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13818  LLEI 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal 
d’agrupacions i unions temporals d’empreses i 
de les societats de desenvolupament industrial 
regional. («BOE» 137, de 9-6-1982.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

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

següent i jo la sanciono.

TÍTOL PRIMER

Normes generals

Article primer. Règim jurídic

Les agrupacions d’empreses, les unions temporals 
d’empreses i els contractes de cessió d’unitats d’obres 
que compleixin les condicions i els requisits que estableix 
aquesta Llei es poden acollir al règim tributari que s’hi 
preveu.

Article segon. Vigilància

Les activitats i repercussions econòmiques de les agru-
pacions d’empreses i de les unions temporals d’empreses 
han de ser objecte d’especial vigilància per part del Minis-
teri d’Hisenda, per constatar si la seva activitat s’ha dedicat 
exclusivament al compliment de l’objecte per al qual van 
ser constituïdes. El compliment d’aquesta funció, l’ha de 
realitzar la Inspecció Financera Tributària, sens perjudici i 
amb independència que els organismes o tribunals corres-
ponents apliquin les mesures ordinàries o especials esta-
blertes o que s’estableixin per evitar activitats monopolísti-
ques o pràctiques restrictives de la competència.

Article tercer. Aplicació del règim

El règim tributari que estableix aquesta Llei queda con-
dicionat al compliment dels requisits específics previstos 
en cada cas per a les agrupacions i unions esmentades i a 
la seva inscripció en el Registre especial que a aquest 
efecte ha de portar el Ministeri d’Hisenda.

TÍTOL II

De les agrupacions d’empreses

Article quart. Concepte

U. Tenen la consideració d’agrupacions d’empreses 
les que deriven de les diferents modalitats contractuals de 
col·laboració entre empresaris, vàlides segons les lleis, que 
sense crear un ens amb personalitat jurídica pròpia servei-
xen per facilitar o desenvolupar en comú l’activitat empre-
sarial dels seus membres.

Dos. Les persones físiques o jurídiques residents en 
el territori nacional poden formar part d’agrupacions d’em-
preses, relacionades amb activitats empresarials dutes a 
terme dins o fora d’Espanya.

Les persones físiques o jurídiques residents a l’estran-
ger només es poden integrar en agrupacions d’empreses 
que facilitin l’exercici d’activitats empresarials dutes a 
terme a Espanya, sempre que respecte a les entitats jurídi-
ques aquestes activitats es duguin a terme en un establi-
ment permanent i els resultats provinents de l’agrupació, o 
les alíquotes dels seus ingressos o despeses, s’integrin a la 

base imposable de l’establiment per al seu gravamen efec-
tiu a l’impost sobre societats.

Article cinquè. Requisits

El règim tributari que estableix aquesta Llei queda con-
dicionat al compliment dels requisits següents:

a) Respecte a les persones naturals membres de 
l’agrupació, els rendiments de les seves activitats empre-
sarials s’han de determinar en règim d’estimació directa 
als efectes del seu gravamen en l’impost sobre la renda de 
les persones físiques.

b) Les agrupacions d’empreses s’han de formalitzar 
en una escriptura pública, on ha de constar el nom i els 
cognoms o la raó social, la nacionalitat i el domicili; la 
voluntat dels atorgants d’establir l’agrupació i els estatuts 
o pactes que han de regir el funcionament de l’agrupació, 
en què s’ha de fer constar:

Primer. La denominació o raó que ha de ser la d’un o 
diversos o de tots els empresaris membres, seguida de 
l’expressió «Agrupació d’empreses, Llei .../..., número ...»

Segon. L’objecte concret que ha de realitzar l’agru-
pació.

Tercer. La data en què comença les operacions.
Quart. El domicili fiscal, situat en el territori nacional, 

que ha de ser el propi de la persona física o jurídica que 
porti la gerència comuna o, si s’escau, el del primer empre-
sari que figuri a la seva denominació o raó.

Cinquè. L’òrgan o els òrgans que han d’exercir l’admi-
nistració, indicant-hi la persona o persones que assumei-
xen la representació dels empresaris agrupats.

Sisè. Les aportacions, si n’hi ha, al fons comú opera-
tiu i les formes de finançar les activitats comunes.

Setè. La responsabilitat davant tercers pels actes i les 
operacions en benefici del comú, que ha de ser en tot cas 
solidària i il·limitada per als seus membres.

Vuitè. La forma de deliberar i prendre acords, així 
com els efectes respecte a les empreses membres.

Novè. La proporció o mètode per determinar la parti-
cipació de les diferents empreses membres en la distribu-
ció de resultats o, si s’escau, en els ingressos i despeses de 
l’agrupació.

Deu. El criteri temporal d’imputació de resultats o, si 
s’escau, d’ingressos o de despeses, a què es refereix l’arti-
cle sisè, tres, següent.

Onze. Els altres pactes lícits i condicions especials 
que els atorgants considerin convenient establir.

c) Les agrupacions d’empreses han de portar la 
comptabilitat de les seves activitats, d’acord amb les nor-
mes del Codi de comerç i de les disposicions fiscals.

Article sisè. Règim fiscal de les agrupacions d’empreses.

U. Les agrupacions d’empreses, inscrites o no en el 
Registre especial del Ministeri d’Hisenda, estan subjectes a 
l’impost sobre societats.

Dos. No obstant això, és aplicable el règim de trans-
parència fiscal, que preveu l’article dinou de la Llei sei-
xanta-u/mil nou-cents setanta-vuit, de vint-i-set de desem-
bre, de l’impost sobre societats, a les agrupacions 
d’empreses inscrites en el Registre especial del Ministeri 
d’Hisenda. Si aquestes agrupacions no poden determinar 
beneficis o pèrdues comunes, els ingressos i les despeses 
s’han d’imputar a les empreses membres segons els pac-
tes que s’estableixin a aquest efecte, sense que siguin apli-
cables a les operacions entre l’agrupació i les empreses 
membres les normes de valoració incloses a l’article setze, 
tres, de la Llei seixanta-u/mil nou-cents setanta-vuit, de 
vint-i-set de desembre.

Tres. Les empreses membres poden imputar els 
beneficis o les pèrdues o, si s’escau, els ingressos i les des-
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peses que escaiguin, o bé en l’exercici en què es produei-
xin, o bé en el que s’hagin aprovat els comptes. El criteri 
temporal escollit aplicable a totes les empreses membres.

Quatre. Gaudeixen d’una bonificació del noranta-nou 
per cent en l’impost sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats la constitució, ampliació, reduc-
ció, dissolució i liquidació de les agrupacions d’empreses 
inscrites al Registre especial del Ministeri d’Hisenda, així 
com per als contractes preparatoris i altres documents la 
formalització dels quals constitueixi legalment un pressu-
post necessari per a la constitució de l’agrupació.

TÍTOL III

De les unions temporals d’empreses

Article setè. Concepte

U. Té la consideració d’unió temporal d’empreses el 
sistema de col·laboració entre empresaris per un temps 
cert, determinat o indeterminat per al desenvolupament o 
l’execució d’una obra, d’un servei o un subministrament.

Dos. La unió temporal d’empreses no té personalitat 
jurídica pròpia.

Article vuitè. Requisits

Per a l’aplicació del règim tributari que estableix 
aquesta Llei han de complir els requisits següents:

a) Les empreses membres poden ser persones físi-
ques o jurídiques residents a Espanya o a l’estranger. Els 
rendiments empresarials de les persones naturals que for-
men part d’una unió s’han de determinar en règim d’esti-
mació directa als efectes del seu gravamen en l’impost 
sobre la renda de les persones físiques.

b) L’objecte de les unions temporals d’empreses ha 
de ser desenvolupar o executar exclusivament una obra, 
servei o subministrament concret, dins o fora d’Espanya.

També poden desenvolupar o executar obra i serveis 
complementaris i accessoris de l’objecte principal.

c) Les unions temporals d’empreses han de tenir una 
durada idèntica a la de l’obra, servei o subministrament 
que en constitueix l’objecte, però sempre amb el límit 
màxim de deu anys. En casos excepcionals les unions ins-
crites en el Registre especial del Ministeri d’Hisenda poden 
sol·licitar una pròrroga d’un any cadascuna, que atorga o 
denega discrecionalment el Ministeri esmentat.

d) Hi ha d’haver un gerent únic de la unió temporal, 
amb poders suficients de tots i cadascun dels seus mem-
bres per exercir els drets i contraure les obligacions corres-
ponents.

Les actuacions de la unió temporal s’han de fer precisa-
ment a través del gerent, nomenat a aquest efecte, i aquest 
ho ha de fer constar així en tots els actes i contractes que 
subscrigui en nom de la unió.

e) Les unions temporals d’empreses s’han de forma-
litzar en una escriptura pública, on ha de constar el nom, 
els cognoms, la raó social dels atorgants, la nacionalitat i el 
domicili; la voluntat dels atorgants de constituir la unió i els 
estatuts o pactes que han de regir el funcionament de la 
unió, on ha de constar:

U. La denominació o raó, que ha de ser la d’una, 
diverses o totes les empreses membres, seguida de l’ex-
pressió «Unió temporal d’empreses, Llei.../..., número...».

Dos. L’objecte de la unió, expressat mitjançant una 
memòria o programa, amb determinació de les activitats i 
mitjans per a la seva realització.

Tres. La durada i la data en què començaran les ope-
racions.

Quatre. El domicili fiscal, situat en el territori nacional, 
que ha de ser el propi de la persona física o jurídica que 
porti la gerència comuna.

Cinc. Les aportacions, si n’hi ha, al fons operatiu 
comú que cada empresa comprometi, si s’escau, així com 
les formes de finançar o sufragar les activitats comunes.

Sis. El nom del gerent i l’adreça.
Set. La proporció o mètode per determinar la partici-

pació de les diferents empreses membres en la distribució 
dels resultats o, si s’escau, en els ingressos o despeses de 
la unió.

Vuit. La responsabilitat davant tercers pels actes i les 
operacions en benefici del comú, que ha de ser en tot cas 
solidària i il·limitada per als seus membres.

Nou. El criteri temporal d’imputació de resultats o, si 
s’escau, d’ingressos o de despeses.

Deu. Els altres pactes lícits i condicions especials que 
els atorgants considerin convenient establir.

Article novè. Responsabilitat davant l’Administració 
tributària

Les empreses membres de la unió temporal estan soli-
dàriament obligades davant l’Administració tributària per 
les retencions en la font a càrrec dels impostos sobre la 
renda de les persones físiques o sobre societats, que la 
unió estigui obligada a realitzar, així com pels tributs indi-
rectes que correspongui satisfer a l’esmentada unió com a 
conseqüència de l’exercici de l’activitat que realitzi. Hi ha la 
mateixa responsabilitat respecte a la quota de llicència de 
l’impost industrial que preveu l’article onze i en general 
dels tributs que afecten la unió com a subjecte passiu.

Article deu. Règim fiscal de les unions temporals 
d’empreses

U. Les unions temporals d’empreses, inscrites o no 
en el Registre especial del Ministeri d’Hisenda, estan sub-
jectes a l’impost sobre societats.

Dos. No obstant això, a les unions temporals d’em-
preses inscrites en el Registre esmentat els és aplicable:

a) El règim de transparència fiscal en la forma 
exposada als apartats dos i tres de l’article sisè d’aquesta 
Llei i la bonificació que preveu l’apartat quatre del mateix 
article.

b) Bonificació del noranta-nou per cent de l’impost 
general sobre el tràfic de les empreses i del recàrrec pro-
vincial sobre les operacions subjectes a aquest, que esta-
bleix la base trenta-tres de la Llei quaranta-u/mil nou-cents 
setanta-cinc, de dinou de novembre, que gravin les opera-
cions que es produeixin entre les empreses membres i les 
unions temporals respectives, sempre que es compleixin 
les condicions següents:

U. Que les operacions esmentades siguin una conse-
qüència estricta del compliment de les finalitats per a les 
quals es constitueix la unió temporal d’empreses.

Dos. Que les vendes, lliuraments o transmissions 
que, si s’escau, la unió temporal d’empreses concerti amb 
tercers tributin als tipus aplicables a les operacions de 
fabricants o industrials, encara que es tracti de béns, arti-
cles o productes fabricats o elaborats per les seves empre-
ses membres.

L’aplicació d’aquesta bonificació no ha d’originar una 
quota de l’impost d’una quantia menor a la que s’hauria 
produït si els components de l’agrupació haguessin actuat 
aïlladament sense la constitució d’aquesta.

Aquesta bonificació no és aplicable a les vendes, lliura-
ments, transmissions, arrendaments, execucions d’obres, 
serveis o qualssevol altres operacions subjectes a l’impost 
que directament o indirectament es produeixin entre les 
empreses membres o entre aquestes i tercers.
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TÍTOL IV

Normes fiscals comunes a les agrupacions 
d’empreses i unions temporals d’empreses

Article onze. Llicència fiscal de l’impost industrial

Les agrupacions d’empreses i les unions temporals 
d’empreses tributen per llicència fiscal de l’impost indus-
trial sigui quina sigui l’activitat que duguin a terme segons 
quota d’un epígraf específic que a aquest efecte ha d’apro-
var el Ministeri d’Hisenda, i que té caràcter eminentment 
censal.

Cadascuna de les empreses membres ha de satisfer, si 
escau, la quota de llicència fiscal que li correspongui 
d’acord amb les seves pròpies activitats.

Article dotze. Empreses membres residents a l’estranger

Quan formi part d’una unió temporal d’empreses ins-
crita al Registre especial del Ministeri d’Hisenda, alguna de 
resident a l’estranger, s’entén que aquesta opera a Espa-
nya per mitjà d’establiment permanent, si així resulta de 
l’aplicació de l’article setè, lletra a), de la Llei seixanta-u/mil 
nou-cents setanta-vuit, de vint-i-set de desembre, de l’im-
post sobre societats, o del conveni respectiu per evitar la 
doble imposició internacional.

Article tretze. Agrupacions o unions que operen a 
l’estranger

Quan una agrupació d’empreses o unió temporal d’em-
preses inscrita al Registre especial del Ministeri d’Hisenda, 
residents a Espanya, operi a l’estranger, les empreses 
membres poden acollir-se pels resultats procedents de l’es-
tranger, al mètode d’exempció amb progressivitat, o sim-
ple, segons que es tracti d’empresa individual o social.

Article catorze. Empreses membres espanyoles que ope-
ren en unions temporals estrangeres

El sistema d’exempció que preveu l’article anterior és 
aplicable a les empreses membres residents a Espanya 
que participin en obres, serveis o subministraments, que 
es realitzin o prestin a l’estranger, mitjançant fórmules de 
col·laboració anàlogues a les nostres unions temporals.

En aquest cas, per gaudir d’aquest sistema és neces-
sari sol·licitar-lo al Ministeri d’Hisenda, i aportar informa-
ció similar a la que s’exigeix per a les unions residents a 
Espanya.

Article quinze. Retenció per pagament de rendiments 
entre l’agrupació i la unió i les empreses membres

U. Tant les agrupacions d’empreses i les unions tem-
porals d’empreses com les seves empreses membres que-
den rellevades de l’obligació d’efectuar les retencions en la 
font, a càrrec dels impostos sobre la renda de les persones 
físiques i sobre societats, respecte als rendiments sotme-
sos a retenció que recíprocament se satisfacin, com a con-
seqüència directa de l’activitat de l’agrupació o la unió en 
les seves relacions amb les empreses membres.

Dos. Per contra, hi ha l’obligació de retenir, quan es 
tracti de rendiments satisfets a una empresa membre resi-
dent a l’estranger.

Article setze. Obligació de declarar

U. Els comptes de les agrupacions d’empreses i les 
unions temporals d’empreses han de ser aprovats neces-
sàriament dins els tres mesos posteriors al tancament de 
l’exercici de què es tracti, en la forma que determinin els 
seus estatuts.

Dos. Les agrupacions d’empreses i les unions tempo-
rals d’empreses estan obligades a presentar la declaració i 
la documentació comptable, referides a cada exercici eco-
nòmic, en la forma que reglamentàriament s’assenyali.

Article disset. Període de liquidació

Les agrupacions d’empreses i les unions temporals 
d’empreses tenen dret a l’aplicació del règim de transpa-
rència fiscal, així com a les bonificacions que siguin proce-
dents, durant el període de liquidació d’aquestes, encara 
que en el cas de les unions s’hagi complert l’objecte per al 
qual es van constituir.

Article divuit. Revisió del règim tributari

És motiu de pèrdua del règim tributari especial regulat 
en aquesta Llei l’exercici per part de les agrupacions d’em-
preses i de les unions temporals d’empreses d’activitats 
diferents de les assenyalades en els seus documents cons-
titutius i, si s’escau, de les obres i serveis complementaris i 
accessoris que preveu l’article vuitè, b). L’acord del Minis-
teri d’Hisenda que així ho declari té efectes des de l’exercici 
en què s’hagi produït el motiu esmentat.

TÍTOL V

De la cessió d’unitats d’obres

Article dinou. Cessió d’unitats d’obra

Quan el titular d’un contracte estipuli per escrit amb un 
tercer, de conformitat amb la naturalesa i condicions del 
conveni principal, l’execució d’unitats d’una obra que no 
tingui la naturalesa de subcontracte d’elements parcials 
d’aquestes, la realització que així s’estableixi gaudeix 
d’una bonificació del noranta-nou per cent en els impostos 
sobre transmissions patrimonials i general sobre el tràfic 
de les empreses.

TÍTOL VI

De les societats de desenvolupament industrial 
regional

Article vint

El règim fiscal de les societats de desenvolupament 
industrial regional, de caràcter públic, constituïdes o que 
es constitueixin a l’empara de les disposicions que regulen 
el seu règim financer especial, és el que estableixen els 
articles següents d’aquesta Llei.

Article vint-i-u

U. La constitució, augment o reducció de capital de 
les societats de desenvolupament industrial regional tenen 
una reducció del noranta-nou per cent de la base imposa-
ble de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats.

Dos. Les emissions d’emprèstits que realitzin les 
societats de desenvolupament industrial regional, per al 
compliment de les seves finalitats, tenen una reducció del 
noranta-nou per cent de la base imposable de l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentats.

Article vint-i-dos

U. Tenen la consideració de despesa deduïble per a la 
determinació de la base imposable de l’impost sobre soci-
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etats les quantitats donades a una societat de desenvolu-
pament industrial regional.

Dos. De la quota de l’impost sobre societats es dedu-
eix el cent per cent de la part proporcional que correspon 
a la base imposable derivada dels dividends o participaci-
ons distribuïts per les societats en què participin i amb les 
condicions que estableix l’article vint-i-quatre de la Llei 
seixanta-u/mil nou-cents setanta-vuit, de vint-i-set de 
desembre.

Tres. Tenen una bonificació del noranta-nou per cent 
de la part proporcional de la quota que correspon a la 
base imposable derivada dels interessos percebuts per 
les societats de desenvolupament industrial regional que 
corresponen a les operacions financeres realitzades amb 
les societats en què participin.

Quatre. Els emprèstits que emetin les societats de 
desenvolupament industrial regional per al compliment 
dels seus fins tenen les bonificacions que preveu l’article 
vint-i-cinc, c), u, de la Llei seixanta-u/mil nou-cents setanta-
vuit, de vint-i-set de desembre.

Cinc. Als increments de patrimoni derivats de l’aliena-
ció de les accions o participacions de les societats en què 
participin se’ls aplica la deducció per inversions en les 
mateixes condicions que les dels bancs industrials i de les 
societats de promoció d’empreses, a què es refereix l’arti-
cle vint-i-sis de la Llei seixanta-u/mil nou-cents setanta –
vuit, de vint-i-set de desembre.

Article vint-i-tres

En l’impost general sobre el tràfic de les empreses 
tenen una reducció del noranta-nou per cent de la base 
imposable de les operacions que habitualment realitzin les 
societats de desenvolupament industrial regional amb les 
societats en què participin per raó del compliment del seu 
objecte social.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.–Els preceptes següents de la Llei seixanta-u/
mil nou-cents setanta-vuit, de vint-i-set de desembre, de 
l’impost sobre societats, queden redactats en els termes 
següents:

Primer. L’apartat 0) de l’article tretze:

«0) Les quantitats donades a societats, públiques o 
privades, de promoció d’empreses en els termes que 
reglamentàriament es determinin.»

Segon. El número dos de l’article vint-i-tres:

«Dos. Quan es tracti de rendiments obtinguts per 
societats estrangeres que operin a Espanya, sense establi-
ment permanent, s’exigeix un impost definitiu del vint-i-
quatre per cent sobre l’import dels rendiments nets, llevat 
que el subjecte passiu s’aculli al règim general. En el pri-
mer cas, el Ministeri d’Hisenda pot establir reglamentària-
ment coeficients de rendiment net, atenent la naturalesa 
d’aquests.»

Tercer. El número u de l’article vint-i-quatre:

«U. Quan entre els ingressos del subjecte passiu es 
computin dividends o participacions en els beneficis d’al-
tres societats residents a Espanya, es dedueix el cinquanta 
per cent de la part proporcional que correspongui a la base 
imposable derivada dels dividends o participacions esmen-
tats.

Aquesta deducció no és aplicable quan la societat 
pagadora del dividend gaudeixi d’exempció en l’impost 
sobre societats, ni tampoc als subjectes a què es refereix 
l’article cinquè de la Llei esmentada.»

Quart. Les lletres b) i d) del número dos de l’article 
vint-i-quatre:

«b) Els dividends percebuts per les societats d’inver-
sió mobiliària acollides al seu règim financer especial.»

«d) Els dividends procedents d’una societat domi-
nada, directament o indirectament, en més d’un vint-i-cinc 
per cent, per la societat que percebi els dividends, sempre 
que la dominació es mantingui de manera ininterrompuda 
tant en el període en què es distribueixen els beneficis com 
en l’exercici immediat anterior.»

Cinquè. El número tres de l’article vint-i-quatre:

«3. Les societats que siguin accionistes o partícips 
d’una societat en règim de transparència fiscal obligatòria, 
han d’aplicar el que disposen els dos números anteriors a 
la part de la base imposable imputada que correspongui 
als dividends percebuts per aquesta.»

Sisè.  S’afegeix un número set a l’article vint-i-qua-
tre:

«7. L’ordre de les deduccions que s’han de practicar 
sobre la quota íntegra, resultant de l’aplicació del tipus de 
gravamen a la base imposable, és el següent:

Primer. La deducció corresponent a la doble imposi-
ció de dividends.

Segon. La deducció de la doble imposició interna-
cional.

Tercer. Les bonificacions que en cada cas puguin cor-
respondre.

Quart. La deducció per inversions.
Cinquè. Les retencions que s’hagin practicat sobre els 

ingressos del subjecte passiu.»

Segona.–Les societats de promoció d’empreses a què 
es refereix l’apartat 0) de l’article tretze i apartat vuit de l’ar-
ticle vint-i-sis de la Llei seixanta-u/mil nou-cents setanta-
vuit, de vint-i-set de desembre, de l’impost sobre societats, 
han de tenir un capital desemborsat mínim de cinc-cents 
milions de pessetes.

Les societats de promoció d’empreses respecte a les 
quals s’hagi dictat una resolució favorable del Ministeri 
d’Hisenda que no assoleixin la xifra de capital desembor-
sat esmentada l’han d’ampliar fins a la xifra indicada, dins 
els quatre anys posteriors a la data de promulgació 
d’aquesta Llei, en quanties anuals no inferiors al vint-i-cinc 
per cent de la diferència fins al capital mínim. Si no ho fes-
sin perdrien el dret a la deducció per inversions a partir de 
la data de promulgació d’aquesta Llei.

Tercera.–U. Als efectes del règim de declaració conso-
lidada en l’impost sobre societats, s’entén per grup de 
societats el conjunt de societats anònimes residents a 
Espanya format per una societat dominant i totes les so-
cietats que en depenguin.

Dos. S’entén per societat dominant la que compleixi 
els requisits següents:

a) Que tingui el domini directe o indirecte de més del 
noranta per cent del capital social d’una altra o d’unes 
altres societats i que es mantingui aquest domini de 
manera ininterrompuda, almenys, des de dos anys d’ante-
lació a la sol·licitud de la concessió del règim de declaració 
consolidada.

b) Que aquest domini es mantingui també durant tot 
el període impositiu.

c) Que no sigui dependent de cap altra resident a 
Espanya.

d) Que no gaudeixi d’exempció ni de bonificació sub-
jectiva en l’impost sobre societats, ni tributi totalment o 
parcialment pel mateix règim especial per raó del territori, 
sens perjudici del que disposa el concert econòmic entre 
l’Estat i el País Basc. No s’estima que una societat tributa 
en règim especial per raó del territori, per la simple obten-
ció de rendiments o increments del patrimoni a Ceuta o 
Melilla, en les condicions que preveu l’article vint-i-cinc, 



Suplement retrospectiu núm. 4 Any 1982 71

tres, b), dos, de la Llei seixanta-u/mil nou-cents setanta-
vuit, de vint-i-set de desembre.

e) Que no estigui en situació de suspensió de paga-
ments o fallida, o incorri en el supòsit que preveu l’apartat 
tres de l’article cent cinquanta de la Llei de règim jurídic de 
les societats anònimes.

Quarta.–Inclusió en la disposició addicional quarta de la 
Llei seixanta-u/mil nou-cents setanta-vuit, de vint-i-set de 
desembre, d’un nou número set amb el tenor literal 
següent:

«Set. Es presumeix l’existència de comptabilitats 
diverses quan es presenti a qualsevol efecte davant l’Admi-
nistració o organismes de crèdit oficial o de qualsevol 
manera es doni publicitat o informació a tercers a balanços 
diferents dels presentats a efectes fiscals.»

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.–Les associacions compreses a l’article deu, u, 
E), del text refós de l’extingit impost sobre la renda de soci-
etats i altres entitats jurídiques, aprovat per Decret tres mil 
tres-cents cinquanta-nou/mil nou-cents seixanta-set, de 
vint-i-tres de desembre, tenen un termini de sis mesos, 
comptat a partir de la data en què finalitzi el primer exercici 
tancat amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
per inscriure’s al Registre especial del Ministeri d’Hisenda i 
acollir-se, en conseqüència, al règim tributari que preveu 
aquesta Llei per a les agrupacions d’empreses.

Segona.–Les unions temporals d’empreses, constituï-
des a l’empara de la Llei cent noranta-sis/mil nou-cents 
seixanta-tres, de tres de desembre, tenen un termini de sis 
mesos, comptat a partir de la data en què finalitzi el primer 
exercici tancat amb posterioritat a l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, per inscriure’s al Registre especial del Minis-
teri d’Hisenda i acollir-se, en conseqüència, al règim tribu-
tari que preveu aquesta Llei.

Tercera.–Transcorreguts els terminis assenyalats a les 
disposicions anteriors, queden sense efecte les resolucions 
corresponents dels òrgans provincials competents o, si 
s’escau, les ordres ministerials, sense que es puguin man-
tenir, per tant, amb caràcter transitori els règims concedits 
fins al compliment dels terminis esmentats.

Quarta.–Les associacions i unions temporals d’empre-
ses a què es refereixen les disposicions transitòries anteri-
ors es poden extingir amb exempció de tota classe de tri-
buts que puguin gravar les operacions necessàries per 
aquesta extinció, en el termini de sis mesos, comptat a 
partir de la vigència d’aquesta Llei.

Cinquena.–Sens perjudici del que disposa la disposició 
addicional tercera, dos, a), els grups de societats que a la 
publicació d’aquesta Llei tinguin concedit el règim de 
declaració consolidada per l’impost sobre societats, man-
tenen el seu dret a l’aplicació d’aquest, fins a finalitzar el 
període de tres exercicis vigent en aquella data, segons la 
normativa vigent i en els termes de l’acord de concessió 
corresponent. No obstant això, la inclusió de societats a 
partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei requereix, en tot 
cas, el percentatge de domini exigit per la disposició addi-
cional tercera i el compliment dels requisits inclosos al 
Reial decret llei mil quatre-cents catorze/mil nou-cents 
setanta-set, de disset de juny, quan no hagin estat derogats 
per aquesta norma.

Sisena.–Quan per conseqüència del que disposa la dis-
posició addicional tercera, dos, a), alguna societat resulti 
exclosa del grup i aquesta hagi intervingut amb anterioritat 
al dia vint-i-set de juny de mil nou-cents vuitanta-u en 
alguna transacció d’actius intergrup, els resultats diferits 
pendents de gravamen no s’entenen realitzats i, en conse-
qüència, no s’integren a la base imposable consolidada.

Així mateix, quan pel mateix motiu un grup perdi la con-
dició de consolidable, els resultats diferits per transaccions 

intergrup anteriors al dia vint-i-set de juny de mil nou-cents 
vuitanta-u, pendents de gravamen, no s’entenen realitzats i, 
en conseqüència, no s’integren a la seva base imposable 
consolidada ni a les de les societats que l’integren.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.–En el termini d’un any, a partir de la publicació 
de les normes reglamentàries, s’ha d’aprovar l’adaptació 
corresponent del Pla general de comptabilitat a les peculia-
ritats de gestió comptable de les agrupacions d’empreses i 
unions temporals d’empreses.

Segona.–Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i és aplicable al 
primer exercici econòmic que s’iniciï amb posterioritat a 
aquesta data.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei queden 
derogades les disposicions legals següents:

A) Llei cent noranta-sis/mil nou-cents seixanta-tres, 
de vint-i-vuit de desembre:

–Article setè.
–Article vuitè.
–Article novè quant a agrupacions temporals d’empre-

ses (unions temporals d’empreses).
–Text refós de l’extingit impost sobre la renda de socie-

tats i altres entitats jurídiques, aprovat per Decret tres mil 
tres-cents cinquanta-nou/mil nou-cents seixanta-set, de 
vint-i-tres de desembre:

–Article deu u, E).
–Decret llei dotze/mil nou-cents setanta-tres, de trenta 

de novembre:
–Article vint-i-dos.
–Llei seixanta-u/mil nou-cents setanta-vuit, de vint-i-set 

de desembre:
–Article dinou dos, quant a agrupacions temporals 

d’empreses (unions temporals d’empreses).

B) Els decrets números tres mil vint-i-nou/mil nou-
cents setanta-sis i tres mil trenta, de deu de desembre, i el 
Decret número quatre-cents trenta/mil nou-cents setanta-
set, d’onze de març, en el que es refereixen al règim fiscal 
de les societats de desenvolupament industrial (SODI).

C) L’article quart, punts u i dos, del Reial decret llei 
quinze/mil nou-cents setanta-set, de vint-i-cinc de febrer.

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, vint-i-sis de maig de mil 
nou-cents vuitanta-dos.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern, 

LEOPOLDO CALVO-SOTELO  Y BUSTELO 
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JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA 

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

orgànica següent i jo la sanciono.


