’Estat, mantenint-se la cessió d’ús mentres es mantinga
el fi que justifique la dita cessió.

Disposició addicional setze. Programa PREVER per a
la modernització del parc de vehicles automòbils.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2003, l’a-
partat 1 de l’article 3 de la Llei 39/1997, de 8 d’octubre,
per la qual s’aprova el programa PREVER per a la moder-
nització del parc de vehicles automòbils, l’increment de
la seguretat vial i protecció del medi ambient, quedarà
redactat de la forma següent:

«1. El fabricant, el primer receptor a Espanya
o, si és el cas i en compte d’estos, qui mantinga
relacions contractuals de distribució amb el con-
cessionari o venedor final, podrà deduir-se de la
quota íntegra de l’Impost sobre Societats o de la
quota íntegra de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques l’import de les bonificacions ator-
gades als compradors i, si és el cas, als arrendataris
financers, de vehicles industrials nous de menys
de 6 tones de pes màxim autoritzat que justifiquen
que han donat de baixa per al desballestament un
altre vehicle industrial de menys de 6 tones de
pes màxim autoritzat del qual siguen titulars, quan
concórreguen les condicions següents:

a) Que el vehicle per al desballestament tinga
més de set anys d’antiguitat des de la seua primera
matriculació a Espanya.

b) Que tant el vehicle nou com el vehicle per
al desballestament hauran d’estar compresos en
els números 23 i 26 de l’annex del Reial Decret

legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’a-
prova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Cir-
culació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, així
com en algun dels supòsits de no subjecció de
l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de
Transport prevists en el paràgraf a) de l’apartat 1
de l’article 65 de la Llei 38/1992, de 28 de desem-
bre, d’Imposts Especials.»

Disposició addicional dèsset. Modificació de la Llei
66/1997, de 30 de desembre, de Mesures fiscals,
administratives i de l’orde social.

S’addiciona un nou apartat onze a l’article 81 de la
Llei 66/1997, de 30 de desembre, de Mesures fiscals,
administratives i de l’orde social, segons la redacció
donada a este per l’article 51 de la Llei 55/1999, de 29
de desembre, de Mesures fiscals, administratives i de
l’orde social, amb el contingut següent:

«Onze. Sense perjuí del que establixen els apar-
tats anteriors, la Fàbrica Nacional de Moneda i Tim-
bre-Reial Casa de la Moneda podrà, en règim de
lliure competència, prestar servicis de certificat en
l’ús de la firma electrònica en les relacions que
mantinguen els particulars, així com realitzar la
prestació de servicis tècnics per a garantir la segu-
retat, la validesa i l’eficàcia dels servicis de la socie-
tat de la informació i de la contractació per via
electrònica d’acord amb el que disposa la legislació
reguladora de l’ús de firma electrònica, i de servicis
de la societat de la informació i comerç electrònic
i la resta de normes complementàries.»

Disposició addicional díhuit. Modificació de la Llei
44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de Refor-
ma del Sistema Financer.

Es dóna una nova redacció a l’apartat primer de l’ar-
ticle 64 de la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de
Mesures de Reforma del Sistema Financer, que queda
com seguix:

«Primer. Les dades registrades en la C.I.R. es
conservaran durant deu anys comptats des de la
data a què es referisquen, i es cance�aran una vega-
da transcorregut este termini. No obstant, podran
conservar-se indefinidament per mitjà de procedi-
ments que no permeten la identificació de l’afectat,
atesos els seus valors històrics, estadístics o cien-
tífics. També podran conservar-se indefinidament
les dades que identifiquen les persones jurídiques
per a permetre l’exercici de les finalitats previstes
en els guions segon i tercer de l’apartat primer
de l’article 59 de la present Llei.»

Disposició addicional dènou. Modificació del text refós
de la Llei d’Aigües, aprovat pel Reial Decret legislatiu
1/2001, de 20 de juliol. Subministrament d’informa-
ció per empreses subministradores de servicis ener-
gètics.

Es crea un nou apartat, el 5, a l’article 55 del text
refós de la Llei d’Aigües aprovat pel Reial Decret legislatiu
1/2001, de 20 de juliol:

«5. Les empreses subministradores de servicis
energètics a què fan referència la Llei 34/1998
del Sector d’Hidrocarburs i la Llei 54/1997 del Sec-
tor Elèctric, facilitaran la informació que els siga
so�icitada per l’Organisme de conca en l’exercici
de les seues competències, en relació amb les
potències insta�ades i els consums d’energia per
a extracció d’aigües subterrànies.»
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Disposició addicional vint. Modificació del text refós

de la Llei d’Aigües, aprovat pel Reial Decret legislatiu
1/2001, de 20 de juliol. Règim sancionador.

S’afigen nous apartats a l’article 116 del text refós
de la Llei d’Aigües, el contingut actual de l’article passa
a ser l’apartat 3 d’este:

«L’incompliment del que establix esta Llei serà
sancionat d’acord amb el que disposen este Títol
i el Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú.

La responsabilitat serà solidària quan siguen
diversos els responsables i no siga possible deter-
minar el grau de participació de cada un d’ells en
la comissió de la infracció.»

Contingut de l’actual article 116, que passa a ser
l’apartat 3 d’este:

«3. Incorreran en responsabilitat per la infrac-
ció dels apartats b) i h), les persones físiques o
jurídiques següents: el titular del terreny, el pro-
motor de la captació, l’empresari que executa l’obra
i el tècnic director d’esta.»

Disposició addicional vint-i-u. Modificació de la Llei
10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional.

S’incorpora un incís en l’apartat 2 de l’article 17 de
la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacio-
nal, que quedarà redactat en els termes següents:

«En cap cas, podran destinar-se les aigües trans-
vasades a la creació de nous regadius, a l’ampliació
dels existents ni al reg dels camps de golf en les
zones beneficiades per les transferències.»

Disposició addicional vint-i-dos. Beneficis fiscals aplica-
bles al «Caravaca Jubilar 2003».

U. El règim de mecenatge prioritari previst en la
normativa vigent s’aplicarà als programes i activitats rela-
cionats amb «Caravaca Jubilar 2003», sempre que
siguen aprovats per l’«Agencia para el desarrollo de la
Comarca del Noroeste» i siguen realitzats per les entitats
o institucions a què resulte aplicable este règim.

A estos efectes, s’elevaran en cinc punts percentuals
els percentatges de deducció prevists amb caràcter
general en la seua normativa reguladora, en relació amb
els programes i activitats que es realitzen per a este
esdeveniment fins al final del període de la seua vigència.

Dos. 1. Els subjectes passius de l’Impost sobre
Societats podran deduir de la quota íntegra de l’impost
el 15 per 100 de les inversions que, efectuades en l’àmbit
territorial que reglamentàriament es determine, es rea-
litzen en compliment dels plans i programes d’activitats
establits per l’«Agencia para el desarrollo de la Comarca
del Noroeste» i consistisquen en:

a) Elements de l’immobilitzat material nous, sense
que, en cap cas, es consideren com a tals els terrenys.

b) Obres de rehabilitació d’edificis i altres construc-
cions que reunisquen els requisits establits en la nor-
mativa estatal sobre finançament d’actuacions protegi-
des en matèria de vivenda que estiga vigent en el
moment de l’execució de les obres de rehabilitació.

Les citades obres hauran de complir, a més, les normes
arquitectòniques i urbanístiques que respecte d’això
puguen establir l’Ajuntament de Caravaca de la Cruz i
l’«Agencia para el desarrollo de la Comarca del Noroeste».

c) La realització a Espanya o en l’estranger de gastos
de propaganda i publicitat de projecció plurianual que

servisquen directament per a la promoció de «Caravaca
Jubilar 2003» i reben l’aprovació de l’«Agencia para el
desarrollo de la Comarca del Noroeste».

La base de la deducció serà l’import total de la inversió
realitzada quan el contingut del suport publicitari es refe-
risca de manera essencial a la divulgació de la celebració
de «Caravaca Jubilar 2003». En cas contrari, la base
de la deducció serà del 25 per 100 de la inversió rea-
litzada.

2. Esta deducció, conjuntament amb les regulades
en el capítol IV del Títol VI de la Llei 43/1995, de 27
de desembre, de l’Impost sobre Societats, no podrà exce-
dir el 35 per 100 de la quota íntegra, minorada en les
deduccions per a evitar la doble imposició interna i inter-
nacional i les bonificacions, i serà incompatible per a
estos béns o gastos amb les previstes en la citada Llei
43/1995, de 27 de desembre. Les quantitats no deduï-
des podran aplicar-se, respectant igual límit, en les liqui-
dacions dels períodes impositius que concloguen en els
deu anys immediats i successius.

El còmput dels terminis per a l’aplicació de les deduc-
cions previstes en este apartat 2 podrà diferir-se fins
al primer exercici en què, dins del període de prescripció,
es produïsquen resultats positius, en els casos següents:

a) En les entitats de nova creació.
b) En les entitats que sanegen pèrdues d’exercicis

anteriors per mitjà de l’aportació efectiva de nous recur-
sos, sense que es considere com a tal l’aplicació o capi-
talització de reserves.

Tres. Als subjectes passius que exercisquen activi-
tats econòmiques en règim d’estimació directa se’ls apli-
carà la deducció establida en l’apartat anterior en els
termes i amb les condicions que preveu la normativa
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Quatre. Les transmissions patrimonials subjectes a
l’impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurí-
dics Documentats tindran una bonificació del 95 per 100
de la quota quan els béns i drets adquirits es destinen
directament i exclusivament pel subjecte passiu a la rea-
lització d’inversions amb dret a deducció a què es refe-
rixen els apartats anteriors.

Cinc. 1. Els subjectes passius de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques tindran una bonificació del 95
per 100 en les quotes i recàrrecs corresponents a les
activitats de caràcter artístic, cultural, científic o esportiu
que hagen de tindre lloc durant la celebració del «Ca-
ravaca Jubilar 2003» i que certifique l’«Agencia para
el desarrollo de la Comarca del Noroeste» que s’em-
marquen en els seus plans i programes d’activitats.

2. Les empreses o entitats que desenrotllen exclu-
sivament els objectius de «Caravaca Jubilar 2003»
segons certificat de l’«Agencia para el desarrollo de la
Comarca del Noroeste», tindran una bonificació del 95
per 100 en tots els imposts i taxes locals que puguen
recaure sobre les seues operacions relacionades amb
este fi.

3. A l’efecte previst en este apartat no s’aplicarà
el que disposen els apartats 2 i 3 de l’article 9é de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals.

Sis. L’aplicació dels beneficis fiscals prevists en la
present disposició requerirà el reconeixement previ de
l’Administració tributària sobre la seua procedència en
la forma que reglamentàriament es determine.

A l’efecte, a la so�icitud de reconeixement haurà d’a-
companyar-se certificat expedit per l’«Agencia para el
desarrollo de la Comarca del Noroeste» del fet que les
inversions amb dret a deducció s’han realitzat en com-
pliment dels seus plans i programes d’activitats així com
de les altres circumstàncies previstes en esta disposició.
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Posteriorment, l’Administració tributària comprovarà
la concurrència de les circumstàncies o requisits neces-
saris per a l’aplicació dels beneficis fiscals, practicant,
si és el cas, la regularització que resulte procedent de
la situació tributària dels subjectes passius.

Set. L’«Agencia para el desarrollo de la Comarca
del Noroeste» remetrà a l’Agència Estatal d’Administra-
ció Tributària còpia dels certificats emesos en relació
amb els beneficis continguts en esta disposició addi-
cional en els mesos de gener, abril, juliol i octubre, per
a la seua ulterior remissió als òrgans de gestió corres-
ponents.

Huit. 1. La present disposició cessarà en la seua
vigència el 31 de desembre del 2003.

2. S’autoritza el Govern per a dictar totes les dis-
posicions que siguen necessàries per al desplegament
i execució del que preveu la present disposició addi-
cional.

Disposició addicional vint-i-tres. Modificació del règim fis-
cal de determinats contractes d’arrendament financer.

Amb efectes per als períodes impositius que s’inicien
a partir d’1 de gener de l’any 2002, es modifica l’apartat
11 de l’article 128 de la Llei 43/1995, de 27 de desem-
bre, de l’Impost sobre Societats, que queda redactat de
la forma següent:

«11. El Ministeri d’Hisenda podrà determinar,
segons el procediment que reglamentàriament s’es-
tablisca, el moment temporal a què es referix l’a-
partat 6, ateses les peculiaritats del període de con-
tractació o de la construcció del bé, així com les
singularitats de la seua utilització econòmica, sem-
pre que la dita determinació no afecte el càlcul
de la base imposable derivada de la utilització efec-
tiva del bé, ni les rendes derivades de la seua trans-
missió que hagen de determinar-se segons les
regles del règim general de l’impost o del règim
especial previst en el capítol VIII del Títol VIII d’esta
Llei.»

Disposició addicional vint-i-quatre. Entrada en vigor del
cànon del control d’abocaments.

L’apartat u de la disposició transitòria octava del text
refós de la Llei d’Aigües, aprovada pel Reial Decret legis-
latiu 1/2001, de 20 de juliol, quedarà redactat en els
termes següents:

«1. El cànon de control d’abocaments entrarà
en vigor quan es determinen reglamentàriament
els paràmetres establits en esta Llei per a la quan-
tificació d’este. Durant l’exercici 2002 i fins a l’en-
trada en vigor de la norma reglamentària anterior
s’aplicarà el cànon d’abocament establit en l’arti-
cle 105 de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües.»

Disposició addicional vint-i-cinc. Aplicació de l’apar-
tat 11 de l’article 128 de la Llei 43/1995, de 27
de desembre, de l’Impost sobre Societats, als actius
el període de construcció dels quals haja finalitzat
amb anterioritat a 31 de desembre del 2002.

El moment temporal determinat pel Ministeri d’Hi-
senda, a què es referix l’apartat 11 de l’article 128 de
la Llei de l’impost, podrà fer-se coincidir amb el de la
posada en condicions de funcionament, en el cas d’actius
el període de construcció dels quals haja finalitzat amb
anterioritat a 31 de desembre del 2002 i la so�icitud
dels quals davant del Ministeri d’Hisenda haja sigut pre-
sentada abans de la dita data.

Disposició addicional vint-i-sis. Modificació de la com-
posició del Consell Superior de Cambres.

S’afig un apartat 1 bis a l’article 19 de la Llei 3/1993,
de 22 de març, Bàsica de les Cambres Oficials de
Comerç, Indústria i Navegació, que quedarà redactat com
seguix:

«Article 19.
1 bis. Els òrgans de govern i administració

reflectiran de manera adequada la realitat econò-
mica espanyola i podran incloure entre els seus
membres representants de l’organització empresa-
rial d’àmbit nacional més representativa.»

Disposició addicional vint-i-set. Excepció al termini de
materialització en actius fixos de la reserva per a inver-
sions a Canàries.

U. Els subjectes passius que hagen dotat reserva
per a inversions a Canàries i el procés de materialització
dels quals, ja iniciat, haja quedat afectat directament
i temporalment per les Directrius d’Ordenació General
i del Turisme a Canàries, de manera que no siga possible
la seua conclusió en el termini exigit en l’apartat 4 de
l’article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol de 1994,
de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries,
podran so�icitar a l’Administració tributària la suspensió
d’este termini fins a la finalització de la mencionada
afectació.

El procés de materialització haurà d’estar iniciat i
haver-se desenrotllat sense solució de continuïtat ni
interrupcions anòmales imputables al subjecte passiu.
La materialització realitzada i la pendent de realitzar hau-
ran de ser perfectament quantificables i complir la resta
dels requisits exigits pel mencionat article 27 de la Llei
19/1994.

Les so�icituds es tramitaran segons el procediment
que reglamentàriament es determine, i s’entendran
desestimades una vegada transcorreguts tres mesos des
de la seua presentació.

Dos. L’entrada en vigor de les modificacions con-
tingudes en la present disposició no es produirà fins
que, una vegada autoritzades per la Comissió Europea,
es promulgue el desplegament reglamentari mencionat
en l’apartat u.

Disposició addicional vint-i-huit. Reembossament de
l’Impost General Indirecte Canari en les importacions
de béns per mitjà d’agents de Duanes i persones o
entitats que actuen en nom propi i per compte dels
importadors.

L’apartat catorze de l’article 9 de la Llei 66/1997,
de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives
i de l’Orde Social quedarà redactat com seguix:

«Catorze. Reembossament de l’Impost General
Indirecte Canari en les importacions de béns per
mitjà d’agents de Duanes i persones o entitats que,
degudament autoritzades per l’Administració tribu-
tària canària, actuen en nom propi i per compte
dels importadors.

A l’efecte de l’Impost General Indirecte Canari,
en les importacions de béns per mitjà d’agents de
Duanes i persones o entitats que, degudament auto-
ritzades per l’Administració tributària canària,
actuen en nom propi i per compte dels importadors
i que hagueren fet efectiu el pagament d’este
impost per compte d’ells, s’aplicaran les regles
següents:

1a. El document justificatiu del dret a la deduc-
ció de les quotes satisfetes a la importació serà
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el document acreditatiu del pagament de l’impost,
on conste el reconeixement de l’agent de Duanes
o de la persona o entitat que haja actuat en nom
propi i per compte de l’importador d’haver obtingut
del seu client el reembossament del tribut.

Els agents de Duanes i les persones o entitats
que actuen en nom propi i per compte dels impor-
tadors tindran dret de retenció del document a què
es referix esta regla fins que hagen obtingut el
reembossament de l’impost.

2a. Si transcorregut un any des del naixement
del dret a la deducció, l’importador que tinga dret
a la deducció total de l’Impost meritat per la impor-
tació no ha reembossat la quota satisfeta en ocasió
de la dita importació per l’agent de Duanes o la
persona o entitat que haja actuat en nom propi
i per compte de l’importador, aquell o esta podrà
so�icitar de l’Administració tributària canària la
seua devolució, en el termini dels tres mesos
següents i en les condicions i amb els requisits
que es determinen reglamentàriament.

L’agent de Duanes o la persona o entitat que
haja actuat en nom propi i per compte de l’im-
portador haurà d’acompanyar a la so�icitud de
devolució el document acreditatiu del pagament
de l’impost, que quedarà inutilitzat l’efecte de l’exer-
cici del dret a la deducció o devolució.

3a. En els casos a què es referix la regla 2a
anterior no s’aplicarà el supòsit de responsabilitat
previst en l’apartat 3r del número 2 de l’article 21
bis de la Llei 20/1991.»

Disposició addicional vint-i-nou. Militars de complement.

Es prorroguen fins al 31 de desembre de l’any 2003
els compromisos dels militars de complement acollits
al que regula l’apartat 2 de la disposició addicional quarta
de la Llei 17/1999, de 18 de maig, de Règim del Per-
sonal de les Forces Armades, que ho so�iciten, estant
exempts fins a eixa data, dins de les convocatòries per
promoció interna dels límits d’edat, ocupació i nombre
de convocatòries regulats en l’article 66 de la citada
Llei.

Disposició addicional trenta. Modificació de la Llei
17/1999, de 18 de maig, de Règim del Personal
de les Forces Armades.

Es modifica l’apartat 1 de la disposició final quinta
de la Llei 17/1999, de 18 de maig, de Règim del Per-
sonal de les Forces Armades, que queda redactat de
la manera següent:

«1. El temps de servicis en les Forces Armades
com a militar professional de tropa i marineria o
com a militar de complement es considerarà com
a mèrit en els sistemes de selecció respecte dels
Cossos, Escales, places de funcionari i activitats
de caràcter laboral de les Administracions públi-
ques, en tots els supòsits en què les seues funcions
guarden relació amb els servicis prestats, aptituds
o titulacions adquirides com a militar durant els
anys de servici, en els termes que legalment o regla-
mentàriament es determinen.»

Disposició transitòria primera. Impost sobre Béns
Immobles.

Els valors cadastrals continguts en els padrons de
l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica
corresponents als períodes impositius 1999, 2000,
2001 i 2002 dels municipis en què resulte d’aplicació

un quadro de tipus avaluatoris provincials aprovats en
l’exercici 1999, hauran de ser notificats conjuntament
a cada subjecte passiu pels òrgans de la Direcció General
del Cadastre dins del termini de sis mesos a partir de
l’entrada en vigor d’esta Llei, conforme al procediment
previst en l’article 105 de la Llei General Tributària. A
l’efecte, la motivació de les dites notificacions consistirà
en l’expressió de la qualificació cadastral, intensitat pro-
ductiva, tipus avaluatori, superfície, referència cadastral
i paratge corresponents a les parce�es i subparce�es
a què facen referència. Una vegada efectuades estes
notificacions, els òrgans competents per a la gestió tri-
butària d’este impost practicaran les liquidacions corres-
ponents al citat període impositiu, que seran notificades
individualment als subjectes passius, sense perjuí de la
consideració com «a compte» de les liquidacions ja prac-
ticades i derivades dels Padrons anteriorment indicats.

Estos valors mantindran la seua vigència fins que es
procedisca a la renovació del Cadastre Rústic conforme
al que preveu la Llei 24/2001, de 27 de desembre,
de Mesures fiscals, administratives i de l’orde social, sen-
se perjuí de la seua actualització per mitjà de l’aplicació
dels coeficients establits i els que establisquen les Lleis
de Pressuposts Generals de l’Estat.

Disposició transitòria segona. Règim transitori per a l’a-
plicació de l’article 134 bis de la Llei 37/1992, de 28
de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Mentres no entre en vigor el desplegament regla-
mentari de l’article 134 bis de la Llei 37/1992, de 28
de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, s’aplicarà,
en allò que resulte procedent, el desplegament regla-
mentari de l’article 155 de la referida Llei.

Disposició transitòria tercera. Modificació de la Llei del
Patrimoni de l’Estat.

La modificació de l’article 24 de la Llei del Patrimoni
de l’Estat efectuada per l’apartat dos de l’article 74 d’esta
Llei produirà efecte respecte de les disposicions gratuïtes
de béns o drets a favor de l’Estat que s’hagueren per-
feccionat abans de la seua entrada en vigor, sempre
que prèviament no s’haguera exercitat la corresponent
acció revocatòria.

Disposició transitòria quarta. Modificació de la Llei
10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport.

Les modificacions introduïdes en el Títol XI de la Llei
10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport, entraran en vigor
el dia 1 de gener del 2003, sense perjuí que les Lligues
Professionals, Federacions esportives i la resta d’entitats
incloses en l’àmbit d’aplicació de la citada Llei, hagen
d’adaptar les seues normes estatutàries i reglamentàries,
en el termini màxim de sis mesos a comptar de la data
citada.

Disposició transitòria quinta. Mutualitat General Judicial.

Fins a l’entrada en vigor del Reial Decret de regulació
dels òrgans de govern, administració i representació de
la Mutualitat General Judicial a què fa referència la dis-
posició final quinta d’esta Llei, subsistiran els anteriors
òrgans amb la mateixa composició i atribucions.

Disposició transitòria sexta. Règim transitori de les
exempcions de l’Impost sobre Hidrocarburs en acti-
vitats pilot per al desenrotllament tecnològic de pro-
ductes menys contaminants.

Els acords de reconeixement de l’exempció prevista
en l’apartat 3 de l’article 51 de la Llei 38/1992, de 28
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de desembre, d’Imposts Especials, dictats amb anterio-
ritat al 31 de desembre del 2002, mantindran els seus
efectes pel període expressat en estos acords, sense
possibilitat de ser prorrogats i sense que la dita vigència
puga prolongar-se més enllà del 31 de desembre
del 2010. Quan estos acords d’exempció es referisquen
a biocarburants que es mesclen amb carburants con-
vencionals, directament o amb transformació prèvia, l’a-
plicació de l’exempció comprendrà tots aquells que
hagen sigut objecte del certificat previst en l’article
105.5.b) del Reglament d’Imposts Especials, aprovat pel
Reial Decret 1165/1995, de 7 de juliol, amb indepen-
dència del destí que, a la seua eixida de fàbrica o depòsit
fiscal, reba la mescla de la qual els referits biocarburants
formen part.

No obstant, els acords de reconeixement perdran la
seua vigència a partir del moment en què els titulars
d’estes apliquen als productes menys contaminants que
produïxen, importen o utilitzen, el tipus especial previst
en l’article 50 bis de la Llei 38/1992, de 28 de desembre,
d’Imposts Especials.

Disposició transitòria sèptima. Règim transitori de la
modificació del «Règim Fiscal de la Investigació i
Explotació d’Hidrocarburs».

1. Els subjectes passius que, amb anterioritat al 31
de desembre del 2000, tingueren dret a aplicar el «Règim
Fiscal de la Investigació i Explotació d’Hidrocarburs» esta-
blit en el capítol X del Títol VIII de la Llei 43/1995,
de 27 de desembre, de l’Impost sobre Societats, podran
optar per continuar aplicant este règim, en la seua redac-
ció vigent el 31 de desembre del 2002, durant els perío-
des impositius que concloguen fins al 31 de desembre
del 2005.

2. Els saldos pendents d’inversió, a la data d’inici
del primer període impositiu que comence a partir de
l’1 de gener del 2003, o de l’1 de gener del 2006,
d’haver optat per l’aplicació del règim conforme al que
disposa l’apartat anterior, de les dotacions al factor d’es-
gotament realitzades a l’empara de la Llei 21/1974, de
27 de juny, de Règim Jurídic per a l’Exploració, Inves-
tigació i Explotació d’Hidrocarburs, i del capítol X del
Títol VIII de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de
l’Impost sobre Societats, s’aplicaran en la forma establida
en l’article 117 de la citada Llei de l’Impost sobre Socie-
tats, segons la redacció establida per esta Llei.

El termini a què es referix l’article 117 de la Llei
43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre Socie-
tats, no s’aplicarà quan les quantitats es destinen a l’a-
bandó de camps o al desmantellament de plataformes
marines sempre que corresponguen a explotacions exis-
tents a l’entrada en vigor d’esta Llei.

Disposició transitòria octava. Supòsits de no aplicació
de la incompatibilitat establida per la disposició addi-
cional quinze de la Llei 26/1988, de 29 de juliol.

La incompatibilitat establida per la disposició addi-
cional quinze de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre
Disciplina i Intervenció de les Entitats de Crèdit per als
auditors de comptes i societats d’auditoria no s’aplicarà
a aquells auditors i societats d’auditoria que rescindis-
quen en el termini de sis mesos des de l’entrada en
vigor de la Llei el contracte en virtut del qual presentaren
co�aboració amb Comunitats Autònomes i Organismes
o Entitats dependents en l’exercici de les seues com-
petències en relació a Caixes d’Estalvis o altres entitats
de crèdit.

A l’efecte es reconeix durant este termini un dret
de rescissió unilateral a favor dels auditors de comptes
i societats d’auditoria enfront de les Comunitats Autò-
nomes, Organismes o Entitats dependents amb la qual
mantingueren un contracte pel qual prestaren co�abo-
ració en l’exercici de les seues competències en relació
amb Caixes d’Estalvis i altres entitats de crèdit, amb
reducció proporcional de la contraprestació prevista pel
període restant i sense que hi haja cap responsabilitat
per l’exercici del referit dret de rescissió.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

U. A partir de l’entrada en vigor d’esta Llei queden
derogades les disposicions següents:

a) L’article 72 del text refós de la Llei General Pres-
supostària, aprovat pel Reial Decret legislatiu
1091/1988, de 23 de setembre.

b) L’apartat 6 de l’article 75 del Reglament de l’Im-
post sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats, aprovat pel Reial Decret 828/1995, de 29
de maig.

c) El paràgraf 5t de l’apartat 3 de l’article 4 del
Reial Decret llei 7/2000, de 23 de juny, de Mesures
Urgents en el Sector de les Telecomunicacions.

d) Els apartats 5, 6, 7 i 8 de l’article 104 de la
Llei 66/1997, de 30 de desembre, de Mesures fiscals,
administratives i de l’orde social.

e) Els articles 6 i 8, i els apartats 3 i 4 de l’article 25
del Reial Decret legislatiu 3/2000, de 23 de juny, pel
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals
vigents sobre el Règim Especial de Seguretat Social del
personal al servici de l’Administració de Justícia.

f) La disposició addicional vint-i-u de la Llei 24/2001,
de 27 de desembre, de Mesures fiscals, administratives
i de l’orde social, queda derogada amb efectes per als
períodes impositius que s’inicien a partir de l’1 de gener
del 2003.

Dos. Així mateix, queden derogades totes les dis-
posicions del mateix rang o d’un rang inferior que s’o-
posen al que establix la present Llei.

Disposició final primera. Referència cadastral dels béns
immobles rústics.

A partir de l’entrada en vigor de la present Llei s’a-
plicarà el que establix la Secció Quarta del capítol IV
del Títol I, de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de
Mesures fiscals, administratives i de l’orde social, als
béns immobles rústics situats en els municipis renovats
d’acord amb el que preveu la disposició addicional ter-
cera de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures
fiscals, administratives i de l’orde social, així com en
aquells altres en què es renove el cadastre rústic en
virtut del que establix l’article 31 de la mateixa Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor de certes
regles de localització i altres disposicions complemen-
tàries en l’àmbit de l’Impost sobre el Valor Afegit i
de l’Impost General Indirecte Canari.

U. Les regles de localització contingudes en el
número 4t i en el número 8u, quant a servicis de radio-
difusió i televisió, de l’apartat u de l’article 70 de la Llei
37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor
Afegit, així com el règim especial previst en el nou capítol
VIII del Títol IX d’esta, entraran en vigor l’1 de juliol
del 2003. Igualment, la regla establida en l’apartat dos
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de l’article 70 de la Llei 37/1992, en relació amb les
operacions previstes en el número 4t del seu apartat
u i en relació amb els servicis de radiodifusió i televisió
citats en el número 8u d’este apartat, resultarà d’apli-
cació a partir de la referida data.

Dos. Les regles de localització contingudes en la
lletra B) de l’apartat 5t i en l’apartat 4t, quant a servicis
de radiodifusió i televisió, del número 2 de l’article 17
de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels
aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries,
així com la regla establida en el número 3 de l’article 17
de la Llei 20/1991, en relació amb les operacions pre-
vistes en la lletra B) de l’apartat 5t i amb els servicis
de radiodifusió i televisió citats en l’apartat 4t del núme-
ro 2 d’este article 17, entraran en vigor l’1 de juliol
del 2003.

Disposició final tercera. Fonament constitucional.

Els articles 110, 111, 112, 113 i 114 de la present
Llei es dicten a l’empara de les competències exclusives
estatals en matèria de telecomunicacions, prevista per
l’article 149.1.21a de la Constitució i en matèria de nor-
mes bàsiques del règim de ràdio, prevista per l’article
149.1.27a de la Constitució.

Disposició final quarta. Text refós de la Llei de Classes
Passives de l’Estat.

S’autoritza el Govern perquè, en el termini d’un any
a partir de l’entrada en vigor de la present Llei, pro-
cedisca a l’elaboració d’un nou text refós de la Llei de
Classes Passives de l’Estat que regularitze, aclarisca i
harmonitze el text refós aprovat pel Reial Decret legis-
latiu 670/1987, de 30 d’abril, i les seues modificacions
posteriors, amb les disposicions que hagen incidit en
el Règim de classes passives de l’Estat contingudes en
normes amb rang de Llei.

Disposició final quinta. Mutualitat General Judicial.

S’autoritza el Govern perquè, de conformitat amb la
naturalesa pública de la Mutualitat General Judicial i en
el marc del que establix la Llei 6/1997, de 14 d’abril,
d’Organització i Funcionament de l’Administració Gene-
ral de l’Estat, procedisca per mitjà de Reial Decret a
la constitució o reestructuració dels seus òrgans de
govern, administració i representació, determinant-ne la
composició, funcionament i atribucions.

Disposició final sexta. Treballadors autònoms

En el primer semestre de l’any 2003, el Govern emetrà
un informe relatiu a la situació dels treballadors autò-
noms que depenen econòmicament d’un o diversos
empresaris, i estudiarà l’establiment d’un fons de garan-
tia en cas de cessament per causes objectives.

Disposició final sèptima. Desplegament Reglamentari.

Es faculta el Govern per a dictar totes les disposicions
que siguen necessàries per al desplegament i l’execució
de la present Llei.

Disposició final octava. Vigència de determinats arti-
cles relatius al gestor d’Infraestructures Ferroviàries.

Els articles 23 a 25 d’esta Llei estaran vigents fins
a l’entrada en vigor del nou marc normatiu del sector
ferroviari.

Disposició final novena. Entrada en vigor.

La present Llei entrarà en vigor el dia 1 de gener
del 2003.

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que complisquen esta Llei i que la facen complir.

Madrid, 30 de desembre del 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

25413 REIAL DECRET LLEI 10/2002, de 27 de desem-
bre, pel qual s’amplien els compromisos dels
militars professionals que mantenen una relació
de servici de caràcter temporal amb les Forces
Armades. («BOE» 313, de 31-12-2002.)

La disposició addicional quarta de la Llei 17/1999,
de 18 de maig, de Règim de Personal de les Forces
Armades, prolonga fins al 31 de desembre de
l’any 2002, els compromisos dels militars de comple-
ment i dels militars professionals de tropa i marineria
que, per raons d’edat o temps de servici, finalitzaran
els seus compromisos abans d’esta data. Es pretén
estendre este compromís fins al 31 de desembre
del 2003, per a possibilitar que este personal veja incre-
mentades les seues expectatives d’incorporació a les
Forces Armades superant els processos de promoció
interna que l’esmentada Llei 17/1999, de 18 de maig,
establix.

Este personal finalitzarà el seu compromís el 31 de
desembre de l’any 2002, d’ací la urgència d’estendre
aquell compromís. A la vista dels escassos dies que res-
ten fins al 31 de desembre, pareix imprescindible l’a-
provació d’un reial decret llei perquè, amb rang adequat,
els que ho so�iciten puguen ser facultats a firmar un
únic compromís fins al 31 de desembre del 2003, a
la finalització del qual cessaran en la seua relació de
servicis professionals.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Defensa
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en
la reunió del dia 27 de desembre del 2002, i fent ús
de l’autorització concedida en l’article 86 de la Cons-
titució,

D I S P O S E :

Article únic. Compromís dels militars de complement
i dels militars professionals de tropa i marineria.

Els militars de complement i els militars professionals
de tropa i marineria que, per raó dels límits de temps
de servicis i edat establits en les disposicions actualment
en vigor, haurien de finalitzar la relació de servicis pro-
fessionals abans del 31 de desembre del 2003, si ho


