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En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté 
l’article 86.1 de la Constitució espanyola, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 12 de maig de 1989,

D I S P O S O :

Article únic. U. En els primers vint dies naturals 
dels mesos de juliol, octubre i desembre de l’any 1989, 
els subjectes passius de l’impost sobre societats per 
obligació personal, així com els establiments permanents 
de societats no residents a Espanya, han d’efectuar tres 
pagaments a compte de la liquidació corresponent a 
l’exercici que estigui en curs el dia primer de cadascun 
dels mesos indicats, del 10, 30 i 15 per 100, respectivament, 
de la quota a ingressar per l’últim exercici tancat amb el 
termini reglamentari de declaració vençut en les dates 
esmentades.

Dos. Si l’últim exercici tancat al qual es fa referència 
en el número anterior és de durada inferior a l’any, també 
s’ha de tenir en compte la part proporcional de la quota 
d’exercicis anteriors, fins a completar un període de dotze 
mesos.

Tres. Aquests pagaments a compte tenen la 
consideració de deute tributari, a l’efecte de l’aplicació de 
les disposicions sobre infraccions i sancions tributàries i 
sobre liquidació d’interessos de demora.

El seu import s’ha d’acumular al de les retencions 
efectivament suportades pel subjecte passiu, a l’efecte del 
càlcul de la quota a ingressar o a tornar.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reial decret llei entra en vigor el dia de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogat l’article 88 de la Llei 37/1988, de 28 
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 
1989.

Madrid, 12 de maig de 1989.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

10939 REIAL DECRET LLEI 4/1989, de 12 de maig, pel 
qual es modifica la regulació del pagament a 
compte en l’impost sobre societats. («BOE» 
114, de 13-5-1989.)

Un dels trets més acusats de la situació actual de 
l’economia espanyola és l’acceleració de la demanda 
interna, el creixement de la qual se situa en taxes 
clarament superiors a les programades, fet que està 
provocant tensions inflacionistes i una evolució dels 
dèficits comercials i per compte corrent per sobre dels 
inicialment previstos.

La política monetària ha estat fins ara l’instrument que 
ha portat el pes més gran en la contenció de la demanda 
interna i, consegüentment, en la lluita contra la inflació, i 
s’ha produït un enduriment de les condicions monetàries 
des de mitjan 1988, enduriment que s’ha traduït en una 
alça significativa dels tipus d’interès. Tot i que es poden 
esperar resultats tangibles de l’ús d’aquest instrument, el 
retard temporal amb què causa els seus efectes i el perill 
que l’apreciació del tipus de canvi doni lloc a un creixement 
excessiu del dèficit comercial en el mitjà termini, aconsellen 
ara adoptar mesures complementàries de política fiscal 
que assegurin la consecució dels objectius econòmics 
programats per a l’any i evitin hipotecar les possibilitats 
de creixement econòmic en el mitjà termini.

Atesos els objectius conjunturals que es pretenen, les 
mesures que es proposen en el vessant fiscal intenten 
frenar la capacitat de despesa en el curt termini sense 
que això es tradueixi en un augment efectiu de la pressió 
fiscal, per a la qual cosa l’anticipació de certs pagaments 
impositius sembla particularment apropiada.

En aquest sentit, el Reial decret llei que ens ocupa 
modifica la regulació del pagament a compte de l’impost 
sobre societats previst a l’article 88 de la Llei 37/1988, 
de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat 
per al 1989, augmentant a tres el nombre d’ingressos a 
realitzar, de manera que durant l’any 1989 s’anticipi el 55 
per 100 de la quota de l’exercici anterior.

La necessitat d’instrumentar aquestes mesures amb 
promptitud a fi de disminuir les tensions que s’han 
registrat les darreres setmanes en els mercats monetaris 
i de canvi, la conveniència que les empreses disposin 
ràpidament del calendari de pagaments establert 
per realitzar les seves previsions de tresoreria i la 
impossibilitat de procedir a la tramitació d’un projecte de 
llei ordinària en un termini de temps compatible amb la 
consecució dels objectius que es pretenen, fan necessari 
al Govern utilitzar l’autorització que preveu l’article 86 de 
la Constitució per dictar decrets llei.


