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24965 LLEI 24/2001, de 27 de desembre, de mesu-
res fiscals, administratives i de l’ordre social.
(«BOE» 313, de 31-12-2001.)

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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2002 estableix determinats objectius de política eco-
nòmica, la consecució dels quals fa necessari aprovar
diverses mesures normatives que permeten una execu-
ció millor i més eficaç del programa econòmic del
Govern, en els diferents àmbits en els quals aquell du
a terme la seva acció. Aquesta és la finalitat que per-
segueix aquesta Llei que, igual que en anys anteriors,
recull diferents mesures referents a aspectes tributaris,
socials, de personal al servei de les administracions públi-
ques, de gestió i organització administrativa, i d’acció
administrativa en diferents àmbits sectorials.

II

En matèria tributària s’ha de tenir en compte que
l’any que ve està previst dur a terme una reforma en
profunditat de la imposició directa, tant en l’impost sobre
la renda de les persones físiques com en l’impost sobre
societats. Així mateix, està previst abordar una reforma
en profunditat del marc juridicotributari general mitjan-
çant l’aprovació d’una nova llei general tributària.

Això no obstant, aquesta Llei aborda una sèrie de
mesures encaminades a incentivar el creixement i l’o-
cupació d’acord amb els criteris de política econòmica
fixats pel Govern per afrontar l’alentiment del creixement
econòmic derivat del canvi de tendència del cicle eco-
nòmic. D’altra banda, mitjançant aquesta Llei s’esta-
bleixen determinats ajustos tècnics exigits per l’expe-
riència en l’aplicació de la norma i s’hi introdueixen algu-
nes modificacions que exigeixen la normativa comuni-
tària o altres disposicions legals l’entrada en vigor de
les quals exigeix que la normativa tributària s’adapti des
de l’1 de gener de l’any 2002.

En l’impost sobre la renda de les persones físiques
s’ha ampliat l’àmbit de determinades exempcions i s’ha
establert una disposició que facilita el compliment de
les obligacions fiscals als contribuents casats. Aquesta
última mesura s’aplica amb caràcter retroactiu des de
l’1 de gener de l’any 2001, amb l’objecte que els qui
declaren aquest impost s’hi puguin acollir en la decla-
ració de l’exercici de 2001 que s’ha de presentar l’any
2002. Amb l’ànim de dotar d’una seguretat jurídica més
gran les retencions per aquest impost, també s’han regu-
lat mitjançant la llei alguns aspectes sobre aquesta matè-
ria.

Com a mesura més significativa de política econòmica
cal destacar la supressió del límit conjunt d’aportacions
per a plans de pensions individuals i d’ocupació, així
com l’increment del límit per a les aportacions fetes per
persones pròximes a la jubilació i per a persones amb
minusvalidesa. Els incentius en matèria de previsió social
es completen establint una deducció del 10 per 100
en la quota de l’impost sobre societats per a les apor-
tacions empresarials a plans de pensions d’ocupació dels
treballadors amb rendes inferiors a un llindar determinat.

En l’impost sobre societats s’adopten mesures impor-
tants per afavorir el creixement econòmic.

Així, podem destacar la creació d’una nova deducció
en quota per reinversió de beneficis extraordinaris, l’am-
pliació de la base de deducció per activitats d’investi-
gació i desenvolupament i innovació tecnològica, l’am-
pliació de l’àmbit d’aplicació dels incentius fiscals per
a les PIMES i la creació d’un nou règim de tributació
per a les entitats navilieres que poden optar per tributar
en funció del tonatge. També s’amplia el límit temporal
d’amortització del fons de comerç i el termini per com-
pensar bases imposables negatives.

En l’impost sobre la renda de no residents s’estableix
un nou tipus de gravamen per a les rendes del treball
percebudes pels treballadors temporers amb l’objecte
de pa�iar l’excés de tributació d’aquestes rendes.

Quant a la imposició indirecta, en l’impost sobre el
valor afegit es fan diverses modificacions que majori-
tàriament exigeixen la normativa comunitària i altres de
caràcter tècnic.

En aquest sentit, cal destacar les que afecten la meri-
tació de l’impost per als contractes d’execució d’obra
i per a certes operacions de tracte continuat, les que
afecten l’aplicació del mecanisme d’inversió del subjecte
passiu, els procediments de devolució per als empresaris
no establerts, entre altres. D’altra banda, s’han substituït
les referències a ecus i a pessetes per referències a euros.
En l’àmbit dels impostos especials s’ha modificat úni-
cament l’impost sobre les labors del tabac per donar
compliment al que estableix la normativa comunitària.

D’altra banda, en el marc del model de finançament
de les comunitats autònomes s’estableix el nou impost
sobre les vendes detallistes de determinats hidrocarburs,
amb la condició d’impost estatal cedit a les comunitats
autònomes i en queda afectada la recaptació a la cober-
tura de les despeses en matèria de sanitat i, si s’escau,
de les d’actuacions mediambientals.

Quant al règim econòmic i fiscal de les Canàries, a
més de les modificacions dutes a terme en l’impost gene-
ral indirecte canari, la majoria de les quals són de caràcter
tècnic i les relatives a substitució de les referències a
ecus i a pessetes per referències a euros, s’emprèn una
modificació important que consisteix a crear el nou arbitri
sobre importacions i lliuraments de mercaderies a les
Canàries en substitució de l’arbitri existent, d’acord amb
les previsions que contenen els reglaments europeus.

També s’hi introdueixen algunes modificacions en
matèria de taxes, com són les que afecten les taxes
per reserva del domini públic radioelèctric, les taxes per
inscripció i acreditació cadastral, les taxes de la Prefec-
tura Central de Trànsit, les taxes per la prestació de ser-
veis de control metrològic, la taxa per actuacions dels
registres de vaixells i empreses navilieres, la taxa per
expedició de títols professionals marítims d’esbarjo, les
taxes de la Comissió Nacional de l’Energia, les taxes
per aproximació i per prestació de serveis en matèria
de navegació aèria, la taxa per la concessió i el man-
teniment dels dominis d’Internet, les taxes exigibles pels
serveis i les activitats realitzades en matèria de medi-
caments, la taxa per seguretat aeroportuària, les taxes
per prestació de serveis i utilització del domini públic
aeroportuari, les taxes de la marina mercant, la taxa de
seguretat en el transport ferroviari i la taxa de seguretat
portuària.

Finalment, cal destacar la introducció d’una mesura
que possibiliti satisfer els deutes tributaris mitjançant
el lliurament de béns que formin part del patrimoni his-
tòric espanyol. També s’hi han introduït mesures relatives
a l’accés a les dades cadastrals per a determinades enti-
tats, organismes i institucions públiques, així com per
als particulars en determinats casos i respecte a la reno-
vació del cadastre rústic.
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En el règim tributari general s’introdueixen algunes
modificacions de caràcter tècnic en la Llei general tri-
butària, de les quals cal destacar la nova redacció de
l’article 123 que permet als òrgans de gestió tributària
una efectivitat més gran en les seves tasques de control
i la modificació de l’article 105 que possibilita, amb la
so�icitud prèvia de l’interessat, la notificació en apartats
de correus i adreces de correu electrònic.

III

El títol II de la Llei té com a objecte establir mesures
relacionades amb l’ordre social.

Quant a les relacions laborals es regula la normativa
aplicable en matèria de jornada de treball i descansos
als vaixells del registre especial.

Es modifica el text refós de la Llei general de la Segu-
retat Social. Així, s’estableix que en els casos d’alta mèdi-
ca anterior a l’exhauriment del termini de durada de la
situació d’incapacitat temporal, sense que hi hagi la
declaració ulterior d’incapacitat permanent, subsisteix
l’obligació de cotitzar mentre no s’extingeixi la relació
laboral o fins que s’extingeixi el termini màxim de durada
de la incapacitat temporal.

Es regula la jubilació parcial. Es complementa la regu-
lació de les pròrrogues en la durada del subsidi per deso-
cupació per tal de normalitzar al llarg de la vida del
subsidi un sistema de control homogeni i universal sobre
els subsidiats. El mateix sistema s’estableix en relació
amb els subsidis per a més grans de cinquanta-dos anys,
mitjançant l’exigència de presentar una declaració anual
de les seves rendes en termes similars al que està esta-
blert per a altres prestacions no contributives de la Segu-
retat Social.

Així mateix s’inclouen dues disposicions addicionals
noves en el text refós de la Llei general de Seguretat
Social. Es delimita el règim jurídic aplicable a les reso-
lucions administratives de les entitats gestores i serveis
comuns de la Seguretat Social, que no tinguin caràcter
recaptador o sancionador. Així mateix, s’estableixen
mesures cautelars en els casos que els beneficiaris o
causants de les prestacions econòmiques del sistema
de Seguretat Social incompleixin l’obligació de presentar
declaracions preceptives o documents que no estiguin
en poder de l’entitat i que hagin estat requerits per pre-
sentar-los, sempre que les declaracions o els documents
puguin afectar la conservació del dret a les prestacions.

Finalment, se suprimeix l’obligació dels empresaris
de portar un llibre de matrícula del personal.

Es modifica el text refós de la Llei sobre infraccions
i sancions d’ordre social, amb la reducció de cinc a quatre
anys de l’obligació de conservar la documentació o els
registres o suports informàtics en els quals constin les
dades que acreditin el compliment de les obligacions
en matèria d’afiliació, altes, baixes o variacions que s’ha-
gin produït en relació amb aquesta matèria. Aquesta
rebaixa és conseqüència de la reducció del termini de
prescripció de les accions i obligacions en matèria de
Seguretat Social.

Pel que fa als règims especials de Seguretat Social,
es modifica el text refós de la Llei sobre Seguretat Social
de les Forces Armades, amb la reducció de cinc a quatre
anys del termini de prescripció de l’obligació de paga-
ment de les cotitzacions a l’Institut Social de les Forces
Armades (ISFAS).

Quant a l’ajuda a les víctimes del terrorisme s’intro-
dueixen mesures tendents a harmonitzar els dos règims
d’ajuts a aquestes víctimes vigents en la nostra orde-
nació, el general, que recull aquesta Llei 13/1996, de
30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i
de l’ordre social, i l’especial, que recull la Llei 32/1999,

de 8 d’octubre, de solidaritat amb les víctimes del terro-
risme.

Així mateix s’amplia l’àmbit temporal d’aplicació de
la Llei de solidaritat amb les víctimes del terrorisme, fins
al 31 de desembre de 2002.

IV

El títol III de la Llei conté diverses mesures que afecten
el personal al servei de les administracions públiques.

Quant al règim general del funcionari personal i esta-
tutari, en matèria de cossos i escales, es regula l’accés
dels funcionaris del cos de mestres que ocupen places
en els equips d’orientació educativa i psicopedagògica
al cos de professors d’ensenyament secundari, així com
la integració del personal laboral del Centre d’Investi-
gació Energètica, Mediambiental i Tecnològica (CIEMAT)
a les escales dels organismes públics d’investigació. Es
creen les escales de tècnics especialistes de grau mitjà
d’organismes públics d’investigació, i ajudants d’inves-
tigació dels organismes públics d’investigació, es modi-
fica la denominació dels cossos especials d’estadística
de l’Administració General de l’Estat, i es creen els cossos
tècnics del Ministeri d’Hisenda.

Pel que fa a situacions administratives, es modifica
la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la refor-
ma de la funció pública, per recollir la facultat d’opció
dels subdelegats del Govern i directors insulars per les
situacions de serveis especials i de servei actiu, i també
es prorroga el període d’aplicació del règim especial de
jubilació del personal docent no universitari, subjecte
al règim de classes passives.

Així mateix es modifiquen diverses disposicions que
afecten el règim peculiar dels funcionaris de l’Adminis-
tració local.

Es modifica la disposició addicional novena del text
refós de la Llei de classes passives de l’Estat, pel que
fa a la regulació del règim de drets passius aplicable
als funcionaris compresos en l’àmbit personal de cober-
tura del règim de classes passives que passin a prestar
serveis en l’Administració de les Comunitats Europees,
així com el dels funcionaris que, cessant en la prestació
de serveis a les institucions comunitàries, reingressin al
servei actiu en l’Administració espanyola.

Quant a altres règims de personal es modifiquen diver-
sos preceptes de la Llei 42/1999, de 25 de novembre,
de règim de personal del Cos de la Guàrdia Civil. Es
fa extensiu als membres del Cos de la Guàrdia Civil la
regulació que, en matèria d’excedència voluntària per
acolliment permanent o preadoptiu, i per a cura d’un
familiar, estableix la Llei 39/1999, de 5 de novembre,
de conciliació de la vida laboral i familiar de les persones
treballadores.

Finalment, es modifica la Llei 26/1994, de 29 de
setembre, per la qual es regula la situació de segona
activitat en el Cos Nacional de Policia.

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
modifica un conjunt de normes incloses en el text refós
de la Llei general pressupostària, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre.

Així, es delimita l’àmbit dels pressupostos generals
de l’Estat, adequant-lo al que disposen tant l’article 6
del mateix text refós de la Llei general pressupostària,
com la Llei d’organització i funcionament de l’Adminis-
tració General de l’Estat, a l’hora que s’adapten alguns
dels preceptes a les disposicions del text refós de la
Llei de contractes de les administracions públiques.
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A més, s’adeqüen els límits de fiscalització prèvia en
els casos de bestreta de caixa fixa, que es xifren en
5.000 euros, i es regula el procediment que cal seguir
en els casos en què tot i que la funció interventora és
preceptiva s’han omès, i es determina les auditories que
ha de realitzar anualment a la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, en l’àmbit de Seguretat Social.

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 legis-
latiu 2/2000, de 16 de juny, i s’hi preveu que, per al
cas d’inici d’expedient de resolució del contracte, quan
les obres contractades les hagin de continuar un altre
empresari o l’Administració mateixa amb caràcter d’ur-
gència per motius de seguretat, per evitar la ruïna del
que s’ha construït, l’òrgan de contractació en pugui acor-
dar la continuació, una vegada que hagi notificat al con-
tractista la liquidació de l’obra executada, sense perjudici
que el contractista pugui impugnar la liquidació.

Així mateix es regula el contracte de serveis per a
la gestió dels sistemes d’informació, que comprèn el
manteniment, la conservació, la reparació i l’actualització
dels equips físics i lògics de tractament de la informació,
així com l’actualització dels programes informàtics i el
desenvolupament de nous programes.

Quant a l’organització administrativa s’hi inclouen nor-
mes relatives a la creació d’entitats, o la modificació
dels règims jurídics d’organismes públics i societats mer-
cantils estatals existents. Així es crea l’Organisme Autò-
nom Tribunal de Defensa de la Competència. S’intro-
dueixen modificacions en el règim jurídic de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària i en el de l’Agència
Espanyola de Cooperació Internacional. S’atribueix a
l’Institut Astrofísic de les Canàries el règim jurídic dels
organismes públics d’investigació i, finalment, es modifica
el règim jurídic de la «Societat Estatal per als Ensenya-
ments Aeronàutics Civils, Societat Anònima» (SENASA).

En matèria de procediments administratius, s’afegeix
una disposició addicional a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, que regula
la presentació de so�icituds i comunicacions a l’Admi-
nistració per mitjà de serveis telemàtics, i es modifica
la regulació de determinats procediments administratius
especials, tant pel que fa als terminis per resoldre’ls com
al sentit del silenci administratiu en les so�icituds pre-
sentades.

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.

En primer lloc, quant a l’acció administrativa en matè-
ria d’ordenació econòmica, respecte a assegurances, es
modifica la Llei d’ordenació i supervisió de les assegu-
rances privades, elevant la quantia límit de les presta-
cions econòmiques garantides per les mutualitats de pre-
visió social, i establint que no poden excedir els 21.000
euros com a renda anual, ni el seu equivalent actuarial
com a percepció única de capital. Així mateix s’estableix
l’equivalència actuarial entre les prestacions previstes
a forma de renda anual i de capital donat, i es disposa
que per a les entitats incloses en algunes de les situa-
cions que preveuen els articles 26 o 39.1 de la Llei,
les noves prestacions econòmiques que es garanteixin
no poden excedir 18.000 euros com a renda anual, ni
78.000 euros com a percepció única de capital.

En matèria de política monetària i sistema financer,
es modifica la Llei sobre introducció de l’euro, afegint
una disposició addicional a efectes de regular les mesu-
res de protecció de l’euro contra falsificacions.

Quant a l’acció administrativa en matèria d’energia
es modifica la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector
d’hidrocarburs, incloent en la planificació la determinació
de la capacitat de regasificació total de gas natural liquat
necessària per proveir el sistema gasista.

Respecte a l’acció administrativa en matèria d’infraes-
tructures i transport, es modifica la Llei 25/1998, de
29 de juliol, de carreteres, amb la disposició que el ter-
mini per resoldre i notificar l’aprovació definitiva de l’ex-
pedient d’informació pública, així com de l’estudi infor-
matiu, és de sis mesos, a comptar des de la publicació
de la declaració d’impacte ambiental en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» o des de l’acabament del període d’informació
pública.

Així mateix es modifica la Llei 8/1972, de 10 de
maig, de construcció, conservació i explotació d’auto-
pistes en règim de concessió, regulant la utilització de
sistemes o mitjans tècnics, mecànics o de reproducció
d’imatge que identifiquin, per acreditar els fets, els vehi-
cles, en les autopistes que tinguin implantat el sistema
de peatge dinàmic o telepeatge.

S’hi introdueixen diverses mesures en matèria de
ports, i es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol,
d’ordenació dels transports terrestres, recollint-hi les nor-
mes per a la revisió periòdica general de les tarifes i
les obligacions comptables en relació amb els serveis
públics regulars interurbans permanents d’ús general de
transport de viatgers per carretera.

Així mateix s’hi recullen diverses mesures referents
a l’ordenació dels serveis postals i d’acció administrativa
en matèria d’habitatge.

Pel que fa referència a l’acció administrativa en matè-
ria de telecomunicacions, es modifiquen diversos pre-
ceptes de la Llei 11/1998, de 24 d’abril, general de
les telecomunicacions.

Es regula el subministrament que han de fer els titu-
lars d’autoritzacions de la informació necessària per com-
provar el compliment de les seves obligacions referents
a facilitar les dades perquè els altres operadors i entitats
habilitades confeccionin les guies telefòniques i prestin
els serveis d’informació. S’estableix que la comercialit-
zació de les guies d’abonats als serveis de telecomu-
nicacions i dels serveis d’informació s’ha de dur a terme
en règim de lliure competència.

A més, es modifica el Reial decret llei 7/2000, de 23
de juny, de mesures urgents en el sector de les tele-
comunicacions, disposant que el trànsit dirigit al rang
de numeració específica d’accés a Internet l’han de lliurar
els operadors dominants del servei telefònic fix dispo-
nible al públic, de forma separada del trànsit de telefonia
vocal, i en els mateixos punts d’interconnexió de veu
existents.

En matèria de ciència i tecnologia s’introdueixen
mesures encaminades al millor funcionament i desen-
volupament de l’activitat dels organismes públics d’in-
vestigació.

Quant a l’acció administrativa en matèria d’aigua i
de medi ambient, es modifiquen diversos preceptes de
la Llei 52/1980, de 16 d’octubre, de regulació del règim
econòmic de l’explotació de l’aqüeducte Tajo-Segura, i
del Reial decret llei 8/1995, de 4 d’agost, pel qual s’a-
dopten mesures urgents de millora de l’aprofitament del
transvasament Tajo-Segura. Així mateix es modifica l’ar-
ticle 132 del text refós de la Llei d’aigües aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, preveient
que les societats que s’hi regulen també puguin tenir
com a objecte l’adquisició d’obres hidràuliques, públi-
ques o privades, per integrar-les en sistemes hidràulics,
i conclou el capítol amb la imposició de l’obligació de
constituir una garantia per afrontar les responsabilitats
en les quals puguin incórrer els titulars d’autoritzacions
per dur a terme activitats d’eliminació de residus.
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Pel que fa a l’acció administrativa en matèria de sani-
tat, es modifiquen diversos preceptes de la Llei 25/1990,
de 20 de desembre, del medicament, i cal destacar-ne
que tenen com a objecte regular la possibilitat que les
oficines de farmàcies i els serveis farmacèutics que no
disposin dels mitjans necessaris puguin excepcionalment
encomanar a una entitat, legalment autoritzada per a
aquesta finalitat per l’Administració sanitària competent,
la realització d’una o diverses fases de l’elaboració o
el control de fórmules magistrals.

VII

Les disposicions addicionals complementen la Llei
recollint diverses previsions que, per raons de tècnica
legislativa, no es consideren susceptibles d’inclusió en
els títols a�udits anteriorment.

TÍTOL I

Normes tributàries

CAPÍTOL I

Impostos directes

SECCIÓ 1a IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Article 1. Modificació de la Llei 40/1998, de 9 de
desembre, de l’impost sobre la renda de les persones
físiques i altres normes tributàries.

Amb efectes des d’1 de gener de l’any 2002, s’in-
trodueixen les modificacions següents en la Llei 40/1998,
de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques i altres normes tributàries.

U. La lletra l) de l’article 7 queda redactada de la
manera següent:

«l) Els premis literaris, artístics o científics relle-
vants, amb les condicions que es determinin regla-
mentàriament, així com els premis ”Príncipe de
Asturias”, en les seves diferents modalitats, ator-
gats per la Fundación Príncipe de Asturias.»

Dos. La lletra p) de l’article 7 queda redactada de
la manera següent:

«p) Els rendiments del treball percebuts per fei-
nes dutes a terme efectivament a l’estranger, amb
els requisits següents:

1r Que els treballs esmentats es duguin a terme
per a una empresa o entitat no resident a Espanya
o un establiment permanent radicat a l’estranger.

2n Que en el territori en què es duguin a terme
els treballs s’apliqui un impost de naturalesa idèn-
tica o anàloga a la d’aquest impost i no es tracti
d’un país o un territori que hagi estat qualificat
reglamentàriament com a paradís fiscal.

L’exempció té un límit màxim de 60.101,21
euros anuals. Aquest import es pot modificar regla-
mentàriament.

Aquesta exempció és incompatible, per als con-
tribuents destinats a l’estranger, amb el règim d’ex-
cessos exclosos de tributació previst a l’arti-
cle 8.A.3.b) del Reglament d’aquest impost, aprovat
pel Reial decret 214/1999, de 5 de febrer, sigui
quin sigui l’import. El contribuent pot optar per apli-
car el règim d’excessos en substitució d’aquesta
exempció.»

Tres. La lletra q) de l’article 7 queda redactada de
la manera següent:

«q) Les indemnitzacions satisfetes per les admi-
nistracions públiques per danys personals com a
conseqüència del funcionament dels serveis públics,
quan estiguin establertes d’acord amb els proce-
diments previstos en el Reial decret 429/1993, de
26 de març, pel qual es regula el Reglament dels
procediments de les administracions públiques en
matèria de responsabilitat patrimonial.»

Quatre. S’afegeix una nova lletra i) a l’apartat 2 de
l’article 14 amb la redacció següent:

«i) Els ajuts inclosos en l’àmbit dels plans esta-
tals per accedir per primera vegada a l’habitatge
en propietat, percebuts pels contribuents mitjan-
çant un pagament únic en concepte d’ajut estatal
directe a l’entrada (AEDE) es poden imputar per
quartes parts en el període impositiu en què s’ob-
tinguin i en els tres següents.»

Cinc. S’addiciona una lletra d) a l’apartat tres de
l’article 31, que queda redactat de la manera següent:

«d) A l’extinció del règim econòmic matrimo-
nial de separació de béns, quan per imposició legal
o resolució judicial es produeixin adjudicacions per
causa diferent de la pensió compensatòria entre
cònjuges.

El cas al qual es refereix aquesta lletra no pot
donar lloc, en cap cas, a les actualitzacions dels
valors dels béns o els drets adjudicats.»

Sis. Es dóna una nova redacció als números 5è i
6è de l’apartat 1 de l’article 46, i s’introdueix un nou
número 7è, que queden redactats de la manera següent:

«5è Els límits d’aquestes reduccions són els
següents:

a) El total de les aportacions anuals màximes
a mutualitats de previsió social i a plans de pensions
fetes pels mutualistes o partícips no poden excedir
els 7.212,15 euros, sense incloure-hi les contribu-
cions empresarials que els promotors de mutua-
litats de previsió social o de plans de pensions d’o-
cupació imputin als mutualistes o partícips.

Això no obstant, en el cas de mutualistes o par-
tícips més grans de cinquanta-dos anys, el límit
anterior s’incrementa en 1.202,02 euros addicio-
nals per cada any d’edat del mutualista o partícip
que passi de cinquanta-dos anys, i es fixen en
22.838,46 euros per a mutualistes o partícips de
seixanta-cinc anys o més.

b) El conjunt de les contribucions empresarials
fetes pels promotors de mutualitats de previsió
social i de plans de pensions d’ocupació a favor
del contribuent, i imputades a aquest, té com a
límit anual màxim les quanties que estableix lletra
a) anterior.

Les aportacions pròpies que l’empresari indivi-
dual faci a mutualitats de previsió social o a plans
de pensions d’ocupació dels quals al seu torn sigui
promotor i partícip o mutualista es consideren inclo-
ses dins d’aquest mateix límit.

c) Els límits que estableixen les lletres a) i b)
anteriors s’apliquen de manera independent i indi-
vidual a cada mutualista o partícip integrat en la
unitat familiar.

6è Amb independència de les reduccions fetes
d’acord amb els límits anteriors, el contribuent el
cònjuge del qual no obtingui rendes per integrar
en la part general de la base imposable o les obtin-
gui en una quantia inferior a 7.212,15 euros anuals,
pot reduir a la base imposable general les apor-
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tacions fetes a plans de pensions i a mutualitats
de previsió social dels quals el cònjuge sigui partícip
o mutualista, amb el límit màxim de 1.803,04 euros
anuals.

7è L’aplicació de les reduccions previstes a els
números 5è i 6è anteriors no pot donar lloc a una
base liquidable general negativa.»

Set. L’apartat 2 de l’article 55 queda redactat de
la manera següent:

«2. Deduccions en activitats econòmiques.

Als contribuents per aquest impost que exer-
ceixin activitats econòmiques els són aplicables els
incentius i els estímuls a la inversió empresarial
que estableix la normativa de l’impost sobre socie-
tats o que s’hi estableixin, exceptuant-ne la deduc-
ció que preveu l’article 36.ter de la Llei 43/1995,
de 27 de desembre, de l’impost sobre societats.

Això no obstant, aquests incentius només són
aplicables als contribuents en règim d’estimació
objectiva quan s’estableixi reglamentàriament
tenint en compte les característiques i les obliga-
cions formals d’aquest règim.»

Vuit. Es dóna una nova redacció al número 1r de
l’apartat 2 de l’article 70 en els termes següents:

«Els límits màxims de reducció en la base impo-
sable previstos en els números 5è i 7è de l’apartat 1
de l’article 46 d’aquesta Llei els ha d’aplicar indi-
vidualment cada partícip o mutualista integrat a
la unitat familiar.»

Nou. S’afegeix un nou apartat 6 a l’article 80 amb
la redacció següent:

«6. El contribuent casat i no separat legalment
que estigui obligat a presentar declaració per
aquest impost i l’autoliquidació del qual resulti per
ingressar pot so�icitar, a l’hora de presentar la
declaració, la suspensió de l’ingrés del deute tri-
butari, sense interessos de demora, en una quantia
igual o inferior a la devolució a què tingui dret el
seu cònjuge per aquest mateix impost.

La so�icitud de suspensió de l’ingrés del deute
tributari que compleixi tots els requisits enumerats
en aquest apartat determina la suspensió provisio-
nal de l’ingrés fins que l’Administració tributària
reconegui el dret a la devolució a favor de l’altre
cònjuge. La resta del deute tributari es pot frac-
cionar d’acord amb el que estableix l’apartat 2 d’a-
quest article.

Els requisits per obtenir la suspensió provisional
són els següents:

a) El cònjuge l’autoliquidació del qual resulti
per retornar ha de renunciar al cobrament de la
devolució fins a l’import del deute la suspensió del
qual hagi estat so�icitada. Així mateix, ha d’accep-
tar que la quantitat a la qual renuncia s’apliqui al
pagament d’aquest deute.

b) El deute la suspensió del qual se so�icita
i la devolució pretesa han de correspondre al mateix
període impositiu.

c) Ambdues autoliquidacions s’han de presen-
tar simultàniament dins del termini que estableixi
el ministre d’Hisenda.

d) Els cònjuges no poden estar acollits al sis-
tema de compte corrent tributari que regula el Reial
decret 1108/1999, de 25 de juny.

e) Els cònjuges han d’estar al corrent en el
pagament de les seves obligacions tributàries en
els termes que preveu l’Ordre de 28 d’abril de

1986, sobre justificació del compliment d’obliga-
cions tributàries.

L’Administració ha de notificar a ambdós còn-
juges, dins del termini que preveu l’apartat 1 de
l’article 85 d’aquesta Llei, l’acord que s’adopti amb
expressió, si s’escau, del deute extingit i de les devo-
lucions o els ingressos addicionals que siguin pro-
cedents.

Quan la suspensió no sigui procedent perquè
no es compleixin els requisits assenyalats anterior-
ment, l’Administració ha de practicar la liquidació
provisional al contribuent que va so�icitar la sus-
pensió per import del deute objecte de la so�icitud
juntament amb l’interès de demora calculat des
de la data de venciment del termini establert per
presentar l’autoliquidació fins a la data de la liqui-
dació.

Els efectes del reconeixement del dret a la devo-
lució respecte al deute la suspensió del qual s’hagi
so�icitat són els següents:

a) Si la devolució reconeguda és igual al deute,
aquest queda extingit, igual que el dret a la devo-
lució.

b) Si la devolució reconeguda és superior al
deute, aquest es declara extingit i l’Administració
retorna la diferència entre ambdós imports d’acord
amb el que preveu l’article 85 d’aquesta Llei.

c) Si la devolució reconeguda és inferior al deu-
te, aquest es declara extingit en la part concurrent,
i l’Administració tributària practica la liquidació pro-
visional al contribuent que va so�icitar la suspensió
per import de la diferència, i igualment li exigeix
l’interès de demora calculat des de la data de ven-
ciment del termini establert per presentar l’auto-
liquidació fins a la data de la liquidació.

Es considera que no hi ha transmissió lucrativa
a efectes fiscals entre els cònjuges pel fet que un
d’ells renunciï a la devolució per aplicar-la al paga-
ment del deute de l’altre.

El procediment a què es refereix aquest apartat
es pot regular reglamentàriament.»

Deu. L’article 83 queda redactat de la manera
següent:

«Article 83. Import dels pagaments a compte.
1. Les retencions i els ingressos a compte

sobre els rendiments del treball derivats de rela-
cions laborals o estatutàries i de pensions i havers
passius s’han de fixar reglamentàriament prenent
com a referència l’import que resultaria d’aplicar
les tarifes a la base de la retenció o l’ingrés a
compte.

Per determinar el percentatge de retenció o
ingrés a compte es poden tenir en consideració
les circumstàncies personals i familiars i, si escau,
les rendes del cònjuge i les reduccions i deduccions,
així com les retribucions variables previsibles, en
els termes que reglamentàriament s’estableixin. A
aquests efectes, es consideren retribucions varia-
bles previsibles, com a mínim, les obtingudes l’any
anterior, llevat que concorrin circumstàncies que
permetin acreditar de manera objectiva un import
inferior.

El percentatge de retenció o ingrés a compte
s’ha d’expressar en números enters, i arrodonir-ho
al número més pròxim.

2. El percentatge de retenció i ingrés a compte
sobre els rendiments del treball que es percebin
per la condició d’administradors i membres dels
consells d’administració, de les juntes que en facin
les funcions, i altres membres d’altres òrgans repre-
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sentatius, és del 35 per 100. Aquest percentatge
de retenció i ingrés a compte es redueix a la meitat
quan es tracta de rendiments obtinguts a Ceuta
o Melilla que tinguin dret a la deducció en la quota
que preveu l’article 55.4 d’aquesta Llei.

3. El percentatge de retenció i ingrés a compte
sobre els rendiments del treball derivats d’impartir
cursos, conferències, co�oquis, seminaris i similars,
o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artís-
tiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret
de fer-ne l’explotació, és del 18 per 100.

Aquest percentatge es redueix a la meitat quan
es tracta de rendiments del treball obtinguts a Ceu-
ta i Melilla que tinguin dret a la deducció en la
quota que preveu l’article 55.4 d’aquesta Llei.

4. El percentatge de retenció i ingrés a compte
sobre els rendiments del capital mobiliari és del
18 per 100.

Aquest percentatge es redueix a la meitat quan
es tracti de rendiments que tinguin dret a la deduc-
ció en la quota prevista a l’article 55.4 d’aquesta
Llei, procedents de societats que operin efectiva-
ment i materialment a Ceuta o Melilla i amb domicili
i objecte social exclusiu en aquestes ciutats.

5. Els percentatges de les retencions i els
ingressos a compte sobre els rendiments derivats
d’activitats econòmiques són:

a) El 18 per 100, en el cas dels rendiments
d’activitats professionals que estableix el Regla-
ment.

Això no obstant, s’aplica el percentatge del 9
per 100 sobre els rendiments d’activitats profes-
sionals que s’estableixin reglamentàriament.

Aquests percentatges es redueixen a la meitat
quan els rendiments tinguin dret a la deducció en
la quota prevista a l’article 55.4 d’aquesta Llei.

b) El 2 per 100, en el cas de rendiments pro-
cedents d’activitats agrícoles o ramaderes, excepte
en el cas de les activitats ramaderes d’engreixament
de porcí i avicultura, en què s’aplica l’1 per 100.

c) El 2 per 100, en el cas de rendiments pro-
cedents d’activitats forestals.

6. El percentatge de pagaments a compte
sobre els guanys patrimonials derivats de les trans-
missions o els reembossaments d’accions i parti-
cipacions d’institucions d’inversió co�ectiva és del
18 per 100.

7. El percentatge de retenció i ingrés a compte
sobre els premis que es lliurin com a conseqüència
de la participació en jocs, concursos, rifes o com-
binacions aleatòries, estiguin o no vinculades a l’o-
ferta, la promoció o la venda de determinats béns,
productes o serveis, és del 18 per 100.

8. El percentatge de retenció i ingrés a compte
sobre els rendiments procedents de l’arrendament
o el subarrendament de béns immobles urbans,
sigui quina sigui la qualificació, és del 15 per 100.

Aquest percentatge es redueix a la meitat quan
l’immoble estigui situat a Ceuta o Melilla en els
termes que preveu l’article 55.4 d’aquesta Llei.

9. El percentatge de retenció i ingrés a compte
sobre els rendiments procedents de la propietat
inte�ectual, industrial, de la prestació d’assistència
tècnica, de l’arrendament de béns mobles, negocis
o mines i del subarrendament sobre els béns ante-
riors, sigui quina sigui la qualificació, és del 18 per
100.

10. El percentatge de retenció i ingrés a comp-
te sobre els rendiments procedents de la cessió
del dret a l’explotació del dret d’imatge, sigui quina

sigui la qualificació, és el 20 per 100. El percentatge
d’ingrés a compte en el cas que preveu l’article
76.9 d’aquesta Llei és del 15 per 100.

11. Els percentatges dels pagaments fraccio-
nats que hagin de practicar els contribuents que
exerceixin activitats econòmiques són els següents:

a) El 20 per 100 quan es tracti d’activitats que
determinin el rendiment net pel règim d’estimació
directa, en qualsevol de les seves modalitats.

b) El 4 per 100 quan es tracti d’activitats que
determinin el rendiment net pel règim d’estimació
objectiva. El percentatge és el 3 per 100 quan es
tracti d’activitats que tinguin només una persona
assalariada, i el 2 per 100 quan no es disposi de
personal assalariat.

c) El 2 per 100 quan es tracti d’activitats agrí-
coles, ramaderes, forestals o pesqueres, sigui quin
sigui el règim de determinació del rendiment net.

Aquests percentatges es redueixen a la meitat
per a les activitats econòmiques que tinguin dret
a la deducció en la quota que preveu l’article 55.4
d’aquesta Llei.»

Onze. Modificació de la quantia a la qual es refereix
la disposició addicional dissetena.

La quantia de 15.025,30 euros a la qual es refereix
la disposició addicional dissetena de la Llei 40/1998,
de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda de les
persones físiques i altres normes tributàries, puja a
22.838,46 euros.

Dotze. S’afegeix una nova lletra e) a l’apartat 1 de
la disposició addicional vint-i-dosena, amb la redacció
següent:

«e) La percepció d’indemnitzacions públiques,
a causa del sacrifici obligatori de la cabanya rama-
dera, en el marc d’actuacions destinades a eradicar
epidèmies o malalties.

Aquesta disposició només afecta els animals
destinats a la reproducció.»

SECCIÓ 2a IMPOST SOBRE SOCIETATS

Article 2. Modificació de la Llei 43/1995, de 27 de
desembre, de l’impost sobre societats.

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn
a partir d’1 de gener de l’any 2002, s’introdueixen les
modificacions següents a la Llei 43/1995, de 27 de
desembre, de l’impost sobre societats:

U. Es fa una nova redacció de l’article 9, que queda
redactat en els termes següents:

«Article 9. Exempcions.
1. Estan totalment exempts de l’impost:
a) L’Estat, les comunitats autònomes i les enti-

tats locals.
b) Els organismes autònoms de l’Estat i les enti-

tats de dret públic de caràcter anàleg de les comu-
nitats autònomes i de les entitats locals.

c) El Banc d’Espanya, els fons de garantia de
dipòsits i els fons de garantia d’inversions.

d) Les entitats públiques encarregades de la
gestió de la Seguretat Social.

e) L’Institut d’Espanya i les reials acadèmies ofi-
cials integrades en l’Institut i les institucions de les
comunitats autònomes amb llengua oficial pròpia
que tinguin finalitats anàlogues a les de la Reial
Acadèmia Espanyola.
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f) Els restants organismes públics esmentats
en les disposicions addicionals novena i dècima,
apartat 1, de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’or-
ganització i funcionament de l’Administració Gene-
ral de l’Estat, així com les entitats de dret públic
de caràcter anàleg de les comunitats autònomes
i de les entitats locals.

2. Estan parcialment exemptes de l’impost, en
els termes que preveu el títol II de la Llei 30/1994,
de 24 de novembre, de fundacions i d’incentius
fiscals a la participació privada en activitats d’in-
terès general, les entitats i les institucions sense
ànim de lucre a les quals sigui aplicable el títol
esmentat.

3. Estan parcialment exempts de l’impost en
els termes que preveu el capítol XV del títol VIII
d’aquesta Llei:

a) Les entitats i les institucions sense ànim de
lucre no incloses en l’apartat anterior.

b) Les unions, les federacions i les confede-
racions de cooperatives.

c) Els co�egis professionals, les associacions
empresarials, les cambres oficials, els sindicats de
treballadors i els partits polítics.

d) Els fons de promoció d’ocupació constituïts
a l’empara de l’article 22 de la Llei 27/1984, de
26 de juliol, sobre reconversió i reindustrialització.

e) Les mútues d’accidents de treball i malalties
professionals de la Seguretat Social que compleixin
els requisits que estableix la seva normativa regu-
ladora.

f) L’entitat de dret públic Ports de l’Estat i les
Autoritats Portuàries.»

Dos. Es fa una nova redacció de l’article 10, que
queda redactat en els termes següents:

«Article 10. Concepte i determinació de la base
imposable.
1. La base imposable la constitueix l’import de

la renda en el període impositiu minorada per la
compensació de bases imposables negatives de
períodes impositius anteriors.

2. La base imposable es determina pel règim
d’estimació directa, pel d’estimació objectiva quan
aquesta Llei en determini l’aplicació i, subsidiària-
ment, pel d’estimació indirecta, de conformitat amb
el que disposa la Llei general tributària.

3. En el règim d’estimació directa, la base impo-
sable es calcula corregint, mitjançant l’aplicació
dels preceptes que estableix aquesta Llei, el resultat
comptable determinat d’acord amb les normes que
preveuen el Codi de comerç, les altres lleis relatives
a la determinació esmentada i les disposicions que
es dictin en desplegament de les dites normes.

4. En el règim d’estimació objectiva la base
imposable es pot determinar totalment o parcial-
ment mitjançant l’aplicació dels signes, els índexs
o els mòduls en els sectors d’activitat que determini
aquesta Llei.»

Tres. Es fa una nova redacció de l’apartat 4 de l’ar-
ticle 11, que queda redactat en els termes següents:

«4. Les dotacions per amortitzar el fons de
comerç són deduïbles amb el límit anual màxim
de la vintena part del seu import, sempre que es
compleixin els requisits següents:

a) Que el fons de comerç s’hagi posat de mani-
fest en virtut d’una adquisició a títol onerós.

b) Que l’entitat adquirent no estigui, respecte
de la persona o l’entitat transmitent, en algun dels
casos que preveu l’article 42 del Codi de comerç.

A aquests efectes, s’entén que els casos de l’arti-
cle 42 del Codi de comerç són els que preveu la
secció 1a del capítol I de les normes per a la for-
mulació dels comptes anuals consolidats, aprova-
des pel Reial decret 1815/1991, de 20 de desem-
bre. El requisit previst a aquesta lletra no s’aplica
respecte del preu d’adquisició del fons de comerç
que hagi pagat la persona o l’entitat transmitent
quan l’ha adquirit de persones o entitats no vin-
culades.

Les dotacions per amortitzar el fons de comerç
que no compleixin els requisits que preveuen les
lletres a) i b) anteriors són deduïbles si es prova
que responen a una depreciació irreversible del
fons.»

Quatre. Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de
l’article 12, que queda redactat en els termes següents:

«2. Les dotacions per cobrir el risc derivat de
les possibles insolvències dels deutors es poden
deduir quan en el moment de la meritació de l’im-
post concorri alguna de les circumstàncies
següents:

a) Que hagi transcorregut el termini de sis
mesos des del venciment de l’obligació.

b) Que el deutor estigui declarat en fallida, con-
curs de creditors, suspensió de pagaments o inclòs
en un procediment de quitament i espera, o situa-
cions anàlogues.

c) Que el deutor estigui processat pel delicte
d’alçament de béns.

d) Que les obligacions hagin estat reclamades
judicialment o siguin objecte d’un litigi judicial o
procediment arbitral de la solució del qual en
depengui el cobrament.

No són deduïbles les dotacions respecte dels
crèdits que seguidament s’esmenten, excepte que
siguin objecte d’un procediment arbitral o judicial
que tracti sobre la seva existència o quantia:

Els deguts o fiançats per entitats de dret públic.
a) Els fiançats per entitats de crèdit o societats

de garantia recíproca.
b) Els garantits mitjançant drets reals, pacte

de reserva de domini i dret de retenció, excepte
en els casos de pèrdua o enviliment de la garantia.

c) Els garantits mitjançant un contracte d’as-
segurança de crèdit o caució.

d) Els que hagin estat objecte de renovació o
pròrroga expressa.

No són deduïbles les dotacions per cobrir el risc
derivat de les possibles insolvències de persones
o entitats vinculades amb el creditor, excepte en
el cas d’insolvència judicialment declarada, ni les
dotacions basades en estimacions globals del risc
d’insolvències de clients i deutors.

S’han d’establir reglamentàriament les normes
relatives a les circumstàncies determinants del risc
derivat de les possibles insolvències dels deutors
de les entitats financeres i les concernents a l’im-
port de les dotacions per cobrir aquest risc.»

Cinc. Amb efectes per a les adquisicions de par-
ticipacions dutes a terme en els períodes impositius que
s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2002, s’inclou un
nou apartat 5 a l’article 12 de la Llei 43/1995, de 27
de desembre, de l’impost sobre societats, que queda
redactat en els termes següents:

«5. Quan s’adquireixin valors representatius de
la participació en fons propis d’entitats no residents
en territori espanyol, les rendes dels quals es puguin
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acollir a l’exempció que estableix l’article 20 bis
d’aquesta Llei, l’import de la diferència entre el preu
d’adquisició de la participació i el seu valor teòric
comptable a la data d’adquisició s’imputa als béns
i els drets de l’entitat no resident en territori espa-
nyol, de conformitat amb els criteris que estableix
el Reial decret 1815/1991, de 20 de desembre,
pel qual s’aproven les normes per a la formulació
de comptes anuals consolidats, i la part de la dife-
rència que no s’hagi imputat és deduïble de la base
imposable, amb el límit anual màxim de la vintena
part del seu import, llevat que s’hagi inclòs en la
base de la deducció de l’article 34 d’aquesta Llei,
sense perjudici del que s’hagi establert amb la nor-
mativa comptable aplicable.

La deducció d’aquesta diferència és compatible,
si s’escau, amb les dotacions a què es refereix l’a-
partat 3 d’aquest article.»

Sis. Es fa una nova redacció de l’apartat 3 de l’ar-
ticle 13, en els termes següents:

«3. Són deduïbles les contribucions dels promo-
tors de plans de pensions que regula la Llei 8/1987,
de 8 de juny, de regulació dels plans i els fons
de pensions. Aquestes contribucions s’imputen a
cada partícip en la part corresponent, llevat de
les fetes a favor de beneficiaris de manera extraor-
dinària per aplicació de l’article 5.3.d) de la
Llei 8/1987.

Igualment són deduïbles les contribucions per
cobrir contingències anàlogues a la dels plans de
pensions, sempre que es compleixin els requisits
següents:

a) Que siguin imputades fiscalment a les per-
sones a qui es vinculen les prestacions.

b) Que es transmeti de manera irrevocable el
dret a la percepció de les prestacions futures.

c) Que es transmetin la titularitat i la gestió
dels recursos en què consisteixin les contribucions
esmentades.»

Set. Es fa una nova redacció de l’apartat 3 de l’ar-
ticle 20, que queda redactat en els termes següents:

«3. Els subjectes passius poden sotmetre a
l’Administració tributària, en els termes de l’article
16.6 d’aquesta Llei, una proposta per aplicar un
coeficient diferent del que estableix l’apartat 1. La
proposta s’ha de basar en l’endeutament que el
subjecte passiu hagués pogut obtenir en condicions
normals de mercat de persones o entitats no vin-
culades.

El que preveu aquest apartat no és aplicable a
les operacions dutes a terme amb o per persones
o entitats residents en països o territoris qualificats
reglamentàriament com a paradisos fiscals.»

Vuit. L’article 23 queda redactat tal com segueix:

«Article 23. Compensació de bases imposables
negatives.

1. Les bases imposables negatives que hagin
estat objecte de liquidació o autoliquidació es
poden compensar amb les rendes positives dels
períodes impositius que concloguin en els quinze
anys immediats i successius.

2. La base imposable negativa susceptible de
compensació es redueix en l’import de la diferència
positiva entre el valor de les aportacions dels socis,
fetes per qualsevol títol, corresponent a la parti-
cipació adquirida i el seu valor d’adquisició, quan
concorrin les circumstàncies següents:

a) La majoria del capital social o dels drets a
participar dels resultats de l’entitat que hagi adquirit
una persona o entitat o un conjunt de persones
o entitats vinculades, posteriorment a la conclusió
del període impositiu al qual correspon la base
imposable negativa.

b) Les persones o les entitats a les quals es
refereix la lletra anterior hagin tingut una partici-
pació inferior al 25 per 100 en el moment de la
conclusió del període impositiu al qual correspon
la base imposable negativa.

c) L’entitat no hagués realitzat explotacions
econòmiques dins dels sis mesos anteriors a l’ad-
quisició de la participació que confereix la majoria
del capital social.

3. Les entitats de nova creació poden compu-
tar el termini de compensació a què es refereix
l’apartat 1 a partir del primer període impositiu la
renda del qual sigui positiva.

4. El que disposa l’apartat anterior és aplicable
a les bases imposables negatives derivades de l’ex-
plotació de noves autopistes, túnels i vies de peatge
realitzades per les societats concessionàries d’a-
questes activitats.

5. El subjecte passiu ha d’acreditar la proce-
dència i la quantia de les bases imposables nega-
tives la compensació de les quals pretengui, mit-
jançant l’exhibició de la liquidació o autoliquidació,
la comptabilitat i els suports documentals oportuns,
sigui quin sigui l’exercici en el qual es van originar.»

Nou. Es fa una nova redacció de les lletres a’) i b’)
de la lletra e) de l’apartat 4 de l’article 28, que queden
redactades en els termes següents:

«a’) El subjecte passiu provi que un import equi-
valent a la depreciació del valor de la participació
s’ha integrat en la base imposable de l’impost sobre
societats tributant a algun dels tipus de gravamen
previstos en els apartats 1, 2 i 7 de l’article 26
o en l’article 127 bis d’aquesta Llei, en concepte
de renda obtinguda per les successives entitats pro-
pietàries de la participació amb motiu de transme-
tre-la, i que aquesta renda no hagi tingut dret a
la deducció per doble imposició interna de plus-
vàlues.

En el cas que preveu aquesta lletra a’), quan
les anteriors entitats propietàries de la participació
hagin aplicat a les rendes que hagin obtingut amb
motiu de transmetre-la la deducció per reinversió
de beneficis extraordinaris, la deducció és del 18
per 100 de l’import del dividend o de la participació
en beneficis.

La deducció es du a terme parcialment quan
la prova a què es refereix aquesta lletra tingui caràc-
ter parcial.

b’) El subjecte passiu provi que un import equi-
valent a la depreciació del valor de la participació
s’ha integrat en la base imposable de l’impost sobre
la renda de les persones físiques, en concepte de
renda obtinguda per les successives persones físi-
ques propietàries de la participació amb motiu de
transmetre-la. La deducció es practica parcialment
quan la prova a què es refereix aquesta lletra tingui
caràcter parcial.

En el cas que preveu aquesta lletra b’) la deduc-
ció no pot excedir l’import resultant d’aplicar al divi-
dend o a la participació en beneficis el tipus de
gravamen que en l’impost sobre la renda de les
persones físiques correspon als guanys de capital
integrats en la part especial de la base imposable.»
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Deu. Es fa una nova redacció de l’article 33, que
queda redactat en els termes següents:

«Article 33. Deducció per activitats d’investigació
i desenvolupament i innovació tecnològica.
1. Deducció per activitats d’investigació i

desenvolupament.
La realització d’activitats d’investigació i desen-

volupament dóna dret a fer una deducció de la
quota íntegra, en les condicions que estableix
aquest apartat.

a) Concepte d’investigació i desenvolupament.
Es considera investigació la indagació original

i planificada que persegueixi descobrir coneixe-
ments nous i una comprensió superior en l’àmbit
científic o tecnològic, i desenvolupament l’aplicació
dels resultats de la investigació o de qualsevol altre
tipus de coneixement científic per fabricar nous
materials o productes o per dissenyar nous pro-
cessos o sistemes de producció, així com per a
la millora tecnològica substancial de materials, pro-
ductes, processos o sistemes preexistents.

També es considera activitat d’investigació i
desenvolupament 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 no es puguin convertir
o utilitzar per a aplicacions industrials o per explo-
tar-los comercialment.

Així mateix es considera activitat d’investigació
i desenvolupament el disseny i l’elaboració del mos-
trari per al llançament de nous productes, així com
la concepció de programari avançat, sempre que
suposi un progrés científic o tecnològic significatiu
mitjançant el desenvolupament de teoremes i algo-
ritmes nous o mitjançant la creació de sistemes
operatius i llenguatges nous. No s’hi inclouen les
activitats habituals o rutinàries relacionades amb
el programari.

b) Base de la deducció.
La base de la deducció la constitueixen l’import

de les despeses d’investigació i desenvolupament
i, si s’escau, les inversions en elements d’immo-
bilitzat material i immaterial exclosos els immobles
i els terrenys.

Es consideren despeses d’investigació i desen-
volupament les realitzades pel subjecte passiu,
incloses les amortitzacions dels béns afectes a les
activitats esmentades, quan estiguin directament
relacionades amb les activitats i s’apliquin efecti-
vament a dur-les a terme, i han de constar espe-
cíficament individualitzades per projectes.

La base de la deducció es minora en el 65 per
100 de les subvencions rebudes per fomentar les
activitats esmentades i imputables com a ingrés
en el període impositiu.

Les despeses d’investigació i desenvolupament
corresponents a activitats dutes a terme a l’exterior
també poden ser objecte de la deducció sempre
que l’activitat d’investigació i desenvolupament
principal s’efectuï a Espanya i no ultrapassin el 25
per 100 de l’import total invertit.

Igualment tenen la consideració de despeses
d’investigació i desenvolupament les quantitats
pagades per dur a terme les activitats esmentades
a Espanya, per encàrrec del subjecte passiu, indi-
vidualment o en co�aboració amb altres entitats.

Les inversions es consideren realitzades quan
els elements patrimonials siguin posats en condi-
cions de funcionament.

c) Percentatges de deducció.

1r El 30 per 100 de les despeses efectuades
en el període impositiu per aquest concepte.

En el cas que les despeses efectuades en la rea-
lització d’activitats d’investigació i desenvolupa-
ment en el període impositiu siguin més grans que
la mitjana de les fetes en els dos anys anteriors,
s’aplica el percentatge que estableix el paràgraf
anterior fins a la mitjana esmentada, i el 50 per
100 sobre l’excés respecte d’aquesta.

A més de la deducció que sigui procedent de
conformitat amb el que disposen els paràgrafs ante-
riors es fa una deducció addicional del 10 per 100
de l’import de les despeses següents del període:

a’) Les despeses de personal de l’entitat corres-
ponents a investigadors qualificats adscrits en
exclusiva a activitats d’investigació i desenvolupa-
ment.

b’) Les despeses corresponents a projectes
d’investigació i desenvolupament contractats amb
universitats, organismes públics d’investigació o
centres d’innovació i tecnologia, reconeguts i regis-
trats com a tals segons el Reial decret 2609/1996,
de 20 de desembre, pel qual es regulen els centres
d’innovació i tecnologia.

2n El 10 per 100 de les inversions en elements
d’immobilitzat material i immaterial, exclosos els
immobles i els terrenys, sempre que siguin afectes
exclusivament a les activitats d’investigació i desen-
volupament.

La deducció que estableix el paràgraf anterior
és compatible amb la que preveu l’article 36.ter
d’aquesta Llei i incompatible per a les mateixes
inversions amb les restants deduccions que pre-
veuen els altres articles d’aquest capítol.

Els elements en els quals es materialitzi la inver-
sió han de romandre en el patrimoni del subjecte
passiu, llevat pèrdues justificades, fins que com-
pleixin la seva finalitat específica en les activitats
d’investigació i desenvolupament, excepte que la
seva vida útil d’acord amb el mètode d’amortització
que s’apliqui, admès en la lletra a) de l’apartat 1
de l’article 11, sigui inferior.

2. Deducció per activitats d’innovació tecnolò-
gica.

La realització d’activitats d’innovació tecnològica
dóna dret a dur a terme una deducció de la quota
íntegra en les condicions que estableix aquest
apartat.

a) Concepte d’innovació tecnològica.

Es considera innovació tecnològica l’activitat el
resultat de la qual sigui un avenç tecnològic en
l’obtenció de nous productes o processos de pro-
ducció o millores substancials dels que ja exis-
teixen. Es consideren nous els productes o els pro-
cessos les característiques o les aplicacions dels
quals, des del punt de vista tecnològic, difereixin
substancialment de les existents anteriorment.

Aquesta activitat inclou materialitzar els nous
productes o processos en un pla, esquema o dis-
seny, així com crear un primer prototip no comer-
cialitzable i els projectes de demostració inicial o
projectes pilot, sempre que aquests no es puguin
convertir o fer servir per a aplicacions industrials
o per explotar-los comercialment.

També s’hi inclouen les activitats de diagnòstic
tecnològic tendents a identificar, definir i orientar
solucions tecnològiques avançades dutes a terme
per les entitats a què es refereix el punt 1r següent,
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amb independència dels resultats en els quals cul-
minin.

b) Base de la deducció.
La base de la deducció la constitueix l’import

de les despeses del període en activitats d’inno-
vació tecnològica que corresponguin als conceptes
següents:

1r Projectes la realització dels quals s’encarre-
gui a universitats, organismes públics d’investigació
o centres d’innovació i tecnologia, reconeguts i
registrats com a tals segons el Reial decret
2609/1996, de 20 de desembre, esmentat.

2n Disseny industrial i enginyeria de processos
de producció, que inclouen la concepció i l’elabo-
ració dels plans, els dibuixos i els suports destinats
a definir els elements descriptius, les especifica-
cions tècniques i les característiques de funciona-
ment necessaris per fabricar, provar, insta�ar i uti-
litzar un producte.

3r Adquisició de tecnologia avançada en forma
de patents, llicències, coneixements i dissenys. No
donen dret a la deducció les quantitats satisfetes
a persones o entitats vinculades al subjecte passiu.
La base corresponent a aquest concepte no pot
superar la quantia de 500.000 euros.

4t Obtenció del certificat de compliment de les
normes d’assegurament de la qualitat de la sèrie
ISO 9000, GMP o similars, sense incloure les des-
peses corresponents a la implantació de les normes.

Es consideren despeses d’innovació tecnològica
les dutes a terme pel subjecte passiu quan estiguin
directament relacionades amb les activitats esmen-
tades i s’apliquin efectivament a dur-les a terme,
i consten específicament individualitzades per pro-
jectes.

Les despeses d’innovació tecnològica correspo-
nents a activitats dutes a terme a l’exterior també
poden ser objecte de la deducció sempre que l’ac-
tivitat d’innovació tecnològica principal s’efectuï a
Espanya i no ultrapassin el 25 per 100 de l’import
total invertit.

Igualment tenen la consideració de despeses
d’innovació tecnològica les quantitats pagades per
dur a terme aquestes activitats a Espanya, per
encàrrec del subjecte passiu, individualment o en
co�aboració amb altres entitats.

Per determinar la base de la deducció l’import
de les despeses d’innovació tecnològica es minora
en el 65 per 100 de les subvencions rebudes per
fomentar aquestes activitats i imputables com a
ingrés en el període impositiu.

c) Percentatges de deducció.
Els percentatges de deducció aplicables a la base

de deducció que estableix l’apartat b) són del 15
per 100 per als conceptes previstos en el punt 1
i del 10 per 100 per als previstos en els punts
restants.

3. Exclusions.
No es consideren activitats d’investigació i

desenvolupament ni d’innovació tecnològica les
consistents en:

a) Les activitats que no impliquin una novetat
científica o tecnològica significativa. En particular,
els esforços rutinaris per millorar la qualitat de pro-
ductes o processos, l’adaptació d’un producte o
procés de producció existent als requisits específics
imposats per un client, els canvis periòdics o de
temporada, així com les modificacions estètiques
o menors de productes existents per diferenciar-los
d’altres similars.

b) Les activitats de producció industrial i pro-
visió de serveis o de distribució de béns i serveis.
En particular, la planificació de l’activitat productiva:
la preparació i l’inici de la producció, incloent-hi
el reglatge d’eines i les altres activitats diferents
de les que descriu la lletra b) de l’apartat anterior;
la incorporació o la modificació d’insta�acions,
màquines, equips i sistemes per a la producció que
no estiguin afectats a activitats qualificades com
a d’investigació i desenvolupament o d’innovació;
la solució de problemes tècnics de processos pro-
ductius interromputs; el control de qualitat i la nor-
malització de productes i processos; la prospecció
en matèria de ciències socials i els estudis de mer-
cat; l’establiment de xarxes o insta�acions per a
la comercialització; l’ensinistrament i la formació
del personal relacionada amb les activitats esmen-
tades.

c) L’exploració, el sondeig, o la prospecció de
minerals i hidrocarburs.

4. Interpretació i aplicació de les deduccions.
El subjecte passiu pot presentar consultes sobre

la interpretació i l’aplicació d’aquesta deducció, la
contestació de la qual té caràcter vinculant per a
l’Administració tributària, en els termes que preveu
l’article 107 de la Llei 230/1963, de 28 de desem-
bre, general tributària.

Igualment, a efectes d’aplicar aquesta deducció,
el subjecte passiu pot so�icitar a l’Administració
tributària l’adopció d’acords previs de valoració de
les despeses corresponents a projectes d’investi-
gació i desenvolupament o d’innovació tecnològica,
de conformitat amb el que preveu l’article 9 de
la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de drets i garanties
dels contribuents.

5. Desplegament reglamentari.
Es poden concretar reglamentàriament els casos

de fet que determinen l’aplicació de les deduccions
previstes a aquest precepte, així com el procedi-
ment d’adopció d’acords de valoració a què es refe-
reix l’apartat anterior.

Es consideren despeses d’investigació i desen-
volupament les que dugui a terme el subjecte pas-
siu, incloses les amortitzacions dels béns afectes
a les activitats esmentades quan estiguin directa-
ment relacionades amb aquestes activitats i s’a-
pliquin efectivament a dur-les a terme, i consten
específicament individualitzades per projectes.»

Onze. Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de
l’article 35, que queda redactat en els termes següents:

«2. Les inversions en produccions espanyoles
de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audio-
visuals de ficció, animació o documental, que per-
metin confeccionar un suport físic previ a la seva
producció industrial seriada donen dret al productor
a una deducció del 20 per 100. La base de la deduc-
ció la constitueix el cost de la producció minorat
en la part finançada pel coproductor financer.

El coproductor financer que participi en una pro-
ducció espanyola de llargmetratge cinematogràfic
té dret a una deducció del 5 per 100 de la inversió
que financi, amb el límit del 5 per 100 de la renda
del període derivada d’aquestes inversions.

Als efectes d’aquesta deducció, es considera
coproductor financer l’entitat que participi en la pro-
ducció de les pe�ícules indicades en el paràgraf
anterior exclusivament mitjançant l’aportació de
recursos financers en una quantia que no sigui infe-
rior al 10 per 100 ni superior al 25 per 100 del
cost total de la producció, a canvi del dret a par-
ticipar en els ingressos derivats d’explotar-les. El
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contracte de coproducció, on han de constar les
circumstàncies indicades, es presenta davant del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Les deduccions a les quals es refereix aquest
apartat es duen a terme a partir del període impo-
sitiu en què finalitzi la producció de l’obra. Les quan-
titats no deduïdes en aquest període es poden apli-
car a les liquidacions dels períodes impositius suc-
cessius, en les condicions previstes a l’apartat 1
de l’article 37 d’aquesta Llei. En aquest cas, el límit
del 5 per 100 a què es refereix aquest apartat
es calcula sobre la renda derivada de la coproducció
que s’obtingui en el període en què s’apliqui la
deducció.

Es poden establir reglamentàriament les condi-
cions i els procediments per dur a terme aquesta
deducció.»

Dotze. L’apartat 4 de l’article 35 queda redactat de
la manera següent:

«4. Les inversions fetes en béns de l’actiu mate-
rial destinades a protegir el medi ambient consis-
tents en insta�acions que evitin la contaminació
atmosfèrica procedent d’insta�acions industrials,
contra la contaminació d’aigües superficials, sub-
terrànies i marines per a la reducció, la recuperació
o el tractament de residus industrials per complir
o, si s’escau, millorar la normativa vigent en els
àmbits d’actuació esmentats, donen dret a fer una
deducció en la quota íntegra del 10 per 100 de
les inversions que estiguin incloses en programes,
convenis o acords amb l’Administració competent
en matèria mediambiental, la qual ha d’expedir la
certificació de la convalidació de la inversió.

La deducció que preveu el paràgraf anterior tam-
bé s’aplica en el cas d’adquisició de nous vehicles
industrials o comercials de transport per carretera,
només per a la part de la inversió que es determini
reglamentàriament que contribueix de manera
efectiva a reduir la contaminació atmosfèrica.

Així mateix les entitats que compleixin els requi-
sits que estableix l’article 122 d’aquesta Llei tenen
dret a una deducció de la quota íntegra del 10
per 100 de l’import de les inversions fetes en béns
d’actiu material nous destinades a aprofitar fonts
d’energies renovables consistents en insta�acions
i equips amb qualsevol de les finalitats definides
a continuació:

a) Aprofitament de l’energia provinent del sol
per transformar-la en calor o electricitat.

b) Aprofitament, com a combustible, de residus
sòlids urbans o de biomassa procedent de residus
d’indústries agrícoles i forestals, de residus agrí-
coles i forestals i de cultius energètics per trans-
formar-los en calor o electricitat.

c) Tractament de residus biodegradables pro-
cedents d’explotacions ramaderes, d’estacions
depuradores d’aigües residuals, d’efluents indus-
trials o de residus sòlids urbans per transformar-los
en biogàs.

d) Tractament de productes agrícoles, forestals
o olis usats per transformar-los en biocarburants
(bioetanol o biodièsel).»

Tretze. S’inclou un nou article 36 ter, que queda
redactat en els termes següents:

«Article 36 ter. Deducció per reinversió de bene-
ficis extraordinaris.
1. Deducció en la quota íntegra.
Es dedueix de la quota íntegra el 17 per 100

de l’import de les rendes positives obtingudes en

la transmissió onerosa dels elements patrimonials
detallats en l’apartat següent, i integrades a la base
imposable sotmesa al tipus general de gravamen
o a l’escala prevista a l’article 127 bis d’aquesta
Llei, amb la condició de reinversió, en els termes
i amb els requisits d’aquest article.

Aquesta deducció, és del 7 per 100, del 2 per
100 o del 22 per 100 quan la base imposable
tributi als tipus del 25 per 100, del 20 per 100
o del 40 per 100, respectivament.

Es considera que es compleix la condició de rein-
versió si l’import obtingut en la transmissió onerosa
es reinverteix en els elements patrimonials a què
es refereix l’apartat 3 d’aquest article i la renda
procedeix dels elements patrimonials enumerats en
l’apartat 2 d’aquest article.

A aquesta deducció, no s’hi aplica el límit a què
es refereix l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’arti-
cle 37 d’aquesta Llei. A efectes del càlcul d’aquest
límit aquesta deducció no es computa.

2. Elements patrimonials transmesos.

Els elements patrimonials transmesos, suscep-
tibles de generar rendes que constitueixin la base
de la deducció prevista a aquest article, són els
següents:

a) Els pertanyents a l’immobilitzat material i
immaterial, que s’hagin posseït un any abans de
la transmissió, com a mínim.

b) Valors representatius de la participació en
el capital o en fons propis de tota classe d’entitats
que atorguin una participació no inferior al 5 per
100 sobre el capital social d’aquestes, i que s’hagin
posseït amb un any d’antelació a la data de trans-
missió, com a mínim.

No es consideren compresos en aquesta lletra
els valors que no atorguin una participació en el
capital social.

Als efectes de calcular el temps de possessió,
es considera que els valors transmesos han estat
els més antics. El còmput de la participació trans-
mesa s’ha de referir al període impositiu.

3. Elements patrimonials objecte de la reinversió.

Els elements patrimonials en els quals s’ha de
reinvertir l’import obtingut en la transmissió que
genera la renda objecte de la deducció són els
següents:

a) Els pertanyents a l’immobilitzat material o
immaterial afectes a activitats econòmiques.

b) Els valors representatius de la participació
en el capital o en fons propis de tota classe d’en-
titats que atorguin una participació no inferior al
5 per 100 sobre el capital social d’aquests.

No es consideren compresos en aquesta lletra
els valors que no atorguin una participació en el
capital social i els representatius de la participació
en el capital social o en els fons propis d’entitats
residents en països o territoris qualificats reglamen-
tàriament com a paradís fiscal.

4. Termini per fer la reinversió.

a) La reinversió s’ha de fer dins del termini com-
près entre l’any anterior a la data de la posada
a disposició de l’element patrimonial transmès i els
tres anys posteriors, o, excepcionalment, d’acord
amb un pla especial de reinversió aprovat per l’Ad-
ministració tributària a proposta del subjecte pas-
siu. Quan s’hagin realitzat dues transmissions o més
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en el període impositiu de valors representatius de
la participació en el capital o en els fons propis
de tota classe d’entitats, el termini es computa des
de l’acabament del període impositiu.

La reinversió es considera feta en la data en
què es posin a disposició els elements patrimonials
en què es materialitzi.

b) Si es tracta d’elements patrimonials que
siguin objecte dels contractes d’arrendament finan-
cer als quals es refereix l’apartat 1 de la disposició
addicional setena de la Llei 26/1988, de 29 de
juliol, sobre disciplina i intervenció de les entitats
de crèdit, es considera feta la reinversió en la data
de subscripció del contracte, pel mateix import que
el del valor de comptat de l’element patrimonial.
Els efectes de la reinversió estan condicionats, amb
caràcter resolutori, a l’exercici de l’opció de compra.

c) La deducció es du a terme en la quota ínte-
gra corresponent al període impositiu en què es
faci la reinversió. Quan la reinversió s’hagi fet abans
de la transmissió, la deducció es du a terme en
la quota íntegra corresponent al període impositiu
en què es faci la transmissió esmentada.

5. Base de la deducció.

La base de la deducció la constitueix l’import
de la renda obtinguda en la transmissió dels ele-
ments patrimonials a què es refereix l’apartat 2
d’aquest article, que s’hagi integrat en la base impo-
sable. Només als efectes del càlcul d’aquesta base
de deducció, el valor de transmissió no pot superar
el valor de mercat.

No formen part de la renda obtinguda en la trans-
missió l’import de les provisions relatives als ele-
ments patrimonials o els valors, quan les dotacions
a aquestes hagin estat deduïbles fiscalment, ni les
quantitats aplicades a la llibertat d’amortització, o
a la recuperació del cost del bé deduïble fiscalment
segons el que preveu l’article 128 d’aquesta Llei,
que s’hagin d’integrar en la base imposable amb
motiu de la transmissió dels elements patrimonials
que es van acollir als règims esmentats.

No s’inclou en la base de la deducció la part
de la renda obtinguda en la transmissió que hagi
generat el dret a practicar la deducció per doble
imposició.

La inclusió en la base de deducció de l’import
de la renda obtinguda en la transmissió dels ele-
ments patrimonials l’adquisició o la utilització pos-
terior dels quals generi despeses deduïbles, sigui
quin sigui l’exercici en què aquests es meritin, és
incompatible amb la deducció d’aquestes despe-
ses. El subjecte passiu pot optar entre acollir-se
a la deducció per reinversió i la deducció de les
despeses esmentades. En aquest cas, la pèrdua del
dret d’aquesta deducció es regularitza de la manera
establerta en l’article 143.3 d’aquesta Llei.

Si es tracta d’elements patrimonials als quals
fa referència la lletra a) de l’apartat 2 d’aquest arti-
cle, la renda obtinguda es corregeix, si s’escau, en
l’import de la depreciació monetària d’acord amb
el que preveu l’apartat 11 de l’article 15 d’aquesta
Llei.

La reinversió d’una quantitat inferior a l’import
obtingut en la transmissió dóna dret a la deducció
establerta en aquest article, i la base de la deducció
és la part de la renda que correspongui propor-
cionalment a la quantitat reinvertida.

6. Manteniment de la inversió.

a) Els elements patrimonials objecte de la rein-
versió han de romandre en el patrimoni del subjecte

passiu, llevat pèrdua justificada, fins que es com-
pleixi el termini de cinc anys, o de tres anys si
es tracta de béns mobles, excepte si la seva vida
útil és inferior, conforme al mètode d’amortització
dels admesos en l’article 11 d’aquesta Llei que
s’apliqui.

b) La transmissió dels elements patrimonials
objecte de la reinversió abans de l’acabament del
termini esmentat en l’apartat anterior determina la
pèrdua de la deducció, excepte si l’import obtingut
o el valor net comptable, si fos menor, és objecte
de reinversió en els termes que estableix aquest
capítol. En aquest cas, la pèrdua del dret d’aquesta
deducció es regularitza de la manera que estableix
l’article 143.3 d’aquesta Llei.

7. Plans especials de reinversió.

Quan es provi que, per les seves característiques
tècniques, la inversió s’ha de fer necessàriament
en un termini superior al que preveu l’apartat 4
d’aquest article, els subjectes passius poden pre-
sentar plans especials de reinversió. S’estableix
reglamentàriament el procediment per presentar
els plans especials de reinversió i aprovar-los.

8. Requisits formals.

Els subjectes passius han de fer constar en la
memòria dels comptes anuals l’import de la renda
acollida a la deducció prevista a aquest article i
la data de la reinversió. Aquesta menció s’ha de
fer mentre no es compleixi el termini de mante-
niment a què es refereix l’apartat 6 d’aquest article.»

Catorze. S’afegeix un nou article 36 quater en els
termes següents:

«36 quater. Deducció per contribucions empre-
sarials a plans de pensions d’ocupació o a mutua-
litats de previsió social que actuïn com a instrument
de previsió social empresarial.

El subjecte passiu pot fer una deducció en la
quota íntegra del 10 per 100 de les contribucions
empresarials imputades a favor dels treballadors
amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000
euros, sempre que les contribucions es facin a plans
de pensions d’ocupació o a mutualitats de previsió
social que actuïn com a instrument de previsió
social de què el subjecte passiu sigui promotor.

Quan es tracti de treballadors amb retribucions
brutes anuals iguals o superiors a 27.000 euros,
la deducció s’aplica sobre la part proporcional de
les contribucions empresarials que corresponguin
a l’import ressenyat en el paràgraf anterior.

Aquesta deducció no es pot aplicar respecte de
les contribucions fetes a l’empara del règim tran-
sitori establert en les disposicions transitòries cator-
zena, quinzena i setzena de la Llei 30/1995, de
8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les asse-
gurances privades. Així mateix, no és aplicable en
el cas de compromisos específics assumits amb
els treballadors com a conseqüència d’un expedient
de regulació d’ocupació.»

Quinze. Es modifica el segon paràgraf de l’apartat
u de l’article 37, que queda redactat en els termes
següents:

«Les quantitats corresponents al període impo-
sitiu no deduïdes es poden aplicar en les liquida-
cions dels períodes impositius que concloguin en
els deu anys immediats i successius. Això no obs-
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tant, les quantitats corresponents a les deduccions
previstes als articles 33 i 33 bis d’aquesta Llei es
poden aplicar en les liquidacions dels períodes
impositius que concloguin en els quinze anys imme-
diats i successius.»

Setze. L’article 66 queda redactat de la manera
següent:

«Article 66. Agrupació d’interès econòmic espa-
nyola.
Les agrupacions d’interès econòmic que regula

la Llei 12/1991, de 29 d’abril, d’agrupacions d’in-
terès econòmic, tributen en règim de transparència
fiscal amb les excepcions següents:

a) Les entitats esmentades no tributen per l’im-
post sobre societats per la part de base imposable
corresponent als socis residents en territori espa-
nyol, que han d’imputar als socis esmentats.

b) No s’apliquen limitacions respecte de la
imputació de bases imposables negatives.

L’aplicació del que disposa l’apartat 11 de l’ar-
ticle 128 d’aquesta Llei exigeix que els actius que
hi figuren siguin arrendats a tercers no vinculats
amb l’agrupació d’interès econòmic que l’afectin
a la seva activitat, i que els socis d’aquesta man-
tinguin la participació fins a l’acabament del període
impositiu en què conclogui l’arrendament esmentat.

Aquest règim fiscal no és aplicable als períodes
impositius en els quals es duguin a terme activitats
diferents de les adequades al seu objecte o pos-
seeixin, directament o indirectament, participacions
en societats que en siguin membres, o dirigeixin
o controlin, directament o indirectament, les acti-
vitats dels seus socis o de tercers.»

Disset. Es modifica la denominació del capítol VII
del títol VIII, que queda redactat en els termes següents:
«Capítol VII. Règim de consolidació fiscal.»

Divuit. Es modifica l’article 78, que queda redactat
en els termes següents:

«Article 78. Definició.
1. Els grups fiscals poden optar pel règim tri-

butari previst a aquest capítol. En aquest cas les
entitats que s’hi integren no tributen en règim indi-
vidual.

2. S’entén per règim individual de tributació el
que correspondria a cada entitat en cas de no ser
aplicable el règim de consolidació fiscal.»

Dinou. Es modifica l’article 79, que queda redactat
en els termes següents:

«Article 79. Subjecte passiu.
1. El grup fiscal té la consideració de subjecte

passiu.
2. La societat dominant té la representació del

grup fiscal i està subjecta al compliment de les
obligacions tributàries materials i formals que deri-
vin del règim de consolidació fiscal.

3. La societat dominant i les societats depen-
dents també estan subjectes a les obligacions tri-
butàries que deriven del règim de tributació indi-
vidual, exceptuant-ne el pagament del deute tribu-
tari.

4. Les actuacions administratives de compro-
vació o investigació fetes davant la societat domi-
nant o davant qualsevol entitat del grup fiscal, amb
el coneixement formal de la societat dominant,
interrompen el termini de prescripció de l’impost
sobre societats que afecta el grup fiscal esmentat.»

Vint. Es modifica l’article 80, que queda redactat
en els termes següents:

«Article 80. Responsabilitats tributàries derivades
de l’aplicació del règim de consolidació fiscal.

Les societats del grup fiscal responen solidària-
ment del pagament del deute tributari, excloses
les sancions.»

Vint-i-u. Es modifica l’article 81, que queda redactat
en els termes següents:

«Article 81. Definició del grup fiscal. Societat
dominant. Societats dependents.

1. S’entén per grup fiscal el conjunt de socie-
tats anònimes, limitades i comanditàries per
accions residents en territori espanyol, format per
una societat dominant i totes les societats depen-
dents de la dominant.

2. S’entén per societat dominant la que com-
pleixi els requisits següents:

a) Tenir alguna de les formes jurídiques que
estableix l’apartat anterior o, si no, tenir personalitat
jurídica i estar subjecta i no exempta a l’impost
sobre societats. Els establiments permanents d’en-
titats no residents situats en territori espanyol es
poden considerar societats dominants respecte de
les societats les participacions de les quals en siguin
afectes.

b) Que tingui una participació, directa o indi-
recta del 75 per 100 del capital social d’altra o
altres societats, com a mínim, el primer dia del
període impositiu en el qual sigui aplicable aquest
règim de tributació.

c) Que la participació esmentada es mantingui
durant tot el període impositiu.

El requisit de manteniment de la participació
durant tot el període impositiu no és exigible en
el cas de dissolució de l’entitat participada.

d) Que no sigui dependent de cap altra de resi-
dent en territori espanyol, que compleixi els requi-
sits per ser considerada dominant.

e) Que no estigui sotmesa al règim de trans-
parència fiscal.

3. S’entén per societat dependent aquella
sobre la qual la societat dominant tingui una par-
ticipació que compleixi els requisits que contenen
les lletres b) i c) de l’apartat anterior.

4. No poden formar part dels grups fiscals les
entitats en les quals concorri alguna de les circums-
tàncies següents:

a) Que estiguin exemptes d’aquest impost.
b) Que al tancament del període impositiu esti-

guin en situació de suspensió de pagaments o falli-
da, o incloses en la situació patrimonial prevista
al número 4t de l’apartat 1 de l’article 260 del
text refós de la Llei de societats anònimes, encara
que no tinguin la forma de societats anònimes, lle-
vat que aquesta última situació s’hagi superat
abans que conclogui l’exercici en què s’aproven
els comptes anuals.

c) Les societats dependents que en l’impost
sobre societats estiguin subjectes a un tipus de
gravamen diferent al de la societat dominant.

d) Les societats dependents la participació de
les quals s’assoleixi a través d’una altra societat
que no compleixi els requisits establerts per formar
part del grup fiscal.

5. El grup fiscal s’extingeix quan la societat
dominant perd el caràcter esmentat.»
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Vint-i-dos. Es modifica l’article 82, que queda redac-
tat en els termes següents:

«Article 82. Inclusió o exclusió de societats en
el grup fiscal.
1. Les societats sobre les quals s’adquireixi una

participació com la definida en l’apartat 2.b) de
l’article anterior s’integren obligatòriament en el
grup fiscal amb efecte del període impositiu
següent. En el cas de societats de nova creació
la integració es produeix des del moment de cons-
titució, sempre que es compleixin els requisits res-
tants necessaris per formar part del grup fiscal.

2. Les societats dependents que perdin aques-
ta condició queden excloses del grup fiscal amb
efecte del propi període impositiu en què es pro-
dueixi la circumstància.»

Vint-i-tres. Es modifica l’article 83, que queda redac-
tat en els termes següents:

«Article 83. Determinació del domini indirecte.
1. Quan una societat tingui en una altra socie-

tat com a mínim el 75 per 100 del seu capital
social i, al seu torn, aquesta segona estigui en la
mateixa situació respecte a una tercera, i així suc-
cessivament, per calcular la participació indirecta
de la primera sobre les altres societats es multi-
pliquen, respectivament, els percentatges de par-
ticipació en el capital social, de manera que el resul-
tat dels productes esmentats ha de ser, com a
mínim, el 75 per 100 perquè la societat participada
indirectament es pugui integrar en el grup fiscal
i s’hi hagi d’integrar i, a més, cal que totes les socie-
tats intermèdies integrin el grup fiscal.

2. Si en un grup fiscal coexisteixen relacions
de participació, directa i indirecta, per calcular la
participació total d’una societat en una altra, directa
i indirectament controlada per la primera, se sumen
els percentatges de participació directa i indirecta.
Perquè la societat participada es pugui integrar en
el grup fiscal de societats i s’hi hagi d’integrar, la
suma esmentada ha de ser el 75 per 100, com
a mínim.

3. Si hi ha relacions de participació recíproca,
circular o complexa, la participació del 75 per 100
del capital social, com a mínim, s’ha de provar,
si s’escau, amb dades objectives.»

Vint-i-quatre. Es modifica l’article 84, que queda
redactat en els termes següents:

«Article 84. Aplicació del règim de consolidació
fiscal.
1. El règim de consolidació fiscal s’aplica quan

així ho acordin totes i cada una de les societats
que hagin d’integrar el grup fiscal.

2. Els acords a què es refereix l’apartat anterior
els ha d’adoptar la junta d’accionistes o l’òrgan equi-
valent si no té forma mercantil, en qualsevol data
del període impositiu immediatament anterior a
aquell en què sigui aplicable el règim de conso-
lidació fiscal, i tenen efectes quan no hagin estat
impugnats o no siguin susceptibles d’impugnació.

3. Les societats que en endavant s’integrin en
el grup fiscal han de complir les obligacions a què
es refereixen els apartats anteriors, dins d’un ter-
mini que finalitza el dia en què conclogui el primer
període impositiu en què hagin de tributar en el
règim de consolidació fiscal.

4. La manca dels acords a què es refereixen
els apartats 1 i 2 d’aquest article determina la
impossibilitat d’aplicar el règim de consolidació
fiscal.

La manca dels acords corresponents a les socie-
tats que en endavant s’hagin d’integrar en el grup
fiscal constitueix una infracció tributària simple de
l’entitat dominant, que se sanciona amb una multa
de 300 a 6.000 euros, i no impedeix la integració
efectiva de les societats afectades en el grup; es
determina la impossibilitat d’aplicar el règim de con-
solidació fiscal, si en el termini de dos anys a partir
del dia en què conclogui el primer període impositiu
en què hagin de tributar en el règim de consolidació
fiscal persisteix la falta d’acord a què es refereix
aquest article.

5. Exercida l’opció, el grup fiscal queda vinculat
a aquest règim de manera indefinida durant els
períodes impositius següents, mentre es compleixin
els requisits de l’article 81 i mentre no es renunciï
a la seva aplicació a través de la declaració censal
corresponent, que s’ha d’exercir, si s’escau, en el
termini de dos mesos a comptar des de l’acabament
de l’últim període impositiu aplicable.

6. La societat dominant comunica els acords
esmentats en l’apartat 1 d’aquest article a l’Admi-
nistració tributària abans de l’inici del període impo-
sitiu en què sigui aplicable aquest règim.

Així mateix, abans de l’acabament de cada perío-
de impositiu, la societat dominant comunica a l’Ad-
ministració tributària la composició del grup fiscal
per a aquest període, i identifica les societats que
s’hi han integrat i les que n’han estat excloses.»

Vint-i-cinc. Es modifica l’article 85, que queda redac-
tat en els termes següents:

«Article 85. Determinació de la base imposable
del grup fiscal.
1. La base imposable del grup fiscal es deter-

mina sumant:
a) Les bases imposables individuals correspo-

nents a totes i cada una de les societats integrants
del grup fiscal, sense incloure-hi la compensació
de les bases imposables negatives individuals.

b) Les eliminacions.
c) Les incorporacions de les eliminacions prac-

ticades en exercicis anteriors.
d) La compensació de les bases imposables

negatives del grup fiscal, quan l’import de la suma
de les lletres anteriors resulti positiva, així com de
les bases imposables negatives referides a l’apar-
tat 2 de l’article 88 d’aquesta Llei.

2. Les eliminacions i les incorporacions es fan
d’acord amb els criteris que estableix el Reial decret
1815/1991, de 20 de desembre, pel qual s’apro-
ven les normes per a la formulació de comptes
anuals consolidats.

3. No té la consideració de partida fiscalment
deduïble de la base imposable del grup fiscal la
diferència positiva entre el valor comptable de les
participacions en el capital de les societats depen-
dents que la societat dominant posseeixi, directa-
ment o indirectament, i la part proporcional que
els valors esmentats representen en relació amb
els fons propis d’aquestes societats dependents.

La diferència negativa no té la consideració de
renda gravable.

La diferència referida en els dos paràgrafs ante-
riors és l’existent en la data en què la societat o
les societats dependents s’incloguin per primera
vegada en el grup fiscal.»

Vint-i-sis. Es modifica l’article 86, que queda redac-
tat en els termes següents:

«Article 86. Eliminacions.
1. Per determinar la base imposable consoli-

dada es duen a terme totes les eliminacions de



Suplement núm. 2 Dimecres 16 gener 2002 325

resultats per operacions internes fetes en el període
impositiu.

S’entenen per operacions internes les dutes a
terme entre societats del grup fiscal en els períodes
impositius en què ambdues en formin part i s’apliqui
el règim de consolidació fiscal.

2. Es duen a terme les eliminacions de resul-
tats, positives o negatives, per operacions internes,
quan els resultats estiguin compresos en les bases
imposables individuals de les entitats que formen
part del grup fiscal.

3. No s’eliminen els dividends inclosos en les
bases imposables individuals respecte dels quals
no ha estat procedent la deducció per doble impo-
sició interna prevista a l’article 28.4 d’aquesta Llei.»

Vint-i-set. S’inclou un nou apartat 3 en l’article 87,
que queda redactat en els termes següents:

«Article 87. Incorporacions.

1. Els resultats eliminats s’incorporen a la base
imposable del grup fiscal quan es realitzin davant
tercers.

2. Quan una societat ha intervingut en alguna
operació interna i posteriorment deixi de formar
part del grup fiscal, el resultat eliminat d’aquesta
operació s’incorpora a la base imposable del grup
fiscal corresponent al període impositiu anterior a
aquell en el qual ha tingut lloc la separació esmen-
tada.

3. S’incorpora l’eliminació de la correcció de
valor de la participació de les societats del grup
fiscal quan les societats deixin de formar part del
grup fiscal i assumeixin el dret a la compensació
de la base imposable negativa corresponent a la
pèrdua que va determinar la correcció de valor.
No s’hi incorpora la reversió de les correccions de
valor fetes en períodes impositius en què l’entitat
participada no va formar part del grup fiscal.»

Vint-i-vuit. Es modifica l’article 88, que queda redac-
tat en els termes següents:

«Article 88. Compensació de bases imposables
negatives.

1. Si en virtut de les normes aplicables per
determinar la base imposable del grup fiscal aques-
ta resulta negativa, el seu import es pot compensar
amb les bases imposables positives del grup fiscal
en els termes que preveu l’article 23 d’aquesta Llei.

2. Les bases imposables negatives de qualse-
vol societat pendents de compensar en el moment
d’integrar-se en el grup fiscal es poden compensar
en la base imposable del grup fiscal, amb el límit
de la base imposable individual de la societat
mateixa, i s’exclouen de la base imposable, només
a aquests efectes, els dividends o les participacions
en beneficis als quals es refereix l’apartat 2 de l’ar-
ticle 28 d’aquesta Llei.»

Vint-i-nou. Es modifica l’article 89, que queda redac-
tat en els termes següents:

«Article 89. Reinversió.

1. Les societats del grup fiscal poden aplicar
la deducció per reinversió de beneficis extraordi-
naris, i la societat mateixa que va obtenir el benefici
extraordinari, o una altra de pertanyent al grup fis-
cal, pot fer la reinversió. La reinversió es pot mate-
rialitzar en un element adquirit a una altra societat

del grup fiscal amb la condició que aquest element
sigui nou.

2. La deducció per reinversió de beneficis
extraordinaris no és procedent en el cas de trans-
missions fetes entre entitats del grup fiscal.»

Trenta. Es modifica l’article 90, que queda redactat
en els termes següents:

«Article 90. Període impositiu.

1. El període impositiu del grup fiscal coincideix
amb el de la societat dominant.

2. Quan alguna de les societats dependents
conclogui un període impositiu d’acord amb les nor-
mes reguladores de la tributació en règim indivi-
dual, aquesta conclusió no determina la del grup
fiscal.»

Trenta-un. Es modifica l’article 91, que queda redac-
tat en els termes següents:

«Article 91. Quota íntegra del grup fiscal.

S’entén per quota íntegra del grup fiscal la quan-
tia resultant d’aplicar el tipus de gravamen de la
societat dominant a la base imposable del grup
fiscal.»

Trenta-dos. Es modifica l’article 92, que queda
redactat en els termes següents:

«Article 92. Deduccions i bonificacions de la quo-
ta íntegra del grup fiscal.

1. La quota íntegra del grup fiscal es minora
en l’import de les deduccions i les bonificacions
que preveuen els capítols II, III i IV del títol VI d’a-
questa Llei.

Els requisits establerts per aplicar les deduccions
i les bonificacions esmentades es refereixen al grup
fiscal, així com per aplicar el règim d’exempció que
estableix l’article 20 bis d’aquesta Llei.

2. Les deduccions de qualsevol societat pen-
dents d’aplicació en el moment d’incloure-la en el
grup fiscal es poden deduir en la quota íntegra
del grup fiscal amb el límit que ha correspost a
aquesta societat en el règim individual de tribu-
tació.»

Trenta-tres. Es modifica l’article 93, que queda
redactat en els termes següents:

«Article 93. Obligacions d’informació.

1. La societat dominant ha de formular, a efec-
tes fiscals, el balanç i el compte de pèrdues i guanys
consolidats, aplicant el mètode d’integració global
a totes les societats que integren el grup fiscal.

2. Els comptes anuals consolidats es refereixen
a la mateixa data de tancament i període que els
comptes anuals de la societat dominant, i les socie-
tats dependents han de tancar l’exercici social en
la data en la qual ho faci la societat dominant.

3. Cal adjuntar als documents a què es refereix
l’apartat 1 la informació següent:

a) Les eliminacions dutes a terme en períodes
impositius anteriors pendents d’incorporació.

b) Les eliminacions dutes a terme en el període
impositiu, amb la procedència i la quantia degu-
dament justificades.

c) Les incorporacions fetes en el període impo-
sitiu, també amb la procedència i la quantia degu-
dament justificades.
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d) Les diferències, degudament explicades,
que hi pugui haver entre les eliminacions i les incor-
poracions fetes a efectes de determinar la base
imposable del grup fiscal i les dutes a terme a efec-
tes d’elaborar els documents a què es refereix l’a-
partat 1.»

Trenta-quatre. Es modifica l’article 94, que queda
redactat en els termes següents:

«Article 94. Causes determinants de la pèrdua del
règim de consolidació fiscal.
1. El règim de consolidació fiscal es perd per

les causes següents:
a) La concurrència en alguna o algunes de les

societats integrants del grup fiscal d’alguna de les
circumstàncies que d’acord amb el que estableix
la Llei general tributària determinen l’aplicació del
règim d’estimació indirecta.

b) L’incompliment de les obligacions d’informa-
ció a què es refereix l’apartat 1 de l’article anterior.

2. La pèrdua del règim de consolidació fiscal
es produeix amb efectes del període impositiu en
el qual concorri alguna o algunes de les causes
a les quals es refereix l’apartat anterior, i les socie-
tats integrants del grup fiscal han de tributar pel
règim individual en aquest període.»

Trenta-cinc. Es modifica l’article 95, que queda
redactat en els termes següents:

«Article 95. Efectes de la pèrdua del règim de
consolidació fiscal i de l’extinció del grup fiscal.
1. En el període impositiu en què es produeixi

la pèrdua del règim de consolidació fiscal o l’ex-
tinció del grup fiscal, en el cas que hi hagin eli-
minacions pendents d’incorporació, bases imposa-
bles negatives del grup fiscal o deduccions en la
quota pendents de compensació, cal procedir de
la manera següent:

a) Les eliminacions pendents d’incorporació
s’integren en la base imposable del grup fiscal
corresponent a l’últim període impositiu en què
sigui aplicable el règim de consolidació fiscal.

b) Les societats que integrin el grup fiscal en
el període impositiu en què es produeixi la pèrdua
o l’extinció d’aquest règim assumeixen el dret a
la compensació de les bases imposables negatives
del grup fiscal pendents de compensar, en la pro-
porció en què hagin contribuït a formar-lo.

La compensació es fa amb les bases imposables
positives que es determinin en règim individual de
tributació en els períodes impositius que restin fins
a completar el termini que estableix l’article 23.1
d’aquesta Llei, comptat a partir del següent o
següents a aquell o aquells en què es van deter-
minar bases imposables negatives del grup fiscal.

c) Les societats que integrin el grup fiscal en
el període impositiu en què es produeixi la pèrdua
o l’extinció d’aquest règim assumeixen el dret a
la compensació pendent de les deduccions de la
quota del grup fiscal, en la proporció en què hagin
contribuït a formar-lo.

La compensació es practica en les quotes ínte-
gres que es determinin en els períodes impositius
que restin fins a completar el termini establert en
aquesta Llei per a la deducció pendent, comptat
a partir del següent o els següents a aquell o aquells
en què es van determinar els imports que cal deduir.

2. Les societats que integrin el grup fiscal en
el període impositiu en què es produeixi la pèrdua

o l’extinció d’aquest règim assumeixen el dret a
la deducció dels pagaments fraccionats que hagi
realitzat el grup fiscal, en la proporció en què hi
hagin contribuït.

3. El que disposen els apartats anteriors és apli-
cable quan alguna o algunes de les societats que
integren el grup fiscal hi deixin de pertànyer.»

Trenta-sis. Es modifica l’article 96, que queda redac-
tat en els termes següents:

«Article 96. Declaració i autoliquidació del grup
fiscal.

1. La societat dominant està obligada, a l’hora
de presentar la declaració del grup fiscal, a liquidar
el deute tributari corresponent al grup i a ingres-
sar-lo al lloc, en la forma i en els terminis que deter-
mini el ministre d’Hisenda. La societat dominant
ha de complir les mateixes obligacions respecte
dels pagaments fraccionats.

2. La declaració del grup fiscal s’ha de presen-
tar dins del termini corresponent a la declaració
en règim de tributació individual de la societat
dominant.

3. Les declaracions complementàries que s’ha-
gin de fer en cas d’extinció del grup fiscal, pèrdua
del règim de consolidació fiscal o separació de
societats del grup fiscal, s’han de presentar dins
dels vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos
posteriors al dia en què es van produir les causes
determinants de l’extinció, la pèrdua o la separa-
ció.»

Trenta-set. Es fa una nova redacció de l’apartat 3
de l’article 103, que queda redactat en els termes
següents:

«3. Els béns adquirits es valoren, a efectes fis-
cals, d’acord amb el que estableix l’article 99 d’a-
questa Llei.

Això no obstant, quan l’entitat adquirent participi
en el capital de l’entitat transmissora en un 5 per
100, com a mínim, l’import de la diferència entre
el preu d’adquisició de la participació i el seu valor
teòric s’imputa als béns i als drets adquirits, de
conformitat amb els criteris que estableix el Reial
decret 1815/1991, de 20 de desembre, pel qual
s’aproven les normes per a la formulació de comp-
tes anuals consolidats, i la part d’aquella diferència
que no s’hagi imputat és deduïble fiscalment de
la base imposable, amb el límit anual màxim de
la vintena part del seu import, sempre que es com-
pleixin els requisits següents:

a) Que la participació no s’ha adquirit a per-
sones o entitats no residents en territori espanyol
o a persones físiques residents en territori espanyol,
o a una entitat vinculada quan aquesta última, al
seu torn, va adquirir la participació a les persones
o les entitats esmentades.

El requisit previst en aquesta lletra es considera
complert:

a’) Si es tracta d’una participació adquirida a
persones o entitats no residents en territori espa-
nyol o a una entitat vinculada amb l’entitat adqui-
rent que, al seu torn, va adquirir la participació de
les persones o les entitats esmentades, quan l’im-
port de la diferència esmentada en el paràgraf ante-
rior ha tributat a Espanya a través de qualsevol
transmissió de la participació.

També escau la deducció de la diferència indi-
cada quan el subjecte passiu provi que un import
equivalent ha tributat efectivament en un altre estat
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membre de la Unió Europea, en concepte de bene-
fici obtingut amb motiu de la transmissió de la par-
ticipació, suportant un gravamen equivalent al que
hagués resultat si s’hagués aplicat aquest impost,
sempre que el transmissor no resideixi en un país
o en un territori qualificat reglamentàriament com
a paradís fiscal.

b’) Si es tracta d’una participació adquirida a
persones físiques residents en territori espanyol o
a una entitat vinculada quan aquesta última, al seu
torn, va adquirir la participació de les persones físi-
ques esmentades, quan es provi que el guany patri-
monial obtingut per aquestes persones físiques s’ha
integrat en la base imposable de l’impost sobre
la renda de les persones físiques.

b) Que l’entitat adquirent de la participació no
estigui respecte de l’entitat que la va transmetre
en algun dels casos previstos a l’article 42 del Codi
de comerç. A aquests efectes es considera que
els casos de l’article 42 del Codi de comerç són
els previstos en la secció 1a del capítol primer de
les normes per a la formulació dels comptes anuals
consolidats, aprovats pel Reial decret 1815/1991,
de 20 de desembre.

El requisit previst a aquesta lletra no s’aplica res-
pecte del preu d’adquisició de la participació satis-
fet per la persona o l’entitat transmitent quan, al
seu torn, l’hagi adquirit de persones o entitats no
vinculades residents en territori espanyol.

Quan es compleixin els requisits a) i b) anteriors,
la valoració que resulti de la part imputada als béns
de l’immobilitzat adquirit té efectes fiscals, i es pot
deduir de la base imposable, en el cas de béns
amortitzables, l’amortització comptable de la part
imputada esmentada, en els termes que preveu l’ar-
ticle 11.

Quan es compleixi el requisit a), però no es com-
pleixi el que estableix la lletra b) anterior, les dota-
cions per amortitzar la diferència entre el preu d’ad-
quisició de la participació i el seu valor teòric són
deduïbles si es prova que responen a una depre-
ciació irreversible.»

Trenta-vuit. Es fa una nova redacció de l’apartat 4
de l’article 107, que queda redactat de la manera
següent:

«4. L’incompliment de les obligacions que esta-
bleixen els números anteriors té la consideració
d’infracció tributària simple, sancionable amb una
multa de 150,25 a 6.010,12 euros per cada dada
omesa, amb el límit del 5 per 100 del valor pel
qual l’entitat adquirent hagi reflectit els béns i els
drets transmesos en la seva comptabilitat.»

Trenta-nou. Es fa una nova redacció de l’article 108,
que queda redactat en els termes següents:

«Article 108. Aportacions no dineràries.

1. El règim que preveu aquest capítol s’aplica,
a opció del subjecte passiu d’aquest impost o del
contribuent de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques, a les aportacions no dineràries en
les quals concorrin els requisits següents:

a) Que l’entitat que rep l’aportació sigui resi-
dent en territori espanyol o hi dugui a terme acti-
vitats per mitjà d’un establiment permanent a què
s’afectin els béns aportats.

b) Que una vegada feta l’aportació, el subjecte
passiu que aporta aquest impost o el contribuent
de l’impost sobre la renda de les persones físiques

participi en els fons propis de l’entitat que rep l’a-
portació en el 5 per 100, com a mínim.

c) Que, en el cas que contribuents de l’impost
sobre la renda de les persones físiques aportin
accions o participacions socials, s’han de complir,
a més dels requisits assenyalats en les lletres a)
i b), els següents:

a’) Que l’entitat del capital social de la qual
siguin representatius sigui resident en territori espa-
nyol i que a l’entitat no li sigui aplicable el règim
de transparència fiscal que preveu el capítol VI del
títol VIII d’aquesta Llei.

b’) Que representin una participació d’un 5 per
100 dels fons propis de l’entitat, com a mínim.

c’) Que els posseeixi de manera ininterrompu-
da l’aportant durant l’any anterior a la data del docu-
ment públic en el qual es formalitzi l’aportació.

d) Que, en el cas d’aportació d’elements patri-
monials diferents dels esmentats en la lletra c) per
contribuents de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques, aquests elements estiguin afectes
a activitats econòmiques la comptabilitat de les
quals es porti d’acord amb el que disposa el Codi
de comerç.

2. El règim previst a aquest capítol també s’a-
plica a les aportacions de branques d’activitat fetes
pels contribuents de l’impost sobre la renda de les
persones físiques sempre que portin la seva comp-
tabilitat d’acord amb el Codi de comerç.

3. Els elements patrimonials aportats no poden
ser valorats, a efectes fiscals, per un valor superior
al seu valor normal de mercat.»

Quaranta. Es fa una nova redacció de l’article 122,
que queda redactat en els termes següents:

«Article 122. Àmbit d’aplicació: xifra de negocis.

1. Els incentius fiscals establerts en aquest
capítol s’apliquen sempre que l’import net de la
xifra de negocis existent en el període impositiu
immediatament anterior sigui inferior a 5 milions
d’euros.

2. Quan l’entitat sigui de nova creació, l’import
de la xifra de negocis es refereix al primer període
impositiu en què es dugui a terme efectivament
l’activitat. Si el període impositiu immediatament
anterior ha tingut una durada inferior a l’any, o l’ac-
tivitat s’ha dut a terme durant un termini també
inferior, l’import net de la xifra de negocis puja a
l’any.

3. Quan l’entitat formi part d’un grup de socie-
tats en el sentit de l’article 42 del Codi de comerç,
l’import net de la xifra de negocis es refereix al
conjunt d’entitats pertanyents al grup. Aquest criteri
també s’aplica quan una persona física per si sola
o conjuntament amb altres persones físiques uni-
des per vincles de parentiu en línia directa o co�a-
teral, consanguínia o per afinitat, fins al segon grau
inclusivament, estiguin en relació amb altres enti-
tats de les que siguin socis en algun dels casos
a què es refereix l’article 42 del Codi de comerç.

Als efectes del que disposa aquest apartat, es
considera que els casos de l’article 42 del Codi
de comerç són els que recull la secció 1a del capí-
tol I de les normes per a la formulació dels comptes
anuals consolidats, aprovades pel Reial decret
1815/1991, de 20 de desembre.»
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Quaranta-u. Es fa una nova redacció de l’article 123,
que queda redactat en els termes següents:

«Article 123. Llibertat d’amortització.
1. Els elements de l’immobilitzat material nous,

posats a disposició del subjecte passiu en el període
impositiu en què es compleixin les condicions de
l’article anterior, es poden amortitzar lliurement
sempre que, durant els vint-i-quatre mesos
següents a la data de l’inici del període impositiu
en el qual els béns adquirits entrin en funcionament,
la plantilla mitjana total de l’empresa s’incrementi
respecte de la plantilla mitjana dels dotze mesos
anteriors, i l’increment es mantingui durant un
període addicional d’uns altres vint-i-quatre mesos.

La quantia de la inversió que es pot beneficiar
del règim de llibertat d’amortització és la que resulti
de multiplicar la xifra de 90.151,82 euros per l’in-
crement esmentat calculat amb dos decimals.

Per calcular la plantilla mitjana total de l’empresa
i el seu increment es compten les persones que
hi treballen, en els termes que disposi la legislació
laboral, tenint en compte la jornada contractada
en relació amb la jornada completa.

La llibertat d’amortització és aplicable des de
l’entrada en funcionament dels elements que s’hi
puguin acollir.

2. El règim previst a l’apartat anterior també
és aplicable als elements encarregats en virtut d’un
contracte d’execució d’obra subscrit en el període
impositiu sempre que la seva posada a disposició
sigui dins dels dotze mesos següents a la conclusió
d’aquest.

3. El que preveuen els dos apartats anteriors
també és aplicable als elements de l’immobilitzat
material construïts per l’empresa mateixa.

4. La llibertat d’amortització és incompatible
amb els beneficis fiscals següents:

a) La bonificació per activitats exportadores,
respecte dels elements en què s’inverteixin els
beneficis objecte d’aquesta.

b) La reinversió de beneficis extraordinaris,
l’exempció per reinversió i la deducció per rein-
versió de beneficis extraordinaris, respecte dels ele-
ments en què es reinverteixi l’import de la trans-
missió.

5. En cas de transmissió d’elements que hagin
gaudit de llibertat d’amortització, només es pot aco-
llir a l’exempció per reinversió la renda obtinguda
per diferència entre el valor de transmissió i el seu
valor comptable, una vegada corregida en l’import
de la depreciació monetària.

6. En el cas que s’incompleixi l’obligació d’in-
crementar o mantenir la plantilla s’ha d’ingressar
la quota íntegra que ha correspost a la quantitat
deduïda en excés més els interessos de demora
corresponents.

L’ingrés de la quota íntegra i dels interessos de
demora es fa conjuntament amb l’autoliquidació
corresponent al període impositiu en què s’hagi
incomplert una o altra obligació.

7. El que preveu aquest article també és apli-
cable als elements de l’immobilitzat material nous
objecte d’un contracte d’arrendament financer,
amb la condició que s’exerceixi l’opció de compra.»

Quaranta-dos. Es fa una nova redacció de l’arti-
cle 124, que queda redactat de la manera següent:

«Article 124. Llibertat d’amortització per a inver-
sions de valor escàs.
Els elements de l’immobilitzat material nous

posats a disposició del subjecte passiu en el període

impositiu en què es compleixin les condicions de
l’article 122 d’aquesta Llei, el valor unitari dels quals
no excedeixi 601,01 euros, es poden amortitzar
lliurement, fins al límit de 12.020,24 euros referit
al període impositiu.»

Quaranta-tres. Es fa una nova redacció de l’arti-
cle 127, que queda redactat en els termes següents:

«Article 127. Amortització d’elements patrimo-
nials objecte de reinversió.

1. Els elements de l’immobilitzat material afec-
tes a explotacions econòmiques en els quals es
materialitzi la reinversió de l’import obtingut en la
transmissió onerosa d’elements de l’immobilitzat
material, també afectes a explotacions econòmi-
ques, duta a terme en el període impositiu en què
es compleixin les condicions de l’article 122 d’a-
questa Llei, es poden amortitzar en funció del coe-
ficient que resulti de multiplicar per 3 el coeficient
d’amortització lineal màxim previst a les taules d’a-
mortització aprovades oficialment. La reinversió
s’ha de dur a terme dins del termini a què es refereix
l’apartat 4 de l’article 36 ter d’aquesta Llei.

2. Quan l’import invertit sigui superior o inferior
a l’obtingut en la transmissió, l’amortització a la
qual es refereix l’apartat anterior només s’aplica
sobre l’import de la transmissió esmentada que
sigui objecte de reinversió.

3. La deducció de l’excés de quantitat amor-
titzable resultant del que preveu aquest article res-
pecte de la depreciació existent efectivament no
està condicionada a la seva imputació comptable
en el compte de pèrdues i guanys.»

Quaranta-quatre. Es fa una nova redacció de l’ar-
ticle 127 bis, que queda redactat de la manera següent:

«Article 127 bis. Tipus de gravamen.

Les entitats que compleixin les previsions pre-
vistes a l’article 122 d’aquesta Llei tributen d’acord
amb l’escala següent, excepte si d’acord amb el
que preveu l’article 26 d’aquesta Llei han de tributar
a un tipus diferent del general:

a) Per la part de base imposable compresa
entre 0 i 90.151,81 euros, al tipus del 30 per 100.

b) Per la part de base imposable restant, al
tipus del 35 per 100.

Quan el període impositiu tingui una durada infe-
rior a l’any, la part de la base imposable que tributa
al tipus del 30 per 100 és el resultant d’aplicar
a 90.151,81 euros la proporció en què estiguin
el nombre de dies del període impositiu entre
tres-cents seixanta-cinc dies, o la base imposable
del període impositiu quan aquesta sigui inferior.»

Quaranta-cinc. S’afegeix un nou apartat 11 a l’arti-
cle 128, que queda redactat en els termes següents:

«11. El Ministeri d’Hisenda pot determinar,
segons el procediment que s’estableixi reglamen-
tàriament, el moment temporal a què es refereix
l’apartat 6, atenent les peculiaritats del període de
contractació o de construcció del bé, i també les
singularitats de la seva explotació econòmica, sem-
pre que la determinació no afecti el càlcul de la
base imposable derivada de l’explotació efectiva
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del bé, ni les rendes derivades de la seva trans-
missió que s’hagin de determinar segons les regles
del règim general de l’impost o del règim especial
que preveu el capítol VIII del títol VIII d’aquesta
Llei.»

Quaranta-sis. Es fa una nova redacció de l’arti-
cle 133, que queda redactat en els termes següents:

«Article 133. Àmbit d’aplicació.
Aquest règim s’aplica a les entitats a què es

refereix l’article 9, apartat 3, d’aquesta Llei.»

Quaranta-set. S’afegeix dins dels règims tributaris
especials del títol VIII, el capítol XVII «Règim de tributació
de les entitats navilieres en funció del tonatge», que que-
da redactat en els termes següents:

«CAPÍTOL XVII
Règim de les entitats navilieres

en funció del tonatge
Article 135 ter. Àmbit d’aplicació.

1. Es poden acollir al règim especial previst a
aquest capítol les entitats inscrites en algun dels
registres d’empreses navilieres referits en la Llei
27/1992, de 24 de novembre, de ports de l’Estat
i de la marina mercant, l’activitat de les quals com-
prengui l’explotació de vaixells propis o arrendats.

2. Els vaixells l’explotació dels quals fa possible
aplicar el règim esmentat han de complir els requi-
sits següents:

a) Estar gestionats estratègicament i comer-
cialment des d’Espanya o des de la resta de la
Unió Europea. A aquests efectes, s’entén per gestió
estratègica i comercial el fet que el propietari del
vaixell o l’arrendatari assumeixi el control i el risc
de l’activitat de navegació marítima o de feines
al mar.

b) Ser vaixells aptes per navegar en alta mar
i estar destinats exclusivament a alguna de les acti-
vitats següents:

— Transport de mercaderies.
— Transport de passatgers.
— Activitats de salvament, remolc i altres serveis

prestats necessàriament en alta mar.

3. No es poden acollir a aquest règim els
vaixells destinats, directament o indirectament, a
activitats pesqueres, esportives, de dragatge i els
d’esbarjo.
Article 135 quater. Determinació de la base impo-

sable en règim d’estimació objectiva.
1. Les entitats acollides a aquest règim deter-

minen la part de base imposable que correspongui
amb l’explotació o la titularitat dels vaixells que
compleixin els requisits de l’article anterior, aplicant
a les tones de registre net de cada un d’aquests
vaixells l’escala següent:

Import
diari per

cada 100
tones

—
Euros

Tones de registre net

Entre 0 i fins 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90
Entre 1.001 i fins 10.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,70
Entre 10.001 i fins 25.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40
Des de 25.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20

Per aplicar l’escala s’han de calcular els dies del
període impositiu en els quals els vaixells estiguin
a disposició del subjecte passiu, excloent-ne els dies
en què no siguin operatius com a conseqüència
de reparacions ordinàries o extraordinàries.

L’aplicació d’aquest règim ha d’incloure tots els
vaixells del so�icitant que compleixin els requisits
d’aquest, i els vaixells que s’adquireixin o arrendin
posteriorment a l’autorització, sempre que com-
pleixin aquests requisits, i s’hi poden acollir vaixells
presos en noliejament, sempre que la suma del
seu tonatge net no superi el 75 per 100 del total
de la flota de l’entitat o, si s’escau, del grup fiscal
subjecte al règim. En el cas d’entitats que tributin
en el règim de consolidació fiscal cal que la so�icitud
faci referència a totes les entitats del grup fiscal
que compleixin els requisits de l’article 135 ter.

2. La renda positiva o negativa que, si s’escau,
es posi de manifest com a conseqüència de la trans-
missió d’un vaixell afecte a aquest règim, es con-
sidera integrada en la base imposable calculada
d’acord amb l’apartat anterior.

No obstant el que estableix el paràgraf anterior,
quan es tracti de vaixells la titularitat dels quals
ja es tenia quan es va accedir a aquest règim espe-
cial, o de vaixells usats adquirits una vegada comen-
çada l’aplicació del règim, cal procedir de la manera
següent:

En el primer exercici en el qual aquest sigui apli-
cable, o en el qual s’hagin adquirit els vaixells usats,
es dota una reserva indisponible per un import equi-
valent a la diferència positiva existent entre el valor
normal de mercat i el valor net comptable de cada
un dels vaixells afectats per aquesta regla, o bé
s’especifica la diferència esmentada, separadament
per a cada un dels vaixells i durant tots els exercicis
en els quals se’n mantingui la titularitat, en la memò-
ria dels seus comptes anuals. En el cas de vaixells
adquirits mitjançant una operació a la qual s’hagi
aplicat el règim especial del capítol VIII del títol
VIII d’aquesta Llei, el valor net comptable es deter-
mina partint del valor d’adquisició pel qual figuri
en la comptabilitat de l’entitat transmitent.

L’incompliment de l’obligació de no disposició
de la reserva o de l’obligació de menció en la memò-
ria constitueix una infracció tributària simple, i se
sanciona amb una multa del 5 per 100 de l’import
de la diferència esmentada.

L’import de la reserva positiva, juntament amb
la diferència positiva existent en la data de la trans-
missió entre l’amortització fiscal i comptable del
vaixell alienat, s’afegeix a la base imposable a la
qual es refereix la regla primera d’aquest article
quan s’hagi produït la transmissió esmentada. De
la mateixa manera cal procedir si el vaixell es trans-
met, de manera directa o indirecta, amb motiu d’u-
na operació a la qual resulti aplicable el règim espe-
cial del capítol VIII del títol VIII d’aquesta Llei.

3. La part de base imposable, determinada
segons l’apartat 1 d’aquest article no es pot com-
pensar amb bases imposables negatives derivades
de la resta de les activitats de l’entitat naviliera,
ni de l’exercici en curs ni dels anteriors, ni tampoc
amb les bases imposables pendents de compensar
en el moment d’aplicació d’aquest règim.

4. La determinació de la part de base impo-
sable que correspongui a la resta d’activitats del
subjecte passiu es fa aplicant el règim general de
l’impost, tenint en compte exclusivament les rendes
procedents d’aquestes.

La part esmentada de base imposable, la integren
tots els ingressos que no procedeixin exclusivament
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de l’explotació o la titularitat dels vaixells inclosos
en aquest règim, les despeses directament relacio-
nades amb l’obtenció dels ingressos, així com la
part de les despeses generals d’administració que
proporcionalment corresponguin a la xifra de nego-
ci generada per aquestes activitats.

Als efectes de complir aquest règim, l’entitat ha
de tenir els registres comptables necessaris per
poder determinar els ingressos i les despeses, direc-
tes o indirectes, corresponents a cada un dels
vaixells acollits al règim, així com els actius afectes
a la seva explotació.
Article 135 quinque. Tipus de gravamen i quota.

1. En tot cas, és aplicable el tipus general de
gravamen que preveu el paràgraf primer de l’arti-
cle 26 d’aquesta Llei.

2. La part de la quota íntegra atribuïble a la
part de base imposable determinada segons el que
disposa l’apartat 1 de l’article 135 quater no es
pot reduir per l’aplicació de cap tipus de deducció
o bonificació. Així mateix, l’adquisició dels vaixells
que s’afectin a aquest règim no suposa l’aplicació
de cap incentiu ni deducció fiscal.

La part de quota íntegra que procedeixi de la
resta de base imposable no es pot minorar per
l’aplicació de deduccions generades per l’adquisició
dels vaixells referits abans de la seva afectació al
règim que regula aquest capítol.
Article 135 sexies. Pagaments fraccionats.

Els subjectes passius que s’acullin a aquest règim
han d’efectuar pagaments fraccionats d’acord amb
la modalitat establerta en l’apartat 3 de l’arti-
cle 38 d’aquesta Llei aplicada sobre la base impo-
sable calculada d’acord amb les regles que esta-
bleix l’article 135 quater i aplicant el percentatge
al qual es refereix l’article 135 quinque, sense com-
putar cap deducció sobre la part de quota derivada
de la part de base imposable determinada segons
el que disposa l’apartat 1 de l’article 135 quater.
Article 135 septies. Aplicació del règim.

1. El règim tributari que preveu aquest capítol
s’aplica de la manera següent:

a) L’aplicació del règim està condicionada al
fet que ho autoritzi el Ministeri d’Hisenda, amb la
so�icitud prèvia del subjecte passiu. Aquesta auto-
rització es concedeix per un període de deu anys
a partir de la data que estableixi l’autorització, i
se’n pot so�icitar la pròrroga per períodes addi-
cionals d’uns altres deu anys.

b) La so�icitud ha d’especificar el període impo-
sitiu a partir del qual ha de tenir efectes i s’ha de
presentar com a mínim tres mesos abans de l’inici
d’aquest.

c) La so�icitud s’ha de resoldre en el termini
màxim de tres mesos, transcorregut el qual es pot
considerar desestimada.

Per concedir el règim, el Ministeri d’Hisenda té
en compte que hi hagi una contribució efectiva
als objectius de la política comunitària de transport
marítim, especialment pel que fa al nivell tecnològic
dels vaixells que garanteixi la seguretat en la nave-
gació i la prevenció de la contaminació del medi
ambient i al manteniment de l’ocupació comunitària
tant a bord com en tasques auxiliars al transport
marítim. Amb aquesta finalitat pot demanar un
informe previ als organismes competents.

d) L’incompliment de les condicions del règim
o la renúncia a aplicar-lo impedeixen de formular
una nova so�icitud fins que hagi transcorregut un
mínim de cinc anys.

e) L’Administració tributària pot verificar l’apli-
cació correcta del règim i la concurrència en cada
exercici dels requisits exigits per aplicar-lo.

2. L’incompliment dels requisits establerts en
aquest règim implica la cessació dels efectes de
l’autorització corresponent i la pèrdua de tots els
beneficis fiscals derivats de l’autorització, i cal
ingressar, juntament amb la quota del període
impositiu en el qual l’incompliment es va produir,
les quotes íntegres corresponents a les quantitats
que s’haguessin hagut d’ingressar aplicant el règim
general d’aquest impost, en tots els exercicis en
què l’autorització va resultar aplicable, sense per-
judici dels interessos de demora, els recàrrecs i
les sancions que, si escau, siguin procedents.

3. L’aplicació del règim tributari previst a
aquest capítol és incompatible, per a un mateix
vaixell, amb l’aplicació de la disposició addicional
quinzena d’aquesta Llei.»

Quaranta-vuit. Es fa una nova redacció de l’arti-
cle 138, que queda redactat de la manera següent:

«Article 138. Obligació de co�aboració.
Els titulars dels registres públics han de remetre

mensualment a l’Agència Estatal d’Administració
Tributària del seu domicili fiscal una relació de les
entitats la constitució, l’establiment, la modificació
o l’extinció de les quals hagin inscrit durant el mes
anterior.»

Quaranta-nou. Es fa una nova redacció de l’apartat 3
de l’article 142, que queda redactat de la manera
següent:

«3. Els subjectes passius als quals es refereix
el capítol XV del títol VIII d’aquesta Llei estan obli-
gats a declarar totes les seves rendes, exemptes
i no exemptes.»

Cinquanta. Es fa una nova redacció de la lletra a)
de l’apartat 4 de l’article 146, que queda redactada de
la manera següent:

«a) Les rendes obtingudes per les entitats a
les quals es refereix l’article 9.1 d’aquesta Llei.»

Cinquanta-u. Es fa una nova redacció de l’arti-
cle 148, que queda redactat en els termes següents:

«Article 148. Facultats de l’Administració per
determinar la base imposable.
Als efectes de determinar la base imposable,

l’Administració tributària aplica les normes a les
quals es refereix l’article 10.3 d’aquesta Llei.»

Cinquanta-dos. Es fa una nova redacció de la dis-
posició addicional catorzena, que queda redactada en
els termes següents:

«Disposició addicional catorzena. Règim fiscal de
les transmissions d’actius dutes a terme en com-
pliment de disposicions amb rang de llei i de
la normativa de defensa de la competència.
Les transmissions d’elements patrimonials a les

quals es refereix l’article 36 ter d’aquesta Llei que
es duguin a terme en compliment d’obligacions
establertes per disposicions amb rang de llei, publi-
cades a partir de l’1 de gener de 2002, o per acords
de la Comissió Europea o del Consell de Ministres
adoptats a partir d’aquesta mateixa data, en apli-
cació de les normes de defensa de la competència
en processos de concentració empresarial, tenen
el tractament següent en l’impost sobre societats:

a) La renda positiva que s’obtingui no s’integra
en la base imposable, si l’import obtingut en la
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transmissió es reinverteix en les condicions que
estableix l’article 36 ter d’aquesta Llei.

a bis) Aquesta renda positiva s’integra, sense
reducció ni cap exempció, en la base imposable
del període en què es transmetin, o per qualsevol
altre motiu es donin de baixa en el balanç, els béns
i el dret objecte de la reinversió.

b) Els elements patrimonials en els quals es
materialitzi la reinversió es valoren, als efectes
exclusius de càlcul de la renda positiva, pel mateix
valor que tenien els béns i els drets transmesos.
En el cas de reinversió parcial, el valor esmentat
s’incrementa en l’import de la renda integrada en
la base imposable.

c) El subjecte passiu pot presentar consultes
sobre la interpretació i l’aplicació d’aquesta dispo-
sició, la contestació de les quals té caràcter vin-
culant per a l’Administració tributària, en els termes
que preveu l’article 107 de la Llei 230/1963, de
28 de desembre, general tributària.»

SECCIÓ 3a RÈGIM FISCAL DE COOPERATIVES

Article 3. Règim fiscal de les cooperatives.

Amb efectes a partir dels períodes impositius que
s’iniciïn des de l’1 de gener de l’any 2002, l’apartat 1
de l’article 24 de la Llei 20/1990, de 19 de desembre,
sobre règim fiscal de les cooperatives, queda redactat
de la manera següent:

«1. Si la suma algebraica a la qual es refereix
l’article anterior resulta negativa, la cooperativa en
pot compensar l’import amb les quotes íntegres
positives dels períodes impositius que concloguin
en els quinze anys immediats i successius. Només
als efectes de determinar els imports compensa-
bles, l’Administració tributària pot comprovar les
declaracions i liquidar les quotes negatives corres-
ponents encara que hagi transcorregut el termini
al qual es refereix l’article 64 de la Llei general
tributària.»

SECCIÓ 4a IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

Article 4. Modificació de la Llei 41/1998, de 9 de
desembre, de l’impost sobre la renda de no residents
i normes tributàries.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2002, s’in-
trodueixen les modificacions següents en la Llei 41/1998,
de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda de no resi-
dents i normes tributàries.

S’afegeix una nova lletra h) a l’apartat 1 de l’article 24,
que queda redactada de la manera següent:

«h) Els rendiments del treball percebuts per
persones físiques no residents en territori espanyol
en virtut d’un contracte de durada determinada per
a treballadors estrangers de temporada, d’acord
amb el que estableix la normativa laboral, es grava
al tipus del 2 per 100.»

CAPÍTOL II

Impostos indirectes

SECCIÓ 1a IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Article 5. Modificació de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l’impost sobre el valor afegit.

Amb efectes des d’1 de gener de l’any 2002, s’in-
trodueixen les modificacions següents en la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.

U. La lletra c) del número 1r de l’article 9 queda
redactada de la manera següent:

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

El cas d’autoconsum al qual es refereix aquesta
lletra c) no resulta aplicable en els casos següents:

— Quan, per una modificació en la normativa
vigent, una determinada activitat econòmica passi
obligatòriament a formar part d’un sector diferen-
ciat diferent d’aquell en què anteriorment estava
integrada.

— Quan el règim de tributació aplicable a una
determinada activitat econòmica canviï del règim
general al règim especial simplificat, al de l’agri-
cultura, ramaderia i pesca, al del recàrrec d’equi-
valència o al de les operacions amb or d’inversió,
o viceversa, fins i tot per l’exercici d’un dret d’opció.

El que disposen els dos guions del paràgraf ante-
rior s’ha d’entendre, si s’escau, sense perjudici del
següent:

— De les regularitzacions de deduccions que
preveuen els articles 101, 105, 106, 107, 109,
110, 112 i 113 d’aquesta Llei.

— De l’aplicació del que preveu l’apartat dos de
l’article 99 d’aquesta Llei en relació amb la rec-
tificació de deduccions fetes inicialment segons la
destinació previsible dels béns i els serveis adquirits
quan la destinació real dels béns i els serveis sigui
diferent de la prevista, en el cas de quotes supor-
tades o satisfetes per adquirir o importar béns o
serveis diferents dels béns d’inversió que no hagin
estat utilitzats de cap manera en l’exercici de l’ac-
tivitat empresarial o professional abans del moment
en què l’activitat econòmica a què estaven previ-
siblement destinats en el moment en el qual es
van suportar les quotes passi a formar part d’un
sector diferenciat diferent d’aquell en què anterior-
ment estava integrada.

— Del que preveu l’article 155 d’aquesta Llei
en relació amb els casos de començament o ces-
sació d’activitats subjectes al règim especial del
recàrrec d’equivalència.

A efectes del que disposa aquesta Llei, es con-
sideren sectors diferenciats de l’activitat empresa-
rial o professional els següents:

a’) Aquells en els quals les activitats econòmi-
ques dutes a terme i els règims de deducció apli-
cables siguin diferents.

Es consideren activitats econòmiques diferents
les que tinguin assignats grups diferents en la Clas-
sificació nacional d’activitats econòmiques.

No obstant el que estableix el paràgraf anterior,
no es reputa diferent l’activitat accessòria a una
altra quan, l’any precedent, el seu volum d’ope-
racions no passi del 15 per cent del d’aquesta últi-
ma i, a més, contribueixi a dur-la a terme. Si no
s’ha exercit l’activitat accessòria durant l’any pre-
cedent, l’any en curs el requisit relatiu al percen-
tatge esmentat és aplicable segons les previsions
raonables del subjecte passiu, sense perjudici de
la regularització que sigui procedent si el percen-
tatge real excedeix el límit indicat.

Les activitats accessòries segueixen el mateix
règim que les activitats de les quals depenguin.

Els règims de deducció a què es refereix aquesta
lletra a’) es consideren diferents si els percentatges
de deducció, determinats d’acord amb el que dis-
posa l’article 104 d’aquesta Llei, que resultarien
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aplicables a l’activitat o les activitats diferents de
la principal difereixin en més de 50 punts percen-
tuals del corresponent a l’activitat principal esmen-
tada.

L’activitat principal, amb les activitats accessò-
ries a la principal i les activitats econòmiques dife-
rents els percentatges de deducció de les quals
no difereixin en més 50 punts percentuals amb
el d’aquella constitueixen un sol sector diferenciat.

Les activitats diferents de la principal els per-
centatges de deducció de les quals difereixin en
més de 50 punts percentuals amb el d’aquesta
constitueixen un altre sector diferenciat del prin-
cipal.

Als efectes del que disposa aquesta lletra a’),
es considera principal l’activitat en la qual s’ha dut
a terme un volum més gran d’operacions durant
l’any immediatament anterior.

b’) Les activitats acollides als règims especials
simplificat, 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 refereix la disposició addicional setena 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
préstecs.»

Dos. L’article 34 queda redactat de la manera
següent:

«Article 34. Importacions de béns de valor escàs.
Estan exemptes de l’impost les importacions de

béns el valor global dels quals no superi els 22
euros.

S’exceptuen del que disposa el paràgraf anterior:
1r Els productes alcohòlics compresos en els

codis NC 22.03 a 22.08 de l’aranzel duaner.
2n Els perfums i les aigües de colònia.
3r El tabac sense elaborar o manufacturat.»

Tres. Es fa una nova redacció de l’apartat u de l’ar-
ticle 75, que queda redactat de la manera següent:

«U. L’impost es merita:
1r En els lliuraments de béns, quan en tingui

lloc la posada a disposició de l’adquirent o, si s’es-
cau, quan es duguin a terme de conformitat amb
la legislació que els sigui aplicable.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior,
en els lliuraments de béns fets en virtut de con-
tractes de venda amb pacte de reserva de domini
o qualsevol altra condició suspensiva, d’arrenda-
ment—venda de béns o d’arrendament de béns amb
clàusula de transferència de la propietat vinculant
per a ambdues parts, l’impost es merita quan els
béns que en constitueixin l’objecte es posin en pos-
sessió de l’adquirent.

2n En les prestacions de serveis, quan es pres-
tin, s’executin o s’efectuïn les operacions gravades.

Això no obstant, quan es tracti d’execucions d’o-
bra amb aportació de materials, en el moment en
el qual els béns a què es refereixin es posin a dis-
posició de l’amo de l’obra.

2n bis. Quan es tracti d’execucions d’obra, amb
aportació de materials o sense, les destinatàries
de les quals siguin les administracions públiques,
en el moment de fer-ne la recepció, de conformitat
amb el que disposa l’article 147 del text refós de
la Llei de contractes de les administracions públi-
ques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000,
de 16 de juny.

3r En les transmissions de béns entre el comi-
tent i el comissionista fetes en virtut de contractes
de comissió de venda, quan l’últim actuï en nom
propi, en el moment en què el comissionista faci
el lliurament dels béns respectius.

Quan es tracti de lliuraments de béns fets en
virtut de contractes pels quals una de les parts
lliura a l’altra béns mobles, el valor dels quals s’es-
tima en una quantitat certa, i qui els rep està obligat
a procurar-ne la venda dins d’un termini i a tornar
el valor estimat dels béns venuts i la resta dels
no venuts, la meritació dels lliuraments relatius als
béns venuts es produeix quan qui els rep els posi
a disposició de l’adquirent.

4t En les transmissions de béns entre comis-
sionista i comitent fetes en virtut de contractes de
comissió de compra, quan el primer actuï en nom
propi, en el moment en què al comissionista li siguin
lliurats els béns a què es refereixin.

5è En els casos d’autoconsum, quan es duguin
a terme les operacions gravades.

Això no obstant, en els casos als quals es refereix
l’article 9, número 1r, lletra d), paràgraf tercer, d’a-
questa Llei, l’impost es merita:

a) Quan es produeixin les circumstàncies que
determinen la limitació o l’exclusió del dret a la
deducció.

b) L’últim dia de l’any en què els béns que en
constitueixin l’objecte es destinin a operacions que
no originin el dret a la deducció.

c) L’últim dia de l’any en què sigui aplicable
la regla de prorrata general.

e) Quan es produeixi la meritació del lliurament
exempt.

6è En les transferències de béns a què es refe-
reix l’article 9, número 3r, d’aquesta Llei, en el
moment en què s’iniciï l’expedició o el transport
dels béns a l’estat membre d’origen.

7è En els arrendaments, en els subministra-
ments i, en general, en les operacions de tracte
successiu o continuat, en el moment en què sigui
exigible la part del preu que comprengui cada
percepció.

Això no obstant, quan no s’hagi pactat un preu
o quan, havent-se pactat, no s’hagi determinat el
moment de la seva exigibilitat, o aquesta s’hagi
establert amb una periodicitat superior a un any
natural, la meritació de l’impost es produeix a 31
de desembre de cada any per la part proporcional
corresponent al període transcorregut des de l’inici
de l’operació, o des de l’anterior meritació, fins a
la data esmentada.

S’exceptuen del que disposen els paràgrafs ante-
riors les operacions a què es refereix el paràgraf
segon del número 1r precedent.»

Quatre. S’incorpora a l’article 79 un nou apartat,
el deu, i els actuals apartats deu i onze passen a ser
l’onze i el dotze respectivament.

El nou apartat deu queda redactat de la manera
següent:

«Deu. En els lliuraments de béns o prestacions
de serveis que no tinguin com a objecte o resultat
or d’inversió i en els que s’empri or aportat pel
destinatari de l’operació l’adquisició o la importació
del qual n’hagi estat exempta per aplicació de
l’exempció que preveu l’apartat u, número 1r, de
l’article 140 bis d’aquesta Llei o del seu equivalent
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en la legislació d’un altre estat membre de la Comu-
nitat, la base imposable resulta d’afegir a l’import
total de la contraprestació el valor de mercat de
l’or esmentat, determinat en la data de meritació
de l’impost.»

Cinc. L’article 84 queda redactat de la manera
següent:

«Article 84. Subjectes passius.

U. Els subjectes passius de l’impost són:

1r Les persones físiques o jurídiques que tin-
guin la condició d’empresaris o professionals i
duguin a terme els lliuraments de béns o prestin
els serveis subjectes a l’impost, llevat el que dis-
posen els números següents.

2n Els empresaris o els professionals per als
qui es duguin a terme les operacions subjectes a
gravamen, en els casos que s’indiquen a con-
tinuació:

a) Quan les operacions les duguin a terme per-
sones o entitats no establertes al territori d’aplicació
de l’impost.

Això no obstant, el que disposa aquesta lletra
no s’aplica en els casos següents:

a’) Quan es tracti de les prestacions de serveis
en les quals el destinatari tampoc no estigui esta-
blert en el territori d’aplicació de l’impost, llevat
quan es tracti de prestacions de serveis compreses
en els articles 70, apartat u, números 6è i 7è, 72,
73 i 74 d’aquesta Llei i el destinatari d’aquestes
hagués comunicat al prestador el número d’iden-
tificació que a efectes de l’impost sobre el valor
afegit li hagi atribuït l’Administració espanyola.

b’) Quan es tracti dels lliuraments de béns a
què es refereix l’article 68, apartats tres i cinc, d’a-
questa Llei.

c’) Quan es tracti de lliuraments de béns que
estiguin exempts de l’impost per aplicació del que
preveuen els articles 21, números 1r i 2n, o 25
d’aquesta Llei.

b) Quan es tracti de lliuraments d’or sense ela-
borar o de productes semielaborats d’or, de llei igual
a 325 mi�èsimes o més.

3r Les persones jurídiques que no actuïn com
a empresaris o professionals que siguin destina-
tàries de les operacions subjectes a gravamen que
s’indiquen a continuació dutes a terme per empre-
saris o professionals no establerts en l’àmbit espa-
cial d’aplicació de l’impost, quan hagin comunicat
a l’empresari o professional que les du a terme
el número d’identificació que a efectes de l’impost
sobre el valor afegit els hagi atribuït l’Administració
espanyola:

a) Els lliuraments subsegüents a les adquisi-
cions intracomunitàries a què es refereix l’article
26, apartat tres, d’aquesta Llei.

b) Les prestacions de serveis als quals es refe-
reixen els articles 70, apartat u, números 6è i 7è,
72, 73 i 74 d’aquesta Llei.

Dos. Als efectes del que disposa aquesta Llei,
es consideren establerts al territori d’aplicació de
l’impost els subjectes passius que hi tinguin la seu
de la seva activitat econòmica, un establiment per-
manent o el domicili fiscal, encara que no duguin
a terme les operacions subjectes a l’impost des
d’aquest establiment.

Tres. Tenen la consideració de subjectes pas-
sius les herències jacents, les comunitats de béns
i altres entitats que, tot i no tenir personalitat jurí-
dica, constitueixin una unitat econòmica o un patri-
moni separat susceptible d’imposició, quan duguin
a terme operacions subjectes a l’impost.»

Sis. El número 1r de l’apartat u de l’article 87 queda
redactat de la manera següent:

«1r Els destinataris de les operacions que, mit-
jançant una acció o omissió culposa o dolosa, elu-
deixin la repercussió correcta de l’impost.»

Set. Es modifica el número 1r de l’apartat u.2 de
l’article 91, que queda redactat de la manera següent:
«1r. Els transports de viatgers i els seus equipatges.»

Vuit. El capítol III del títol VIII queda redactat de
la manera següent:

«CAPÍTOL III

Devolucions a determinats empresaris
o professionals no establerts al territori

d’aplicació de l’impost
Article 119. Règim especial de devolucions a

determinats empresaris o professionals no esta-
blerts al territori d’aplicació de l’impost.
U. Els empresaris o professionals no establerts

al territori d’aplicació de l’impost, en els quals con-
corrin els requisits que preveu l’apartat següent,
poden exercir el dret a la devolució de l’impost
sobre el valor afegit que hagin satisfet o, si escau,
els hagi estat repercutit en aquell territori, d’acord
amb el que estableix aquest article.

A aquests efectes, s’assimilen als no establerts
al territori d’aplicació de l’impost els empresaris o
professionals que, sent titulars d’un establiment
permanent situat al territori esmentat, no duguin
a terme lliuraments de béns ni prestacions de ser-
veis des de l’establiment.

Dos. Són requisits per exercir el dret a la devo-
lució a què es refereix aquest article:

1r Que els empresaris o els professionals que
pretenguin exercir-lo estiguin establerts a la Comu-
nitat, a les Canàries, Ceuta o Melilla, o en uns altres
territoris tercers.

En el cas d’empresaris o professionals establerts
en un territori tercer diferent de les Canàries, Ceuta
o Melilla, cal que estigui reconeguda l’existència
de reciprocitat de tracte en el territori esmentat
a favor dels empresaris o els professionals esta-
blerts al territori d’aplicació de l’impost.

2n Que durant el període a què es refereix la
so�icitud no hagin fet al territori d’aplicació de l’im-
post lliuraments de béns o prestacions de serveis
que hi estiguin subjectes diferents dels que figuren
a continuació:

a) Els lliuraments de béns i prestacions de ser-
veis en què els subjectes passius de l’impost en
siguin els destinataris, segons el que disposa l’ar-
ticle 84, apartat u, números 2n i 3r, d’aquesta Llei.

b) Els serveis de transport i els serveis acces-
soris als transports, exempts de l’impost en virtut
del que disposen els articles 21, 23, 24 i 64 d’a-
questa Llei.

3r Que, durant el període al qual es refereix
la so�icitud, els interessats no hagin estat desti-
nataris de lliuraments de béns ni de prestacions
de serveis dels compresos en els articles 70, apartat
u, números 6è i 7è, 72, 73 i 74 d’aquesta Llei,
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subjectes i no exempts de l’impost i respecte dels
quals els interessats tinguin la condició de subjec-
tes passius en virtut del que disposa el número 2n
de l’apartat u de l’article 84 d’aquesta Llei.

Tres. Els empresaris o els professionals esta-
blerts en un territori tercer que pretenguin fer ús
del dret a la devolució que aquest article regula
prèviament han de nomenar un representant que
resideixi en el territori on s’aplica l’impost, a càrrec
del qual és el compliment de les obligacions formals
o de procediment corresponents, i que respon soli-
dàriament amb l’interessat en els casos de devo-
lució improcedent.

La hisenda pública pot exigir al representant cau-
ció suficient a aquests efectes.

El que disposa aquest apartat no és aplicable
als empresaris o els professionals establerts a les
Canàries, Ceuta o Melilla.

Quatre. Els empresaris o els professionals esta-
blerts a la Comunitat en els qui concorrin els requi-
sits previstos en aquest article tenen dret a so�icitar
la devolució de l’impost sobre el valor afegit que
hagin satisfet o suportat durant el període de temps
a què es refereixi la so�icitud amb motiu de les
adquisicions o les importacions de béns o serveis
que hagin dut a terme, en la mesura que destinin
els béns o els serveis a dur a terme operacions
que els originen el dret a fer deduccions en l’impost
sobre el valor afegit tant en aplicació del que dis-
posa la normativa vigent a l’Estat on estiguin esta-
blerts com del que disposa aquesta Llei.

Per determinar l’import que cal retornar s’apli-
quen els criteris que conté l’article 106 d’aquesta
Llei. A aquests efectes, es té en compte quina és
la utilització que fa l’empresari o el professional
no establert dels béns o serveis quan du a terme
operacions que li originen el dret a fer deduccions,
en primer lloc, segons la normativa aplicable a l’Es-
tat membre on estigui establert i, en segon lloc,
segons el que disposa aquesta Llei.

El que preveuen els paràgrafs anteriors també
és aplicable respecte d’empresaris o professionals
establerts a les Canàries, Ceuta o Melilla, tenint
en compte a aquests efectes les característiques
pròpies dels impostos indirectes generals sobre el
consum vigents en aquests territoris.

Cinc. Els empresaris o els professionals esta-
blerts fora de la Comunitat, exceptuant els esta-
blerts a les Canàries, Ceuta o Melilla, en els quals
concorrin els requisits previstos en aquest article,
tenen dret a la devolució de l’impost sobre el valor
afegit que hagin satisfet o suportat durant el perío-
de de temps al qual es refereixi la so�icitud amb
motiu de les adquisicions o les importacions de
béns o serveis que hagin dut a terme, amb la con-
dició que a l’estat on estiguin establerts estigui reco-
negut que hi ha reciprocitat de tracte a favor dels
empresaris o els professionals establerts a Espanya.

El reconeixement de l’existència de la recipro-
citat de tracte a què es refereix el paràgraf anterior
es fa mitjançant una resolució del director general
de Tributs del Ministeri d’Hisenda.

Sis. No són objecte de devolució:

1r Les quotes que s’hagin suportat indeguda-
ment amb motiu de lliuraments de béns a què sigui
aplicable el cas d’exempció que preveu el número
2n de l’article 21 d’aquesta Llei, o el que preveu
l’apartat u de l’article 25 en els casos en què l’ex-
pedició o el transport amb destinació a un altre

estat membre de la Comunitat dels béns objecte
de lliurament el faci l’adquirent o un tercer que
actuï per compte d’aquell, sense perjudici, en amb-
dós casos, de la rectificació de la repercussió de
les quotes esmentades que sigui procedent segons
el que preveu l’article 89 d’aquesta Llei.

2n L’import de les quotes que estaria exclòs
del dret a deducció per aplicació del que disposa
els articles 95 i 96 d’aquesta Llei.

Set. No són admissibles les so�icituds de devo-
lució per un import global inferior a la xifra que
es determini reglamentàriament.

Vuit. Les so�icituds de devolució només poden
fer referència als períodes anual o trimestral imme-
diatament anteriors.

Això no obstant, són admissibles les so�icituds
de devolució que es refereixin a un període de
temps inferior sempre que conclogui el dia 31 de
desembre de l’any que correspongui.

Nou. L’Administració tributària pot exigir als
interessats que aportin la informació i els justifi-
cants necessaris per poder apreciar el fonament
de les so�icituds de devolució que es presentin
i, en particular, per determinar correctament l’im-
port de la devolució segons el que preveuen els
apartats quatre i cinc d’aquest article.

Deu. El procediment per so�icitar les devolu-
cions a què es refereix aquest article s’ha de deter-
minar reglamentàriament.»

Nou. El número 7è de l’apartat u de l’article 164
queda redactat de la manera següent:

«7è Nomenar un representant a efectes de
complir les obligacions imposades en aquesta Llei
quan es tracti de subjectes passius no establerts
a la Comunitat, llevat que estiguin establerts a les
Canàries, Ceuta o Melilla, o en un estat amb el
qual hi hagi instruments d’assistència mútua anà-
legs als instituïts en la Comunitat.»

Deu. Es modifica el paràgraf segon de l’apartat dos
de l’article 165, que queda redactat de la manera
següent:

«Quan les factures rebudes es refereixin a adqui-
sicions per les quals s’hagin suportat quotes de
l’impost sobre el valor afegit la deducció de les
quals estigui sotmesa a un període de regularit-
zació, cal conservar-les durant el període corres-
ponent de regularització i els quatre anys
següents.»

Article 6. Substitució dels llindars fixats en ecus o pes-
setes per referències a euros en la Llei de l’impost
sobre el valor afegit.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2002, s’in-
trodueixen les modificacions següents en la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit:

U. Es modifica el primer paràgraf de l’apartat dos
de l’article 14, que queda redactat de la manera següent:

«Dos. La no subjecció que estableix l’apartat
anterior només s’aplica respecte de les adquisicions
intracomunitàries de béns, fetes per les persones
indicades, quan l’import total de les adquisicions
de béns procedents dels altres estats membres,
exclòs l’impost meritat en els estats esmentats, no
hagi arribat als 10.000 euros l’any natural pre-
cedent.»
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Dos. Es modifica l’apartat tres de l’article 31, que
queda redactat de la manera següent:

«Tres. L’exempció també s’estén a les impor-
tacions dels regals oferts normalment per raó de
matrimoni, efectuats per persones que tinguin la
seva residència habitual fora de la Comunitat i
rebuts per les altres a les quals es refereix l’apartat
u anterior, sempre que el valor unitari dels objectes
oferts com a regal no superi els 200 euros.»

Tres. Es modifica el número 2n de l’apartat u de
l’article 35, que queda redactat de la manera següent:

«2n Que el valor global dels béns esmentats
no excedeixi, per persona, els 175 euros o, trac-
tant-se de viatgers menors de quinze anys d’edat,
els 90 euros.»

Quatre. Es modifica el número 4t de l’apartat dos
de l’article 36, que queda redactat de la manera següent:

«4t Que el valor global dels béns importats no
excedeixi els 45 euros.»

Cinc. Es modifica el primer paràgraf del número 4t,
de l’apartat tres, de l’article 68, que queda redactat de
la manera següent:

«4t Que l’import total, exclòs l’impost, dels lliu-
raments fets per l’empresari o el professional des
d’un altre estat membre amb destinació al territori
d’aplicació de l’impost, amb els requisits dels núme-
ros anteriors, hagi superat durant l’any natural pre-
cedent la quantitat de 35.000 euros.»

SECCIÓ 2a IMPOSTOS ESPECIALS

Article 7. Impost sobre les labors del tabac.

Amb efectes a partir del dia 1 de gener de l’any 2002,
es modifica l’article 60 de la Llei 38/1992, de 28 de
desembre, d’impostos especials, que queda redactat tal
com segueix:

«Article 60. Tipus impositius.
L’impost s’exigeix d’acord a la tarifa següent:
Epígraf 1. Cigars i purets: 12,5 per 100.
Epígraf 2. Cigarrets. Estan gravats simultània-

ment en els tipus impositius següents:
a) Tipus proporcional: 54 per 100.
b) Tipus específic: 3,91 euros per cada 1.000

cigarrets.
Epígraf 3. Picadura per cargolar: 37,5 per 100.
Epígraf 4. Les altres labors del tabac: 22,5 per

100.»

Article 8. Impost sobre hidrocarburs.

Amb efectes a partir del dia 1 de gener de l’any 2002
es modifica la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 51 de
la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos espe-
cials, que queda redactada com segueix:

«c) La producció d’electricitat en centrals elèc-
triques o la cogeneració d’electricitat i de calor en
centrals combinades.

Als efectes d’aplicar aquesta exempció es con-
sideren:

“Central elèctrica”. La insta�ació l’activitat de pro-
ducció 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 hagin estat

autoritzats d’acord amb el que estableix el capí-
tol I del títol IV de la dita Llei.

“Central combinada”. La insta�ació l’activitat de
cogeneració d’energia elèctrica i de calor útil de
la qual per l’aprofitament energètic posterior queda
compresa 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 han estat auto-
ritzats d’acord amb el que estableix el capítol II
del títol IV de la dita Llei.»

SECCIÓ 3a IMPOST SOBRE LES VENDES DETALLISTES DE DETERMI-
NATS HIDROCARBURS

Article 9. Impost sobre les vendes detallistes de deter-
minats hidrocarburs.

Amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2002,
es crea un nou impost sobre les vendes detallistes de
determinats hidrocarburs, que es regeix per les dispo-
sicions següents:

«U. Naturalesa.
1. L’impost sobre les vendes detallistes de

determinats hidrocarburs és un tribut de naturalesa
indirecta que recau sobre el consum que se’n fa,
i grava en fase única les vendes minoristes dels
productes compresos en el seu àmbit objectiu, d’a-
cord amb les disposicions d’aquesta Llei.

2. La cessió de l’impost a les comunitats autò-
nomes es regeix pel que disposen les normes regu-
ladores de la cessió de tributs de l’Estat a les comu-
nitats autònomes i té l’abast i les condicions que
per a cada una d’aquestes estableixi la llei de cessió
respectiva.

3. La totalitat dels rendiments que derivin d’a-
quest impost queden afectes al finançament de des-
peses de naturalesa sanitària orientades per criteris
objectius fixats a l’àmbit nacional. Això no obstant,
la part dels recursos derivats dels tipus de grava-
men autonòmics es pot dedicar a finançar actua-
cions mediambientals que també s’han d’orientar
per un tipus idèntic de criteris.

Dos. Àmbit territorial d’aplicació.
1. L’impost sobre les vendes detallistes de

determinats hidrocarburs és exigible a tot el territori
espanyol exceptuant les Canàries, Ceuta i Melilla.

2. El que disposa l’apartat anterior s’entén sen-
se perjudici del que estableixen convenis i tractats
internacionals i dels règims tributaris especials per
raó del territori.

Tres. Àmbit objectiu.
1. Els hidrocarburs que s’inclouen en l’àmbit

objectiu d’aquest impost són les gasolines, el gasoil,
el fuel i el querosè, tal com es defineixen en l’arti-
cle 49 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre,
d’impostos especials.

2. També s’inclouen en l’àmbit objectiu:
a) Els hidrocarburs líquids diferents dels citats

a l’apartat 1 anterior que s’utilitzin com a combus-
tible de calefacció.

b) Els productes diferents dels esmentats en
l’apartat 1 anterior que, exceptuant el gas natural,
el metà, el gas liquat del petroli i altres productes
gasosos equivalents, es destinin a ser utilitzats com
a carburant, com a additius per a carburant o per
augmentar el volum final d’un carburant.

3. Els productes inclosos en l’àmbit objectiu
de conformitat amb el que disposa l’apartat 2 ante-
rior tributen al tipus impositiu aplicable al producte
dels esmentats en l’apartat 1 al qual s’afegeixin
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o al qual es consideri que substitueixen d’acord
amb els criteris establerts en relació amb l’impost
sobre hidrocarburs per aplicar els 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’impostos
especials.

Quatre. Concepte i definicions.

A efectes de l’impost sobre les vendes detallistes
de determinats hidrocarburs són aplicables els con-
ceptes i les definicions següents:

1. “Vendes detallistes”: es consideren vendes
detallistes les operacions següents:

a) Les vendes o els lliuraments dels productes
compresos en l’àmbit objectiu destinats al consum
directe dels adquirents. En tot cas es consideren
“vendes detallistes” les dutes a terme als establi-
ments de venda al públic al detall a què es refereix
la lletra a) de l’apartat 2 següent, amb indepen-
dència de la destinació que els adquirents donin
als productes adquirits.

b) Les importacions i les adquisicions intraco-
munitàries dels productes compresos en l’àmbit
objectiu quan es destinin directament al consum
de l’importador o de l’adquirent en un establiment
de consum propi.

2. “Establiments de venda al públic al detall”.

a) Els establiments que tinguin insta�acions
fixes per vendre al públic per a consum directe
els productes compresos en l’àmbit objectiu i que,
si s’escau, estan degudament autoritzades d’acord
amb la normativa vigent en matèria de distribució
de productes petrolífers.

b) Els establiments des dels quals s’efectuïn
subministraments dels productes compresos en
l’àmbit objectiu a consumidors finals que disposen
de les insta�acions necessàries per rebre’ls i
consumir-los.

3. “Establiments de consum propi”. Els llocs o
les insta�acions de recepció i consum final dels
productes compresos en l’àmbit objectiu on els
seus titulars els rebin en els casos previstos en
la lletra b) de l’apartat 1 anterior.

4. “Lloc de realització de les vendes detallistes”.
Les vendes detallistes es consideren efectuades als
establiments de venda al públic al detall, excepte
en els casos previstos en la lletra b) de l’apartat
1, en què les vendes esmentades es consideren
efectuades a l’establiment de consum propi i en
els previstos en la lletra b) de l’apartat 2, en els
quals aquestes vendes es consideren efectuades
a les insta�acions de recepció i consum dels pro-
ductes gravats.

5. “Gasoil d’usos especials i calefacció”. El
gasoil que, complint els requisits i les condicions
establerts en les disposicions fiscals i d’ordenació
sectorial, es fa servir com a combustible de cale-
facció o com a carburant en els usos previstos a
l’apartat 2 de l’article 54 de la Llei 38/1992, de
28 de desembre, d’impostos especials.

6. “Gasoil d’ús general”. El gasoil no comprès
en l’apartat anterior.

7. “Querosè de calefacció”. El querosè que,
complint els requisits i les condicions que esta-
bleixen les disposicions fiscals i d’ordenació sec-
torial, es fa servir com a combustible de calefacció.

8. “Querosè d’ús general”. El querosè no com-
près en el paràgraf anterior.

Cinc. Fet imposable.
1. Estan subjectes a l’impost les vendes deta-

llistes dels productes compresos en el seu àmbit
objectiu. També hi estan subjectes les operacions
que impliquin l’autoconsum dels productes gravats
pels subjectes passius de l’impost.

2. No estan subjectes a l’impost els lliuraments
de productes compresos en l’àmbit objectiu que
en suposin la restitució o la substitució per altres
d’iguals a l’adquirent, quan prèviament aquest els
hagi retornat al venedor després d’haver-los rebut
com a conseqüència d’una venda o un lliurament
que hagi estat subjecte a l’impost.

3. Es considera que han estat venuts i posats
a disposició dels adquirents els productes compre-
sos en l’àmbit objectiu l’ús o la destinació dels quals
no els justifiquin els subjectes passius que no acre-
ditin que les quotes de l’impost corresponents han
estat satisfetes.

Sis. Exempcions.
1. Estan exemptes de l’impost les vendes deta-

llistes següents:
a) Les dutes a terme en el marc de les relacions

diplomàtiques o consulars.
b) Les vendes en què els adquirents siguin

organitzacions internacionals reconegudes com a
tals a Espanya, els membres d’aquestes organit-
zacions o les persones determinades en un conveni
internacional subscrit per Espanya, dins dels límits
i en les condicions que es determinin en els con-
venis internacionals constitutius d’aquestes orga-
nitzacions, en els acords de seu o en el conveni
internacional respectiu.

c) Les vendes en què els adquirents siguin For-
ces Armades de qualsevol estat, diferent d’Espanya,
que sigui part del Tractat de l’Atlàntic Nord o forces
armades a les quals es refereix l’article 1 de la
Decisió 90/6407/CEE per a ús de les forces esmen-
tades o del personal civil al seu servei o per a l’a-
bastament dels seus menjadors i cantines.

d) Les que impliquin un avituallament de car-
burant a embarcacions o aeronaus diferents de les
que fan la navegació o l’aviació privada d’esbarjo,
així com les que impliquin un subministrament de
carburant per utilitzar-lo en el transport per ferro-
carril. Tenen la consideració de navegació privada
d’esbarjo i d’aviació privada d’esbarjo les que defi-
neix l’article 4 de la Llei 38/1992, de 28 de desem-
bre, d’impostos especials.

e) Les d’olis usats compresos en l’àmbit d’a-
plicació de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de resi-
dus, i destinats a ser utilitzats com a combustible,
sempre que aquesta utilització es dugui a terme
complint el que preveuen la dita Llei i la normativa
de desplegament i execució i que l’adquirent tingui
reconegut prèviament el dret a l’exempció de l’im-
post sobre hidrocarburs que estableix l’apartat 4
de l’article 51 de la Llei 38/1992, de 28 de desem-
bre, d’impostos especials.

f) Les relatives als productes compresos en
l’àmbit objectiu l’adquirent dels quals els destini
a algun dels usos següents:

1r A un ús pel qual l’adquirent tingui reconegut
prèviament el dret a la devolució de l’impost sobre
hidrocarburs que estableix la lletra a) de l’article
52 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’im-
postos especials.

2n A la producció d’electricitat en centrals elèc-
triques o a la cogeneració d’electricitat i calor en
centrals combinades, sempre que l’adquirent, que
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ha de ser el titular de les insta�acions, tingui reco-
negut prèviament el dret a l’exempció de l’impost
sobre hidrocarburs que estableix la lletra c) apartat
2 de l’article 51 de la Llei 38/1992, de 28 de
desembre, d’impostos especials.

3r A la seva utilització en la construcció, modi-
ficació, proves i manteniment d’aeronaus i embar-
cacions, sempre que l’adquirent tingui reconegut
prèviament el dret a l’exempció de l’impost sobre
hidrocarburs que estableix la lletra e) apartat 2 de
l’article 51 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre,
d’impostos especials.

4t A la seva utilització en operacions de dra-
gatge en vies navegables i ports, sempre que l’ad-
quirent tingui reconegut prèviament el dret a
l’exempció de l’impost sobre hidrocarburs que esta-
bleix la lletra f) de l’apartat 2 de l’article 51 de
la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos
especials.

5è La seva injecció en alts forns amb finalitats
de reducció química, afegits al carbó que s’hi faci
servir com a combustible principal, fins i tot si de
la injecció deriva, secundàriament, una combustió
aprofitada amb finalitats de calefacció, sempre que
l’adquirent, que ha de ser el titular de les instal-
lacions, tingui reconegut prèviament el dret a
l’exempció de l’impost sobre hidrocarburs que esta-
bleix la lletra g) de l’apartat 2 de l’article 51 de
la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos
especials.

2. Les exempcions que preveu l’apartat ante-
rior es poden aplicar, si s’escau, com a devolucions
de l’impost meritat prèviament i incorporat al preu
pagat del producte gravat respectiu.

3. El reconeixement de les exempcions que
preveu aquest article i, si s’escau, la seva aplicació
com a devolucions, es pot basar en el procediment
vigent per reconèixer i aplicar les exempcions equi-
valents de l’impost sobre hidrocarburs previstes a
la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos
especials, amb les adaptacions que estableixi el
ministre d’Hisenda.

Set. Subjectes passius.

Els subjectes passius són els propietaris dels pro-
ductes gravats que duguin a terme respecte dels
productes les operacions subjectes a l’impost. Això
no obstant, en els casos previstos en la lletra b)
de l’apartat 1 del punt quatre anterior, els subjectes
passius de l’impost són els titulars dels establiments
de consum propi.

Vuit. Meritació.

1. L’impost es merita en el moment que els
productes compresos en l’àmbit objectiu es posin
a disposició dels adquirents o, si s’escau, en el de
l’autoconsum i sempre que s’hagi ultimat el règim
suspensiu al qual es refereix l’apartat 20 de l’article
4 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’im-
postos especials.

2. A les importacions previstes a la lletra b)
de l’apartat 1 del número quatre, l’impost es merita
en el moment en què els productes compresos en
l’àmbit objectiu quedin a disposició dels importadors,
una vegada que n’hagin quedat ultimats la impor-
tació a consum i el règim suspensiu al qual es refereix
l’apartat 20 de l’article 4 de la Llei 38/1992.

Nou. Base imposable.

1. La base de l’impost la constitueix el volum
dels productes objecte de l’impost, expressat en

milers de litres, exceptuant el fuel, respecte del qual
està constituïda pel pes del producte expressat en
tones mètriques.

2. La base imposable es determina en règim
d’estimació directa.

3. L’estimació indirecta de la base imposable
és aplicable als casos i en la forma que preveu
la Llei general tributària.

Deu. Tipus de gravamen.

1. El tipus de gravamen aplicable a cada pro-
ducte gravat es forma mitjançant la suma dels tipus
estatal i autonòmic.

2. El tipus estatal és el següent:

a) Gasolines: 24 euros per 1.000 litres.
b) Gasoil d’ús general: 24 euros per 1.000

litres.
c) Gasoil d’usos especials i de calefacció: 6

euros per 1.000 litres.
d) Fuel: 1 euro per tona.
e) Querosè d’ús general: 24 euros per 1.000

litres.
f) Querosè de calefacció: 6 euros per 1.000

litres.
La quantia del tipus de gravamen estatal es pot

actualitzar cada any en la Llei de pressupostos
generals de l’Estat.

3. El tipus autonòmic és el que aprovi la comu-
nitat autònoma, de conformitat amb el que preveu
la llei que reguli les noves mesures fiscals i admi-
nistratives del nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes i ciutats amb estatuts d’au-
tonomia. Si la comunitat autònoma no ha aprovat
cap tipus, el tipus de gravamen de l’impost només
és l’estatal.

4. Els tipus de gravamen aplicables són els
vigents en el moment de la meritació.

Onze. Repercussió de l’impost.

1. Els subjectes passius han de repercutir l’im-
port de les quotes meritades sobre els adquirents
dels productes compresos en l’àmbit objectiu, i
aquests queden obligats a suportar-les, excepte en
els casos en què el subjecte passiu en sigui el con-
sumidor final.

2. Quan, d’acord amb la normativa vigent,
l’operació gravada s’hagi de documentar en una
factura o un document equivalent, la repercussió
de les quotes meritades s’ha de fer en aquest docu-
ment separadament de la resta de conceptes que
comprengui. Això no obstant, a so�icitud de les
persones o els sectors afectats, l’Administració tri-
butària pot autoritzar que l’obligació de repercutir
s’empleni mitjançant la inclusió al document de l’ex-
pressió “impost sobre les vendes detallistes de
determinats hidrocarburs inclòs en el preu al tipus
de....”

Dotze. Normes de gestió.

1. El gasoil d’usos especials i calefacció i el
querosè de calefacció només els poden adquirir
les persones autoritzades per rebre’ls d’acord amb
el que preveu la normativa de l’impost sobre
hidrocarburs.

2. Els subjectes passius estan obligats a pre-
sentar les declaracions tributàries corresponents i,
si escau, a dur a terme les autoliquidacions que
siguin procedents. El ministre d’Hisenda estableix
el procediment liquidatori de l’impost, així com les
normes de gestió que calguin per controlar-lo.
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Tretze. Infraccions i sancions.
Les infraccions tributàries en aquest impost es

qualifiquen i se sancionen de conformitat amb el
que disposa la Llei 230/1963, de 28 de desembre,
general tributària, sense perjudici de les sancions
la imposició de les quals pugui ser procedent d’a-
cord amb el que disposa l’article 55 de la Llei
38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials.

Catorze. Habilitació a la Llei de pressupostos
generals de l’Estat.

La Llei de pressupostos generals de l’Estat pot
modificar els tipus de gravamen i les exempcions
de l’impost.»

SECCIÓ 4a RÈGIM ECONÒMIC FISCAL DE CANÀRIES

Article 10. Modificació de les lleis 20/1991, de 7 de
juny, de modificació dels aspectes fiscals del règim
econòmic fiscal de les Canàries, i 19/1994, de 6
de juliol, de modificació del règim econòmic i fiscal
de les Canàries.

Primer.—Amb efectes des de l’1 de gener de l’any
2002, s’introdueixen la modificacions següents en la Llei
20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes
fiscals del règim econòmic fiscal de les Canàries:

U. Es dóna una nova redacció als apartats 6) i 12)
del número 1 de l’article 10, que queden redactats de
la manera següent:

«6) Els serveis prestats directament als seus
membres per unions, agrupacions o entitats autò-
nomes, incloses les agrupacions d’interès econò-
mic, constituïdes exclusivament per persones físi-
ques o jurídiques que exerceixin essencialment una
activitat exempta o no subjecta a l’impost, quan
concorrin les condicions següents:

a) Que aquests serveis s’utilitzin directament
i exclusivament en aquesta activitat i siguin neces-
saris per exercir-la.

b) Que els membres es limitin a reemborsar
la part que els correspongui en les despeses fetes
en comú.

A aquests efectes s’entén que els membres d’u-
na entitat exerceixen essencialment una activitat
exempta o no subjecta a l’impost quan el volum
total anual de les operacions efectivament gravades
per l’impost no excedeixi el 10 per 100 del total
de les dutes a terme.

L’exempció no assoleix als serveis prestats per
les societats mercantils.»

«12) Les prestacions de serveis i els lliuraments
de béns accessoris a aquestes fets directament als
seus membres per organismes o entitats legalment
reconeguts que no tinguin una finalitat lucrativa,
els objectius dels quals siguin exclusivament de
naturalesa política, sindical, religiosa, patriòtica,
filantròpica o cívica, realitzades per aconseguir les
seves finalitats específiques, sempre que, a més,
no percebin dels beneficiaris de les operacions algu-
na contraprestació diferent de les cotitzacions fixa-
des als seus estatuts.»

Dos. La lletra a) de l’apartat 2n del número 1 de
l’article 19 queda redactada de la manera següent:

«a) Quan les operacions esmentades les
duguin a terme persones o entitats no establertes
a les Canàries, llevat que el destinatari, al seu torn,
no estigui establert en aquest territori.»

Tres. Es fa una nova redacció de l’apartat 2n del
número 3 de l’article 14, que queda redactat de la mane-
ra següent:

«2n Els béns personals importats per persones
que, amb motiu del seu matrimoni, traslladin la resi-
dència des de la Península, les Illes Balears, Ceuta,
Melilla o l’estranger a les Canàries.

L’exempció també s’estén a les importacions
dels regals oferts habitualment amb motiu de matri-
moni que rebin les persones a les quals es refereix
el paràgraf anterior, dels qui tinguin la residència
habitual en un altre territori de la Comunitat Eco-
nòmica Europea i el valor unitari dels regals no
passi de 350 euros, o dels qui tinguin la residència
habitual fora de la Comunitat i el valor unitari dels
regals no passi de 200 euros.

Quan es tracti dels béns a què es refereix l’a-
partat 28è d’aquest número 3, l’exempció s’aplica
fins als límits que per a aquests béns assenyala
l’apartat 1r anterior.

L’exempció queda condicionada al fet que hi con-
corrin els requisits següents:

a) Els establerts en el paràgraf quart de l’apar-
tat 1r anterior, lletres a), b) i c).

b) Que l’interessat aporti la prova del seu
matrimoni.

c) Si la importació es fa abans que se celebri
el matrimoni, l’Administració pot exigir la prestació
d’una garantia.»

Quatre. Es dóna una nova redacció al número 11
de l’article 14, que queda redactat de la manera següent:

«11. Les importacions de béns el valor global
dels quals no superi de 22 euros.

S’exceptuen del que disposa el paràgraf anterior:

a) Els productes alcohòlics compresos en els
codis NC22.03 a 22.08 de l’aranzel duaner.

b) Els perfums i les aigües de colònia.
c) El tabac sense elaborar o manufacturat.»

Cinc. Es fa una nova redacció de l’apartat 1r i s’a-
fegeix un nou apartat 6è en el número 2 de l’article 17,
que queden redactats de la manera següent:

«1r Els serveis directament relacionats amb
immobles, inclòs el lloguer de caixes de seguretat
i la mediació en les transaccions immobiliàries, es
consideren realitzats al lloc on radiquin els béns
immobles a què es refereixin.»

«6è Els serveis de mediació en nom i per comp-
te de tercers, en operacions diferents de les com-
preses als apartats 1r, 4t i 5è d’aquest número 2,
es consideren prestats on es localitzi l’operació
principal.»

Sis. Es modifica el número 1 de l’apartat u de l’ar-
ticle 20, que queda redactat de la manera següent:

«1. Els subjectes passius han de repercutir ínte-
grament l’import d’impostos sobre aquell per a qui
es realitzi l’operació gravada, i aquest queda obligat
a suportar-lo sempre que la repercussió s’ajusti al
que disposa aquesta Llei, siguin quines siguin les
estipulacions que hi hagi entre ells.

En els lliuraments de béns i prestacions de ser-
veis subjectes i no exemptes a l’impost els des-
tinataris dels quals siguin ens públics sempre es
considera que els empresaris i els professionals que
facin les operacions gravades, en formular les seves
propostes econòmiques encara que siguin verbals,
hi han inclòs l’impost general indirecte canari que,
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això no obstant, s’ha de repercutir com a partida
independent, quan escaigui, en els documents que
es presentin al cobrament, sense que l’import glo-
bal contractat experimenti un increment com a con-
seqüència de consignar-hi el tribut meritat.»

Set. La lletra c) del número 2 de l’article 22 queda
redactada de la manera següent:

«c) Els tributs i els gravàmens de qualsevol clas-
se que recaiguin sobre les mateixes operacions gra-
vades, excepte l’impost general indirecte canari i
l’arbitri sobre importacions i lliuraments de mer-
caderies a les Illes Canàries.

El que disposa aquesta lletra comprèn els impos-
tos especials que s’exigeixin en relació amb els béns
que siguin objecte de les operacions gravades,
exceptuant-ne l’impost especial sobre determinats
mitjans de transport.»

Vuit. Es dóna una nova redacció al número 4 de
l’article 21 bis, que queda redactat de la manera següent:

«4. Les responsabilitats que estableix el núme-
ro 2 anterior no inclouen els deutes tributaris que
es posin de manifest com a conseqüència d’ac-
tuacions practicades fora dels recintes duaners.»

Nou. Es modifica l’apartat 1r de l’article 25, que
queda redactat de la manera següent:

«1r Qualsevol gravamen o tribut meritat amb
motiu de la importació, a excepció de l’impost gene-
ral indirecte canari, i l’arbitri sobre importacions i
lliuraments de mercaderies a les Illes Canàries.»

Deu. Es modifica l’apartat 1r del número 1 de l’ar-
ticle 27, que queda redactat de la manera següent:

«1r Un tipus zero en les operacions següents:
a) El lliurament d’aigua, fins i tot l’envasada,

i els lliuraments de béns o prestacions de serveis
directament relacionades amb la captació, la pro-
ducció i la distribució d’aigua.

b) Els lliuraments dels productes següents,
sempre que s’utilitzin per a finalitats mèdiques o
veterinàries: les especialitats farmacèutiques, les
fórmules magistrals, els preparats o les fórmules
oficinals i els medicaments prefabricats. Així
mateix, les substàncies medicinals utilitzades en
l’obtenció dels productes anteriors.

No s’inclouen en aquest apartat els cosmètics
ni les substàncies i els productes d’ús merament
higiènic.

c) Els lliuraments de llibres, diaris i revistes que
no continguin únicament o fonamentalment publi-
citat, així com els elements complementaris que
es lliurin conjuntament amb aquests béns mitjan-
çant un preu únic.

A aquests efectes tenen la consideració d’ele-
ments complementaris les cintes magnetofòniques,
els discos, les videocassets i altres suports sonors
o videomagnètics similars, el cost d’adquisició dels
quals no superi el 50 per cent del preu unitari de
venda al públic.

S’entén que els llibres, els diaris i les revistes
contenen fonamentalment publicitat quan més del
75 per cent dels ingressos que proporcionin al seu
editor s’obtinguin per aquest concepte.

Es consideren compresos en aquesta lletra els
àlbums, les partitures, els mapes, els quaderns de
dibuix i els objectes que, per les seves caracte-
rístiques, només es puguin fer servir com a material
escolar, excepte els articles i els aparells elec-
trònics.

d) Els lliuraments dels productes enregistrats
per mitjans magnètics o òptics d’utilització educa-
tiva o cultural que es determinin reglamentària-
ment, sempre que els lliurin o els importin:

— Establiments o organismes declarats d’utilitat
pública, de caràcter educatiu o cultural.

— Altres establiments o organismes de caràcter
educatiu o cultural, quan les importacions siguin
autoritzades amb aquesta finalitat per l’Adminis-
tració tributària canària.

e) Els lliuraments d’habitatges, qualificats
administrativament de protecció oficial de règim
especial i els lliuraments d’obres d’equipament
comunitari, quan els lliuraments els facin els pro-
motors d’aquestes.

No s’inclouen en aquest apartat els garatges i
els annexos als habitatges esmentats que es trans-
metin independentment dels habitatges ni tampoc
els locals de negoci.

f) Les execucions d’obres, amb aportació de
materials o sense, conseqüència de contractes for-
malitzats directament entre el promotor i el con-
tractista, que tinguin com a objecte construir i reha-
bilitar els habitatges qualificats administrativament
de protecció oficial de règim especial, així com
construir o rehabilitar obres d’equipament comu-
nitari. Als efectes d’aquesta Llei, es consideren de
rehabilitació les actuacions destinades a la recons-
trucció mitjançant la consolidació i el tractament
d’estructures, façanes o cobertes i altres anàlogues,
sempre que el cost global d’aquestes operacions
excedeixi el 25 per 100 del preu d’adquisició si
s’ha efectuat durant els dos anys immediatament
anteriors o, en un altre cas, del verdader valor que
tingués l’edificació o la part de l’edificació abans
de rehabilitar-la.

Als efectes d’aquesta lletra i de l’anterior, s’entén
per equipament comunitari el que consisteix en:

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

comunicació, energia elèctrica, clavegueram, parcs,
jardins i superfícies viàries en zones urbanes.

No s’hi inclouen, en cap cas, les obres de con-
servació, manteniment, reformes, rehabilitació,
ampliació o millora de les infraestructures esmen-
tades.

— Les potabilitzadores, dessalinitzadores i depu-
radores de titularitat pública.

g) Els lliuraments d’habitatges de protecció ofi-
cial promoguts directament per les administracions
públiques, sempre que aquestes les financiïn exclu-
sivament amb càrrec als propis recursos.

h) Les execucions d’obra amb aportació de
materials o sense, conseqüència de contractes
directament formalitzats entre les administracions
públiques i el contractista, que tinguin com a objec-
te construir o rehabilitar els habitatges als quals
es refereix la lletra anterior.

Als efectes del que disposen aquesta lletra i l’an-
terior, s’assimilen a les administracions públiques
les empreses públiques l’objecte de les quals sigui
construir i rehabilitar habitatges socials.

i) Els lliuraments de pa comú.
j) Els lliuraments de farines panificables i d’a-

limentació i de cereals per elaborar-les.
k) Els lliuraments d’ous.
l) Els lliuraments de fruites, verdures, hortalis-

ses, llegums i tubercles naturals que no hagin estat
objecte de cap procés de transformació, elaboració
o manufactura de caràcter industrial, de conformi-
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tat amb el que estableix l’article 55, número 4,
apartat 1r.

m) Els lliuraments de carns i peixos que no
hagin estat objecte de cap procés de transformació,
elaboració o manufactura de caràcter industrial, de
conformitat amb el que estableix l’article 55, núme-
ro 4, apartat 1r.

n) Els lliuraments de productes derivats d’ex-
plotacions ramaderes intensives i piscicultura.

ñ) Els lliuraments de llet, inclosa la higienitzada,
esterilitzada, concentrada, desnatada evaporada i
en pols, així com els preparats lactis assimilats a
aquests productes, als quals se’ls ha reemplaçat
el greix animal originari per greixos d’origen vegetal.

o) Els lliuraments de formatges.
p) Els lliuraments de petroli i dels productes

derivats del seu refinament.
q) Transport de viatgers i mercaderies per via

marítima o aèria entre les illes de l’arxipèlag canari.
r) Les execucions d’obra que tinguin com a

objecte la insta�ació d’armaris de cuina i de bany
i armaris encastats per a les edificacions a les quals
es refereix la lletra f) anterior, que es realitzin com
a conseqüència de contractes directament forma-
litzats amb el promotor de la construcció o la reha-
bilitació de les edificacions esmentades.

s) Les operacions a les quals es refereix el
número 1 de l’annex VI d’aquesta Llei.»

Onze. Es modifica l’apartat 2n del número 1 de l’ar-
ticle 29, que queda redactat de la manera següent:

«2n En el cas d’inversió del subjecte passiu que
regula l’apartat 2n del número 1 de l’article 19
d’aquesta Llei, i en el cas de substitució a què es
refereix l’apartat 2 de l’article 25 de la Llei
19/1994, de 6 de juliol.»

Dotze. Es modifica el número 2 de l’article 32, que
queda redactat de la manera següent:

«2. Això no obstant, en les importacions de
béns, el dret a la deducció neix en el moment en
què el subjecte passiu efectuï el pagament de les
quotes deduïbles.»

Tretze. Es modifica el número 1 de l’article 42, que
queda redactat de la manera següent:

«1. En els casos de lliuraments de béns d’in-
versió durant el període de regularització, aquesta
s’ha de fer d’una sola vegada pel temps del període
esmentat que quedi per transcórrer.

A aquest efecte, si el lliurament està subjecte
a l’impost i no exempt, es considera que el bé d’in-
versió es va emprar exclusivament en dur a terme
operacions que originen el dret a deduir durant tot
l’any en què es va fer el lliurament i en els restants
fins que expiri el període de regularització.

Això no obstant, la diferència resultant de l’a-
plicació del que disposa el paràgraf anterior no és
deduïble quan excedeixi la quota repercutida a l’ad-
quirent en la transmissió del bé a què es refereixi.

Si el lliurament resulta exempt o no subjecte,
es considera que el bé d’inversió es va emprar exclu-
sivament en dur a terme operacions que no originen
el dret a deduir durant tot l’any en què es va fer
el lliurament esmentat i els restants fins que expiri
el període de regularització.

S’exceptuen del que preveu el paràgraf anterior
els lliuraments de béns d’inversió exempts o no
subjectes que originin el dret a la deducció, als
quals s’aplica la regla que conté el paràgraf 2n

d’aquest número 1 corresponent als lliuraments
subjectes i no exempts. Les deduccions que escai-
guin en aquest cas no poden excedir la quota que,
en el cas en què l’operació no hagi estat exempta
o no subjecta, resultaria d’aplicar el tipus vigent
a la base imposable dels lliuraments o al valor inte-
rior dels béns exportats o enviats a la Península,
les Illes Balears, Ceuta, Melilla o qualsevol altre
estat membre de la Comunitat Europea.

La regularització a què es refereix aquest article
s’ha de dur a terme fins i tot en el cas que en
els anys anteriors no s’hagi aplicat la regla de
prorrata.»

Catorze. Es dóna una nova redacció al primer parà-
graf del número 1 de l’article 51, que queda redactat
de la manera següent:

«1. A efectes del que disposa aquesta Llei, s’en-
tén per volum d’operacions l’import total, exclòs
l’impost general indirecte canari i, si s’escau, el
recàrrec del règim especial de comerciants deta-
llistes i la compensació a tant alçat, dels lliuraments
de béns i prestacions de serveis fets pel subjecte
passiu durant l’any natural anterior, inclosos els
exempts de l’impost.»

Quinze. Es modifica el número 2 de l’article 58 bis,
que queda redactat de la manera següent:

«2. La base imposable del recàrrec és igual a
la suma de la base imposable de l’impost general
indirecte canari, que gravi la importació de béns,
i de les quotes de l’arbitri sobre importacions i lliu-
raments de mercaderies a les Illes Canàries que,
així mateix, es meritin amb motiu d’aquesta impor-
tació.»

Setze. Es modifica el número 8 de l’article 58 bis,
que queda redactat de la manera següent:

«8. En els casos d’iniciació o cessació en
aquest règim especial són aplicables les regles
següents:

1a En els casos d’iniciació, els subjectes pas-
sius, excepte els comerciants detallistes acollits al
règim simplificat, han de fer la liquidació i l’ingrés
de la quantitat resultant d’aplicar al valor d’adqui-
sició de les existències inventariades, exclòs l’im-
post general indirecte canari, en la part que corres-
pongui a les importacions de béns realitzades des
del dia 1 de gener de 1993, els tipus del dit impost
i del recàrrec vigents en la data d’iniciació.

2a En els casos de cessació a causa de la falta
de concurrència dels requisits previstos a l’article
10, número 3, d’aquesta Llei, els subjectes passius
poden fer la deducció de la quota resultant d’aplicar
al valor d’adquisició de les seves existències inven-
tariades en la data de cessació, exclosos l’impost
general indirecte canari i el recàrrec, en la part que
correspongui a les importacions de béns fetes des
del dia 1 de gener de 1993, els tipus del dit impost
i el recàrrec que estiguessin vigents en la mateixa
data de la cessació. El dret a deduir aquestes quotes
neix en la data de la cessació en aquest règim
especial.

3a Als efectes del que disposen les dues regles
anteriors, els subjectes passius han de confeccio-
nar, en la forma que reglamentàriament es deter-
mini, inventaris de les seves existències amb refe-
rència als dies d’iniciació i cessació en l’aplicació
d’aquest règim.»
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Disset. Es modifica el número 3 de l’article 59, que
queda redactat de la manera següent:

«3. Els subjectes passius que no estan obligats
a presentar declaracions liquidacions periòdiques
han de presentar una declaració liquidació ocasio-
nal en el cas d’estar obligats a declarar, en la forma
i els terminis que s’estableixin reglamentàriament.»

Divuit. Es fa una nova redacció de l’apartat segon
del número 1 de la disposició addicional dotzena, que
queda redactat de la manera següent:

«Segon. Que un vaixell és afecte a la navegació
marítima internacional, quan els seus recorreguts
en singladures de la navegació representin més del
50 per 100 del recorregut total efectuat durant
els períodes de temps que s’indiquen a continuació:

a) L’any natural anterior a la data en què es
facin les operacions corresponents de reparació o
manteniment, llevat el que disposa la lletra següent.

b) En els casos de lliurament, construcció,
transformació, importació, noliejament total o
arrendament del vaixell o en els de desafectació
de les finalitats de salvament, assistència marítima
i pesca costanera, l’any natural en el qual es facin
aquestes operacions, llevat que tinguessin lloc des-
prés del primer semestre de l’any esmentat, cas
en què el període que cal considerar comprèn
aquest any natural i el següent.

Aquest criteri també s’aplica en relació amb les
operacions esmentades en la lletra anterior quan
es realitzin després de les esmentades en aquesta
lletra.

A efectes del que disposa aquesta lletra, es con-
sidera que la construcció d’un vaixell ha finalitzat
en el moment que se’n fa la matriculació definitiva
al registre marítim corresponent.

Si transcorreguts els períodes als quals es refe-
reix aquesta lletra b), el vaixell no compleix els requi-
sits que determinen l’afectació a la navegació marí-
tima internacional, se’n regularitza la situació tri-
butària en relació amb les operacions d’aquest apar-
tat d’acord amb el que disposa l’article 8, apartat 2,
d’aquesta Llei.»

Dinou. Es fa una nova redacció de l’annex 1.I.1r:

«Primer. Els productes derivats de les indús-
tries i les activitats següents:

— Extraccions, preparació i aglomeració de com-
bustibles sòlids i coqueries.

— Extracció i transformació de minerals radioac-
tius.

— Producció, transport i distribució d’energia
elèctrica, gas, vapor i aigua calenta.

— Extracció i preparació de minerals metà�ics.
— Producció i primera transformació de metalls,

sense perjudici del que disposa el número 1 de
l’annex VI d’aquesta Llei.

— Extracció de minerals no metà�ics ni ener-
gètics. Torberes.

— Indústries de productes minerals no metà�ics,
sense perjudici del que disposa el número 1 de
l’annex VI d’aquesta Llei.

— Indústria química.
— Fabricació d’olis i greixos vegetals i animals.
— Sacrifici de bestiar, preparació i conserves de

carn.
— Indústria tèxtil.
— Indústria del cuir.
— Indústria del calçat i el vestit i altres confec-

cions tèxtils.

— Indústries de la fusta, el suro i els mobles
de fusta, sense perjudici del que disposa el núme-
ro 1 de l’annex VI d’aquesta Llei.

— Fabricació de pasta paperera.
— Fabricació de paper i cartró.
— Transformació de paper i cartró, sense per-

judici del que disposa el número 1 de l’annex VI
d’aquesta Llei.

— Indústries de transformació del cautxú i matè-
ries plàstiques, sense perjudici del que disposa el
número 1 de l’annex VI d’aquesta Llei.»

Vint. Nova redacció de l’annex II.1.2n:
«2n Els aiguardents compostos, els aperitius

sense vi base i les altres begudes derivades d’al-
cohols naturals, d’acord amb les definicions de l’Es-
tatut de la vinya, del vi i dels alcohols i les regla-
mentacions complementàries i, així mateix, els
extractes i els concentrats alcohòlics aptes per ela-
borar begudes derivades, sense perjudici del que
disposa el número 3 de l’annex VI d’aquesta Llei.»

Vint-i-u. Es modifiquen els apartats 3r i 4t del núme-
ro 1 de l’annex II, que queden redactats de la manera
següent:

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

a) Els camions, els carretons de motor, les fur-
gonetes i altres vehicles que, per la seva configu-
ració objectiva, no es puguin destinar a una altra
finalitat que transportar mercaderies.

b) Els autobusos i altres vehicles aptes per al
transport co�ectiu de viatgers que tinguin una capa-
citat que passi de 9 places, incloses la del con-
ductor.

c) Els furgons i les furgonetes que no siguin
vehicles tipus “jeep” o tot terreny.

d) Els vehicles automòbils considerats com a
taxis, autotaxis o autoturismes per la legislació
vigent.

e) Els que, considerats objectivament, siguin
d’aplicació exclusiva industrial, comercial, agrària,
clínica o científica, sempre que l’Administració Tri-
butària Canària n’hagi homologat degudament els
models de sèrie o els vehicles individualment. A
aquests efectes, es considera que tenen exclusi-
vament alguna d’aquestes aplicacions els furgons
i les furgonetes d’ús múltiple de qualsevol alçària
sempre que només tinguin dos seients per al con-
ductor i l’ajudant, en cap cas no tinguin seients
addicionals i l’espai destinat a la càrrega no tingui
visibilitat lateral i sigui superior al 50 per 100 del
volum interior.

f) Els vehicles adquirits per minusvàlids que no
figurin a l’annex I, per al seu ús exclusiu, sempre
que concorrin els requisits següents:

— Que hagin transcorregut quatre anys com a
mínim des de l’adquisició d’un altre vehicle en con-
dicions anàlogues.

Això no obstant, aquest requisit no s’exigeix en
casos de sinistre total dels vehicles, certificat per
la companyia asseguradora.

— Que no siguin objecte d’una transmissió pos-
terior per actes inter vivos durant el termini de qua-
tre anys següents a la data en què es van adquirir.

L’incompliment d’aquest requisit determina l’o-
bligació, a càrrec del beneficiari, d’ingressar a la
hisenda pública la diferència entre la quota que
hagués hagut de suportar per l’aplicació del tipus
incrementat i l’efectivament suportada en adquirir
el vehicle.



342 Dimecres 16 gener 2002 Suplement núm. 2

L’aplicació del tipus impositiu general requereix
el reconeixement previ del dret de l’adquirent en
la forma que es determini reglamentàriament, amb
el certificat o la resolució prèvies, que acrediti el
grau de minusvalidesa, expedit per l’Institut de
Migracions i Serveis Socials o per l’òrgan compe-
tent de les comunitats autònomes en matèria de
valoració de minusvàlues.

4t Caravanes i remolcs per a vehicles de turis-
me, llevat els que considerats objectivament siguin
d’aplicació exclusiva industrial, comercial, agrària,
clínica o científica.»

Vint-i-dos. S’introdueix un nou annex, el VI, amb la
redacció següent:

«ANNEX VI

1. S’aplica el tipus zero de l’IGIC a la importació
i el lliurament dels productes següents:

1r Conserves de peix.
2n Pedra per a la construcció, excepte la

pissarra.
3r Construccions i parts de construccions de

fosa, de ferro o acer, excepte les construccions pre-
fabricades per a hivernacles.

4t Xapes, barres, perfils i tubs de fosa, de ferro
o acer.

5è Peces de fusta per a la construcció.
6è Mobles de fusta o de plàstic i les seves

parts, excepte el mobiliari per a finalitats mèdiques
o veterinàries.

7è Bolquers, compreses i tampons.

2. S’aplica el tipus reduït del dos per cent de
l’IGIC a la importació i el lliurament de mobles de
metall, exceptuant el mobiliari per a finalitats mèdi-
ques o veterinàries i de les prestatgeries metàl-
liques.

3. S’aplica el tipus general de l’IGIC a la impor-
tació i el lliurament de gin, ginebra, vodka i licors,
de conformitat amb les definicions de l’Estatut de
la vinya, del vi i dels alcohols i les reglamentacions
complementàries.»

Segon. Amb efectes des de l’1 de gener de l’any
2002, s’introdueixen les modificacions següents en la
Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del règim
econòmic i fiscal de les Canàries.

Es modifica l’apartat 4 i s’afegeix un nou apartat 7
en l’article 25, que queden redactats de la manera
següent:

«4. Les societats adquirents o importadores de
béns d’inversió han de mantenir com a mínim el
seu domicili fiscal o el seu establiment permanent
a les Illes Canàries durant un termini de cinc anys
a comptar des de la data de l’inici de la utilització
efectiva o entrada en funcionament dels béns d’in-
versió, i aquests han de romandre en explotació
a les Canàries durant un termini mínim de cinc
anys, o la seva vida útil si fos inferior, a comptar
des de la data de l’inici de la seva utilització efectiva
o entrada en funcionament.

L’incompliment dels requisits previstos en
aquest apartat o en l’anterior determina la impro-
cedència de les exempcions previstes a aquest arti-
cle, amb l’ingrés en aquest moment del gravamen
que hagués correspost i els seus interessos de
demora corresponents, i es comença a comptar
el termini de prescripció per determinar el deute
tributari des de la data en la qual es produeixi l’in-
compliment dels requisits.»

«7. Als efectes del que estableix aquest article,
el concepte de bé d’inversió és el que conté la
normativa de l’impost general indirecte canari. Això
no obstant, tractant-se de l’adquisició d’un bé
immoble no s’apliquen les exempcions previstes
a els apartats anteriors quan aquest bé immoble
s’afecti a l’activitat d’arrendament, llevat que l’arren-
dament constitueixi l’objecte social de l’entitat i a
més concorrin les circumstàncies recollides en l’a-
partat 2 de l’article 25 de la Llei 40/1998, de 9
de desembre, de l’impost sobre la renda de les
persones físiques.»

Article 11. Arbitri sobre importacions i lliuraments de
mercaderies a les Canàries.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2002, es
modifica la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació
dels aspectes fiscals del règim econòmic fiscal de les
Canàries, en els termes que a continuació s’assenyalen:

Primer. El llibre segon, que passa a denominar-se
«Arbitri sobre importacions i lliuraments de mercaderies
a les Illes Canàries», queda redactat tal com segueix:

«LLIBRE SEGON

Arbitri sobre importacions i lliuraments de
mercaderies a les Illes Canàries

TÍTOL PRELIMINAR

Naturalesa i àmbit espacial
Article 65. Naturalesa.

L’arbitri sobre importacions i lliuraments de mer-
caderies a les Illes Canàries és un impost estatal
indirecte que contribueix al desenvolupament de
la producció de béns a les Canàries i que grava
en fase única, en la forma i les condicions que
preveu aquesta Llei, la producció de béns corporals
i la importació de béns de la mateixa naturalesa
en aquest territori.
Article 66. Àmbit espacial.

L’arbitri sobre importacions i lliuraments de mer-
caderies a les Illes Canàries s’aplica en l’àmbit terri-
torial de les Illes Canàries, sense perjudici del que
disposen els tractats i els convenis internacionals.

Als efectes d’aquest arbitri, l’àmbit espacial a
què es refereix el paràgraf anterior comprèn el mar
territorial, el límit exterior del qual està determinat
per una línia traçada de manera que es trobi a
una distància de dotze milles nàutiques dels punts
més pròxims de les línies de base, seguint el perí-
metre resultant de la configuració general de l’arxi-
pèlag; i l’àmbit espacial de l’arbitri també comprèn
l’espai aeri corresponent.

TÍTOL I

Tributació de les operacions subjectes

CAPÍTOL I

Delimitació i localització del fet imposable
Article 67. Fet imposable.

1. Estan subjectes a l’arbitri els lliuraments fets
per empresaris, de manera habitual o ocasional i
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a títol onerós, de béns mobles corporals inclosos
en l’annex IV d’aquesta Llei produïts pells mateixos.
La importació dels béns inclosos al dit annex també
està subjecta a l’arbitri.

2. Als efectes d’aquest arbitri s’entén per:

1r Lliurament de béns: la transmissió del poder
de disposició sobre béns mobles corporals. Es con-
sideren béns mobles corporals el gas, l’electricitat,
la calor i les altres formes d’energia.

2n Empresari: la persona o l’entitat que habi-
tualment dugui a terme activitats empresarials. Són
activitats empresarials les que impliquen ordenació
per compte propi de factors de producció materials
o humans, o d’un d’aquests, amb la finalitat d’in-
tervenir en la producció o la distribució de béns
o serveis.

Les societats mercantils es reputen empresaris
en tot cas.

3r Producció empresarial de béns: la realització
d’activitats extractives, agrícoles, ramaderes, fores-
tals, pesqueres, industrials i d’altres anàlogues. Així
mateix es considera inclosa en el concepte de pro-
ducció l’execució d’obra per part de l’empresari que
tingui com a objecte la construcció o l’acoblament
de béns mobles corporals, amb l’encàrrec previ de
l’amo de l’obra. Això no obstant, no es consideren
operacions de producció les que tinguin la con-
sideració d’actes de mera conservació de béns, de
conformitat amb el que preveu l’article 55.5.1r) d’a-
questa Llei.

4t Importació: l’entrada definitiva o temporal
dels béns mobles corporals en l’àmbit territorial de
les Illes Canàries, sigui quina sigui la procedència,
la finalitat a què es destinin o la condició de
l’importador.

Sense perjudici del que preveu el número ante-
rior, també es considera importació:

a) L’autorització per al consum a les Illes Canà-
ries dels béns que reglamentàriament estiguin en
qualsevol dels règims especials als quals es refereix
l’article 10 d’aquesta Llei, així com en zones i dipò-
sits francs.

També es produeix el fet imposable importació
de béns en els casos d’incompliment dels requisits
establerts per concedir els règims a què es refereix
el paràgraf anterior.

b) La desafectació dels objectes incorporats als
vaixells i les aeronaus a què es refereixen els núme-
ros 2 i 4 de l’article 71 d’aquesta Llei, quan la
producció d’aquests objectes hagi estat exempta
de l’arbitri d’acord amb el que disposen els núme-
ros 3 i 5 del mateix article.

c) Les adquisicions fetes a les Illes Canàries
dels béns la producció o la importació prèvies dels
quals s’hagin beneficiat de les exempcions relatives
als règims diplomàtic, consular o dels organismes
internacionals. El que disposen les lletres b) i c)
anteriors no és aplicable després de transcorreguts
quinze anys des que s’hagin realitzat les importa-
cions o les produccions exemptes a les quals es
refereixen les lletres esmentades.

Article 68. Casos de no subjecció.

No estan subjectes a l’arbitri les transmissions
de béns següents:

1r Els inclosos en l’annex IV d’aquesta Llei en
els casos compresos en els números 1r, 4t, 5è,
7è i 8è de l’article 9è de la Llei.

2n Els segons i els ulteriors lliuraments dels
béns duts a terme pels productors en el cas de
recompra dels béns.

Article 69. Localització del fet imposable pel con-
cepte de lliuraments de béns.
1. Regla general:
Els lliuraments de béns es consideren duts a ter-

me on aquests es posin a disposició de l’adquirent.

2. Regles especials:
1r Els lliuraments de béns mobles corporals

que, situats en fàbrica, magatzem o dipòsit, hagin
de ser objecte de transport per posar-los a dispo-
sició de l’adquirent, es consideren duts a terme
al lloc en el qual estiguin aquells al temps d’ini-
ciar-se l’expedició o el transport, sense perjudici
del que disposa el número 2n següent.

2n Quan els béns siguin objecte d’insta�ació
o muntatge abans de posar-los a disposició, el lliu-
rament es considera dut a terme al lloc on s’ultimi
la insta�ació o el muntatge.

CAPÍTOL II

Exempcions
Article 70. Exempcions en operacions interiors.

1. Està exempt de l’arbitri el lliurament dels arti-
cles d’alimentació de primera necessitat següents:

— Les hortalisses fresques, excepte la ceba, la
patata i el tomàquet.

— Els cítrics frescos.

2. N’estan exempts els lliuraments de combus-
tible següents:

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

b) El necessari per dur a terme activitats de
captació, producció i distribució d’aigua.

La conselleria competent en matèria d’hisenda
del Govern de les Canàries estableix reglamentà-
riament mòduls de consum límit de combustible
per dur a terme les activitats a què es refereix
aquest apartat.

3. N’està exempt el lliurament de diaris i revis-
tes que no continguin únicament o fonamentalment
publicitat, així com dels elements complementaris
que es lliurin conjuntament amb aquests béns mit-
jançant un preu únic.

A aquests efectes tenen la consideració d’ele-
ments complementaris les cintes magnetofòniques,
els discos, les videocassets i altres suports sonors
o videomagnètics similars, el cost d’adquisició dels
quals no superi el 50 per 100 del preu unitari de
venda al públic.

S’entén que els diaris i les revistes contenen úni-
cament o fonamentalment publicitat quan més del
75 per 100 dels ingressos que proporcionin al seu
editor s’obtinguin per aquest concepte.

4. Amb la finalitat d’aconseguir un nivell ade-
quat de desenvolupament a les Illes Canàries, n’està
exempt el lliurament dels béns que figuren en l’an-
nex V d’aquesta Llei.
Article 71. Exempcions relatives a les exporta-

cions i a les operacions assimilades.
Està exempt de l’arbitri el lliurament dels béns

següents:
1. Els que s’enviïn amb caràcter definitiu a la

resta del territori nacional, qualsevol altre estat
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membre de la Comunitat Europea, o bé els exporti
definitivament a països tercers el productor, el pri-
mer adquirent dels béns que no estigui establert
a les Canàries, o un tercer en nom i per compte
de qualsevol d’ells, amb els requisits que el Govern
de les Canàries determini reglamentàriament.

2. Els productes d’avituallament posats a bord
dels vaixells següents:

a) Els que realitzin navegació marítima inter-
nacional.

b) Els afectes al salvament o a l’assistència
marítima.

c) Els afectes a la pesca, sense que l’exempció
s’estengui a les provisions de bord.

3. Els objectes que s’incorporin permanent-
ment als vaixells a què es refereix el número ante-
rior després d’inscriure’ls al registre de matrícula
de vaixells corresponent, o que s’utilitzin per explo-
tar-los a bord dels vaixells. Aquesta exempció tam-
bé s’estén a la producció d’objectes que s’incor-
porin als vaixells de guerra.

4. Els productes d’avituallament d’aeronaus uti-
litzades exclusivament per entitats públiques per
complir les seves funcions públiques i les utilitzades
per les companyies que es dediquin essencialment
a la navegació aèria internacional.

5. Els objectes que s’incorporin permanent-
ment a les aeronaus a què es refereix el número
anterior després d’inscriure-les al registre d’aero-
naus, o que s’utilitzin per explotar-los a bord de
les aeronaus.

6. Els relatius als règims diplomàtic, consular
i dels organismes internacionals la importació dels
quals en aquests règims n’hagi estat, en tot cas,
exempta.
Article 72. Exempcions relatives a zones i dipòsits

francs, dipòsits i règims especials d’importació.
Estan exempts de l’arbitri els lliuraments de béns

destinats a ser introduïts en zona franca, dipòsit
franc o altres dipòsits. També n’estan exempts els
lliuraments de béns que estiguin en les àrees
esmentades o a l’empara dels règims als quals es
refereix l’article 74 d’aquesta Llei mentre roman-
guin en aquestes situacions i es compleixi, si s’es-
cau, el que estableix la legislació aplicable.
Article 73. Exempcions en importacions de béns.

Estan exemptes d’aquest arbitri les importacions
de béns que a continuació s’especifiquen.

1. Les importacions definitives a les quals es
refereix el número 3 de l’article 14 d’aquesta Llei,
apartats 1r al 6è, 8è al 12è, 16è al 21è, 23è, 24è,
27è al 29è, 33è, 34è i 36è, sempre que els béns
importats estiguin compresos en l’annex IV d’a-
questa Llei, l’interessat en so�iciti l’exempció i es
compleixin els requisits que contenen els apartats
esmentats.

2. Les importacions definitives a què es refe-
reixen els números 4, 6, 8, 9, 10 i 11 de l’article
14 d’aquesta Llei, sempre que els béns importats
estiguin compresos en l’annex IV d’aquesta Llei i
es compleixin els requisits que contenen els núme-
ros esmentats.

3. Les importacions definitives dels béns
següents:

1r Els productes a què es refereixen els núme-
ros 1, 2 i 3 de l’article 70 d’aquesta Llei.

2n Els productes d’avituallament que, des de
l’entrada a les Illes Canàries fins a l’arribada al port
o els ports situats en aquest territori i durant la

permanència en els ports pel termini necessari per
complir-ne les finalitats, s’hagin consumit o estiguin
a bord dels vaixells als quals corresponguin les
exempcions dels lliuraments de productes d’avitua-
llament que estableix l’article 71, número 2, d’a-
questa Llei.

3r Els productes d’avituallament que, des de
l’entrada a les Illes Canàries fins a l’arribada a l’ae-
roport o els aeroports situats en aquest territori
i durant la permanència en els aeroports pel termini
necessari per complir-ne les finalitats, s’hagin con-
sumit o estiguin a bord de les aeronaus a les quals
corresponen les exempcions dels lliuraments de
productes d’avituallament que estableix l’article 71,
número 4, d’aquesta Llei.

4t Els productes d’avituallament que importin
les empreses titulars de l’explotació dels vaixells
i les aeronaus a què afecten les exempcions que
estableix l’article 71, números 2 i 4, d’aquesta Llei,
amb les limitacions que estableixen aquests pre-
ceptes i perquè es destinin exclusivament a aquells
vaixells i aeronaus.

Article 74. Règims especials d’importació.

Estan exemptes d’aquest arbitri les importacions
de béns que es duguin a terme a l’empara dels
règims especials de trànsit, importació temporal,
dipòsit, perfeccionament actiu i transformació sota
control duaner, en la forma i amb els requisits que
s’estableixin reglamentàriament.

CAPÍTOL III

Meritació

Article 75. Meritació de l’arbitri.

U. Meritació en els lliuraments de béns.

1. Regla general:

L’arbitri es merita quan el productor posi els béns
a disposició dels adquirents.

2. Regles especials:

1r En les operacions de tracte successiu, l’ar-
bitri es merita en el moment en què resulti exigible
la part del preu que comprengui cada percepció.

2n En les operacions subjectes a gravamen
que originin pagaments anticipats anteriors a la rea-
lització del fet imposable, l’arbitri es merita en el
moment del cobrament total o parcial del preu pels
imports efectivament percebuts.

3r En les operacions relatives a béns objecte
dels impostos especials de fabricació exigibles a
les Canàries, el moment de la meritació queda dife-
rit al de la meritació de l’impost especial de fabri-
cació respectiu, si aquest té lloc en un moment
posterior a l’establert en la regla general que preveu
l’apartat 1 anterior.

El que disposa el paràgraf anterior s’entén sense
perjudici dels controls que la conselleria competent
en matèria d’hisenda del Govern de les Canàries
estableixi reglamentàriament.

Dos. Meritació en les importacions.

1. Regla general:

En les importacions de béns l’arbitri es merita
en el moment d’admetre la declaració per al des-
patx d’importació, amb el compliment previ de les
condicions que estableix la normativa aplicable, o
si no n’hi ha, en el moment de l’entrada dels béns
en l’àmbit territorial en què s’aplica l’arbitri.



Suplement núm. 2 Dimecres 16 gener 2002 345

2. Regles especials:
1r Quan es tracti d’importacions de béns que

estiguin en zona franca, dipòsit franc o altres dipò-
sits o estiguin vinculats als règims de trànsit, impor-
tació temporal, dipòsit duaner, altres dipòsits, per-
feccionament actiu o transformació sota control
duaner, la meritació de l’arbitri es produeix en el
moment en què els béns surtin de les àrees esmen-
tades o abandonin els règims indicats.

2n En el cas d’incompliment de la legislació
aplicable en cada cas als béns que estiguin en les
àrees o els règims esmentats a l’apartat anterior,
l’arbitri es merita en el moment en què es produeixi
l’incompliment o, quan no es pugui determinar la
data de l’incompliment, en el moment en què es
va autoritzar l’entrada a les àrees esmentades o
l’aplicació dels règims indicats.

3r En les operacions definides com a impor-
tacions en les lletres b) i c) de l’apartat 4t del núme-
ro 2 de l’article 67 d’aquesta Llei, la meritació es
produeix en el moment en què tinguin lloc, res-
pectivament, les desafectacions i les adquisicions
a què es refereixen les lletres esmentades.

4t En les operacions relatives a béns objecte
dels impostos especials de fabricació exigibles a
les Canàries, el moment de la meritació queda dife-
rit al de la meritació de l’impost especial de fabri-
cació respectiu, si aquest té lloc en un moment
posterior al que estableix la regla general que pre-
veu l’apartat 1 anterior.

El que disposa el paràgraf anterior s’entén sense
perjudici dels controls que la conselleria competent
en matèria d’hisenda del Govern de les Canàries
estableixi reglamentàriament.

CAPÍTOL IV

Subjecte passiu
Article 76. Subjectes passius.

1. Els subjectes passius d’aquest arbitri en con-
cepte de contribuents són les persones físiques o
jurídiques, així com les entitats a les quals es refe-
reix l’article 33 de la Llei general tributària, que
siguin productors o importadors.

Als efectes del que disposa el paràgraf anterior
es consideren:

a) Productors: els empresaris titulars d’una pro-
ducció empresarial, tal com defineix l’article 67,
número 2, apartat 3r, d’aquesta Llei.

b) Importadors: els que figuren a l’article 21
d’aquesta Llei.

2. Els subjectes passius en concepte de subs-
tituts són, en els casos de meritació diferida pre-
vistos a l’article 75 d’aquesta Llei, les persones dife-
rents de les que preveu el número anterior que
decideixin abandonar el règim suspensiu dels
impostos especials de fabricació.
Article 77. Responsables de l’arbitri.

Són responsables de l’arbitri les persones a qui
es refereix l’article 21 bis d’aquesta Llei i en els
mateixos casos que s’hi preveuen.
Article 78. Repercussió de l’arbitri i rectificació

de les quotes repercutides.
U. Repercussió de l’arbitri.
1. Els subjectes passius als quals es refereix

l’article 76 anterior, exceptuant-ne els importadors,
han de repercutir íntegrament l’import de les quotes
meritades sobre els adquirents dels béns objecte

de l’arbitri, i aquests queden obligats a suportar-lo
sempre que la repercussió s’ajusti al que disposen
aquesta Llei i les seves normes reglamentàries,
siguin quines siguin les estipulacions que hi hagi
entre ells.

2. La repercussió de l’arbitri s’ha de fer en la
factura o el document equivalent, que es pot emetre
per via telemàtica, en les condicions i amb els requi-
sits que es determinin reglamentàriament.

3. Els qui suportin quotes de conformitat amb
el que disposa el número 2 anterior tenen dret a
exigir l’expedició d’una factura o un document
equivalent.

4. Es perd el dret a repercutir-lo quan hagi
transcorregut un any des de la data de la meritació.

5. Les controvèrsies que es puguin produir
quant a la repercussió de l’arbitri, tant respecte a
la procedència com a la quantia d’aquesta, es con-
sideren de naturalesa tributària a efectes de les
reclamacions corresponents en la via economi-
coadministrativa.

Dos. Els subjectes passius han d’efectuar la rec-
tificació de les quotes impositives repercutides
quan se n’hagi determinat incorrectament l’import
o es produeixin les circumstàncies que, segons el
que disposa l’article 79 d’aquesta Llei, donen lloc
a modificar la base imposable. El procediment de
rectificació de les quotes repercutides es regeix per
les normes que conté l’article 20.dos d’aquesta Llei.

CAPÍTOL V

Base imposable
Article 79. Base imposable en els lliuraments de

béns: regla general.
La base imposable de l’arbitri es determina d’a-

cord amb el que disposa l’article 22 d’aquesta Llei.
Article 80. Base imposable en els lliuraments de

béns: regles especials.
1. Per determinar la base imposable de l’arbitri

s’apliquen les normes que contenen els números 1,
2, 3 i 8 de l’article 23 d’aquesta Llei.

2. Per aplicar el tipus específic previst per als
productes derivats del petroli, la base imposable
la constitueixen les quantitats de producte expres-
sades en les unitats de pes o de volum a la tem-
peratura de 15 oC assenyalades en les tarifes.
Article 81. Base liquidable en els lliuraments de

béns.
La base liquidable de l’arbitri en els lliuraments

de béns coincideix amb la base imposable.
Article 82. Base imposable en les importacions.

1. Exceptuant el que preveu l’apartat 2, la base
imposable en les importacions és la que resulti d’ad-
dicionar al ”valor en duana” els conceptes següents
quan no hi siguin inclosos:

a) Qualssevol gravàmens o tributs que es
puguin meritar amb motiu de la importació, excep-
tuant-ne l’arbitri mateix sobre els lliuraments i les
importacions a les Illes Canàries i l’impost general
indirecte canari.

b) Les despeses accessòries i complementà-
ries, com ara comissions, ports, transports i asse-
gurances, que es produeixin fins al primer lloc de
destinació o de ruptura de càrrega.

A aquests efectes es considera primer lloc de
destinació el que figuri en el document de transport
a l’empara del qual els béns són introduïts a les
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Illes Canàries. Si no hi figura aquesta indicació, es
considera que el primer lloc de destinació és aquell
en el qual es produeix la primera desagregació o
separació del carregament a l’interior d’aquests
territoris. Això no obstant, quan el primer lloc de
destinació estigui situat en qualsevol illa i l’entrada
es faci per una illa diferent de la de destinació no
s’han d’addicionar al ”valor de duana” les despeses
detallades en el paràgraf anterior, quan tingui com
a objecte permetre el trasllat dels béns a l’illa de
destinació.

2. La base imposable en les importacions de
productes derivats del petroli la constitueixen les
quantitats de producte expressades en les unitats
de pes o de volum a la temperatura de 15 oC asse-
nyalades en les tarifes.

3. La base imposable en les importacions a
consum de béns que prèviament hagin estat co�o-
cats a l’empara dels règims d’importació temporal,
trànsit sistema de suspensió de règim de perfec-
cionament actiu, zona franca, dipòsit franc o dipòsit,
es determina de conformitat amb les normes reco-
llides en el número 1 de l’article 26 d’aquesta Llei.

4. En les importacions a consum a què es refe-
reix la lletra c) de l’apartat 4t del número 2 de
l’article 67 d’aquesta Llei, la base imposable es
determina aplicant les normes que escaiguin de
l’apartat 3 anterior, d’acord amb l’origen dels béns.

5. En les reimportacions de béns que no es
presentin en el mateix estat en què van sortir per
haver estat objecte d’una reparació, treball, trans-
formació o incorporació d’altres béns fora de les
Illes Canàries, la base imposable es determina de
conformitat amb el que disposa el número 3 de
l’article 26 d’aquesta Llei.

6. El moment a què s’ha de referir la deter-
minació de la base imposable o dels components
d’aquesta és el de la meritació de l’arbitri.

7. En les importacions, la base liquidable coin-
cideix amb la imposable.

CAPÍTOL VI

Tipus impositiu

Article 83. Tipus impositius.

1. El tipus de gravamen el constitueix el per-
centatge fixat per a cada classe de bé moble cor-
poral en l’annex IV de la Llei, o el tipus específic
que s’hi estableix per als productes derivats del
petroli, i és el mateix per a la importació o el lliu-
rament dels béns.

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

3. L’annex IV d’aquesta Llei s’estableix seguint
l’estructura de la nomenclatura de l’aranzel duaner
de les Comunitats Europees.

TÍTOL II

Devolucions
Article 84. Devolució de quotes repercutides en

operacions exemptes.

En el cas d’operacions de lliurament de béns
subjectes a l’arbitri però exemptes per aplicació
del que disposen els articles 70.2 i 71.1 d’aquesta
Llei quan, en aquest últim cas, el lliurament s’hagi
dut a terme en favor de viatgers, l’arbitri es reper-
cuteix encara que les operacions n’estiguin exemp-
tes. La devolució de la quota d’arbitri repercutida

es retorna en la forma i les condicions que el Govern
de les Canàries estableixi reglamentàriament.
Article 85. Devolució de quotes suportades.

1. Els subjectes passius tenen dret a la devo-
lució de les quotes de l’arbitri que, meritades d’a-
cord amb dret, hagin suportat en les adquisicions
o les importacions realitzades, en la mesura que
els béns adquirits o importats es facin servir per
dur a terme operacions subjectes i no exemptes
de l’arbitri, o bé per dur a terme operacions sub-
jectes però exemptes en virtut dels articles 71 i
72 d’aquesta Llei.

2. Les quotes suportades per la importació de
béns inclosos en l’annex V d’aquesta Llei no poden
ser objecte de devolució en cap cas.

3. El Govern de les Canàries desplega regla-
mentàriament la forma i les condicions de les devo-
lucions regulades en aquest article.
Article 86. Garanties de les devolucions.

La conselleria competent en matèria d’hisenda
del Govern de les Canàries pot exigir als subjectes
passius que presentin les garanties suficients en
els casos de devolucions a què es refereix l’article
anterior.

TÍTOL III

Règims especials
Article 87. Règim especial simplificat.

1. El règim simplificat s’aplica als empresaris
que no superin el volum d’operacions que el Govern
de les Canàries estableixi reglamentàriament, llevat
que hi renunciïn.

2. Els subjectes passius acollits a aquest règim
especial determinen, amb referència a cada acti-
vitat a què sigui aplicable aquest règim especial,
l’import de les quotes que cal ingressar en concepte
d’arbitri sobre importacions i lliuraments de mer-
caderies a les Illes Canàries, per mitjà del proce-
diment, els índexs, els mòduls i altres paràmetres
que estableixi la conselleria competent en matèria
d’hisenda.

3. En l’estimació indirecta de l’arbitri, es tenen
en compte, preferentment, els índexs, els mòduls
i els altres paràmetres establerts per al règim sim-
plificat, quan es tracti de subjectes passius que
hagin renunciat a aquest últim règim.

4. Els subjectes passius que hagin incorregut
en omissió o falsejament dels índexs o els mòduls
a què es refereix el número 1 anterior estan obligats
a pagar les quotes tributàries totals que resultin
d’aplicar el règim simplificat, amb les sancions i
els interessos de demora que escaiguin.

5. El Govern de les Canàries regula reglamen-
tàriament aquest règim simplificat i determina les
obligacions formals i registrals que han de complir
els subjectes passius que s’hi acullin.

TÍTOL IV

Obligacions dels subjectes passius
Article 88. Obligacions dels subjectes passius.

1. Els subjectes passius estan obligats a:
a) Presentar declaracions relatives al comen-

çament, la modificació i la cessació de les activitats
que en determinin la subjecció a l’arbitri, en el ter-
mini i amb els requisits que el Govern de les Canà-
ries estableixi reglamentàriament.
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b) Expedir i lliurar factures o documents equi-
valents de les operacions subjectes a l’arbitri, adap-
tats a les normes generals que regulen el deure
d’expedir i lliurar factura que incumbeix als empre-
saris i els professionals.

c) Conservar les factures rebudes i els docu-
ments d’importació per les operacions subjectes
a l’arbitri, així com els duplicats de les factures a
què es refereix la lletra anterior, durant el termini
de prescripció de l’arbitri.

d) Sense perjudici del que estableix el Codi de
comerç, portar la comptabilitat i els registres d’a-
cord amb el que el Govern de les Canàries fixi
reglamentàriament.

e) Presentar les declaracions liquidacions
corresponents a cada període de liquidació, així
com una declaració resum anual, en la forma i els
terminis que el Govern de les Canàries estableixi
reglamentàriament.

2. Els subjectes passius que duguin a terme
fonamentalment les operacions exemptes que es
determinin per via reglamentària poden quedar
exceptuats de complir les obligacions que, esmen-
tades en el número 1 anterior, s’indiquin expres-
sament.

TÍTOL V

Gestió de l’arbitri
Article 89. Liquidació de l’arbitri.

1. Els subjectes passius han de determinar el
deute tributari i ingressar-lo al lloc, en la forma i
els terminis que el Govern de les Canàries regula
reglamentàriament.

En els casos i mitjançant el procediment que
reglamentàriament es determinin, l’Administració
tributària pot establir la pràctica de liquidacions pro-
visionals d’ofici.

2. El Govern de les Canàries determina regla-
mentàriament els tràmits per fer la liquidació de
l’arbitri, els mitjans i els terminis per fer el pagament
dels deutes tributaris resultants de les liquidacions
i les garanties que siguin escaients per assegurar
el compliment de les obligacions tributàries corres-
ponents.
Article 90. Competència en l’administració de

l’arbitri.
La gestió, la liquidació, la recaptació i la inspecció

de l’arbitri, així com la revisió dels actes dictats
per aplicar-lo corresponen als òrgans competents
de la Comunitat Autònoma de les Canàries.

Les competències ressenyades dels òrgans de
la Comunitat Autònoma de les Canàries respecte
a l’arbitri sobre importacions i lliuraments de mer-
caderies es poden desenvolupar en qualsevol lloc
de l’arxipèlag, inclosos els ports i els aeroports, sen-
se perjudici de les que corresponguin a les admi-
nistracions de duanes i impostos especials i altres
òrgans de l’Administració de l’Estat en matèria de
control del comerç exterior, repressió del contraban
i altres que els atorga la legislació vigent.

TÍTOL VI

Infraccions i sancions

Article 91. Infraccions i sancions.

1. Sense perjudici del que disposa aquest títol,
les infraccions tributàries en aquest arbitri es qua-
lifiquen i se sancionen d’acord amb el que esta-
bleixen la Llei general tributària i altres normes d’a-
plicació general.

2. En relació amb els lliuraments de béns sub-
jectes a l’arbitri té la consideració d’infracció simple
la tipificada a l’apartat 3r del número 2 de l’ar-
ticle 63 d’aquesta Llei, i se sanciona de la manera
prevista a l’apartat 3r del número 3 del mateix
article.

3. En relació amb les importacions, consti-
tueixen infraccions greus les tipificades a l’apartat
primer del número 4 de l’article 63 d’aquesta Llei,
les quals són sancionades d’acord amb el que dis-
posen la Llei general tributària i altres normes d’a-
plicació general.

4. En relació amb les importacions, consti-
tueixen infraccions simples les tipificades a l’apartat
segon del número 4 de l’article 63 d’aquesta Llei,
les quals se sancionen de la manera que preveu
el número 6 del mateix article.

TÍTOL VII

Atribució del rendiment de l’arbitri

Article 92. Atribució del rendiment de l’arbitri.

L’import de la recaptació líquida derivada dels
deutes tributaris de l’arbitri, una vegada descomp-
tades les despeses d’administració i gestió d’a-
quest, s’integra com a recurs derivat del règim eco-
nòmic i fiscal de les Canàries, i es destina a una
estratègia de desenvolupament econòmic i social
de les Canàries i contribueix a la promoció d’ac-
tivitats locals.»

Segon. Es modifica l’annex IV, que queda redactat tal com segueix:

P. estadística Descripció Tipus

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

020311 En canals o mitges canals (porcí fresc o refrigerat). 5
020312 Cuixes, espatlles i els seus trossos sense desossar (porcí fresc o

refrigerat).
5

020319 Les altres (porcí fresc o refrigerat). 5
020711 Sense trossejar, frescos o refrigerats (gall o gallina). 5
020713 Trossos i despulles, frescos o refrigerats (gall o gallina). 5
0302696100 Orades de mar (de les espècies Dentex dentex i Pagellus Spp.) fresques

o refrigerades.
5

0302699400 Llobarros (Dicentrarchus labrax) fresc o refrigerat. 5
04070030 Els altres (ous d’aviram no destinats a covar). 15
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070190 Patates fresques o refrigerades, excepte per a sembra. 5
0702 Tomàquets frescos o refrigerats. 5
0703 Cebes; escalunyes; alls; porros i altres hortalisses a�iàcies; frescos o

refrigerats.
5

0704 Cols; coliflors; cols arrissades; colinaps i productes comestibles similars
del gènere Brassica; frescos o refrigerats.

exempt

0705 Enciams (Lactuca sativa) i xicoires (compreses l’escarola i l’endívia) (Ci-
chorium Spp.); fresques o refrigerades.

exempt

0706 Pastanagues; naps; remolatxes per a amanida; salsifins; api-raves; raves
i arrels comestibles similars; fresques o refrigerades

exempt

0707 Cogombres i cogombrets frescos o refrigerats. exempt
0708 Llegums; incloses les esbajocades; fresques o refrigerades. exempt
0709 Les altres hortalisses fresques o refrigerades exempt
0803 Bananes o plàtans, frescos o secs. 5
0805 Cítrics frescos o secs. exento

Mines i pedreres

6802 Pedra de talla o de construcció treballada (excepte la pissarra) i les
seves manufactures (excloses les de la partida 6801); cubs; daus
i articles similars; per a mosaics; de pedra natural (inclosa la pissarra);
encara que estiguin sobre un suport; grànuls; esquerdissos i pols de
pedra natural (inclosa la pissarra); acolorits artificialment.

5

Materials de construcció

2523290000 Ciments hidràulics, ciment portland que no sigui blanc. 5
252390 Els altres ciments hidràulics que no siguin clínquer o portland. 5
3816 Ciments; morters; formigons i preparacions similars; refractaris; excepte

els productes de la partida 3801.
5

3824400000 Additius preparats per a ciments, morters o formigons. 5
3824904500 Preparacions desincrustants i similars. 5
3824907000 Preparacions ignífugues, hidròfugues i d’altres utilitzades per a la pro-

tecció de construccions.
5

6809 Manufactures de guix o de preparacions a base de guix. 5
7010 Bombones, ampolles, flascons, bocals, pots, envasos tubulars, ampu�es

i altres recipients per al transport o l’envasament; de vidre; pots de
vidre per a conserves; taps; tapes i altres dispositius de tancament
de vidre.

15

Producció i refinament de petroli

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 destinin 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 destinin 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 destinin a altres usos amb un contingut
en sofre superior al 0,2 per 100.

6,5 euros/1.000 litres

2710007200 Fuel que es destini a una transformació química mitjançant un tractament
diferent dels definits per a la subpartida 27100071.

4 euros/t

2710007400 Fuel que es destini a altres usos amb un contingut en sofre inferior
o igual a l’1%.

4 euros/t

2710007600 Fuel que es destini a altres usos amb un contingut en sofre superior
a l’1% sense passar del 2%.

4 euros/t

2710007700 Fuel que es destini a altres usos amb un contingut en sofre superior
al 2% sense passar del 2,8%.

4 euros/t

2710007800 Fuel que es destini a altres usos amb un contingut en sofre superior
al 2,8%.

4 euros/t
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2711121100 Propà de puresa igual o superior al 99% que es destini a ser emprat
com a carburant o com a combustible.

12 euros/t

2711121900 Propà de puresa igual o superior al 99% que es destini a altres usos. 12 euros/t
2711129400 Propans els altres, que es destinin a altres usos de puresa superior

al 90% però inferior al 99%.
12 euros/t

2711129700 Propans els altres, que es destinin a altres usos. Els altres. 12 euros/t
2711139100 Butans que es destinin a altres usos de puresa superior al 90% però

inferior al 95%.
12 euros/t

2711139700 Els altres butans no compresos en les partides anteriors. 12 euros/t
2713200000 Betum de petroli. 4 euros/t
2713909000 Altres residus d’olis de petrolis o de minerals bituminosos, els altres. 4 euros/t
2715 Mescles bituminoses a base d’asfalt o de betum natural; de betum de

petroli; de quitrà mineral o de brea de quitrà mineral (per exemple:
màstics asfàltics i ”CUT BACKS”).

4 euros/t

Química

28043000 Nitrogen. 5
28044000 Oxigen. 5
28510030 Aire líquid; encara que se n’hagin eliminat els gasos nobles; aire

comprimit.
5

3208 Pintures i vernissos a base de polímers sintètics o naturals modificats;
dispersos o dissolts en un medi no aquós; dissolucions definides a la
nota 4 del capítol.

5

3209 Pintures i vernissos a base de polímers sintètics o naturals modificats;
dispersos o dissolts en un medi aquós.

5

3210 Les altres pintures i vernissos; pigments a l’aigua preparats del tipus
dels utilitzats per a l’acabat del cuir.

5

3212909000 Tints i altres materials colorants en formes o en envasos per a la venda
al detall.

5

3213 Colors per a pintura artística; l’ensenyament; la pintura de rètols; per
matisar o per a entreteniment i colors similars; en pastilles; tubs; pots;
flascons; bocals i altres envasos o presentacions similars.

5

3214 Màstic; ciments de resina i altres màstics; emplastres de reblert utilitzats
en pintura; emplastres no refractaris dels tipus utilitzats en treballs de
paleta.

5

3401 Sabó; productes i preparacions orgànics tensioactius usats com a sabó;
en barres; pans o trossos; o en peces encunyades o emmotllades; encara
que continguin sabó; paper; buata; feltre i tela sense teixir; impregnats;
recoberts o revestits de sabó o de detergents.

5

3402 Agents de superfície orgànics (excepte el sabó); preparacions tensioac-
tives; preparacions per rentar (incloses les preparacions auxiliars de ren-
tatge) i preparacions de neteja; encara que continguin sabó; excepte
les de la partida 3401. Se n’exclouen les partides 34021100, 34021200
i 34021300.

5

3406 Espelmes; ciris i articles similars. 5
38099100 Del tipus dels utilitzats a la indústria tèxtil o indústries similars (aprests

i productes d’acabat, acceleradors de tintura o de fixació de matèries
colorants i altres productes i preparacions del tipus dels utilitzats a la
indústria tèxtil, del paper, del cuir o indústries similars, no expressats
ni compresos en altres partides).

15

3814009090 Els altres (dissolvents o diluents orgànics compostos no expressats en
altres partides, preparacions per treure pintures o vernissos).

5

391690 Dels altres plàstics, de productes de polimerització de reorganització
o de condensació; inclosos els modificats químicament (monofilaments
la dimensió més gran del tall transversal dels quals sigui superior a
1 m/m; barres; varetes i perfils; inclosos els treballats en la superfície;
però sense un altre treball; dels altres plàstics).

5

3917 Tubs i accessoris de canonada de plàstic 15
3920300090 Les altres làmines de polímers d’estirè. 5
392071 Les altres plaques, fulls, pe�ícules de ce�ulosa regenerada. 5
3920790000 Les altres plaques, fulls, pe�ícules derivades de la ce�ulosa. 5
39219060 Les altres plaques, fulls, pe�ícules de productes de polimerització

d’addició.
5

39231000 Caixes, gàbies i articles similars de plàstic per al transport o l’envasament. 15
39232100 Sacs, bosses i cucurulls de polímers d’etilè. 15
39233010 Bombones, ampolles, flascons i articles similars, amb capacitat no supe-

rior a 2 litres.
15
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3923309000 Amb capacitat superior a 2 litres (bombones, ampolles, flascons i articles
similars).

5

39239090 Els altres (articles per al transport o l’envasament, de plàstic, taps, tapes,
càpsules i altres dispositius de tancament de plàstic).

5

39241000 Vaixella i altres articles per al servei de taula o de cuina de plàstic. 15
39249090 Els altres articles d’ús domèstic i articles d’higiene o de tocador de

plàstic.
5

401210 Pneumàtics recautxutats. 5

Indústries metà�iques

7308 Construccions i parts de construccions (per exemple: ponts i parts de
ponts; comportes de rescloses; torres; castellets; pilars; columnes; cober-
tes; teulades; portes; finestres i els seus marcs; bastidors i llindars; cor-
tines de tancament i balustrades); de fosa; de ferro o d’acer; excep-
tuant-ne les construccions prefabricades de la partida 9406; xapes;
barres; perfils; tubs i similars; de fosa; de ferro o d’acer; preparats per
a la construcció.

5

730900 Dipòsits; cisternes; bótes i recipients similars per a qualsevol matèria
(exceptuant-ne els gasos comprimits o liquats); de fosa; de ferro o d’acer;
de capacitat superior a 300 litres; sense dispositius mecànics ni tèrmics;
fins i tot amb revestiment interior o calorífug, excepte els compresos
a la partida 73090090.

15

7325 Les altres manufactures emmotllades; de fosa; de ferro o d’acer. 15
7604 Barres i perfils; d’alumini. 5
7608 Tubs d’alumini. 5
7610 Construccions i parts de construccions (per exemple: ponts i parts de

ponts; torres; castellets; pilars; columnes; cobertes; teulades; portes; fines-
tres i els seus marcs; bastidors i llindars; i balustrades); d’alumini; excep-
tuant-ne les construccions prefabricades de la partida 9406; xapes;
barres; perfils; tubs i similars; d’alumini; preparats per a la construcció.

15

8428399800 Els altres (transelevadors i magatzems automàtics). 5
8479500000 Robots industrials, no expressats ni compresos en un altre lloc. 5
85445910 Fils i cables per a electricitat; amb caps de diàmetre superior a 0,51 mm. 5
9401 Seients (amb exclusió de la partida 9402) inclosos els transformables

en llit i les seves parts.
5

9403 excepte
la 9403209900

Els altres mobles i les seves parts 5

9403209900 Els altres (prestatgeries metà�iques). 15
9404 Somiers; articles de llit i articles similars (per exemple: matalassos, abri-

galls, edredons, coixins o pufs); amb molles o bé farcits o guarnits inte-
riorment amb qualsevol matèria; inclosos els de cautxú o plàstic ce�ulars;
recoberts o no.

15

94060031 Construccions prefabricades de ferro o d’acer per a hivernacles. 5

Alimentació i begudes

0210111100 Pernils i trossos de pernil salats o en salmorra. 5
0210113100 Pernils i trossos de pernil secs o fumats. 5
0210121100 Cansalada viada i els seus trossos salats o en salmorra. 5
0210121900 Cansalada viada i els seus trossos secs o fumats. 5
0210194000 Costellams i trossos de costellams salats o en salmorra. 5
0210195100 Desossats (carn i despulles comestibles, salats o en salmorra, secs o

fumats)
5

0210198100 Desossats (carn i despulles comestibles, salats o en salmorra, secs o
fumats)

5

03054100 Salmons del Pacífic, salmons de l’Atlàntic i salmons del Danubi (salmons
fumats)

5

0305494590 Els altres (truita fumada) 5
0403 Sèrum de mantega, llet i nata, quallades, iogurt, quefir i altres llets i

nates fermentades o acidificades, inclosos els concentrats, ensucrats,
edulcorats d’una altra manera o aromatitzats o amb fruita o cacau.

15

0406 Formatge i mató, excepte 0406902300 i 0406907800. 0
090121 Cafè torrat sense descafeïnar. 15
0901220000 Cafè torrat descafeïnat. 5
09019090 Succedanis del cafè que continguin cafè. 5
1101 Farina de blat i de mestall o mitgenc. 5
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1507909000 Els altres (oli de soia i les seves fraccions, inclòs el refinat però sense
modificar químicament).

0

1508909000 Els altres (oli de cacauet i les seves fraccions, inclòs el refinat però
sense modificar químicament).

0

1512199100 De gira-sol (olis de gira-sol, de càrtam o de cotó, i les seves fraccions,
inclosos els refinats, però sense modificar químicament).

0

1514909000 Els altres (oli de llavor de nap, de colza o de mostassa, i les seves
fraccions, inclosos els refinats, però sense modificar químicament).

0

1515299000 Els altres (els altres greixos i olis vegetals fixos, inclòs l’oli de jojoba
i les seves fraccions, inclosos els refinats, però sense modificar quí-
micament.)

0

1601 Embotits i productes similars; de carn; de despulles o de sang; pre-
paracions alimentàries a base d’aquests productes.

5

1602 Les altres preparacions i conserves de carn; de despulles o de sang.
Excepte 1602503100 ”Cecina” de boví (”corned beef”).

5

1604 Preparacions i conserves de peix, caviar i els seus succedanis, preparats
amb freses de peix.

5

1704903000 Preparació denominada xocolata blanca. 5
1704905190 Els altres. Articles de confiteria sense cacau (inclosa la xocolata blanca) 5
1704905500 Pastilles per a la gola i caramels per a la tos. 5
1704906100 Dragees, confits i dolços amb recobriment similar. 5
17049071 Caramels de sucre cuit; inclosos els farcits. 5
1704907500 Els altres caramels. 5
1806 Xocolata i altres preparacions alimentàries que continguin cacau; excepte

la 18062095.
5

1901200090 Les altres (preparacions a base de cereals, farina, midó, fècula o llet,
productes de pastisseria.)

5

1901909196 Els altres. Extracte de malt; preparacions alimentàries de farina, sèmola,
midó, fècula o extracte de malt, que no continguin cacau o amb un
contingut inferior al 40% en pes calculat sobre una base totalment
desgreixada, no expressades ni compreses en un altre lloc; preparacions
alimentàries, de productes de les partides 0401 a 0404 que no con-
tinguin cacau o amb un contingut inferior al 5% en pes calculat sobre
una base totalment desgreixada, no expressades ni compreses en un
altre lloc (mixtura per a gelats).

5

19019099 Les altres (extracte de malt; preparacions alimentàries de farina, sèmola,
fècula o extracte de malt...) i que no estiguin inclosos en les partides
1901909115 i 1901909196. Només gravats els productes d’envàs infe-
rior a 15 quilos.

5

1902 Pastes alimentoses; incloses les cuites o farcides (de carn o altres subs-
tàncies) o bé preparades d’una altra forma; com ara espaguetis; fideus;
macarrons; tallarines; lasanyes; nyoquis; raviolis o canelons; cuscús;
inclòs preparat.

15

19041010 Productes a base de cereals obtinguts per insuflació o torrada a base
de blat de moro.

5

1905 Productes de forn de pa, pastisseria, o galetes, fins i tot amb cacau,
hòsties, catxets buits del tipus dels usats per a medicaments, pa d’àngel,
pastes dessecades de farina, midó o fècula en fulls i productes similars.

5

20021090 Tomàquets preparats o conservats (excepte en vinagre o en àcid acètic);
sencers o en trossos i no pelats.

5

20029091 Els altres tomàquets preparats o conservats (excepte en vinagre o àcid
acètic); amb un contingut en matèria seca superior al 30% en pes;
en envasos immediats amb un contingut net superior a 1 kg.

5

2006003100 Cireres confitades amb un contingut de sucre superior al 13% en pes. 5
20079110 Amb un contingut de sucre superior al 30% en pes. (Compotes, gelees

i melmelades, purés i pastes de fruits, obtinguts per cocció, inclosos
els ensucrats d’una altra manera.)

5

20079939 Les altres (compotes, gelees i melmelades, purés i pastes de fruits, obtin-
guts per cocció inclosos els ensucrats d’una altra manera).

5

20089961 Conserves de fruites de la passió i guaiabes. 5
20089968 Els altres (fruites o altres fruits i altres parts comestibles de plantes,

preparats o conservats d’una altra forma, inclosos els ensucrats, edul-
corats d’una altra manera o amb alcohol, no expressat ni comprès en
altres partides).

5

200911 Suc de taronja congelat. 5
200919 Els altres sucs de taronja. 5
200940 Suc de pinya. 5
200950 Suc de tomàquet. 5
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200970 Suc de poma. 5
200980 Sucs de qualsevol altra fruita o fruit, o hortalissa, fins i tot la silvestre. 5
200990 Mescles de sucs. 5
2101 Extractes, essències i concentrats de cafè, te o herba mate i preparacions

a base d’aquests productes o a base de cafè, te o herba mate; xicoira
torrada i altres succedanis del cafè torrat i els seus extractes, essències
i concentrats.

5

2103 Preparacions per a salses i salses preparades; condiments i adobs; com-
postos; farina de mostassa i mostassa preparada.

15

2105 Gelats i productes similars fins i tot amb cacau. 5
21069098 Les altres preparacions alimentàries no expressades ni compreses en

altres partides. Els altres. Excloses la 2106909823, 2106909827,
2106909833, 2106909837, 2106909843 i 2106909847.

15

2201 Aigua, inclosa l’aigua mineral natural o artificial i la gasificada; sense
ensucrar o edulcorar d’una altra manera ni aromatitzar, gel i neu.

5

2202 Aigua, incloses l’aigua mineral i la gasificada, amb addició de sucre
o un altre edulcorant o aromatitzada i les altres begudes no alcohòliques
(excepte els sucs de fruites o altres fruits o d’hortalisses de la partida
2009).

5

2203 Cervesa de malt. 15
2204 Vi de raïms; inclòs l’adobat; most de raïm; excepte el de la partida núm.

2009.
0

220840 Rom i aiguardent de canya i tafia. 15
220850 Ginebra i gin. 15
220860 Vodka. 15
220870 Licors. 15
2309 Preparacions del tipus de les usades per a l’alimentació animal. 5

Tabac

2402 Cigars (inclosos els despuntats), purets i cigarrets, de tabac o de suc-
cedanis de tabac.

25

Tèxtil, cuir i calçat

4601 Trenes i articles similars, de matèries trenables, inclosos els acoblats
en bandes, matèria trenable, trenes i articles similars de matèries tre-
nables, teixits o para�elitzats en forma plana, inclosos els acabats (per
exemple, estoretes, estores i canyissos).

5

4602 Articles de cistelleria obtinguts directament en la seva forma amb matè-
ries trenables o confeccionats amb articles de la partida 4601; manu-
factures de lufa.

5

56012210 Els altres articles de buata de fibres sintètiques o artificials en rotlles
de diàmetre no superior a 8 mm.

5

56012299 Els altres articles de buata de fibres artificials en rotlles de diàmetre
superior a 8 mm.

5

611231 Vestits i pantalons de bany per a homes i nens de fibra sintètica. 5
611241 Vestits de bany (d’una o dues peces) per a dones o nenes de fibra

sintètica.
5

6213 Mocadors de butxaca. 5
6302 Roba de llit; de taula; de tocador o de cuina. 5
6303 Cortinetes i cortines; guardamalles i dossers. 5
6304 Els altres articles de tapisseria (excepte els de la partida 9404). 5

Fusta i les seves transformacions

4418 Obres i peces de fusteria per a construccions; inclosos els taulers ce�u-
lars; els taulers per a parcs; la teules i la llata; de fusta.

5

Transformacions de paper

4808 Paper i cartró corrugats (inclosos els recoberts per encolada), arrissat
(”crêpé”), prisat, gofrat, estampat o perforat, en bobines o en fulls, excepte
el paper dels tipus descrits al text de la partida 4803.

15

481810 Paper higiènic. 15
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481820 Mocadors, tovalloletes per a desmaquillatge i tovalloles de paper. 15
481830 Estovalles i tovallons de paper. 15
481840 Compreses i tampons higiènics; bolquers i articles higiènics similars. 5
4818909010 Articles per a ús quirúrgic, mèdic o higiènic, sense condicionar per a

la venda al detall, fets a mà.
15

4819 Caixes; sacs; bosses; cucurulls i altres envasos de paper; cartró; buata
de ce�ulosa o napes de fibres de ce�ulosa; cartonatges d’oficina, botiga
o similars.

15

4821 Etiquetes de totes classes de paper o cartró; incloses les impreses. 15
482290 Tambors, bobines o suports de pasta de paper, llevat els del tipus utilitzat

per al bobinatge de filats tèxtils.
5

48235910 Per a màquines d’oficina i similars; en bandes o en bobines. 15
48235990 Els altres (els altres papers, cartrons, buates de ce�ulosa i napes de

fibres de ce�ulosa, tallats a la seva mida, els altres articles de pasta
de paper, de paper, cartró, buata de ce�ulosa o de napes de fibra de
ce�ulosa).

15

4823909090 Els altres (els altres papers, cartrons, buates de ce�ulosa i napes de
fibres de ce�ulosa, tallats a la seva mida, els altres articles de pasta
de paper, de paper, cartró, buata de ce�ulosa o de napes de fibra de
ce�ulosa).

5

Arts gràfiques i la seva edició

4902 Diaris i publicacions periòdiques, impresos fins i tot i�ustrats o amb
publicitat.

5

4909 Targetes postals impreses o i�ustrades; targetes impreses amb felici-
tacions o comunicacions personals; fins i tot amb i�ustracions; ador-
naments o aplicacions; o amb sobre.

15

4910 Calendaris de qualsevol classe impresos; inclosos els blocs de calendari. 5
4911 Els altres impresos; incloses les estampes; gravats i fotografies. 15

Tercer. Es modifica l’annex V, que queda redactat tal com segueix:

P. estadística Descripció

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

020311 En canals o mitges canals (porcí fresc o refrigerat).
020312 Cuixes, espatlles i els seus trossos sense desossar (porcí fresc o refrigerat).
020319 Les altres (porcí fresc o refrigerat).
020711 Sense trossejar, frescos o refrigerats (gall o gallina).
020713 Trossos i despulles, frescos o refrigerats (gall o gallina).
0302696100 Orades de mar (de les espècies Dentex dentex i Pagellus Spp.) fresca o refrigerada.
0302699400 Llobarros (Dicentrarchus labrax) fresc o refrigerat.
04070030 Els altres (ous d’aviram no destinats a covar).
070190 Patates fresques o refrigerades, excepte per a sembra.
0702 Tomàquets frescos o refrigerats.
0703 Cebes; escalunyes; alls; porros i altres hortalisses a�iàcies; frescos o refrigerats.
0803 Bananes o plàtans, frescos o secs.

Materials de construcció

2523290000 Ciments hidràulics, ciment portland que no sigui blanc.
252390 Els altres ciments hidràulics que no siguin clínquer o portland.
3816 Ciments; morters; formigons i preparacions similars; refractaris; excepte els productes de la

partida 3801.
3824400000 Additius preparats per a ciments, morters o formigons.
3824904500 Preparacions desincrustants i similars.
3824907000 Preparacions ignífugues, hidròfugues i d’altres utilitzades per a la protecció de construccions.
6809 Manufactures de guix o de preparacions a base de guix.
7010 Bombones, ampolles, flascons, pots, bocals, envasos tubulars, ampu�es i altres recipients per

al transport o envasament; de vidre; pots de vidre per a conserves; taps; tapes i altres dispositius
de tancament de vidre.
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Química

28043000 Nitrogen.
28044000 Oxigen.
28510030 Aire líquid; encara que se n’hagin eliminat els gasos nobles; aire comprimit.
3208 Pintures i vernissos a base de polímers sintètics o naturals modificats; dispersos o dissolts

en un medi no aquós; dissolucions definides a la nota 4 del capítol.
3209 Pintures i vernissos a base de polímers sintètics o naturals modificats; dispersos o dissolts

en un medi aquós.
3210 Les altres pintures i vernissos; pigments a l’aigua preparats del tipus dels utilitzats per a l’acabat

del cuir.
3212909000 Tints i altres materials colorants en forma o envasos per a la venda al detall.
3213 Colors per a pintura artística; l’ensenyament; la pintura de rètols; per matisar o per a entreteniment

i colors similars; en pastilles; tubs; pots; flascons; bocals i altres envasos o presentacions similars.
3214 Màstic; ciments de resina i altres màstics; emplastres de reblert utilitzats en pintura; emplastres

no refractaris dels tipus utilitzats en treballs de paleta.
3401 Sabó; productes i preparacions orgànics tensioactius usats com a sabó; en barres; pans o

trossos; o en peces encunyades o emmotllades; encara que continguin sabó; paper; buata;
feltre i teles sense teixir; impregnats; recoberts o revestits de sabó o de detergents.

3402 Agents de superfície orgànics (excepte el sabó); preparacions tensioactives; preparacions per
rentar (incloses les preparacions auxiliars de rentat) i preparacions de neteja; encara que con-
tinguin sabó; excepte les de la partida 3401. Se n’exclouen les partides 34021100, 34021200
i 34021300.

3406 Espelmes; ciris i articles similars.
38099100 Del tipus dels utilitzats en la indústria tèxtil o indústries similars (aprestos i productes d’acabat,

acceleradors de tintura o de fixació de matèries colorants i altres productes i preparacions
del tipus dels utilitzats en la indústria tèxtil, del paper, del cuir o indústries similars, no expressats
ni compresos en altres partides).

3814009090 Els altres (dissolvents o diluents orgànics compostos no expressats en altres partides, pre-
paracions per treure pintures o vernissos).

3917 Tubs i accessoris de canonada de plàstic.
3920300090 Les altres làmines de polímers d’estirè.
39219060 Les altres plaques, fulls, pe�ícules de productes de polimerització d’addició.
39231000 Caixes, gàbies i articles similars de plàstic per al transport o l’envasament.
39232100 Sacs, bosses i cucurulls de polímers d’etilè.
39233010 Bombones, ampolles, flascons i articles similars, amb capacitat no superior a 2 litres.
39239090 Els altres (articles per al transport o envasament, de plàstic, taps, tapes, càpsules i altres dis-

positius de tancament de plàstic).
39241000 Vaixelles i altres articles per al servei de taula o de cuina de plàstic.
401210 Pneumàtics recautxutats.

Indústries metà�iques

730900 Dipòsits; cisternes; bótes i recipients similars per a qualsevol matèria (exceptuant-ne els gasos
comprimits o liquats); de fosa; de ferro o d’acer; de capacitat superior a 300 litres; sense
dispositius mecànics ni tèrmics; fins i tot amb revestiment interior o calorífug, excepte els
compresos a la partida 73090090.

7325 Les altres manufactures emmotllades; de fosa; de ferro o d’acer.
7604 Barres i perfils; d’alumini.
7608 Tubs d’alumini.
7610 Construccions i parts de construccions (per exemple: ponts i parts de ponts; torres; castellets;

pilars; columnes; cobertes; teulades; portes; finestres i els seus marcs; bastidors i llindars; i
balustrades); d’alumini; exceptuant-ne les construccions prefabricades de la partida 9406; xapes;
barres; perfils; tubs i similars; d’alumini; preparats per a la construcció.

8428399800 Els altres (transelevadors i magatzems automàtics).
8479500000 Robots industrials, no expressats ni compresos en un altre lloc.
9403209900 Els altres (prestatgeries metà�iques).
9404 Somiers; articles de llit i articles similars (per exemple: matalassos, abrigalls, edredons, coixins

o pufs); amb molles o bé farcits o guarnits interiorment amb qualsevol matèria; inclosos els
de cautxú o plàstics ce�ulars; recoberts o no.

Alimentació i begudes

0210111100 Pernils i trossos de pernil salats o en salmorra.
0210113100 Pernils i trossos de pernil secs o fumats.
0210121900 Cansalada viada i els seus trossos secs o fumats.
0210194000 Costellams i trossos de costellams salats o en salmorra.
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0210198100 Desossats (carn i despulles comestibles, salats o en salmorra, secs o fumats).
03054100 Salmons del Pacífic, salmons de l’Atlàntic i salmons del Danubi (salmons fumats).
0403 Sèrum de mantega, llet i nata, quallades, iogurt, quefir i altres llets i nates fermentades o

acidificades inclosos els concentrats, ensucrats, edulcorats d’una altra manera o aromatitzats
o amb fruita o cacau.

0406 Formatge i mató, excepte 0406902300 i 0406907800.
090121 Cafè torrat sense descafeïnar.
0901220000 Cafè torrat descafeïnat.
1101 Farina de blat i de mestall o mitgenc.
1507909000 Els altres (oli de soia i les seves fraccions, inclòs el refinat però sense modificar químicament).
1508909000 Els altres (oli de cacauet i les seves fraccions, inclòs el refinat però sense modificar químicament).
1512199100 De gira-sol (olis de gira-sol, de càrtam o de cotó, i les seves fraccions, inclosos els refinats,

però sense modificar químicament).
1514909000 Els altres (oli de llavor de nap, de colza o de mostassa, i les seves fraccions, inclosos els

refinats, però sense modificar químicament).
1515299000 Els altres (els altres greixos i olis vegetals fixos, inclòs l’oli de jojoba i les seves fraccions,

inclosos els refinats, però sense modificar químicament).
1601 Embotits i productes similars; de carn; de despulles o de sang; preparacions alimentàries a

base d’aquests productes.
1602 Les altres preparacions i conserves de carn; de despulles o de sang. Excepte 1602503100

”Cecina” de boví (”corned beef”).
1704903000 Preparació denominada xocolata blanca.
1704905190 Els altres. Articles de confiteria sense cacau (inclosa la xocolata blanca).
1704905500 Pastilles per a la gola i caramels per a la tos.
17049071 Caramels de sucre cuit; inclosos els farcits.
1704907500 Els altres caramels.
1806 Xocolata i altres preparacions alimentàries que continguin cacau; excepte la 18062095.
1901200090 Les altres (preparacions a base de cereals, farina, midó, fècula o llet, productes de pastisseria).
1901909196 Els altres. Extracte de malt; preparacions alimentàries de farina, sèmola, midó, fècula o extracte

de malt, que no continguin cacau o amb un contingut inferior al 40% en pes calculat sobre
una base totalment desgreixada, no expressades ni compreses en un altre lloc; preparacions
alimentàries, de productes de les partides 0401 a 0404 que no continguin cacau o amb
un contingut inferior al 5% en pes calculat sobre una base totalment desgreixada, no expressades
ni compreses en un altre lloc (mixtura per a gelats).

19019099 Les altres (extracte de malt; preparacions alimentàries de farina, sèmola, fècula o extracte
de malt...) i que no estiguin inclosos en les partides 19101909115 i 1901909196.
Només gravats els productes d’envàs inferior a 15 quilos.

1902 Pastes alimentoses; fins i tot cuites o farcides (de carn o altres substàncies) o bé preparades
d’una altra forma; com ara espaguetis; fideus; macarrons; tallarines; lasanyes; nyoquis; raviolis
o canelons; cuscús; fins i tot preparats.

19041010 Productes a base de cereals obtinguts per insuflació o torrada a base de blat de moro.
1905 Productes de forn de pa, pastisseria, o galetes, fins i tot amb cacau, hòsties, catxets buits

del tipus dels usats per a medicaments, pa d’àngel, pastes dessecades de farina, midó o fècula
en fulls i productes similars.

2006003100 Cireres confitades amb un contingut en sucre superior al 13% en pes.
20079110 Amb un contingut de sucre superior al 30% en pes (compotes, gelees i melmelades, purés

i pastes de fruits, obtinguts per cocció, inclosos els ensucrats d’una altra manera).
20079939 Les altres (compotes, gelees i melmelades, purés i pastes de fruits, obtinguts per cocció, inclosos

els ensucrats d’una altra manera).
20089961 Conserves de fruites de la passió i guaiaba.
20089968 Els altres (fruites o altres fruits i altres parts comestibles de plantes, preparats o conservats

d’una altra forma, incloent-hi ensucrats, edulcorats d’una altra manera o amb alcohol, no expres-
sat ni comprès en altres partides).

200911 Suc de taronja congelat.
200919 Els altres sucs de taronja.
200940 Suc de pinya.
200950 Suc de tomàquet.
200970 Suc de poma.
200980 Sucs de qualsevol altra fruita o fruit, o hortalissa, fins i tot silvestre.
200990 Mescles de sucs.
2103 Preparacions per a salses i salses preparades; condiments i adobs; compostos; farina de mostassa

i mostassa preparada.
2105 Gelats i productes similars fins i tot amb cacau.
21069098 Les altres preparacions alimentàries no expressades ni compreses en altres partides. Els altres.

Excloses la 2106909823, 2106909827, 2106909833, 2106909837, 2106909843 i
2106909847.

2201 Aigua, inclosa l’aigua mineral natural o artificial i la gasificada; sense ensucrar o edulcorar
d’una altra manera ni aromatitzar, gel i neu.
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2202 Aigua, incloses l’aigua mineral i la gasificada, amb addició de sucre o un altre edulcorant
o aromatitzada i les altres begudes no alcohòliques (excepte els sucs de fruites o altres fruits
o d’hortalisses de la partida 2009).

2203 Cervesa de malt.
2204 Vi de raïms; inclòs l’adobat; most de raïm; excepte el de la partida núm. 2009.
220840 Rom i aiguardent de canya i tafia.
2309 Preparacions del tipus de les usades per a l’alimentació animal.

Tabac

2402 Cigars (inclosos els despuntats), purets i cigarrets, de tabac o de succedanis de tabac.

Tèxtil, cuir i calçat

611231 Vestits i pantalons de bany per a homes i nens de fibra sintètica.
611241 Vestits de bany (d’una o dues peces) per a dones o nenes de fibra sintètica.
6302 Roba de llit; de taula; de tocador o de cuina.

Transformació de paper

4808 Paper i cartró corrugats (inclosos els recoberts per encolada), arrissat (”crêpé”), prisat, gofrat,
estampat o perforat, en bobines o en fulls, excepte el paper dels tipus descrits al text de
la partida 4803.

481810 Paper higiènic.
481820 Mocadors, tovalloletes per a desmaquillatge i tovalloles de paper.
481830 Estovalles i tovallons de paper.
4818909010 Articles per a ús quirúrgic, mèdic o higiènic, sense condicionar per a la venda al detall, fets

a mà.
4819 Caixes; sacs; bosses; cucurulls i altres envasos de paper; cartró; buata de ce�ulosa o napes

de fibres de ce�ulosa; cartonatges d’oficina, botiga o similars.
4821 Etiquetes de tota classe de paper o cartró; incloses les impreses.
482290 Tambors, bobines o suports de pasta de paper, llevat del tipus utilitzat per al bobinatge de

filats tèxtils.
48235910 Per a màquines d’oficina i similars; en bandes o en bobines.
48235990 Els altres (els altres papers, cartrons, buates de ce�ulosa i napes de fibres de ce�ulosa, tallats

a la seva mida, els altres articles de pasta de paper, de paper, cartró, buata de ce�ulosa
o de napes de fibra de ce�ulosa).

4823909090 Els altres (els altres papers, cartrons, buates de ce�ulosa i napes de fibres de ce�ulosa, tallats
a la seva mida, els altres articles de pasta de paper, de paper, cartró, buata de ce�ulosa
o de napes de fibra de ce�ulosa).

Arts gràfiques i la seva edició

4909 Targetes postals impreses o i�ustrades; targetes impreses amb felicitacions o comunicacions
personals; fins i tot amb i�ustracions; adornaments o aplicacions; o amb sobre.

4910 Calendaris de qualsevol classe impresos; inclosos els blocs de calendari.
4911 Els altres impresos; incloses les estampes; gravats i fotografies.

Article 12. Altres modificacions.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2002, es modifica
la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspec-
tes fiscals del règim econòmic fiscal de les Canàries,
en els termes que a continuació s’assenyalen:

U. La disposició addicional sisena queda redactada
de la manera següent:

«Sisena. Els beneficis fiscals establerts anterior-
ment a la vigència d’aquesta Llei no produeixen
efectes en relació amb l’impost general indirecte
canari i amb l’arbitri sobre importacions i lliura-
ments de mercaderies a les Illes Canàries.»

Dos. La disposició addicional desena queda redac-
tada tal com segueix:

«Desena. U. El Govern, amb l’informe previ de
la Comunitat Autònoma Canària, i sense perjudici
del que estableix l’apartat següent, ha de dictar
les disposicions necessàries per desplegar i aplicar
aquesta Llei.

Dos. La Comunitat Autònoma de les Canàries,
de conformitat amb el que estableix l’article 32
de l’Estatut d’autonomia de les Canàries, ha de regu-
lar normativament els aspectes relatius a la gestió,
la liquidació, la recaptació i la inspecció de l’impost
general indirecte canari i de l’arbitri sobre impor-
tacions i lliuraments de mercaderies a les Illes Canà-
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ries, així com els relatius a la revisió dels actes
dictats en aplicació d’aquests.

Tres. Correspon als òrgans competents de la
Comunitat Autònoma de les Canàries la compe-
tència per contestar les consultes tributàries rela-
tives a l’impost general indirecte canari i a l’arbitri
sobre importacions i lliuraments de mercaderies a
les Illes Canàries formulades a l’empara de l’arti-
cle 107 de la Llei general tributària, si bé en les
consultes la contestació de les quals afecti altres
impostos o tingui transcendència en altres impos-
tos, així com, en tot cas, en les relatives a la loca-
lització del fet imposable, és necessari l’informe pre-
vi del Ministeri d’Hisenda.»

SECCIÓ 5a IMPOST SOBRE LA PRODUCCIÓ, ELS SERVEIS
I LA IMPORTACIÓ A LES CIUTATS DE CEUTA I MELILLA

Article 13. Modificació de la Llei 8/1991, de 25 de
març, per la qual es crea l’impost sobre la producció,
els serveis i la importació a les ciutats de Ceuta i
Melilla.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2002, es
modifica la lletra c) de l’article 3r de la Llei 8/1991,
de 25 de març, de l’impost sobre la producció, els serveis
i la importació a les ciutats de Ceuta i Melilla, que queda
redactada de la manera següent:

«c) Els lliuraments de béns immobles que radi-
quin en l’àmbit territorial de les ciutats de Ceuta
i Melilla duts a terme per empresaris o professionals
que actuïn en l’exercici de les seves activitats.

Als efectes d’aquest impost, es consideren lliu-
raments de béns immobles la construcció, l’exe-
cució d’obres immobiliàries i la transmissió d’a-
quests béns.

En cap cas, els actes del tràfic immobiliari tri-
buten alhora per aquest impost i el que grava les
transmissions patrimonials oneroses, i als efectes
de la seva incompatibilitat s’apliquen les normes
de la legislació comuna.»

CAPÍTOL III

Taxes

Article 14. Modificació de l’article 73 de la Llei 11/1998,
de 24 d’abril, general de telecomunicacions.

U. Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2002,
s’introdueixen les modificacions següents en la Llei
11/1998 de 24 d’abril, general de telecomunicacions.

L’apartat 2 de l’article 73 queda redactat de la manera
següent:

«2. L’import que cal satisfer en concepte d’a-
questa taxa és el resultat de dividir pel tipus de
conversió previst a la Llei 46/1998, de 17 de
desembre, d’introducció de l’euro, el resultat de
multiplicar la quantitat d’unitats de reserva radioe-
lèctrica del domini públic reservat, pel valor que
s’assigni a la unitat. Als territoris insulars, la super-
fície que cal aplicar per calcular les unitats radioe-
lèctriques que s’utilitzin per determinar la taxa
corresponent es calcula excloent la cobertura no
so�icitada que s’estengui sobre la zona marítima.
Als efectes del que disposa aquest apartat, s’entén
per unitat de reserva radioelèctrica un patró con-
vencional de mesura, referit a l’ocupació potencial
o real, durant el període d’un any, d’una amplada
de banda d’un quilohertz sobre un territori d’un
quilòmetre quadrat.»

Dos. L’apartat 5 de l’article 73 de la Llei 11/1998,
de 24 d’abril, general de telecomunicacions, queda
redactat en els termes següents:

«5. El pagament de la taxa l’han de dur a terme
tant els titulars d’estacions radioelèctriques emis-
sores com els titulars de les merament receptores
que necessitin reserva radioelèctrica. Les estacions
merament receptores que no tinguin reserva radioe-
lèctrica estan excloses del pagament de la taxa.
Així mateix, no estan subjectes al pagament els
enllaços descendents de radiodifusió per satè�it,
tant sonora com de televisió. L’import de l’exacció
s’ingressa al Tresor Públic.»

Tres. Els apartats 10 i 11 de la disposició addicional
sisena de la Llei 11/1998, de 24 d’abril, general de
telecomunicacions, queden redactats en els termes
següents:

«10. Taxa per assignació del recurs limitat de
noms de domini i adreces d’Internet.

El fet imposable de la taxa per assignació de
noms de domini i adreces d’Internet el constitueix
la realització per part de l’entitat pública empre-
sarial Red.es de les activitats necessàries per assig-
nar i renovar noms de domini i adreces d’Internet
sota el codi de país corresponent a Espanya (.es).

Els subjectes passius de la taxa són els so�i-
citants de l’assignació o la renovació dels noms
i les adreces d’Internet.

La quantia de la taxa és única per cada nom
o adreça l’assignació o la renovació del qual se
so�iciti. En cap cas no s’assigna o es renova el
nom o l’adreça sense que prèviament s’hagi efec-
tuat el pagament de la taxa.

La quantia per assignació anual inicial és de
108,18 euros.

La quantia de la taxa per renovació anual en
els anys successius és, en tots els casos, de 72,12
euros.

La quantia de la taxa es pot modificar mitjançant
la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

La taxa es merita en la data en la qual, en els
termes que s’estableixin reglamentàriament, s’ad-
meti la so�icitud d’assignació o de renovació dels
noms o les adreces d’Internet, que no es tramita
sense que s’hagi fet el pagament corresponent.

L’exacció de la taxa es produeix a partir que
se n’hagi atribuït la gestió a l’entitat pública empre-
sarial Red.es i determinat el procediment per fer-ne
la liquidació i el pagament.

Els models de declaració, els terminis i les formes
de pagament de la taxa s’aproven mitjançant una
resolució de l’entitat pública empresarial Red.es.

No obstant el que disposen els paràgrafs ante-
riors d’aquest apartat, en els casos de caràcter
excepcional en què estigui previst al Pla nacional
de noms de domini i en els termes que s’hi fixin,
basant-se en el valor especial de mercat de l’ús
de determinats noms i adreces, la quantia fixa per
assignació anual inicial es pot substituir per la que
resulti d’un procediment de licitació en què es fixa
un valor inicial de referència estimat. Si el valor
d’adjudicació de la licitació resulta superior al valor
de referència esmentat, aquell constitueix l’import
de la taxa. En els casos en els quals se segueixi
aquest procediment de licitació, el Ministeri de
Ciència i Tecnologia ha de requerir, amb caràcter
previ a la convocatòria, l’autoritat competent per
al registre de noms de domini perquè suspengui
l’atorgament dels noms i les adreces que consideri
afectats pel seu especial valor econòmic. A con-
tinuació, s’aprova el plec corresponent de bases
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que estableix els requisits, les condicions i el règim
aplicable a la licitació, prenent en consideració el
que preveu el Pla nacional de noms de domini.

L’import dels ingressos obtinguts per aquesta
taxa es destina a finançar les despeses de l’entitat
pública empresarial Red.es per les activitats rea-
litzades en el compliment de les funcions que se
li assignen en les lletres a), b), c) i d) de l’apartat
quart d’aquesta disposició, i, si s’escau, l’excedent
s’ingressa al Tresor Públic, d’acord amb la proporció
i la quantia que es determini mitjançant una reso-
lució conjunta de les secretaries d’Estat de Pres-
supostos i Despeses i de Telecomunicacions i per
a la Societat de la Informació, a proposta d’aquesta
última.

11. Els ingressos generats per prestar l’activitat
d’assignació i renovació de noms de domini i adre-
ces d’Internet anteriorment a l’exacció efectiva de
la taxa per assignació del recurs limitat de noms
i adreces des de l’entrada en vigor de la Resolució
de la Secretaria General de Comunicacions de 10
de febrer de 2000 («Butlletí Oficial de l’Estat» de
8 de març), per la qual es designa l’ens públic de
la Xarxa Tècnica Espanyola de Televisió com a auto-
ritat competent per a la gestió del Registre dels
noms de domini d’Internet sota el codi de país
corresponent a Espanya, dictada en virtut de l’ar-
ticle 27.13 del Reglament pel qual es desplega
el títol II de la Llei general de telecomunicacions,
aprovat mitjançant el Reial decret 1651/1998, de
24 de juliol, s’apliquen al finançament de les des-
peses generades com a conseqüència de la dita
activitat durant el període previ a l’exacció efectiva
de la taxa. En el cas que aquests ingressos exce-
deixin les despeses esmentades, s’han d’ingressar
al Tresor Públic.»

Article 15. Modificació de la Llei 16/1979,
de 2 d’octubre, sobre taxes de la Prefectura Central
de Trànsit.

Amb efectes a partir de l’1 de gener de l’any 2002,
s’introdueixen les modificacions següents en la Llei
16/1979, de 2 d’octubre, sobre taxes de la Prefectura
Central de Trànsit.

U. Se suprimeix l’apartat e) de l’article 5.1 de la
Llei 16/1979, de 2 d’octubre, sobre taxes de la Pre-
fectura Central de Trànsit.

Dos. Es modifica l’apartat 2 de l’article 5, que queda
redactat de la manera següent:

«2. Els qui per raó de les seves aptituds psi-
cofísiques estiguin obligats a so�icitar la pròrroga
de vigència d’un permís o una altra autorització
administrativa per conduir de què siguin titulars
amb més freqüència de la que normalment els
correspondria, tenen dret a una bonificació del 80
per 100 de la quantia de la taxa quan la pròrroga
es produeixi per períodes iguals o inferiors a un
any, i la bonificació es redueix en 20 punts per-
centuals per cada any addicional. La taxa s’abona
sencera a partir de períodes de vigència superiors
a quatre anys. Una vegada calculat l’import reduït,
se li aplica l’arrodoniment de quantitats aprovat
amb caràcter general per a les taxes de la Pre-
fectura Central de Trànsit a fi d’obtenir la quantia
per exigir.»

Tres. Es modifiquen el text de la taxa 3 i les tarifes
de les taxes 3.1 i 3.2, incloses en el Grup I. Permisos
de circulació, de l’article 6, que queden fixades en les
quanties següents:

«3. Tramitació de so�icitud d’autoritzacions
complementàries de circulació i les seves modifi-
cacions previstes a l’article 14 del Reglament gene-
ral de vehicles.

1. Tramitació de la so�icitud de l’autorització:
30,00 euros.

2. Tramitació de la so�icitud de modificació de
l’autorització: 6,00 euros.»

Quatre. Es modifica l’article 11, que queda redactat
de la manera següent:

«Article 11. Recaptació.
El pagament de les taxes s’efectua en metà�ic

o per qualsevol altre mitjà de pagament admès per
la normativa aplicable a ingressos públics.

L’ingrés del que s’ha recaptat es fa en el compte
intervingut de l’organisme, obert al Banc d’Espanya
o en qualsevol altra entitat de crèdit, en els termes
previstos a l’article 118 del text refós de la Llei
general pressupostària, i amb l’autorització prèvia
de la Direcció General del Tresor Públic i Política
Financera.

Quan per al cobrament calgui utilitzar el pro-
cediment de constrenyiment, aquest s’ha d’ajustar
al que estableix el Reglament general de recap-
tació.»

Cinc. S’afegeix un nou article 15, que queda redac-
tat de la manera següent:

«Article 15. Modificació de les quanties de les
taxes:
1. Només es poden modificar, mitjançant una

llei, el nombre i la identitat dels elements i els cri-
teris de quantificació sobre la base dels quals es
determinen les quotes i els tipus exigibles.

2. Als efectes del que preveu l’apartat anterior,
es consideren elements i criteris de quantificació
de l’import exigible els determinats a l’article 6 d’a-
questa Llei.

3. La modificació de les quanties fixes resul-
tants d’aplicar els elements i els criteris a què es
refereixen els apartats anteriors es pot efectuar mit-
jançant una ordre ministerial.

4. Les ordres ministerials que, de conformitat
amb el que estableix l’apartat anterior d’aquest arti-
cle, modifiquin les quanties fixes de la taxa, han
d’anar acompanyades d’una memòria economico-
financera sobre el cost o el valor del recurs o l’ac-
tivitat de què es tracti i sobre la justificació de la
quantia de la taxa proposada, que s’ha d’ajustar
al principi d’equivalència establert en l’article 7 de
la Llei 8/1989, de 13 d’abril.

La falta d’aquest requisit determina la nu�itat
de ple dret de la disposició.»

Article 16. Taxes per la prestació de serveis de control
metrològic.

U. La taxa per prestació de serveis de control metro-
lògic es regeix per aquesta Llei, el que estableix l’article
16 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social, i per les altres
fonts normatives que per a les taxes s’estableixen a l’ar-
ticle 9 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus
públics, modificada per la Llei 25/1998, de 13 de juliol.

Dos. Constitueixen el fet imposable de la taxa la
prestació per part de l’Administració General de l’Estat
dels serveis de control metrològic dels instruments, els
mitjans i/o els sistemes de mesura sotmesos a aquest
control; l’expedició de certificacions i acreditacions de



Suplement núm. 2 Dimecres 16 gener 2002 359

naturalesa metrològica, la realització d’avaluacions i estu-
dis, i l’habilitació de laboratoris de verificació primitiva
autoritzats oficialment.

Tres. La meritació de la taxa es produeix quan es
presenti la so�icitud de prestació dels serveis que en
constitueixen el fet imposable.

Quatre. Els subjectes passius de la taxa són les per-
sones físiques o jurídiques que so�icitin la prestació de
qualssevol dels serveis que en constitueixen el fet
imposable.

I. Taxes de control metrològic:

Aprovació de model, aprovació CEE de model
i aprovació CE de model

Import
—

Euros
Instrument, mitjá i/o sistema de mesura

Comptador elèctric estàtic d’energia activa,
classes 1 i 2, monofàsic.

2.252,70

Comptador elèctric estàtic d’energia activa,
classes 1 i 2, trifàsic.

2.778,32

Sistema de mesura per a subministrament
de carburant líquid als vehicles de motor,
aparell assortidor i/o dispensador Q=nom-
bre de cabals màxims diferents en l’apro-
vació de model.

3.135,28
+

601,010

Analitzador de gasos d’escapament. 4.889,89
Opacímetre. 4.973,05
Sonòmetre. 2.343,63
Sonòmetre integrador amitjanador. 2.840,25
Calibrador sonor. 1982,72

Verificació primitiva, verificació primitiva CEE
i verificació CE

Import
—

Euros
Instrument, mitjá i/o sistema de mesura

Comptador elèctric estàtic d’energia activa,
classes 1 i 2, monofàsic.

263,28

Comptador elèctric estàtic d’energia activa,
classes 1 i 2, trifàsic.

313,43

Sistema de mesura per a subministrament
de carburant líquid als vehicles de motor,
aparell dispensador (1a fase).

149,25

Analitzador de gasos d’escapament. 201,57
Opacímetre. 206,91
Cinemòmetre estàtic sobre vehicle o en ins-

ta�ació fixa (1a fase).
217,21

Cinemòmetre mòbil (1a fase). 325,46
Cinemòmetre estàtic sobre vehicle, sobre pal

o de bandes, o en insta�ació fixa (2a fase).
135,26

Sonòmetre (per nivell de pressió sonora o
per canal).

189,40

Sonòmetre integrador amitjanador (per nivell
de pressió sonora o per canal).

261,65

Calibrador sonor (per nivell de pressió sonora
o per canal).

157,02

Instrument de pesada de funcionament no
automàtic amb abast màxim T1.000 kg
i «10.000 kg.

121,28

Instrument de pesada de funcionament no
automàtic amb abast màxim T50.000 kg
amb assaigs en màquina de força per geo-
metria del dispositiu receptor de càrrega.

419,54

Verificació periòdica

Import
—

Euros
Instrument, mitjá i/o sistema de mesura

Comptador elèctric estàtic d’energia activa,
classes 1 i 2, monofàsic.

263,28

Comptador elèctric estàtic d’energia activa,
classes 1 i 2, trifàsic.

313,43

Taxímetre. 194,59
Sistema de mesura per a subministrament

de carburant líquid als vehicles de motor,
aparell assortidor i/o dispensador.

148,25

Analitzador de gasos d’escapament. 201,57
Opacímetre. 206,91
Sonòmetre (per nivell de pressió sonora o

per canal).
145,56

Sonòmetre integrador amitjanador (per nivell
de pressió sonora o per canal).

197,19

Calibrador sonor (per nivell de pressió sonora
o per canal).

121,44

Instrument de pesada de funcionament no
automàtic amb abast màxim T 1.000 kg
i «10.000 kg.

121,28

Instrument de pesada de funcionament no
automàtic amb abast màxim T 50.000 kg
amb assaigs en màquina de força per geo-
metria del dispositiu receptor de càrrega.

419,54

Verificació després de reparació o modificació

Import
—

Euros
Instrument, mitjà i/o sistema de mesura

Comptador elèctric estàtic d’energia activa,
classes 1 i 2, monofàsic.

263,28

Comptador elèctric estàtic d’energia activa,
classes 1 i 2, trifàsic.

313,43

Taxímetre. 194,59
Sistema de mesura per a subministrament

de carburant líquid als vehicles de motor,
aparell assortidor i/o dispensador.

148,25

Analitzador de gasos d’escapament. 201,57
Opacímetre. 206,91
Cinemòmetre estàtic sobre vehicle o en ins-

ta�ació fixa.
353,37

Cinemòmetre mòbil. 521,49
Sonòmetre (per nivell de pressió sonora o

per canal).
160,00

Sonòmetre integrador amitjanador (per nivell
de pressió sonora o per canal).

216,97

Calibrador sonor (per nivell de pressió sonora
o per canal).

133,50

Instrument de pesada de funcionament no
automàtic amb abast màxim T 1.000 kg
« 10.000 kg.

121,28

Instrument de pesada de funcionament no
automàtic amb abast màxim T50.000 kg
amb assaigs en màquina de força per geo-
metria del dispositiu receptor de càrrega.

419,54



360 Dimecres 16 gener 2002 Suplement núm. 2

Import
—

Euros

Certificacions, estudis, acreditacions i habilitacions
de caràcter metrològic

Estudi i avaluació tècnica de presumpció de
conformitat amb reglament tècnic, norma
o procediment legal establert en altres
estats de la UE o signataris de l’AEEU.

1.202,02

Declaració de conformitat amb el model
(acreditació de sistema de qualitat de
fabricant).

4.800,29

Control CE (acreditació de sistema de qualitat
de fabricant.)

3.040,18

II. Les autoritzacions de modificacions no substan-
cials d’un model aprovat meriten el 25 per 100 de la
taxa per a l’aprovació de model.

III. Les autoritzacions de pròrrogues de les aprova-
cions realitzades amb caràcter temporal meriten el 10
per 100 de la taxa per a l’aprovació de model.

Cinc. La gestió i la liquidació de la taxa les du a
terme el Centre Espanyol de Metrologia en els termes
establerts reglamentàriament.

Article 17. Taxa per actuacions dels registres de
vaixells i empreses navilieres.

Es fa una nova redacció de la disposició addicional
setzena de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de
ports de l’Estat i de la marina mercant, que queda redac-
tada de la manera següent:

«1. Les actuacions dels registres de vaixells i
empreses navilieres que regulen l’article 75 i la dis-
posició addicional quinzena d’aquesta Llei donen
lloc a percebre les taxes següents:

a) Taxa d’inscripció.
b) Taxa de baixa.
c) Taxa d’actuacions administratives intermè-

dies.

Aquestes taxes es regeixen per aquesta Llei i
per les altres fonts normatives que s’estableixen
per a les taxes en l’article 9 de la Llei 8/1989,
de 13 d’abril, de taxes i preus públics.

2. El fet imposable de les taxes a què es refereix
l’apartat anterior el constitueixen, respectivament,
la inscripció, la baixa i les actuacions intermèdies,
a instància de part, de cada vaixell matriculat als
registres.

3. La meritació de la taxa es produeix:
a) En el cas de les taxes d’inscripció o baixa,

quan es practiquin els assentaments corresponents
als registres.

b) En el cas d’actuacions administratives inter-
mèdies, en el moment de la so�icitud del servei.

4. Són els subjectes passius totes les persones
físiques o jurídiques que so�icitin la prestació de
serveis que constitueixen el fet imposable.

5. Les quanties exigibles són les següents:
a) Taxa d’inscripció: 0,15 euros per unitat d’ar-

queig, amb un mínim de 15,03 euros.
b) Taxa de baixa: 0,15 euros per unitat d’ar-

queig, amb un mínim de 15,03 euros.
c) Taxa d’actuacions administratives intermè-

dies:
Tarifa primera. Actuació administrativa a instàn-

cia de part que comporti una anotació en un full
d’assentament: 15 euros.

Tarifa segona. Certificacions a instància de part.
Còpia de fulls d’assentament, per cada una: 6 euros.

Tarifa tercera. Còpia simple del contingut dels
expedients: 15 euros.

6. El pagament de la taxa es fa en efectiu, en
una entitat de dipòsit autoritzada pel Ministeri d’E-
conomia i Hisenda, i li és aplicable el que disposa
el Reglament general de recaptació de 20 de
desembre de 1990.

7. La taxa és objecte d’autoliquidació per part
del subjecte passiu.

8. La gestió de la taxa la du a terme la Direcció
General de la Marina Mercant, dependent del Minis-
teri de Foment.»

Article 18. Taxa per expedició de títols professionals
marítims i d’esbarjo.

Es modifica l’apartat sis de l’article 17 de la Llei
66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social, que queda redactat de la
manera següent:

«Sis. El pagament de la taxa es fa en efectiu,
en una entitat de dipòsit autoritzada pel Ministeri
d’Hisenda, i li és aplicable el que disposa el Regla-
ment general de recaptació aprovat pel Reial decret
1684/1990, de 20 de desembre.»

Article 19. Modificació de la Llei 34/1998,
de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.

U. La disposició addicional dotzena de la Llei
34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, que-
da redactada de la manera següent:

«Disposició addicional dotzena. Finançament de
la Comissió Nacional d’Energia.

1. La Comissió Nacional d’Energia assumeix les
obligacions i la gestió dels expedients que estiguin
pendents a la Comissió Nacional del Sistema Elèc-
tric a què es refereix la Llei 54/1997, de 27 de
novembre, del sector elèctric, així com la retribució
que correspon a aquesta Comissió d’acord amb la
dita Llei.

2. Als efectes previstos en aquesta Llei, el
finançament de la Comissió Nacional d’Energia l’in-
tegren, entre altres conceptes, les taxes següents:

Primer. Taxa aplicable a la prestació de serveis
i realització d’activitats per part de la Comissió
Nacional d’Energia en relació amb el sector d’hi-
drocarburs líquids.

a) Fet imposable.

El fet imposable de la taxa el constitueix la pres-
tació de serveis i realització d’activitats per part
de la Comissió Nacional d’Energia en relació amb
el sector dels hidrocarburs líquids, de conformitat
amb el que estableixen la disposició addicional
onzena d’aquesta Llei i les disposicions de des-
plegament.

b) Base imposable.

La base imposable de la taxa la constitueixen
les vendes anuals de gasolines, gasoils, querosens,
fuels i gasos liquats del petroli a granel i envasat
expressades en tones mètriques (t), el lliurament
dels quals s’hagi realitzat en territori nacional. A
aquests efectes, no tenen la consideració de vendes
les realitzades entre operadors, ni les vendes rea-
litzades pels operadors als quals es refereix l’arti-
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cle 45 d’aquesta Llei a distribuïdors de gasos liquats
del petroli per canalització a consumidors finals.

Les vendes a les quals es refereix el paràgraf
anterior es calculen anualment, basant-se en les
realitzades l’any natural anterior i s’apliquen a partir
de l’1 de gener. Mitjançant una resolució de la
Direcció General de Política Energètica i Mines del
Ministeri d’Economia es determinen les vendes
anuals que corresponen a cada operador i que ser-
veixen de base per calcular la quota tributària que
cal ingressar a la Comissió Nacional d’Energia.

Mentre no es dicti la resolució a la qual es refereix
el paràgraf anterior, la Comissió Nacional d’Energia
efectua la liquidació prevista a la lletra f) d’aquest
número d’acord amb les vendes anuals establertes
per a l’exercici immediatament anterior.

Una vegada la Direcció General de Política Ener-
gètica i Mines del Ministeri d’Economia hagi dictat
la resolució, la Comissió Nacional d’Energia ha d’e-
fectuar les regularitzacions que, si s’escau, siguin
procedents, d’acord amb la determinació de vendes
que aquesta hagi establert.

c) Meritació de la taxa.

La taxa es merita l’últim dia de cada mes natural.

d) Subjectes passius.

Els subjectes passius de la taxa són els operadors
a l’engròs a què es refereixen els articles 42 i 45
d’aquesta Llei.

e) Tipus de gravamen i quota.

El tipus pel qual es multiplica la base imposable
per determinar la quota tributària que cal ingressar
a la Comissió Nacional d’Energia és de 0, 140817
euros/t.

f) Normes de gestió.

La taxa és objecte de liquidació mensual per part
de la Comissió Nacional d’Energia, i l’import de cada
liquidació practicada puja a la dotzena part de la
quota tributària definida en la lletra e) anterior.

L’ingrés de la taxa liquidada i notificada per la
Comissió Nacional d’Energia el fan els subjectes
passius definits a la lletra d) anterior en els terminis
que fixa l’article 20.2 del Reglament general de
recaptació.

Segon. Taxa aplicable a la prestació de serveis
i realització d’activitats per part de la Comissió
Nacional d’Energia en relació amb el sector elèctric.

a) Fet imposable.

El fet imposable de la taxa el constitueix la pres-
tació de serveis i realització d’activitats per part
de la Comissió Nacional d’Energia en relació amb
el sector elèctric, de conformitat amb el que esta-
bleixen la disposició addicional onzena d’aquesta
Llei, la normativa sectorial corresponent i les dis-
posicions de desplegament.

b) Exempcions i bonificacions.

En matèria d’exempcions i bonificacions cal ate-
nir-se al que estableix la disposició addicional única
del Reial decret 2017/1997, de 26 de desembre,
per la qual es determina el règim d’exempcions
i coeficients reductors aplicable a les quotes a què
es refereix l’article 5 d’aquest Reial decret, modi-
ficada per la disposició addicional primera del Reial
decret 3490/2000, de 29 de desembre.

Així mateix, és aplicable el que disposa la dis-
posició transitòria sisena del Reial decret
2017/1997, de 26 de desembre, pel qual s’orga-

nitza i es regula el procediment de liquidació dels
costos de transport, distribució i comercialització
a tarifa i dels costos de diversificació i seguretat
d’abastament.

c) Base imposable.

La base imposable de la taxa la constitueix la
facturació total derivada d’aplicar les tarifes elèc-
triques i els peatges a què es refereixen els articles
17 i 18 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre,
del sector elèctric.

d) Meritació de la taxa.

La taxa es merita l’últim dia de cada mes natural.

e) Subjectes passius.

Els subjectes passius de la taxa són les empreses
que duen a terme les activitats de transport i dis-
tribució, en els termes previstos a la Llei 54/1997,
de 27 de novembre, del sector elèctric.

f) Tipus de gravamen i quota.

En el cas de les tarifes elèctriques a les quals
es refereix l’article 17 de la Llei 54/1997, de 27
de novembre, del sector elèctric, el tipus pel qual
es multiplica la base imposable per determinar la
quota tributària que cal ingressar a la Comissió
Nacional d’Energia és de 0,069 per 100.

En el cas dels peatges als quals es refereix l’ar-
ticle 18 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre,
del sector elèctric, el tipus pel qual es multiplica
la base imposable per determinar la quota tributària
que cal ingressar a la Comissió Nacional d’Energia
és de 0,201 per 100.

g) Normes de gestió.

La taxa és objecte d’autoliquidació mensual per
part dels subjectes passius definits a la lletra e)
anterior. El subjecte passiu ha d’emplenar l’imprès
de declaració-liquidació corresponent, segons els
models que aprovi la Comissió Nacional d’Energia
mitjançant una resolució.

Als efectes previstos en el paràgraf anterior,
abans del dia 25 de cada mes, els subjectes passius
han de presentar a la Comissió Nacional d’Energia
una declaració liquidació sobre la facturació total
corresponent al mes anterior, amb desglossament
de períodes i factures.

L’ingrés de les taxes corresponents a la factu-
ració del penúltim mes anterior es du a terme abans
del dia 10 de cada mes o, si s’escau, del dia hàbil
immediatament posterior.

h) Integració de la taxa en l’estructura de tarifes
elèctriques i peatges prevista a la Llei 54/1997,
de 27 de novembre.

La taxa per prestació de serveis i realització d’ac-
tivitats en el sector elèctric té la consideració de
cost permanent del sistema, en els termes previstos
a l’article 16.5 de la Llei 54/1997, de 27 de novem-
bre, del sector elèctric, i a tots els efectes s’integra
en l’estructura de tarifes elèctriques i peatges esta-
blerta per la Llei esmentada i les disposicions de
desplegament.

Tercer. Taxa aplicable a la prestació de serveis
i realització d’activitats per part de la Comissió
Nacional d’Energia en relació amb el sector d’hi-
drocarburs gasosos.

a) Fet imposable.

El fet imposable de la taxa el constitueix la pres-
tació de serveis i realització d’activitats per part
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de la Comissió Nacional d’Energia en el sector dels
hidrocarburs gasosos, de conformitat amb el que
estableixen la disposició addicional onzena d’aques-
ta Llei i les disposicions de desplegament.

b) Base imposable.

La base imposable de la taxa la constitueix la
facturació total derivada d’aplicar les tarifes de com-
bustibles gasosos, els peatges i cànons a què es
refereixen els articles 93 i 94 d’aquesta Llei.

c) Meritació.

La taxa es merita l’últim dia de cada mes natural.

d) Subjectes passius.

Els subjectes passius de la taxa són les empreses
que duguin a terme les activitats de regasificació,
emmagatzemament estratègic, transport i distribu-
ció, en els termes previstos en aquesta Llei.

e) Tipus de gravamen i quota.

En el cas de les tarifes de combustibles gasosos
a què es refereix l’article 93 d’aquesta Llei, el tipus
pel qual es multiplica la base imposable per deter-
minar la quota tributària que cal ingressar a la
Comissió Nacional d’Energia és de 0,061 per 100.

En el cas dels peatges i els cànons a què es
refereix l’article 94 d’aquesta Llei, el tipus pel qual
es multiplica la base imposable per determinar la
quota tributària que cal ingressar a la Comissió
Nacional d’Energia és de 0,166 per 100.

f) Normes de gestió.

La taxa és objecte d’autoliquidació mensual per
part dels subjectes passius definits a la lletra d)
anterior. El subjecte passiu ha d’emplenar l’imprès
de declaració liquidació corresponent, segons els
models que aprovi la Comissió Nacional d’Energia
mitjançant una resolució.

Als efectes previstos en el paràgraf anterior,
abans del dia 25 de cada mes, els subjectes passius
han de presentar a la Comissió Nacional d’Energia
una declaració liquidació sobre la facturació total
corresponent al mes anterior, amb desglossament
de períodes i factures.

El termini per ingressar les taxes corresponents
a la facturació de cada mes és, com a màxim, el
dia 10, o el següent dia hàbil, del mes següent
al següent a aquell al qual es refereixi el període
de facturació liquidat.

g) Integració de la taxa en l’estructura de tarifes
de combustibles gasosos, peatges i cànons prevista
a aquesta Llei.

La taxa per prestació de serveis i realització d’ac-
tivitats al sector d’hidrocarburs gasosos té la con-
sideració de cost permanent del sistema gasista,
i a tots els efectes s’integra en l’estructura de tarifes
de combustibles gasosos, peatges i cànons que
estableixen aquesta Llei i les disposicions de
desplegament.

Quart. La gestió i la recaptació en període
voluntari de les taxes que defineix aquesta dispo-
sició correspon a la Comissió Nacional d’Energia,
en els termes previstos en la Llei 230/1963, de
28 de desembre, general tributària, i l’altra norma-
tiva aplicable.

La competència per acordar l’ajornament i el
fraccionament de pagament en període voluntari
de les taxes que defineix aquesta disposició corres-
pon, així mateix, a la Comissió Nacional d’Energia,
segons el que preveu l’article 50 del Reglament

general de recaptació, aprovat pel Reial decret
1684/1990, de 20 de desembre.

La recaptació en via executiva és competència
dels òrgans de recaptació de la hisenda pública,
d’acord amb el que preveu la normativa tributària.

Cinquè. En el que no prevegin els apartats an-
teriors és aplicable el que estableixen la Llei
230/1963, de 28 de desembre, general tributària;
la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus
públics, i les normes de desplegament.»

Dos. S’afegeix una nova disposició transitòria a la
Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs.

«Disposició transitòria dissetena. Règim transitori
dels ingressos de la Comissió Nacional d’Energia.
1. Mentre no es determini per a l’exercici 2002

la base imposable esmentada a la lletra b), primer,
de l’apartat 2 de la disposició addicional dotzena
d’aquesta Llei, es continuen aplicant les vendes mit-
janes mensuals de gasolines, gasoils, querosens i
fuels establertes mitjançant resolucions de la Direc-
ció General de Política Energètica i Mines del Minis-
teri d’Economia de 8 de març de 2001.

Una vegada la Direcció General de Política Ener-
gètica i Mines del Ministeri d’Economia hagi dictat
la resolució corresponent, la Comissió Nacional d’E-
nergia ha d’efectuar les regularitzacions que, si s’es-
cau, siguin procedents, d’acord amb la determina-
ció de vendes que aquesta hagi establert.

2. Mentre la Comissió Nacional d’Energia no
aprovi els impresos de declaració liquidació a què
es refereixen els números segon i tercer de la dis-
posició addicional dotzena, apartat 2, d’aquesta
Llei, s’apliquen els models normalitzats aprovats
mitjançant la Resolució de la Comissió Nacional
d’Energia de 23 de març de 2000 i la Circular
3/1998, de 30 de juliol, de la Comissió Nacional
del Sistema Elèctric.

3. Els ingressos de la Comissió Nacional d’E-
nergia corresponents a l’any 2001 i a exercicis ante-
riors a l’esmentat pendents de recaptació a l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei es continuen regint
per la normativa anterior a tots els efectes.»

Article 20. Taxa per prestació de serveis i realització
d’activitats en matèria de navegació aèria per a aero-
naus històriques.

Amb efectes de l’1 de gener de 2002, es modifiquen
els aspectes següents de l’article 22 de la Llei 66/1997,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social:

Primer. S’introdueixen les modificacions següents
en el punt dos de l’article 22 de la Llei 66/1997, de
30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i
de l’ordre social, respecte del text de determinades tari-
fes, que queden redactades tal com segueix:

«Tarifa quarta. Expedició d’autoritzacions espe-
cials relacionades amb l’operació (MNPS, RNAV,
Cat II/III, RVSM i ETOPS).

Tarifa novena. Expedició de títols i primera lli-
cència de personal tècnic de vol, així com de pilot
privat d’avió i d’helicòpter, pilot de planador i pilot
de globus lliure.

Tarifa desena. Renovació/revalidació de les lli-
cències de personal tècnic de vol així com de pilots
privats d’avió i d’helicòpter, pilot planador i pilot
de globus lliure.

Tarifa vint-i-unena. Expedició i renovació de l’au-
torització per exercir funcions de metge examina-
dor aeri classes 2, 3 o 2 / 3.
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Tarifa vint-i-tresena. Expedició de llicències res-
tringides del personal tècnic de vol.

Tarifa vint-i-quatrena. Actualització de llicències
de personal tècnic de vol, controladors de trànsit
aeri, pilots privats d’avió i d’helicòpter, pilot de pla-
nador, pilot de globus lliure, i certificats de TCP.
Anotació d’habilitacions, anotació de títols, anota-
ció del certificat d’operador radiofonista internacio-
nal, duplicats de llicències, títols i certificats de TCP,
aixecament de restriccions, anotació de categories
II/III per a operacions ILS.

Tarifa vint-i-sisena. Expedició de certificacions
d’experiència de vol.»

Segon. Es creen noves tarifes, que queden redac-
tades tal com segueix:

«Tarifa trentena. Autorització i renovació d’es-
coles de tripulants de cabina de passatgers

Tarifa trenta-unena:

Reconeixement de llicències de pilots d’aeronaus
emeses en països de la Unió Europea a ciutadans
de la Unió Europea.

Transformació de títol i llicència nacional a lli-
cència JAR-FCL.

Validació de llicències estrangeres de conformi-
tat amb la normativa JAR-FCL.»

Tercer. Es modifiquen determinades tarifes recolli-
des en el punt quatre de l’article 22 de la Llei 66/1997,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, que queda redactat tal com segueix:

«Tarifa novena:

a) Expedició de títol i primera llicència de per-
sonal tècnic de vol: 150 euros.

b) Expedició de títols i primera llicència de pilot
privat d’avió i d’helicòpter, pilot planador i pilot de
globus lliure: 40 euros.

Tarifa desena:

a) Personal tècnic de vol: 90 euros.
b) Pilot privat d’avió i helicòpter, pilot de pla-

nador i pilot de globus lliure: 20 euros.

Tarifa onzena:

a) Expedició de certificats: 72,12 euros.
b) Renovació de certificats: 36,6 euros.

Tarifa vint-i-unena:

a) Expedició de l’autorització (classe 2): 300,51
euros.

b) Expedició de l’autorització (classe 3,2/3):
450,76 euros.

c) Renovació de l’autorització (classe 2,3,2/3):
150,25 euros.»

Quart. S’afegeixen les quanties de les noves tarifes,
que queden redactades tal com segueix:

«Tarifa trentena: 700 euros per autorització i
renovació.

Tarifa trenta-unena: 150 euros.»

Cinquè. S’afegeix un nou punt a l’article 22, que
queda redactat tal com segueix:

«Vuit. Queden exempts del pagament de la
taxa:

a) Les persones físiques o jurídiques que so�i-
citen la prestació dels serveis o la realització d’ac-
tivitats que constitueixen fets imposables, en rela-

ció amb les aeronaus històriques afectes a funda-
cions d’interès cultural.

b) Els subjectes passius titulars registrals de
les aeronaus que en so�icitin la cance�ació per
destrucció o inoperativitat de les aeronaus.»

Article 21. Taxes per inscripció i d’acreditació cadas-
tral.

Els apartats quatre i set de l’article 33 de la Llei
13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social, queden redactats tal com
segueix:

«Quatre. L’Estat, les administracions públiques
i altres entitats públiques territorials i institucionals
estan exempts de la taxa d’inscripció cadastral quan
actuen en interès propi i directe per complir les
seves finalitats i de la d’acreditació cadastral sem-
pre que, a més, necessitin disposar d’informació
cadastral per exercir les seves competències.
Aquestes exempcions es concedeixen amb la peti-
ció prèvia de l’entitat interessada, que ha d’acreditar
la concurrència dels requisits indicats anteriorment.

Aquestes mateixes entitats estan exemptes de
la taxa d’acreditació cadastral, en els casos de lliu-
rament i utilització d’informació cadastral quan
aquesta informació es destini a tramitar procedi-
ments iniciats a instància de part que tinguin com
a objecte la concessió d’ajudes i subvencions
públiques.

Així mateix, estan exemptes d’aquesta última
taxa les institucions que so�icitin la informació
cadastral per tramitar els procediments d’assistèn-
cia jurídica gratuïta i els notaris i els registradors
respecte als relatius a la gestió de la referència
cadastral en els casos previstos en els articles
51.tres i 53.u d’aquesta Llei, així com els qui hagin
signat amb la Direcció General del Cadastre un con-
veni o un acord de co�aboració per al manteniment,
l’actualització o la generació de la informació
cadastral.

Estan exempts de la taxa per inscripció cadastral
els qui so�icitin la inscripció mitjançant la presen-
tació de declaracions elaborades amb el programa
informàtic d’ajuda subministrat per la Direcció
General del Cadastre.»

«Set. La quantia de la taxa es determina:
a) Per als casos d’inscripció cadastral, la quan-

tia és de 3,00 euros per cada una de les parce�es
rústiques i de 6,00 euros per cada una de les unitats
urbanes que, en cada cas, originin el fet imposable,
excepte per als canvis de cultiu o aprofitament en
els béns immobles de naturalesa rústica, que és
de 3,00 euros per cada una de les subparce�es
rústiques que originin el fet imposable.

b) Per als casos d’acreditació cadastral, per la
suma, si s’escau, de les quantitats següents:

3,00 euros per cada document expedit.
3,00 euros per cada una de les unitats urbanes

o parce�es rústiques a què es refereixi el document,
amb independència, en aquest últim cas, del nom-
bre de subparce�es l’acreditació de les quals se
so�iciti.

Això no obstant, per als documents que espe-
cíficament es detallen, que se subministren en els
formats i els suports disponibles a la Direcció Gene-
ral del Cadastre, les quanties de la taxa són les
següents:

Còpia d’ortofotografies en paper fotogràfic o dia-
positiva: 30,00 euros/unitat.
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Còpia d’ortofotografies en paper opac: 12,00
euros/unitat.

Còpia de fotografia aèria en positiu per contacte:
9,00 euros/unitat.

Còpia de fotografia aèria en paper opac: 6,00
euros/unitat.

Còpia de cartografia en paper opac DIN A-3 o
DIN A-4: 6,00 euros/unitat.

Còpia de cartografia en paper opac en mida
superior a DIN A-3: 12,00 euros/unitat.

Còpia de cartografia en paper reproduïble: 30,00
euros/unitat.

Còpia de cartografia digitalitzada urbana: 3,00
euros/hectàrea.

Còpia de cartografia digitalitzada rústica: 0,12
euros/hectàrea.

Informació alfanumèrica digital urbana i rústica:
0,06 euros /registre.

Expedició de còpies d’informació no gràfica d’ex-
pedients: 0,30 euros/full.

Còpia d’ortofotografies en suport digital: 30,00
euros/unitat.

En les certificacions cadastrals descriptives i grà-
fiques referides únicament a una unitat urbana o
una parce�a rústica, la quantia és de 12,00 euros
per document expedit.

En les certificacions cadastrals que incorporin
dades amb una antiguitat superior a cinc anys, la
quantia de la taxa s’incrementa en 30,00 euros
per cada document expedit.

c) En els casos en què la Direcció General del
Cadastre autoritzi el subjecte passiu a transformar
la informació cadastral subministrada i distribuir
posteriorment el resultat de la transformació, en
els termes previstos a l’article 21 del text refós
de la Llei de propietat inte�ectual, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, la quantia
de la taxa per cada còpia que es pretengui distribuir
és la següent:

Cartografia cadastral digitalitzada urbana: 0,30
euros/hectàrea.

Cartografia cadastral digitalitzada rústica: 0,03
euros/hectàrea.

En la petició que formuli el subjecte passiu ha
de constar el nombre de còpies del producte trans-
format que es pretén distribuir.»

Article 22. Taxa d’aproximació.

U. La tarifa d’aproximació retribueix els serveis de
navegació aèria prestats per a seguretat de la circulació
aèria i fluïdesa dels seus moviments en aquesta fase
de vol.

La tarifa d’aproximació és aplicable en tots els aero-
ports i les bases aèries obertes al trànsit civil.

Es consideren les operacions d’aproximació i enlai-
rament com un sol servei als efectes d’aquesta tarifa.

Dos. La tarifa d’aproximació no és aplicable als tipus
de vols següents:

1. Els vols efectuats per aeronaus civils el pes màxim
autoritzat en l’enlairament de les quals, indicat en el cer-
tificat d’aeronavegabilitat, en el manual de vols o en
qualsevol altre document oficial equivalent, sigui inferior
a 2 tones mètriques.

2. Els vols efectuats exclusivament per al transport
de sobirans, caps d’Estat i de Govern, així com de minis-
tres de Govern en missió oficial.

3. Els vols de recerca o salvament autoritzats per
un organisme de servei aeri de rescat (SAR) competent.

4. Els vols d’aeronaus militars espanyoles.

5. Els vols de les aeronaus militars dels països amb
els quals hi hagi acords de reciprocitat.

Tres. Els subjectes passius d’aquesta taxa són els
explotadors de les aeronaus que realitzin les maniobres
d’aproximació i sortida dels aeroports espanyols.

N’és obligat al pagament l’explotador pel compte del
qual es realitza la maniobra de sortida, quan aquest no
coincideixi amb el que va realitzar la maniobra d’a-
proximació.

En el cas que el nom de l’explotador no sigui conegut,
es considera que el propietari és l’explotador de l’ae-
ronau, llevat que el propietari designi la persona que
té la condició d’explotador.

Quatre. La tarifa és exigible des del moment en què
qualsevol aeronau prengui terra en algun dels aeroports
espanyols, i es liquida amb antelació a la sortida de l’ae-
ronau, o amb una periodicitat mensual, com a mínim.

Cinc. L’import d’aquesta tarifa és el que resulti d’a-
plicar la fórmula següent:

R = T×pn

En la qual:
R = preu total que cal pagar per operació.
T = tarifa unitària.
p = pes màxim autoritzat en l’enlairament de l’ae-

ronau, expressat en tones mètriques, tal com figura en
el certificat d’aeronavegabilitat o en el manual de vol,
o en qualsevol altre document oficial equivalent.

A partir que es faci efectiva l’encomanda a què es
fa referència en l’article vuitè, per a un explotador que
ha declarat a Eurocontrol, que la flota de què disposa
comprèn diverses aeronaus corresponents a versions
diferents d’un mateix tipus, el pes per a cada aeronau
d’aquest tipus es determina sobre la base de la mitjana
dels pesos màxims autoritzats en l’enlairament de totes
les aeronaus d’aquest tipus. El càlcul d’aquesta mitjana
per tipus d’aeronau de cada explotador s’efectua cada
any, com a mínim. Si no hi ha aquesta declaració, el
pes de cada aeronau d’un mateix tipus utilitzada per
aquest explotador és establert sobre la base del pes
màxim autoritzat en l’enlairament de la versió més pesant
d’aquest tipus.

n = coeficient de ponderació, 0,9.

Sis. La tarifa unitària la fixa anualment el Ministeri
de Foment en funció dels costos del servei i del nombre
d’aeronaus que es prenguin en consideració que facin
ús del servei. A fi d’aconseguir l’equilibri entre ingressos
i costos reals originats per la prestació del servei, a la
base de cost per determinar la tarifa d’un any n s’hi
ha d’incloure, com a part d’aquesta, el saldo entre ingres-
sos i costos reals de l’exercici n-2.

Set. Les tarifes aplicables a partir de l’1 de gener
de 2002 són:

Els aeroports de Madrid/Barajas, Barcelona, Gran
Canaria, Màlaga, Palma de Mallorca, Tenerife/Sur, Ala-
cant, Lanzarote, Sevilla, València, Menorca i Eivissa:
4,039402 euros.

Els aeroports de Bilbao, Santiago, Fuerteventura i
Tenerife/Norte: 3,635461 euros.

Els aeroports d’Almeria, Astúries, Girona, Granada, La
Palma, Santander, Saragossa, A Corunya, El Hierro, La
Gomera, Madrid/Cuatro Vientos, Melilla, Pamplona, Sant
Sebastià, Vigo, Vitòria, Badajoz, Xerès, Múrcia/San
Javier, Reus, Valladolid, Salamanca, Sabadell i la resta
dels aeroports gestionats per l’ens públic Aeroports Espa-
nyols i Navegació Aèria no inclosos en els apartats ante-
riors: 3,029552 euros.

El Ministeri de Foment pot modificar aquesta clas-
sificació en funció del tràfic que suportin els aeroports.
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Vuit. El càlcul, la facturació, la comptabilitat i el
cobrament d’aquesta tarifa s’encomanen a l’Organització
Europea per a la Seguretat de la Navegació Aèria (Eu-
rocontrol), de conformitat amb el que disposen l’article
15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i l’article 3r, 2, I) de l’Acord mul-
tilateral de 12 de febrer de 1981, relatiu a les tarifes
per ajuts a la navegació aèria, ratificat per l’Instrument
de 14 d’abril de 1987, publicat en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» número 138, de 10 de juny; la gestió i el
cobrament es regeixen pel dit Acord multilateral i pel
que disposa el Decret 1675/1972, de 28 de juny, sobre
tarifes per ús de la xarxa d’ajuts, publicat en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» número 158, de 3 de juliol, i per les
disposicions que es dictin d’acord amb aquests.

Aquesta encomanda té efectes a partir de la subs-
cripció del conveni corresponent entre l’ens públic Aero-
ports Espanyols i Navegació Aèria i Eurocontrol, men-
trestant continua encomanada a l’ens públic Aeroports
Espanyols i Navegació Aèria.

Article 23. Taxes exigibles pels serveis i les activitats
duts a terme en matèria de medicaments.

U. Se substitueix el grup I de l’apartat 1 de l’article
117 de la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del medi-
cament, pel següent:

«Grup I. Especialitats farmacèutiques d’ús
humà:

1.1 Procediment d’autorització de comercialit-
zació i inscripció al registre d’una especialitat far-
macèutica genèrica: 2.115,00 euros.

1.2 Procediment d’autorització de comercialit-
zació i inscripció al registre d’una especialitat far-
macèutica publicitària: 2.115,00 euros.

1.3 Procediment d’autorització de comercialit-
zació i inscripció al registre d’una especialitat far-
macèutica diferent de les previstes en els epígrafs
1.1 i 1.2: 4.230,00 euros.

1.4 Procediment de transmissió de la titularitat
de l’autorització de comercialització d’una especia-
litat farmacèutica: 565,00 euros.

1.5 Procediment de modificació de l’autoritza-
ció de comercialització d’una especialitat farmacèu-
tica, definida com d’”importància major” en el
Reglament (CE) número 541/1995 de la Comissió
(incloses les modificacions que d’acord amb l’annex
II del Reglament requereixen la presentació d’una
so�icitud nova d’autorització de comercialització):
2.120,00 euros.

1.6 Procediment de modificació de l’autoritza-
ció de comercialització d’una especialitat farmacèu-
tica, definida com d’”importància menor” en el
Reglament (CE) número 541/1995 de la Comissió:
350,00 euros.

1.7 Procediment de revalidació quinquennal de
l’autorització de comercialització d’una especialitat
farmacèutica: 1.950,00 euros.

1.8 Presentació de declaració anual simple
d’intenció de comercialitzar una especialitat farma-
cèutica autoritzada: 70,00 euros.

1.9 Procediment d’autorització per a la ”impor-
tació para�ela” d’una especialitat farmacèutica:
625,00 euros.

1.10 Procediment de modificació de l’autorit-
zació per a la ”importació para�ela” d’una espe-
cialitat farmacèutica: 310,00 euros.

1.11 Procediment de revalidació quinquennal
de l’autorització per a la ”importació para�ela” d’una
especialitat farmacèutica: 310,00 euros.

1.12 Expedició del certificat europeu d’allibe-
rament de lot per a vacunes i hemoderivats d’ús
humà quan es requereix l’anàlisi d’un granel i d’una
especialitat farmacèutica: 625,00 euros.

1.13 Expedició del certificat europeu d’allibe-
rament de lot per a vacunes i hemoderivats d’ús
humà quan es requereix l’anàlisi d’una especialitat
farmacèutica: 310,00 euros.»

Dos. Se substitueix el grup II de l’apartat 1 de l’article
117 de la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del medi-
cament, pel següent:

«Grup II. Medicaments de plantes medicinals:

2.1 Procediment d’autorització de comercialit-
zació i inscripció al registre d’una especialitat far-
macèutica a base de plantes medicinals: 2.115,00
euros.

2.2 Procediment d’autorització de comercialit-
zació i inscripció al registre d’un producte fitotra-
dicional (plantes considerades tradicionalment com
a medicinals) amb mescla d’espècies vegetals:
525,00 euros.

2.3 Procediment de transmissió de la titularitat
de l’autorització de comercialització d’un medica-
ment de plantes medicinals: 290,00 euros.

2.4 Procediment de modificació de l’autoritza-
ció de comercialització d’un medicament de plantes
medicinals: 350,00 euros.

2.5 Procediment de revalidació quinquennal de
l’autorització de comercialització d’un medicament
de plantes medicinals: 975,00 euros.

2.6 Presentació de la declaració anual simple
d’intenció de comercialitzar un medicament de
plantes medicinals autoritzat: 35,00 euros.

2.7 Presentació de la notificació prèvia a la
comercialització d’un producte fitotradicional (plan-
tes considerades tradicionalment com a medici-
nals) amb una sola espècie vegetal: 300,00 euros.»

Tres. Se substitueix el grup III de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 117 de la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del
medicament, pel següent:

«Grup III. Medicaments homeopàtics:

3.1 Procediment d’autorització de comercialit-
zació i inscripció al registre d’una especialitat far-
macèutica homeopàtica: 2.115,00 euros.

3.2 Procediment d’autorització de comercialit-
zació i inscripció al registre d’un medicament
homeopàtic sense indicació terapèutica aprovada:
520,00 euros.

3.3 Procediment de transmissió de la titularitat
de l’autorització de comercialització d’un medica-
ment homeopàtic: 290,00 euros.

3.4 Procediment de modificació de l’autoritza-
ció de comercialització d’un medicament homeo-
pàtic: 350,00 euros.

3.5 Procediment de revalidació quinquennal de
l’autorització de comercialització d’una especialitat
farmacèutica homeopàtica: 975,00 euros.

3.6 Procediment de revalidació quinquennal de
l’autorització de comercialització d’un medicament
homeopàtic sense indicació terapèutica aprovada:
260,00 euros.

3.7 Presentació de declaració anual simple
d’intenció de comercialitzar un medicament
homeopàtic autoritzat: 35,00 euros.»
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Quatre. Se substitueix el grup IV de l’apartat 1 de
l’article 117 de la Llei 25/1990, de 20 de desembre,
del medicament, pel següent:

«Grup IV. Gasos medicinals:

4.1 Procediment d’autorització de comercialit-
zació i inscripció al registre d’un gas medicinal:
2.115,00 euros.

4.2 Procediment de transmissió de la titularitat
de l’autorització de comercialització d’un gas medi-
cinal: 290,00 euros.

4.3 Procediment de modificació de l’autoritza-
ció de comercialització d’un gas medicinal: 350,00
euros.

4.4 Procediment de revalidació quinquennal de
l’autorització de comercialització d’un gas medici-
nal: 975,00 euros.

4.5 Presentació de la declaració anual simple
d’intenció de comercialitzar un gas medicinal auto-
ritzat: 35,00 euros.»

Cinc. Se substitueix el grup V de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 117 de la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del
medicament, pel següent:

«Grup V. Investigació clínica:

5.1 Procediment de qualificació d’un producte
d’ús humà en fase d’investigació clínica: 2.080,00
euros.

5.2 Procediment d’autorització o presentació
de notificació d’assaigs clínics amb medicaments
d’ús humà: 95,00 euros.

5.3 Procediment de qualificació d’un producte
d’ús veterinari en fase d’investigació clínica: 120,00
euros.

5.4 Procediment d’autorització o presentació
de notificació d’assaigs clínics amb medicaments
d’ús veterinari: 95,00 euros.»

Sis. Se substitueix el grup VI de l’apartat 1 de l’article
117 de la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del medi-
cament, pel següent:

«Grup VI. Laboratoris farmacèutics:

6.1 Procediment d’autorització d’obertura d’un
laboratori farmacèutic: 1.630,00 euros.

6.2 Presentació de la notificació de transmissió
de la titularitat d’un laboratori farmacèutic, o de
canvi de denominació, seu social o representant
legal: 120,00 euros.

6.3 Procediment de modificació de l’autoritza-
ció d’obertura d’un laboratori farmacèutic previst
a l’article 73 de la Llei 25/1990, de 20 de desem-
bre, del medicament: 1.140,00 euros.

6.4 Actuacions inspectores individualitzades a
petició de part, excepte en els casos de denúncia
o a petició d’una associació d’usuaris o consumi-
dors representativa: 1.630,00 euros.

6.5 Procediment d’autorització de la fabricació
de medicaments aprovats en altres països i no regis-
trats a Espanya: 125,00 euros.»

Set. Se substitueix el grup VII de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 117 de la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del
medicament, pel següent:

«Grup VII. Certificacions i informes:

7.1 Expedició d’una certificació: 120,00 euros.
7.2 Avaluació i informe científic sobre qualitat,

seguretat i eficàcia d’un medicament d’ús humà
o veterinari, a petició de l’interessat, durant les eta-

pes d’investigació i desenvolupament, o per iniciar
un procediment de reconeixement mutu: 3.125,00
euros.

7.3 Altres assessoraments científics no previs-
tos a l’epígraf 7.2: 300,00 euros.»

Vuit. Se substitueix el grup IX de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 117 de la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del
medicament, pel següent:

«Grup IX. Especialitats farmacèutiques d’ús
veterinari:

9.1 Procediment d’autorització de comercialit-
zació i inscripció al registre d’una especialitat far-
macèutica d’ús veterinari essencialment similar:
2.115,00 euros.

9.2 Procediment d’autorització de comercialit-
zació i inscripció al registre d’una especialitat far-
macèutica d’ús veterinari diferent de la prevista a
l’epígraf 9.1: 4.230,00 euros.

9.3 Procediment de transmissió de la titularitat
de l’autorització de comercialització d’una especia-
litat farmacèutica d’ús veterinari: 565,00 euros.

9.4 Procediment de modificació de l’autoritza-
ció de comercialització d’una especialitat farmacèu-
tica d’ús veterinari, definida com d’”importància
major” en el Reglament (CE) número 541/1995
de la Comissió (incloses les modificacions que d’a-
cord amb l’annex II del Reglament requereixen la
presentació d’una so�icitud nova d’autorització de
comercialització): 2.120,00 euros.

9.5 Procediment de modificació de l’autoritza-
ció de comercialització d’una especialitat farmacèu-
tica d’ús veterinari, definida com d’”importància
menor” al Reglament (CE) número 541/1995 de
la Comissió: 350,00 euros.

9.6 Procediment de revalidació quinquennal de
l’autorització de comercialització d’una especialitat
farmacèutica d’ús veterinari: 1.950,00 euros.

9.7 Presentació de declaració anual simple
d’intenció de comercialitzar una especialitat farma-
cèutica d’ús veterinari autoritzada: 70,00 euros.»

Article 24. Taxes fiscals.

Es modifiquen l’article 36 i els apartats segon i quart
de l’article 38 del text refós de taxes fiscals, aprovat
pel Decret 3059/1966, d’1 de desembre, que queden
redactats tal com segueix:

«Article 36. Fet imposable.
S’exigeixen aquestes taxes per l’autorització, la

celebració o l’organització de rifes, tómboles, apos-
tes i combinacions aleatòries l’àmbit territorial de
participació de les quals sigui nacional o, en tot
cas, superior al d’una comunitat autònoma, sigui
quin sigui el mitjà manual, tècnic, telemàtic o inte-
ractiu a través del qual es facin.»
«Apartat 2, de l’article 38. Apostes.

En les apostes que es facin de conformitat amb
l’article 36, el tipus és per a totes, amb caràcter
general, el 10 per 100 de l’import total dels bitllets
o els resguards de participació venuts, sigui quin
sigui el mitjà a través del qual s’hagin realitzat.

Les apostes lucratives de les denominades tra-
vesses, fetes a l’interior dels frontons i amb la inter-
venció d’un corredor, satisfan l’1,5 per 100.»
«Apartat 4, de l’article 38. Determinació de la

base.
Per determinar les bases es poden fer servir els

règims d’estimació directa o estimació objectiva,
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que regula l’article 47 de la Llei general tributària.
També es poden determinar mitjançant convenis,
fent servir en tot cas com a signes, índexs o mòduls
el nombre i el valor dels bitllets o els resguards
de participació, sigui quin sigui el mitjà a través
del qual s’hagin expedit o emès, l’import dels premis
i les bases de població.

En els casos de participació a través de mitjans
tècnics, telemàtics o interactius i en què la base
s’hagi de determinar en funció d’aquesta, aquests
mitjans han de contenir el procediment o els ele-
ments de control necessaris que en garanteixin la
completa exactitud.»

Article 25. Taxes pels serveis d’inspecció i control de
la marina mercant.

U. Es modifica l’apartat set de l’article 12 de la Llei
14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social.

«Set. La quantia de la taxa és la següent:

ANNEX

1. Permís de construcció

(mínim 96,00 euros)

0 R GT R= 200 0,60 euros/GT
200 R GT R= 11500 0,30 euros/GT
500 R GT R= 1000 0,12 euros/GT

1000 R GT R= 2500 0,09 euros/GT
2500 R GT R= 5000 0,05 euros/GT
5000 R GT R= 10000 0,02 euros/GT

10000 R GT 0,01 euros/GT

2. Certificat de navegabilitat

(mínim 60,00 euros)

0 R GT R= 250 0,90 euros/GT
250 R GT R= 500 0,78 euros/GT
500 R GT R= 1000 0,36 euros/GT

1000 R GT R= 5000 0,09 euros/GT
5000 R GT R= 10000 0,03 euros/GT

10000 R GT 0,02 euros/GT

0 R kW R= 50 0,60 euros/kW
50 R kW R= 200 0,48 euros/kW

200 R kW R= 1000 0,30 euros/kW
1000 R kW R= 5000 0,11 euros/kW
5000 R kW 0,04 euros/kW

3. Certificat d’arqueig

0 R GT R= 100 96,15 euros
100 R GT R= 20000 132,25 euros

20000 R GT 324,55 euros

4. Certificat de francbord

0 R GT R= 100 51,70 euros
100 R GT R= 500 66,10 euros
500 R GT R= 1000 114,20 euros

1000 R GT R= 5000 192,30 euros
5000 R GT R= 20000 324,55 euros

20000 R GT 390,65 euros

5. Acta i experiència d’estabilitat

(estabilitat en avaries s’aplica el factor 1,5)

0 R GT R= 100 51,70 euros
100 R GT R= 500 66,10 euros
500 R GT R= 1000 114,20 euros

1000 R GT R= 5000 192,30 euros
5000 R GT R= 20000 324,55 euros

20000 R GT 390,65 euros

6. Certificat aptitud vaixells de càrrega química

(mínim 120,00 euros)

0 R GT R= 10000 0,02 euros/GT
10000 R GT 0,01 euros/GT

7. Certificat d’aptitud vaixells de càrrega de gas

(mínim 150,00 euros)

0 R GT R= 10000 0,03 euros/GT
10000 R GT 0,01 euros/GT

8. Certificat d’IOPP

150 R GT R= 2500 132,20 euros
2500 R GT R= 5000 192,30 euros
5000 R GT R= 10000 258,45 euros

10000 R GT 300,50 euros

9. Certificat SNL

150 R GT R= 2500 132,20 euros
2500 R GT R= 5000 192,30 euros
5000 R GT R= 10000 258,45 euros

10000 R GT 300,50 euros

10. Certificat aptitud per al transport
de mercaderies perilloses

150 R GT R= 2500 132,20 euros
2500 R GT R= 5000 192,30 euros
5000 R GT R= 10000 258,45 euros

10000 R GT 300,50 euros

11. Certificat d’insta�ació frigorífica

150 R m3 = 500 96,00 euros
500 R m3 = 132,00 euros

12. Certificació mitjans de càrrega i descàrrega

0 R kg R= 1000 30,00 euros
1000 R kg R= 10000 60,00 euros

10000 R kg R= 20000 96,00 euros
20000 R kg R= 132,00 euros

13. Certificat per al transport de gra

0 R GT R= 1000 90,00 euros
1000 R GT R= 10000 120,00 euros

10000 R GT R= 20000 150,00 euros
20000 R GT 180,00 euros
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14. Certificat de cambra de màquines sense dotació
permanent

0 R kW R= 1000 96,00 euros
1000 R kW R= 5000 132,00 euros
5000 R kW R= 10000 192,00 euros

10000 R kW 258,00 euros

15. Certificat d’exempció

60,00 euros.

16. Certificat d’EIAPP/prova de motors

0 R kW R= 500 120,00 euros
500 R kW R= 1000 180,00 euros

1000 R kW R= 5000 240,00 euros
5000 R kW 300,00 euros

17. Certificat de tir

90,00 euros.

18. Certificat d’explotació nau alta velocitat

96,00 euros.

19. Certificat de seguretat per a vaixell de passatge

100 per 100 de l’import del certificat de navegabilitat.

20. Certificat de vaixell de passatge
(RD 1434/1999)

100 per 100 de l’import del certificat de navegabilitat.

21. Certificat de seguretat per a naus de gran
velocitat

100 per 100 de l’import del certificat de navegabilitat.

22. Certificat de gestió de la seguretat (CGS)

25 per 100 de l’import del certificat de navegabilitat.

23. Document de compliment amb el codi CGS

25 per 100 de l’import dels certificats CGS del total
de vaixells de la companyia.

24. Certificat de seguretat per a vaixell de càrrega

100 per 100 de l’import del certificat de navegabilitat.

25. Certificat de conformitat vaixells pesquers

100 per 100 de l’import del certificat de navegabilitat.

26. Certificat nacional de seguretat d’equip

40 per 100 de l’import del certificat de navegabilitat.

27. Certificat de material nàutic

5 per 100 de l’import del certificat de navegabilitat.

28. Certificat de nombre màxim de passatgers

5 per 100 de l’import del certificat de navegabilitat.

29. Reconeixement extraordinari/operatiu

12 per 100 de l’import del certificat de navegabilitat.

30. Certificat de valoració estat vaixell (CAS)

50 per 100 de l’import del certificat de navegabilitat.

31. Certificat de navegabilitat embarcació
d’esbarjo (marca CE)

60,00 euros.

32. Certificat de seguretat radioelèctrica zona A1

73,00 euros.
Certificat de seguretat radioelèctrica zona A2: 91,00

euros.
Certificat de seguretat radioelèctrica zona A3: 121,00

euros.
Certificat de seguretat radioelèctrica zona A4: 121,20

euros.
Expedició de llicències de vaixell: 42,00 euros.
Assignació número identificació OM: 42,00 euros.

33. Certificat de valoració

(mínim 6,00 euros)

0 R V R= 3005 0,002V euros
3005 R V R= 12020 0,001V euros

12020 R V R= 6010 0,0006V euros
6010 R V 0,0002V euros

34. Certificat d’homologació/aprovació

(mínim 30,00 euros)

0 R V R= 3005 0,07V euros
3005 R V R= 12020 0,02V euros

12020 R V R= 601012 0,0003V euros
601012 R V 0,0002V euros

35. Reconeixements per a emissió de certificats a
vaixells estrangers

S’apliquen les tarifes del certificat so�icitat.
S’apliquen els coeficients següents:

Vaixell comunitari: 1,00.
Vaixell no comunitari: 2,00.

36. Còpies de certificats

3,00 euros/còpia.
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37. Coeficients que cal aplicar per inspeccions
realitzades fora de jornada d’armador

S’aplica el coeficient següent:

Horari festiu: 2,00.
Horari nocturn (20.00/08.00): 2,00.
Altres: 1,50.

38. Certificats visats o renovats basant-se
en informes de reconeixements realitzats

per organitzacions reconegudes

25 per 100 de la taxa del certificat corresponent.

39. Inspecció d’obertura de noves drassanes,
tallers, etc.

Capacitat de construcció autoritzada

0 R GT R= 150 33,00 euros
150 R GT R= 500 66,00 euros
500 R GT R= 3000 96,00 euros

3000 R GT 192,00 euros

40. Coeficients que cal aplicar per abanderament de
vaixells estrangers

Vaixells procedents d’un país comunitari (no subjecte
a revisió) 0,25.

Vaixells procedents d’un país comunitari (subjecte a
revisió) 0,70.

Vaixells procedents d’altres països 1,00.»

Dos. Queda derogat l’article 23 de la Llei 66/1997,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre Social.

Nota 1:

Als vaixells petrolers, de càrrega química i de càrrega
de gas se’ls aplica una taxa 50% superior a l’obtinguda
de les taules pel que fa a:

Permís de construcció.
Certificat de seguretat de vaixell de càrrega i
Certificat d’IOPP.

Nota 2:

Per als vaixells de passatge la taxa del permís de
construcció és doble de la indicada a la taula.

Nota 3:

A les ratificacions dels certificats per visita periòdica
s’aplica el coeficient 0,35.

A la taxa que cal aplicar per renovació de certificats
s’aplica el coeficient 0,70.

Nota 4:

Quan la unitat de mesura és la GT i el vaixell no
en té, es fa servir com a unitat la TRB.”

Article 26.

S’afegeix una nova disposició addicional vint-i-qua-
trena a la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports
de l’Estat i de la marina mercant, modificada per la Llei
62/1997, de 26 de desembre, amb la redacció següent:

«Disposició addicional vint-i-quatrena. Taxa por-
tuària de seguretat al passatge.
U. Es crea la taxa portuària de seguretat al pas-

satge, que es regeix per aquesta Llei, per la Llei
de ports de l’Estat i de la marina mercant, i les
altres fonts normatives que l’article 9 de la Llei
8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics,
estableix per a les taxes.

Dos. El fet imposable d’aquesta taxa el cons-
titueix la prestació als recintes portuaris dels serveis
d’inspecció i control de passatgers, equipatges i
vehicles en règim de passatge, així com vehicles
de càrrega i els seus conductors quan viatgin en
vaixells mixtos de càrrega i passatge.

Tres. Estan obligats a pagar la taxa, en la seva
condició de subjectes passius, el consignatari del
vaixell o, si no n’hi ha, el navilier del vaixell on
viatgin els passatgers i els vehicles. Quan el vaixell
estigui consignat és responsable solidari el navilier
del vaixell.

Quatre. La taxa es merita quan s’iniciï l’ope-
ració d’embarcament, desembarcament o trànsit
pel port dels passatgers i, si s’escau, dels vehicles.

Cinc. La quantia d’aquesta taxa és la següent:

Quantia unitària
—

Euros
Concepte

A) Passatgers:
1. En règim de creuer . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. En règim de transport . . . . . . . . . . . . . . 0,2

B) Vehicles:
1. En règim de passatge:

I. Motocicletes i vehicles o
remolcs de dues rodes . . . . . . . 0,2

II. Cotxes turismes i altres vehi-
cles automòbils . . . . . . . . . . . . . . . 1

III. Autocars i altres vehicles projec-
tats per al transport co�ectiu . 2

2. En règim de càrrega . . . . . . . . . . . . . . . 2

Sis. L’import de la taxa el liquida i el gestiona
l’autoritat portuària corresponent i forma part dels
ingressos de cada una d’aquestes.»

Article 27. Modificació de la tarifa H de la taxa per
prestació de serveis i utilització del domini públic aero-
portuari, que regula la Llei 25/1998, de 13 de juliol,
de modificació del règim legal de les taxes estatals
i locals.

U. Es modifiquen els articles 4, 7 i 10 pel que fa
a la tarifa H de la taxa per prestació de serveis i utilització
del domini públic aeroportuari, per l’aprofitament del
domini públic aeroportuari, diferent del cedit mitjançant
concessió, per dur a terme activitats d’assistència a terra
a les aeronaus pròpies o de tercers, en els termes
següents:

«a) Article 4, apartat y) fet imposable: l’apro-
fitament especial del domini públic aeroportuari,
diferent del cedit mitjançant concessió, per a la
prestació de serveis d’assistència a terra que no
estigui gravat per alguna taxa específica (tarifa H).

b) Article 7, subjectes passius: a la tarifa H,
les persones físiques, jurídiques i entitats presta-
dores del servei d’assistència a terra en una o diver-
ses categories d’aquests serveis, en propi o a ter-
cers.
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c) Article 10.2, modificació de les quanties de
la taxa: a la tarifa H: el tipus d’assistència (a aero-
naus pròpies o de tercers), el nombre, el tipus i
el pes de les aeronaus assistides, el nombre de
passatgers, i la categoria de l’aeroport.»

Dos. S’afegeix un nou article 9.bis a la Llei 25/1998,
de 13 de juliol, i s’hi fixen les quanties de la tarifa H:

Article 9 bis.
1. Les quanties per a l’any 2002 de la tarifa H

són les següents:
H.1 Per assistència a l’aeronau:
H.1.1 Per l’ús d’infraestructures per prestar els

serveis de rampa.
H.1.1.1 Quantia per l’ús d’infraestructures per

prestar els serveis d’assistència d’equipatges (grup
de serveis número 3).

Per cada aeronau el pes màxim de la qual en
l’enlairament estigui comprès entre 56 i 71 tones
mètriques o fracció: 45,98 euros.

H.1.1.2 Quantia per l’ús d’infraestructures per
prestar els serveis d’assistència a les operacions
en pista (grup de serveis número 5).

Per cada aeronau el pes màxim de la qual en
l’enlairament estigui comprès entre 56 i 71 tones
mètriques o fracció: 14,60 euros.

H.1.2 Per l’ús d’infraestructures per prestar els
serveis d’assistència de neteja i servei de l’aeronau
(grup de serveis número 6, excepte l’assistència
de neteja de la neu, el gel i el gebre de l’aeronau).

Quantia per cada aeronau el pes màxim de la
qual en l’enlairament estigui comprès entre 56 i
71 tones mètriques o fracció: 8,02 euros.

H.1.3 Per l’ús d’infraestructures per prestar els
serveis d’assistència de neteja de la neu, el gel
i el gebre de l’aeronau (part del grup 6.b.)

Quantia per cada aeronau el pes màxim de la
qual en l’enlairament estigui comprès entre 56 i
71 tones mètriques o fracció: 2,19 euros.

H.1.4 Per l’ús d’infraestructures per prestar els
serveis d’assistència de manteniment en línia (grup
de serveis número 8).

Quantia per cada aeronau el pes màxim de la
qual en l’enlairament estigui comprès entre 56 i
71 tones mètriques o fracció: 2,19 euros.

El pes màxim en l’enlairament és el que figura
en el certificat d’aeronavegabilitat o en el manual
de vol de l’aeronau o en qualsevol altre document
oficial equivalent.

Quan el pes màxim en l’enlairament de les aero-
naus no estigui comprès entre 56 i 71 tones mètri-
ques, a les quanties anteriors s’apliquen els coe-
ficients següents en funció de l’interval de pes en
què l’aeronau estigui inclosa:

Coeficient
—

Percentatge
Interval de pes máxim en l’enlairament (t)

Aeronaus entre 0 i menys de 16 t . . . . . . . . . 13,16
Aeronaus entre 16 i menys de 22 t o

fracció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,51
Aeronaus entre 22 i menys de 38 t o

fracció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,04
Aeronaus entre 38 i menys de 56 t o

fracció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,88
Aeronaus entre 56 i menys de 72 t o

fracció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
Aeronaus entre 72 i menys de 86 t o

fracció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,33

Coeficient
—

Percentatge
Interval de pes máxim en l’enlairament (t)

Aeronaus entre 86 i menys de 121 t o
fracció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,30

Aeronaus entre 121 i menys de 164 t o
fracció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,28

Aeronaus entre 164 i menys de 191 t o
fracció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,37

Aeronaus entre 191 i menys de 231 t o
fracció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202,50

Aeronaus entre 231 i menys de 300 t o
fracció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264,81

Aeronaus de més de 300 t o fracció . . . . . . . 314,64

H.2 Per assistència al passatger:
Quantia per l’ús de les infraestructures per pres-

tar els serveis d’assistència al passatger (grup de
serveis número 2): 0,032 euros per cada passatger
de sortida.

Totes les referències a grups de serveis aero-
portuaris d’assistència a terra són les recollides en
l’annex del Reial decret 1161/1999, de 2 de juliol,
pel qual es regula la prestació dels serveis aero-
portuaris d’assistència a terra.

2. Això no obstant, les quanties unitàries de
la tarifa H són bonificades en l’exercici de 2002
en un 85 per 100 del seu import, en l’exercici de
2003 en un 60 per 100 del seu import, en l’exercici
de 2004 en un 30 per 100 del seu import, i s’a-
pliquen íntegrament a partir de l’1 de gener de
2005.

Com a conseqüència de la bonificació, per a
l’exercici de 2002 les quanties unitàries queden
reduïdes a les següents:

H.1 Per assistència a l’aeronau:
H.1.1 Per l’ús d’infraestructures per prestar els

serveis de rampa.
H.1.1.1 Quantia per l’ús d’infraestructures per

prestar els serveis d’assistència d’equipatges (grup
de serveis número 3).

Per cada aeronau el pes màxim de la qual en
l’enlairament estigui comprès entre 56 i 71 tones
mètriques o fracció: 6,90 euros.

H.1.1.2 Quantia per l’ús d’infraestructures per
prestar els serveis d’assistència a les operacions
en pista (grup de serveis número 5).

Per cada aeronau el pes màxim de la qual en
l’enlairament estigui comprès entre 56 i 71 tones
mètriques o fracció: 2,19 euros.

H.1.2 Per l’ús d’infraestructures per prestar els
serveis d’assistència de neteja i servei de l’aeronau
(grup de serveis número 6, excepte l’assistència
de neteja de la neu, el gel i el gebre de l’aeronau).

Quantia per cada aeronau el pes màxim de la
qual en l’enlairament estigui comprès entre 56 i
71 tones mètriques o fracció: 1,20 euros.

H.1.3 Per l’ús d’infraestructures per prestar els
serveis d’assistència de neteja de la neu, el gel
i el gebre de l’aeronau (part del grup 6.b).

Quantia per cada aeronau el pes màxim de la
qual en l’enlairament estigui comprès entre 56 i
71 tones mètriques o fracció: 0,33 euros.

H.1.4 Per l’ús d’infraestructures per prestar els
serveis d’assistència de manteniment en línia (grup
de serveis número 8).

Quantia per cada aeronau el pes màxim de la
qual en l’enlairament estigui comprès entre 56 i
71 tones mètriques o fracció: 0,33 euros.
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El pes màxim en l’enlairament és el que figura
en el certificat d’aeronavegabilitat o en el manual
de vol de l’aeronau o en qualsevol altre document
oficial equivalent.

Quan el pes màxim en l’enlairament de les aero-
naus no estigui comprès entre 56 i 71 tones mètri-
ques, a les quanties anteriors s’apliquen els coe-
ficients en funció de l’interval de pes en què l’ae-
ronau estigui inclosa.

H.2 Per assistència al passatger.

Quantia per l’ús de les infraestructures per pres-
tar els serveis d’assistència al passatger (grup de
serveis número 2): 0,0048 euros per cada passat-
ger de sortida.

Article 28. Taxa de seguretat aeroportuària.

U. Els elements i els criteris de quantificació de la
taxa de seguretat aeroportuària, que regula l’article 42
de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, són l’origen
i la destinació del passatger.

Es distingeixen les classes de passatgers següents
atenent l’origen i la destinació:

Passatgers de l’Espai Econòmic Europeu: són aquells
l’origen i la destinació dels quals és un aeroport de l’Espai
Econòmic Europeu, constituït pels estats membres de
la Unió Europea més Islàndia i Noruega.

Passatgers internacionals: són aquells l’origen i la des-
tinació dels quals és un estat no pertanyent a l’Espai
Econòmic Europeu.

Passatger interinsular: el passatger l’origen i la des-
tinació del qual sigui un aeroport de les comunitats autò-
nomes de Balears i les Canàries, sempre que l’embar-
cament i el desembarcament es produeixi en aeroports
de la mateixa comunitat autònoma.

A partir del dia 1 de gener de 2002 la tarifa unitària
és d’1,081822 euros per passatger de sortida, i la boni-
ficació del 50 per 100 de la quantia de la taxa es manté
quan es tracti de passatgers interinsulars.

Això no obstant, durant l’any 2002 la quantia apli-
cable està bonificada en un 8,33 per 100 i s’aplica ínte-
grament a partir de l’1 de gener de 2003. Com a con-
seqüència de la bonificació per a l’exercici 2002 la tarifa
unitària queda reduïda a 0,99167 euros per passatger
de sortida.

Dos. La modificació de les quanties fixes resultants
d’aplicar elements i criteris de quantificació a què es
refereix el punt anterior es poden efectuar mitjançant
una ordre ministerial conjunta dels ministeris de Foment
i Hisenda.

Article 29. Taxa de seguretat del transport ferroviari
de viatgers.

U: creació de la taxa.

Es crea la taxa de seguretat del transport ferroviari
de viatgers, que es regeix per aquesta Llei i per les altres
fonts normatives que l’article 9 de la Llei 8/1989, de
13 d’abril, de taxes i preus públics, modificada parcial-
ment per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, estableix per
a les taxes.

Dos: fet imposable.

Constitueix el fet imposable la prestació del servei
d’inspecció, vigilància i control d’accés, tant de viatgers
com d’equipatges, en les estacions i els altres recintes
ferroviaris que, sent de titularitat estatal, estiguin admi-
nistrats per RENFE.

Tres: meritació.
La taxa es merita en el moment en el qual s’iniciï

la prestació del servei que constitueix el fet imposable,
sense perjudici del que preveu l’apartat següent d’aquest
punt.

Simultàniament a la subscripció del contracte de
transport o d’arrendament, cal que el subjecte passiu
constitueixi un dipòsit previ equivalent a l’import d’a-
questa taxa.

Quatre: subjecte passiu.
Els subjectes passius de la taxa són, en qualitat de

contribuents, les persones que adquireixin qualssevol
títols habilitadors per al transport per ferrocarril.

Tenen la consideració de subjectes passius substituts
la persona física o jurídica, pública o privada que, amb
el consentiment de RENFE, expengui per si mateixa o
a través de tercers els títols habilitadors per al transport
per ferrocarril.

El subjecte passiu substitut està obligat a liquidar a
RENFE l’import de la taxa i a ingressar aquesta quantia
en els terminis i les condicions convinguts amb aquell
o, si no, en el termini màxim dels quinze dies següents
a l’acabament del mes en què el contribuent hagi adquirit
el títol habilitador per al transport per ferrocarril.

Cinc: quantia.
1) La quantia d’aquesta taxa és de 0,02 euros per

persona i viatge, en serveis subjectes a tarifes de rodalies
i regionals, i està inclosa en el preu del contracte de
transport o d’arrendament.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, l’import
de la taxa és de 0,01 euros per als serveis indicats,
durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de
desembre de 2002.

2) La quantia d’aquesta taxa és de 0,15 euros per
persona i viatge, en serveis subjectes a tarifes de grans
línies, i està inclosa en el preu del contracte de transport
o d’arrendament.

3) La quantia d’aquesta taxa és de 0,30 euros per
persona i viatge, en serveis subjectes a tarifes Ave, i
està inclosa en el preu del contracte de transport o
d’arrendament.

4) En els contractes de transport habilitadors per
fer un nombre indeterminat de viatges amb tren, la quan-
tia de la taxa és el producte de multiplicar 0,03 euros
pel nombre de dies de validesa del títol.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, durant
el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de desembre
de 2002 l’import de la taxa és el producte de multiplicar
0,015 euros pel nombre de dies de validesa del títol,
i arrodonir, si s’escau, per defecte.

5) En els contractes de transport habilitadors per
fer un nombre indeterminat de viatges en dos mitjans
o més, la quantia de la taxa és el producte de multiplicar
0,20 euros pel nombre de mesos o fracció de mes de
validesa del títol.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, durant
el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de desembre
de 2002 l’import de la taxa és el producte de multiplicar
0,10 euros pel nombre de mesos o fracció de mes de
validesa del títol.

Sis: gestió, recaptació i afectació.
La gestió i la recaptació de la taxa correspon a RENFE.
El que s’hagi recaptat per aquesta taxa s’ingressa

en RENFE.
Set: entrada en vigor.
Aquesta taxa entra en vigor el dia 1 d’abril de 2002.
No s’exigeix la quantia de la taxa als subjectes passius

que adquireixin títols habilitadors per al transport per
ferrocarril anteriorment a l’entrada en vigor d’aquesta
taxa, encara que la meritació es produeixi posteriorment
a l’entrada en vigor.
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CAPÍTOL IV

Altres normes tributàries

SECCIÓ 1a LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA

Article 30. Modificació de la Llei 230/1963, de 28
de desembre, general tributària.

Amb efectes a partir de l’1 de gener de l’any 2002,
s’introdueixen les modificacions següents en la Llei
230/1963, de 28 de desembre, general tributària.

U. Es modifica l’apartat 2 de l’article 43, que queda
redactat de la manera següent:

«2. Per interposar recursos o reclamacions,
desistir-ne, renunciar a drets, assumir o reconèixer
obligacions en nom del subjecte passiu i so�icitar
devolucions o reemborsos, se n’ha d’acreditar la
representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que
en deixi constància fidedigna o mitjançant la com-
pareixença davant de l’òrgan administratiu compe-
tent. Per als actes de mer tràmit es considera con-
cedida la representació.

Quan en els procediments que regula el títol III
d’aquesta Llei sigui necessària la signatura del sub-
jecte passiu, la representació s’ha d’acreditar per
algun dels mitjans als quals es refereix el paràgraf
anterior, i a aquests efectes són vàlids els docu-
ments normalitzats que aprovi l’Administració tri-
butària.»

Dos. S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 3 de
l’article 105, per la qual cosa el paràgraf segon actual
passa a ser el tercer, que queda redactat de la manera
següent:

«L’Administració tributària estableix els requisits
per dur a terme les notificacions mitjançant l’ús
i la utilització de mitjans electrònics, informàtics
i telemàtics, de conformitat amb la normativa regu-
ladora d’aquestes notificacions.»

Tres. S’afegeix un nou apartat 8 a l’article 105, que
queda redactat de la manera següent:

«Perquè la notificació es dugui a terme fent servir
mitjans telemàtics cal que l’interessat hagi asse-
nyalat aquest mitjà com a preferent o hagi consentit
expressament a fer-lo servir, i hagi identificat a més
l’adreça electrònica corresponent, que ha de com-
plir els requisits establerts reglamentàriament. En
aquests casos, la notificació es considera duta a
terme a tots els efectes legals en el moment en
què s’accedeixi al seu contingut en l’adreça elec-
trònica. Quan, havent-hi constància de la recepció
de la notificació en l’adreça electrònica, transcorrin
deu dies naturals sense que s’accedeixi al seu con-
tingut, es considera que la notificació ha estat rebut-
jada amb els efectes previstos a l’apartat 5 d’aquest
article, llevat que es comprovi, d’ofici o a instància
del destinatari, la impossibilitat tècnica o material
d’accedir-hi.»

Quatre. Es modifica l’article 123, que queda redac-
tat de la manera següent:

«1. L’Administració tributària pot dictar liquida-
cions provisionals d’ofici d’acord amb les dades
consignades en les declaracions tributàries i els jus-
tificants de les dades presentats amb la declaració
o requerits a aquest efecte.

Igualment pot dictar liquidacions provisionals
d’ofici quan les proves que tingui en poder seu

posin de manifest la realització del fet imposable,
l’existència d’elements del fet imposable que no
hagin estat declarats o l’existència d’elements
determinants de la quantia del deute tributari dife-
rents dels declarats.

Així mateix, es dicten liquidacions provisionals
d’ofici quan, amb motiu de fer devolucions tribu-
tàries, l’import de la devolució efectuada per l’Ad-
ministració tributària no coincideixi amb el so�icitat
pel subjecte passiu, sempre que concorrin les cir-
cumstàncies previstes al paràgraf primer o es dis-
posi de les proves a les quals es refereix el paràgraf
segon d’aquest apartat.

2. Per dur a terme aquestes liquidacions l’Ad-
ministració tributària pot efectuar les actuacions
de comprovació abreujada que siguin necessàries,
sense que en cap cas no es puguin estendre a
examinar la documentació comptable d’activitats
empresarials o professionals.

Això no obstant, el subjecte passiu ha d’exhibir,
si és requerit per fer-ho, els registres i els documents
establerts per les normes tributàries, a fi que l’Ad-
ministració tributària pugui constatar si les dades
declarades coincideixen amb les que figuren als
registres i els documents de referència.

3. Abans de dictar la liquidació, l’expedient s’ha
de posar de manifest als interessats o, si s’escau,
als seus representants, perquè, en un termini no
inferior a deu dies ni superior a quinze, puguin a�e-
gar i presentar els documents i els justificants que
considerin pertinents.»

Cinc. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 130,
que queda redactat de la manera següent:

«Això no obstant, l’Administració tributària pot
optar per embargar i alienar altres béns o drets
anteriorment a l’execució de la garantia quan
aquesta no sigui proporcionada al deute garantit
o quan l’obligat ho so�iciti i assenyali béns sufi-
cients a aquest efecte. En aquests casos, la garantia
prestada queda sense efecte en la part assegurada
pels embargaments.»

SECCIÓ 2a DE LA GESTIÓ CADASTRAL

Article 31. Renovacions del cadastre rústic.

En l’àmbit dels immobles de naturalesa rústica només
es poden fixar valors cadastrals d’acord amb les dis-
posicions de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, regu-
ladora de les hisendes locals, quan al municipi respectiu
s’hagi efectuat, prèviament o simultàniament, la reno-
vació del cadastre.

Amb aquest efecte, la renovació, que s’inicia mitjan-
çant un anunci publicat al butlletí oficial de la província
i es desenvolupa d’ofici, té com a objecte la rectificació
general de les característiques cadastrals dels béns
esmentats, entre les quals hi ha el valor cadastral, a
partir de bases gràfiques actualitzades, aplicant els tipus
evaluatoris que van servir per assenyalar les bases liqui-
dables a què es refereix la disposició transitòria segona
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, sense perjudici de la seva actua-
lització anual.

Amb l’anunci previ en el butlletí oficial de la província,
les característiques cadastrals renovades s’exposen al
públic a l’ajuntament durant un termini mínim de quinze
dies. En aquest període i durant els quinze dies següents
a l’acabament els interessats poden presentar-hi a�e-
gacions.

La resolució per la qual s’aprovin les noves carac-
terístiques cadastrals, els efectes de la qual es pro-
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dueixen d’acord amb el que disposa l’article 57.1 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, es notifica als interessats mitjançant la
publicació a l’ajuntament per un termini de quinze dies,
amb l’anunci previ d’exposició al butlletí oficial de la
província, sense perjudici que, si així ho so�iciten durant
el termini esmentat, puguin obtenir gratuïtament una
còpia de les característiques cadastrals dels seus immo-
bles.

Les noves característiques cadastrals s’incorporen al
padró de l’impost sobre béns immobles de l’any següent
a l’aprovació.

El termini màxim de resolució d’aquest procediment
és de divuit mesos comptat a partir que s’inicia. Això
no obstant, el termini esmentat es pot ampliar divuit
mesos més per circumstàncies excepcionals o quan es
tracti d’actuacions que siguin especialment complexes.
L’incompliment d’aquest termini produeix la caducitat
de l’expedient.

SECCIÓ 3a PLANS I FONS DE PENSIONS

Article 32. Modificació de la Llei 8/1987, de 8 de juny,
de regulació dels plans i els fons de pensions.

Amb efectes a partir de l’1 de gener de l’any 2002
s’introdueixen les modificacions següents a la Llei
8/1987, de 8 de juny, de regulació dels plans i els fons
de pensions.

U. Es fa una nova redacció de l’apartat 3 de l’article
5, que queda redactat en els termes següents:

«3. Les aportacions anuals màximes als plans
de pensions regulats en aquesta Llei s’adeqüen al
següent:

a) El total de les aportacions anuals màximes
als plans de pensions regulats en aquesta Llei, sen-
se incloure-hi les contribucions empresarials que
els promotors de plans de pensions d’ocupació
imputin als partícips, no pot excedir els 7.212,15
euros.

Això no obstant, en el cas de partícips més grans
de cinquanta-dos anys, el límit anterior s’incremen-
ta en 1.202,02 euros addicionals per cada any d’e-
dat del partícip que excedeixi els cinquanta-dos
anys, i per a partícips de seixanta-cinc anys o més
es fixa en 22.838,46 euros.

b) El conjunt de les contribucions empresarials
que hagin fet els promotors de plans de pensions
d’ocupació a favor dels seus empleats i imputades
a aquests té com a límit anual màxim les quanties
establertes a la lletra a) anterior.

Els empresaris individuals que facin contribu-
cions empresarials a favor dels seus treballadors,
com a promotors d’un pla de pensions d’ocupació,
poden fer aportacions pròpies al pla, fins al límit
màxim establert per a les contribucions empresa-
rials. Aquestes aportacions no són qualificades de
contribucions empresarials, excepte a efectes del
còmput de límits.

c) Els límits establerts en les lletres a) i b) ante-
riors s’apliquen de manera independent i individual-
ment a cada partícip integrat en la unitat familiar.

d) Excepcionalment l’empresa promotora pot
fer aportacions a favor dels beneficiaris d’un pla
de pensions d’ocupació quan calgui per garantir
les prestacions en curs i s’hagi posat de manifest,
a través de les revisions actuarials, que hi ha un
dèficit en el pla de pensions.»

Dos. Modificació de l’article 4 sobre «Modalitats de
plans de pensions». Nova redacció de les lletres a) i b)
de l’apartat 1 i de l’apartat 3 de l’article 4:

«Article 4. Modalitats de plans de pensions.
1. Pel que fa als subjectes constituents, els

plans de pensions subjectes a aquesta Llei s’en-
quadren necessàriament en una de les modalitats
següents:

a) Sistema d’ocupació. Correspon als plans el
promotor dels quals sigui qualsevol entitat, corpo-
ració, societat o empresa i els partícips dels quals
en siguin els empleats.

En els plans d’aquest sistema el promotor només
ho pot ser d’un, a què només es poden adherir
com a partícips els empleats de l’empresa promo-
tora, inclòs el personal amb relació laboral de caràc-
ter especial independentment del règim aplicable
de la seguretat social. La condició de partícips tam-
bé es pot estendre als socis treballadors i de treball
en els plans d’ocupació promoguts en l’àmbit de
les societats cooperatives i laborals, en els termes
que es prevegin reglamentàriament.

Així mateix l’empresari individual que doni feina
a treballadors en virtut d’una relació laboral pot
promoure un pla de pensions del sistema d’ocu-
pació en interès d’aquests en què també pot figurar
com a partícip.

Diverses empreses o entitats poden promoure
conjuntament un pla de pensions d’ocupació on
poden instrumentar els compromisos que el pla
pugui cobrir. La normativa dels plans de pensions
s’ha d’adaptar reglamentàriament a les caracterís-
tiques pròpies d’aquests plans promoguts de forma
conjunta, respectant-ne en tot cas els principis i
les característiques bàsiques establerts en aquesta
Llei.

Es poden establir reglamentàriament condicions
específiques per a aquests plans de pensions de
promoció conjunta quan els constitueixin empreses
d’un mateix grup, petites i mitjanes empreses, així
com diverses empreses que tinguin assumits com-
promisos per pensions en virtut d’un acord de nego-
ciació co�ectiva d’àmbit superior al d’empresa.

Dins d’un mateix pla de pensions del sistema
d’ocupació s’admet que hi hagi subplans, fins i tot
si aquests són de diferents modalitats o articulen
en cada un diferents aportacions i prestacions. La
integració del co�ectiu de treballadors o ocupats
en cada subpla i la diversificació de les aportacions
del promotor s’ha de dur a terme d’acord amb cri-
teris establerts mitjançant un acord co�ectiu o una
disposició equivalent o segons el que prevegin les
especificacions del pla de pensions.

Sense perjudici del que estableix l’article 1,
número 2, d’aquesta Llei, quan en el conveni co�ec-
tiu s’hagi establert que els treballadors s’incorporen
directament al pla de pensions s’hi consideren
adherits llevat que, en el termini acordat a aquest
efecte, declarin expressament per escrit a la comis-
sió promotora o de control del pla que no volen
ser-hi incorporats. El que s’ha esmentat s’entén sen-
se perjudici que, si s’escau, el conveni condicioni
les obligacions de l’empresa amb els treballadors
al fet que s’incorporin al pla de pensions.

b) Sistema associat. Correspon a plans el pro-
motor o els promotors dels quals són qualssevol
associacions o sindicats i els partícips són els asso-
ciats, membres o afiliats.

(...)
3. Els plans dels sistemes d’ocupació i asso-

ciats poden ser de qualsevol de les tres modalitats
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anteriors i els del sistema individual, només de la
modalitat d’aportació definida.

Es poden determinar reglamentàriament condi-
cions específiques per promoure plans de pensions
de promoció conjunta de modalitats mixtes o de
prestació definida.»

Tres. Modificació de l’article 5, sobre «Principis
bàsics dels plans de pensions». Es modifica la lletra a)
de l’apartat 1, la lletra f) de l’apartat 4 i l’últim paràgraf
de l’article 5, que queden redactats tal com segueix:

«1. Els plans de pensions han de complir cada un
dels principis bàsics següents:

a) No discriminació: s’ha de garantir l’accés com
a partícip d’un pla a qualsevol persona física que com-
pleixi les condicions de vinculació o de capacitat de con-
tractació amb el promotor que caracteritzen cada tipus
de contracte.

En particular:

Un pla del sistema d’ocupació és no discriminatori
quan la totalitat del personal a què el promotor dóna
feina estigui acollit o en condicions d’acollir-se al pla
sense que es pugui exigir una antiguitat superior a dos
anys per accedir-hi. Qualsevol pla del sistema d’ocupació
pot preveure l’accés amb una antiguitat inferior a dos
anys o des de l’ingrés a la plantilla del promotor.

La no discriminació en l’accés al pla del sistema d’o-
cupació és compatible amb la diferenciació d’aportacions
del promotor corresponents a cada partícip, de confor-
mitat amb criteris derivats d’un acord co�ectiu o una
disposició equivalent o establerts en les especificacions
del pla.

Un pla del sistema associat és no discriminatori quan
tots els associats de l’entitat o les entitats promotores
puguin accedir al pla amb igualtat de condicions i de
drets.

Un pla del sistema individual és no discriminatori quan
qualsevol persona que manifesti voluntat d’adhesió i tin-
gui capacitat d’obligar-se pugui fer-ho en els termes con-
tractuals estipulats per a qualsevol dels membres adhe-
rits.»

«4. Els plans de pensions finalitzen per les cau-
ses següents:

(...)

f) Per dissolució del promotor del pla de pen-
sions.

Això no obstant, llevat d’un acord en contra, la
dissolució del promotor per fusió o cessió global
del patrimoni no és causa de finalització del pla
de pensions, i l’entitat resultant o cessionària se
subroga en la condició de promotor del pla de pen-
sions. En cas de dissolució de l’entitat promotora
d’un pla de pensions del sistema individual, la
comissió de control del fons, o si no n’hi ha l’entitat
gestora, pot acceptar la substitució d’aquella per
una altra entitat.

Si com a conseqüència d’operacions societàries
una mateixa entitat resulta promotora de diversos
plans de pensions del sistema d’ocupació, s’inte-
gren a un únic pla de pensions tots els partícips
i els seus drets consolidats, i si s’escau els bene-
ficiaris, en el termini de dotze mesos des de la
data d’efecte de l’operació societària.»

(...)

«La liquidació dels plans de pensions s’ha d’a-
justar al que disposen les seves especificacions que,
en tot cas, han de respectar la garantia individua-
litzada de les prestacions causades i preveure la
integració dels drets consolidats dels partícips, i

si s’escau dels drets derivats de les prestacions
causades que romanguin en el pla, en altres plans
de pensions. En els plans del sistema d’ocupació
la integració de drets consolidats dels partícips es
fa necessàriament, si s’escau, en el pla o els plans
del sistema d’ocupació on els partícips puguin tenir
aquesta condició.»

Quatre. Modificació de l’article 6 sobre «Especifica-
cions dels plans de pensions». Modificació de les lle-
tres b), e) i f) de l’apartat 1 i addició d’un nou apartat 3
de l’article 6, que queden redactats tal com segueix:

«1. Els plans de pensions han de precisar neces-
sàriament els aspectes següents:

(...)
b) Normes per a la constitució i el funcionament

de la comissió de control del pla en el cas de plans
de pensions d’ocupació i associats.

(...)
e) Definició de les prestacions i les normes per deter-

minar-ne la quantia, amb indicació de si les prestacions
són revaloritzables o no i, si s’escau, la manera de reva-
loritzar-les. Així mateix s’hi han de precisar, si s’escau,
els criteris i els règims de diferenciació d’aportacions
i prestacions.

Els plans de pensions que prevegin prestacions defi-
nides per a totes o alguna de les contingències o les
prestacions causades han d’incorporar, com a annex a
les especificacions, una base tècnica elaborada per un
actuari amb el contingut i els requisits que estableixi
el Ministeri d’Economia.

f) Drets i obligacions dels partícips i els beneficiaris,
contingències cobertes així com, si s’escau, l’edat i les
circumstàncies que generen el dret a les prestacions,
la forma i les condicions d’aquestes.

Les especificacions han de preveure la documentació
que ha de rebre el partícip en el moment d’adherir-se
al pla i la informació periòdica que ha de rebre d’acord
amb el que preveuen aquesta Llei i les seves normes
de desplegament.»

«3. La modificació de les especificacions dels
plans de pensions del sistema associat i d’ocupació
es pot fer mitjançant els procediments i els acords
previstos en les especificacions. L’acord de modi-
ficació el pot adoptar la comissió de control del
pla amb el règim de majories establert en les
especificacions.

Això no obstant, en els plans de pensions del
sistema d’ocupació les especificacions poden pre-
veure que la modificació del règim de prestacions
i aportacions o qualssevol altres qüestions, i si s’es-
cau l’adaptació consegüent de la base tècnica, es
pugui acordar, de conformitat amb el que preveu
aquesta norma, mitjançant un acord co�ectiu entre
l’empresa i la representació dels treballadors.

Les especificacions dels plans de pensions del
sistema individual es poden modificar per un acord
del promotor, amb la comunicació prèvia del pro-
motor o l’entitat gestora o dipositària corresponent
als partícips i els beneficiaris, feta amb un mes
d’antelació, com a mínim.»

Cinc. Nova redacció de l’article 7.—«La comissió de
control del pla de pensions»:

«Article 7. La comissió de control del pla de pen-
sions i el defensor del partícip.
1. El funcionament i l’execució de cada pla de

pensions del sistema d’ocupació els supervisa una
comissió de control constituïda a aquest efecte.
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La comissió de control del pla té les funcions
següents:

a) Supervisar el compliment de les clàusules
del pla en tot el que es refereix als drets dels seus
partícips i beneficiaris.

b) Seleccionar l’actuari o els actuaris que hagin
de certificar la situació i la dinàmica del pla.

c) Nomenar els representants de la comissió
de control del pla en la comissió de control del
fons de pensions a què estigui adscrit.

d) Proposar i, si s’escau, decidir en les altres
qüestions sobre les quals li atribueix competència
aquesta Llei.

e) Representar judicialment i extrajudicialment
els interessos dels partícips i els beneficiaris en
relació amb el pla de pensions.

2. La comissió de control del pla de pensions
d’ocupació la formen representants del promotor
o els promotors i representants dels partícips i, si
s’escau, dels beneficiaris. Els representants dels
partícips poden tenir la representació dels bene-
ficiaris del pla de pensions.

Els plans de pensions del sistema d’ocupació
poden preveure la representació específica en la
comissió de control dels partícips, i si s’escau dels
beneficiaris, de cada un dels subplans que es defi-
neixin dins del mateix pla.

En els plans de pensions d’ocupació de promoció
conjunta s’hi poden establir sistemes de represen-
tació conjunta o agregada a la comissió de control
dels co�ectius de promotors, partícips i beneficiaris,
respectivament.

En els plans de pensions del sistema d’ocupació
s’hi poden establir procediments de designació
directa dels membres de la comissió de control
per part de la comissió negociadora del conveni,
i/o designació dels representants dels partícips i
els beneficiaris per acord de la majoria dels repre-
sentants dels treballadors en l’empresa. Així mateix,
en els plans de pensions d’ocupació de promoció
conjunta constituïts en virtut d’acords de negocia-
ció co�ectiva d’àmbit supraempresarial s’hi poden
preveure procediments de designació de la comis-
sió de control per part de la comissió negociadora
i/o per part de la representació d’empreses i tre-
balladors en aquest àmbit. La designació dels repre-
sentants a la comissió de control pot coincidir amb
tots o part dels components de la comissió nego-
ciadora o representants de les parts esmentades.

Les decisions de la comissió de control del pla
s’adopten d’acord amb les majories estipulades en
les especificacions del pla, i s’admet que les espe-
cificacions esmentades prevegin majories quali-
ficades.

Es poden regular reglamentàriament els siste-
mes per designar o elegir els membres de les comis-
sions de control dels plans d’ocupació, i es poden
establir les condicions i els percentatges de repre-
sentació i les condicions de funcionament d’aques-
tes en desplegament del que preveu aquesta Llei.

Quan en el desenvolupament d’un pla aquest
queda sense partícips, la representació dels par-
tícips correspon als beneficiaris.

3. En els plans de pensions del sistema d’o-
cupació, la representació dels elements personals
a la comissió de control s’ha d’ajustar als criteris
següents:

a) Amb caràcter general, la representació dels
promotors és paritària (del 50 per 100).

b) Quan el pla de pensions sigui d’aportació
definida per a la contingència de jubilació, les deci-

sions que afectin la política d’inversió del fons de
pensions han d’incloure, com a mínim, el vot favo-
rable de la meitat dels representants dels partícips
a la comissió de control.

c) En els plans de pensions de la modalitat de
prestació definida o mixtos, les decisions que afec-
tin el cost econòmic assumit per l’empresa de les
prestacions definides han d’incloure, com a mínim,
el vot favorable de la meitat dels representants del
promotor o promotors.

Es poden desplegar reglamentàriament el règim
i les condicions de representació.

4. El funcionament i l’execució de cada pla de
pensions del sistema associat els supervisa una
comissió de control que té les funcions previstes
a l’apartat 1 anterior, i la formen representants del
promotor o els promotors i els partícips i, si s’escau,
dels beneficiaris del pla. Si el pla queda sense par-
tícips, la representació atribuïda als partícips corres-
pon als beneficiaris.

En la comissió de control d’un pla associat la
majoria dels membres, independentment de la
representació que tinguin, ha d’estar composta per
partícips associats o afiliats de l’entitat promotora.

Les especificacions d’un pla de pensions associat
han de preveure el sistema de designació o elecció
dels membres de la comissió de control i se’n pot
preveure la designació per part dels òrgans de
govern o els assemblearis de l’entitat promotora.
La designació dels representants a la comissió de
control pot recaure en membres integrants d’a-
quests òrgans.

Es poden regular reglamentàriament els siste-
mes per designar o elegir els membres de les comis-
sions de control dels plans associats, i es poden
establir les condicions i els percentatges de repre-
sentació i les condicions de funcionament d’aques-
tes en desplegament del que preveu aquesta Llei.

5. En els plans de pensions del sistema indi-
vidual no es constitueix la comissió de control del
pla, i les funcions i les responsabilitats que aquesta
Llei assigna a la comissió esmentada corresponen
al promotor.

En els plans de pensions d’aquest sistema cal
designar el defensor del partícip, que també ho
és dels beneficiaris.

Les entitats promotores d’aquests plans de pen-
sions, individualment o bé agrupades perquè per-
tanyen a un mateix grup, àmbit territorial o qual-
sevol altre criteri, han de designar defensor del par-
tícip entitats o experts independents de prestigi
reconegut, a la decisió del qual s’han de sotmetre
les reclamacions que formulin els partícips i els
beneficiaris o els seus drethavents contra les enti-
tats gestores o dipositàries dels fons de pensions
en què estiguin integrats els plans o contra les
mateixes entitats promotores dels plans individuals.

La decisió del defensor del partícip favorable a
la reclamació vincula les entitats esmentades.
Aquesta vinculació no és obstacle a la plenitud de
tutela judicial, a recórrer a altres mecanismes de
solució de conflictes o arbitratge, ni a exercir les
funcions de control i supervisió administrativa.

El promotor del pla de pensions individual, o l’en-
titat gestora del fons de pensions en el qual s’in-
tegri, han de comunicar a la Direcció General d’As-
segurances i Fons de Pensions la designació del
defensor del partícip i la seva acceptació, així com
les normes de procediment i el termini establert
per resoldre les reclamacions, que, en cap cas, no
pot passar de tres mesos des que es presentin.

Les despeses de designació, funcionament i
remuneració del defensor del partícip no les han
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d’assumir en cap cas els reclamants ni els plans
i els fons de pensions corresponents.

El que preveu aquest apartat s’entén sense per-
judici d’aplicar si s’escau el que estableix l’article
63 de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’or-
denació i supervisió de les assegurances privades,
per a les reclamacions que es formulin davant enti-
tats asseguradores que assegurin prestacions cau-
sades del pla de pensions.»

Sis. Modificació de l’article 8 sobre «Aportacions i
prestacions». Es modifiquen els apartats 6 i 8 i s’afegeix
un nou apartat 10:

«6. Les contingències per les quals s’han de
satisfer les prestacions anteriors poden ser:

a) Jubilació. Per determinar aquesta contingèn-
cia cal atenir-se al que preveu el règim de seguretat
social corresponent.

Quan no sigui possible que un partícip accedeixi
a la jubilació, la contingència s’entén produïda a
partir de l’edat ordinària de jubilació en el règim
general de la Seguretat Social, en el moment en
el qual el partícip no exerceixi l’activitat laboral o
professional o hi hagi cessat, i no estigui cotitzant
per a la contingència de jubilació per a cap règim
de la Seguretat Social. Això no obstant, es pot anti-
cipar la percepció de la prestació corresponent a
partir dels 60 anys d’edat, en els termes que s’es-
tableixin reglamentàriament.

Els plans de pensions poden preveure el paga-
ment de la prestació corresponent a la jubilació
en cas que el partícip, sigui quina sigui la seva
edat, extingeixi la relació laboral i passi a la situació
legal de desocupació com a conseqüència d’un
expedient de regulació d’ocupació aprovat per l’au-
toritat laboral. En aquest cas es poden establir regla-
mentàriament condicions per mantenir o reprendre
les aportacions a plans de pensions.

A partir de l’accés a la jubilació, les aportacions
a plans de pensions només es poden destinar a
la contingència de defunció. El mateix règim s’a-
plica, quan no sigui possible accedir a la jubilació,
a les aportacions que es facin a partir de l’edat
ordinària de jubilació o a partir del cobrament anti-
cipat de la prestació corresponent. Es poden esta-
blir reglamentàriament les condicions sota les quals
es poden reprendre les aportacions per a jubilació
amb motiu de l’alta posterior en un règim de Segu-
retat Social per exercir o reprendre una activitat.

El que disposa aquesta lletra a) s’entén sense
perjudici de les aportacions a favor de beneficiaris
que els promotors dels plans de pensions del sis-
tema d’ocupació facin a l’empara del que preveu
l’apartat 3 de l’article 5 d’aquesta Llei.

b) Incapacitat laboral total i permanent per a
la professió habitual o absoluta i permanent per
a totes les feines, i la gran invalidesa, determinades
conforme al règim corresponent de Seguretat
Social.

Es pot regular reglamentàriament la destinació
de les aportacions per a contingències susceptibles
d’esdevenir en les persones incloses en les situa-
cions esmentades.

c) Defunció del partícip o beneficiari, que pot
generar dret a prestacions de viduïtat, orfandat o
a favor d’altres hereus o persones designades.

A efectes del que preveu la disposició addicional
primera d’aquesta Llei, les contingències que s’han
d’instrumentar en les condicions que s’hi esta-
bleixen són les de jubilació, incapacitat i defunció
previstes respectivament en les lletres a), b) i c)
anteriors.

Els compromisos assumits per les empreses amb
els treballadors que n’extingeixin la relació laboral
i passin a la situació legal de desocupació com
a conseqüència d’un expedient de regulació d’o-
cupació, que consisteixin en pagar prestacions
anteriorment a la jubilació, es poden instrumentar,
amb caràcter voluntari, d’acord amb el règim previst
a la disposició addicional primera d’aquesta Llei,
cas en què s’han de sotmetre a la normativa finan-
cera i fiscal derivada d’aquesta.»

«8. Els partícips només poden fer efectius els
seus drets consolidats en els casos de desocupació
de llarga durada o de malaltia greu. S’han de deter-
minar reglamentàriament aquestes situacions, així
com les condicions i els termes en els quals es
poden fer efectius els drets consolidats en aquests
casos. En tot cas, les quantitats percebudes en
aquestes situacions s’han de subjectar al règim fis-
cal establert en la Llei per a les prestacions dels
plans de pensions.

Els drets consolidats en els plans de pensions
del sistema associat i individual es poden mobilitzar
a un altre pla o a altres plans de pensions per decisió
unilateral del partícip o per pèrdua de la condició
d’associat del promotor en un pla de pensions del
sistema associat o per acabament del pla.

Els drets econòmics dels beneficiaris en els plans
de pensions del sistema individual i associat també
es poden mobilitzar a altres plans de pensions a
petició del beneficiari, sempre que les condicions
de garantia i assegurament de la prestació ho per-
metin i en les condicions previstes a les especi-
ficacions dels plans de pensions corresponents.
Aquesta mobilització no modifica la modalitat i les
condicions de cobrament de les prestacions.

Això no obstant, els drets consolidats dels par-
tícips en els plans de pensions del sistema d’o-
cupació no es poden mobilitzar a altres plans de
pensions, excepte en el cas que s’extingeixi la rela-
ció laboral i en les condicions que s’estableixin
reglamentàriament, i només si està previst a les
especificacions del pla, o per acabament del pla
de pensions. Els drets econòmics dels beneficiaris
en els plans d’ocupació no es poden mobilitzar
excepte per acabament del pla de pensions.

Els drets consolidats del partícip en un pla de
pensions no poden ser objecte d’embargament, tra-
va judicial o administrativa, fins al moment de cau-
sació del dret a la prestació o en què es facin efec-
tius en els casos de malaltia greu o desocupació
de llarga durada.»

«10. Les prestacions dels plans de pensions
s’abonen al beneficiari o els beneficiaris previstos
o designats, llevat que hi hagi embargament, trava
judicial o administrativa, cas en què cal atenir-se
al que disposi el manament corresponent.»

Set. Modificació de l’article 9: «Aprovació i revisió
dels plans de pensions». Nova redacció en els apartats 1,
3 i 4 de l’article 9.

«1. El promotor del pla de pensions elabora
el projecte inicial del pla que ha d’incloure les espe-
cificacions previstes a l’article 6 d’aquesta llei.

a) En el sistema d’ocupació, una vegada ela-
borat el projecte, s’insta a constituir una comissió
promotora amb representació del promotor o els
promotors i dels treballadors o partícips potencials.

Aquesta comissió està formada i opera d’acord
amb el que preveu l’article 7 per a la comissió de
control d’un pla de pensions, amb les adaptacions
que es prevegin reglamentàriament.
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Per als plans de pensions del sistema d’ocupació
es poden establir procediments de designació direc-
ta dels membres de la comissió promotora per part
de la comissió negociadora del conveni, o desig-
nació dels representants d’empleats per acord de
la majoria dels representants dels treballadors a
l’empresa.

Mitjançant un acord co�ectiu d’àmbit supraem-
presarial es pot establir el projecte inicial d’un pla
de pensions del sistema d’ocupació de promoció
conjunta per a les empreses incloses en el seu
àmbit, i la comissió promotora pot ser designada
directament per la comissió negociadora del con-
veni o, si no n’hi ha, per la representació de les
empreses i dels treballadors en l’àmbit supraem-
presarial esmentat.

b) En el cas dels plans de pensions del sistema
individual i associat, les entitats promotores són
les que han d’adoptar els acords i exercir les fun-
cions assignades per aquesta normativa a la comis-
sió promotora dels plans de pensions del sistema
d’ocupació.»

«3. A la vista del projecte del pla de pensions,
el fons de pensions o, segons correspongui, l’entitat
gestora, adopta si s’escau l’acord d’admissió del
pla en el fons perquè entén, sota la seva respon-
sabilitat, que es compleixen els requisits establerts
en aquesta Llei, i ho comunica a la comissió pro-
motora o, si no n’hi ha, al promotor del pla.»

«4. Efectuada la comunicació anterior, es pot
fer efectiva la incorporació al pla de partícips, i la
comissió promotora d’un pla d’ocupació o el pro-
motor d’un pla associat ha d’instar la constitució
de la pertinent comissió de control del pla en els
terminis i les condicions que s’estableixin reglamen-
tàriament. Mentre no es constitueixi la comissió
de control, les funcions que li atribueix aquesta Llei
corresponen a la comissió promotora o al promotor
del pla associat si s’escau.

En virtut d’un acord adoptat per l’empresa amb
els representants dels treballadors, la comissió pro-
motora, una vegada formalitzat el pla de pensions
del sistema d’ocupació, pot efectuar-hi directament
la incorporació dels partícips i, si s’escau, dels bene-
ficiaris, i s’ha d’assenyalar un termini perquè els
qui no vulguin incorporar-se al pla ho comuniquin
per escrit. També s’admet la subscripció de docu-
ments individuals o co�ectius d’adhesió al pla del
sistema d’ocupació en virtut d’una delegació
expressa atorgada pels partícips.

El que disposa el paràgraf anterior s’entén sense
perjudici que, si s’escau, el conveni co�ectiu o la
disposició equivalent que estableixi els compromi-
sos per pensions condicioni l’obligació de l’empresa
a instrumentar-lo a través d’un pla del sistema d’o-
cupació, o de les accions i els drets que corres-
pongui exercir en cas de discrepància o informació
inadequada sobre els processos d’incorporació al
pla.

Es poden establir reglamentàriament condicions
específiques relatives a la incorporació d’elements
personals als plans de pensions i requisits dels
documents d’adhesió, així com normes especials
per als plans de pensions d’ocupació de promoció
conjunta.»

Vuit. Addició d’un nou paràgraf a l’apartat 2 i d’un
nou apartat 4 a l’article 10. «Integració en un fons de
pensions».

(...)
«Es poden establir reglamentàriament les con-

dicions i els requisits en què la comissió de control

d’un pla de pensions del sistema d’ocupació adscrit
a un fons podria canalitzar recursos del seu compte
de posició a altres fons de pensions o adscriure’s
a diversos, gestionats, si s’escau, per diferents enti-
tats gestores.»

«4. Els plans de pensions del sistema d’ocu-
pació s’integren necessàriament en fons de pen-
sions l’àmbit d’actuació dels quals es limiti al desen-
volupament de plans de pensions del sistema
esmentat.»

Nou. Modificació de l’article 14. «Comissió de con-
trol del fons de pensions». Modificació dels apartats 1,
5 i 6 de l’article 14 i addició d’un segon paràgraf a
l’apartat 5.

«1. En els fons de pensions s’ha de constituir
una comissió de control del fons la composició de
la qual s’ha d’ajustar a les condicions següents:

a) En el cas dels fons de pensions que integrin
plans de pensions del sistema d’ocupació només
poden integrar plans d’aquesta modalitat.

Si un mateix fons instrumenta diversos plans de
pensions d’ocupació, la seva comissió de control
es pot formar amb representants de cada un dels
plans o mitjançant una representació conjunta dels
plans de pensions que s’hi integren.

Si el fons integra un únic pla de pensions d’o-
cupació, la comissió de control del pla exerceix les
funcions de la comissió de control del fons.

b) En els fons de pensions diferents dels pre-
vistos en la lletra a) anterior, la comissió de control
es forma amb representants de cada un dels plans
adscrits a aquest.

En el cas de plans de pensions del sistema asso-
ciat, les respectives comissions de control dels
plans designen els representants esmentats. Si el
fons integra un únic pla del sistema associat, la
comissió de control del pla exerceix les funcions
de comissió de control del fons.

En el cas dels plans del sistema individual, les
respectives entitats promotores dels plans desig-
nen els representants esmentats. A aquest efecte,
si entre els plans adscrits al fons hi ha dos o més
plans del sistema individual promoguts per la
mateixa entitat promotora, aquesta pot designar
una representació conjunta dels esmentats plans
a la comissió de control del fons.

Si el fons integra exclusivament un o diversos
plans del sistema individual promoguts per la
mateixa entitat, no cal constituir una comissió de
control del fons, i en aquest cas corresponen al
promotor del pla o plans les funcions i les respon-
sabilitats assignades per aquesta normativa a la
comissió esmentada.»

«5. Una vegada elegits els membres de la
comissió de control del fons, han de designar entre
si els qui n’hagin d’exercir la presidència i la secre-
taria. La comissió queda constituïda vàlidament
quan, degudament convocats, hi concorren la majo-
ria dels seus membres, i adopta els acords per majo-
ria, tenint en compte el que preveu el paràgraf
següent.

En el cas que el fons integri diversos plans de
pensions, es pondera el vot dels representants
designats per cada pla tenint-ne en compte el nom-
bre i la part d’interès econòmic que el pla tingui
en el fons, o si s’escau, l’interès econòmic del con-
junt de plans del sistema individual del mateix pro-
motor si aquest ha designat una representació con-
junta dels seus plans.»



378 Dimecres 16 gener 2002 Suplement núm. 2

«6. El fons suporta les despeses de funciona-
ment de la comissió de control, si bé es pot acordar
que les entitats promotores les assumeixin total-
ment o parcialment.

Això no obstant, si el fons integra plans del sis-
tema individual, aquestes despeses són per compte
dels promotors.»

Deu. Modificació de l’article 16. «Inversions dels
fons de pensions». Nova redacció als apartats 1 i 4 de
l’article 16:

«1. L’actiu dels fons de pensions està invertit
d’acord amb criteris de seguretat, rendibilitat, diver-
sificació i de terminis adequats a les seves finalitats.

S’ha d’establir reglamentàriament el límit mínim,
no inferior al 75 per 100 de l’actiu del fons, que
s’inverteix en actius financers contractats en mer-
cats regulats, en dipòsits bancaris, en crèdits amb
garantia hipotecària i en immobles.»

«4. S’han d’establir reglamentàriament percen-
tatges i criteris de diversificació de les inversions
en valors emesos o avalats per una mateixa entitat
o d’entitats pertanyents a un mateix grup.

Els percentatges de diversificació s’estableixen
sobre el valor nominal dels títols emesos o avalats
per les entitats de referència incloent-hi, si escau,
els crèdits atorgats a les entitats o avalats per les
entitats.

Es poden establir reglamentàriament percentat-
ges de diversificació sobre l’actiu del fons de pen-
sions per a determinats tipus d’inversions, en funció
de les seves característiques en institucions d’in-
versió co�ectiva, en immobles, en valors no cotit-
zats en mercats organitzats, especialment de peti-
tes i mitjanes empreses i en capital risc.

Així mateix es poden establir reglamentàriament
limitacions a les inversions dels fons de pensions
en actius financers que figurin en el passiu d’en-
titats promotores dels plans de pensions adscrit
al fons, de les entitats gestores i dipositàries dels
plans o d’entitats pertanyents al mateix grup de
qualsevol d’aquest o aquelles.

Els percentatges de diversificació previstos en
aquest apartat no són aplicables als actius o als
títols emesos o avalats per l’Estat o els seus orga-
nismes autònoms, per les comunitats autònomes,
les corporacions locals o per administracions públi-
ques equivalents d’estats pertanyents a l’OCDE, o
per les institucions o els organismes internacionals
dels quals sigui membre Espanya i pels altres que
resulti així de compromisos internacionals que
Espanya pugui assumir.»

Onze. Modificació de l’article 19: «Comptes anuals».
Es modifica l’apartat 8 de l’article 19.

«8. El Ministeri d’Economia disposa la publici-
tat que, si s’escau, s’ha de donar, amb caràcter
agregat o individual, a les dades esmentades a l’a-
partat 7, per tal de promoure una informació fre-
qüent, ràpida i suficient en favor dels partícips i
els beneficiaris o de les comissions de control dels
plans de pensions d’ocupació.

Les entitats gestores han de facilitar als partícips
i els beneficiaris dels plans de pensions, amb caràc-
ter trimestral com a mínim, informació sobre l’e-
volució i la situació dels seus drets econòmics en
el pla, així com sobre altres qüestions que els
puguin afectar, especialment les modificacions nor-
matives, els canvis de les especificacions del pla,
de les normes de funcionament del fons o de la
seva política d’inversions, i de les comissions de
gestió i dipòsit.

En els plans de pensions del sistema d’ocupació
aquesta informació es facilita en els termes pre-
vistos en les seves especificacions o en les con-
dicions acordades per la comissió de control del
pla.

El Ministeri d’Economia pot regular el contingut,
els requisits i les condicions d’aquesta informació
en la mesura que es consideri necessari per garantir
una informació adequada als interessos dels par-
tícips i els beneficiaris.»

Dotze. Modificació de l’article 20. «Entitats gesto-
res». Addició d’una nova lletra g) a l’apartat 1 i modi-
ficació de l’apartat 4 de l’article 20:

«g) Als socis i a les persones físiques membres
del consell d’administració, així com als directors
generals i assimilats a aquests últims de les entitats
gestores de fons de pensions se’ls apliquen els cri-
teris i el règim d’incompatibilitats i limitacions esta-
blerts en els articles 14 i 15 de la Llei 30/1995,
d’ordenació i supervisió de les assegurances pri-
vades, sense perjudici que es concretin reglamen-
tàriament.»

«4. S’han de determinar reglamentàriament les
condicions en les quals les entitats gestores de fons
de pensions poden contractar la gestió de les inver-
sions dels fons de pensions que administren amb
terceres entitats autoritzades de conformitat amb
les directives 93/22/CEE del Consell, de 10 de
maig, relativa als serveis d’inversió en l’àmbit dels
valors negociables; 92/96/CEE del Consell, de 10
de novembre, sobre assegurances directes de vida,
i 2000/12/CE del Parlament i del Consell, de 20
de març, relativa a entitats de crèdit i amb altres
entitats gestores de fons de pensions autoritzades.»

Tretze. Modificació de l’article 21. «Entitats diposi-
tàries». Modificació dels apartats 1, 3 i 5 de l’article 21:

«1. La custòdia i el dipòsit dels valors mobiliaris
i altres actius financers integrats en els fons de
pensions corresponen a una entitat dipositària esta-
blerta a Espanya. Poden ser ”entitats dipositàries
de fons de pensions” les entitats que compleixin
els requisits següents:

a) Ser entitat de crèdit de conformitat amb la
normativa vigent en matèria d’entitats de crèdit.

b) Tenir a Espanya el domicili social o sucursal.
c) Tenir com a activitat autoritzada la recepció

de fons del públic en forma de dipòsit, comptes
corrents o altres d’anàlogues que comportin l’o-
bligació de la seva restitució i com a dipositaris
de valors per compte dels seus titulars representats
en forma de títols o com a administradors de valors
representats en anotacions en compte.

d) Estar inscrita en el registre especial d’“en-
titats dipositàries de fons de pensions” que s’ha
de crear al Ministeri d’Economia.”

(...)

«3. S’han de determinar reglamentàriament les
condicions en què les entitats dipositàries de fons
de pensions poden contractar el dipòsit dels actius
a què es refereix el número 4 de l’article anterior.»

(...)

«5. Cada fons de pensions té un sola entitat
dipositària, sense perjudici de la contractació de
diferents dipòsits de valors o efectiu amb altres
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entitats. L’entitat dipositària del fons de pensions
és responsable de la custòdia dels valors o l’efectiu
del fons de pensions sense que aquesta respon-
sabilitat es vegi afectada pel fet que se’n confiï
a un tercer la gestió, l’administració o el dipòsit.»

Catorze. Modificació del primer paràgraf de l’apar-
tat 2 de l’article 24 «Ordenació i supervisió adminis-
trativa».

«2. S’aplica a la inspecció d’entitats gestores
i de fons de pensions el que disposa sobre la ins-
pecció d’entitats asseguradores l’article 72 de la
Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances
privades.»

Quinze. Nova denominació de l’article 26 «Normes
de publicitat» i addició d’un nou apartat 3.

«Article 26. Normes de publicitat i contractació.»
(...)

«3. En la mesura que l’estructura i l’organitza-
ció del mercat dels plans de pensions ho permeti,
la contractació de plans de pensions es pot dur
a terme per via electrònica.

S’habilita el ministre d’Economia perquè pugui
establir especialitats i limitacions respecte a les nor-
mes que, amb caràcter general, regulen la contrac-
tació per via electrònica, atenent les particularitats
que puguin resultar de la contractació dels plans
de pensions i dels seus partícips.»

Setze. Modificació de l’article 35 «Infraccions admi-
nistratives». Es modifiquen el primer paràgraf de l’apar-
tat 1 de l’article 35 i la lletra c) de l’apartat 5 i s’afegeix
una nova lletra d) a l’apartat 5, que queden redactats
tal com segueix:

«1. Les entitats gestores i dipositàries, els pro-
motors de plans de pensions del sistema individual,
els experts actuaris i les seves societats, així com
els qui ocupin càrrecs d’administració o direcció
en les entitats esmentades, els membres de la
comissió promotora i els membres de les comis-
sions i subcomissions de control dels plans i els
fons de pensions i els liquidadors que infringeixin
normes d’ordenació i supervisió de plans i fons de
pensions incorren en responsabilitat administrativa
sancionable d’acord amb el que disposa l’article
següent.

Aquest mateix règim s’aplica a les entitats pro-
motores dels plans de pensions del sistema asso-
ciat i els càrrecs d’administració i direcció d’aques-
tes per la comissió d’infraccions amb motiu de
l’exercici de les funcions pròpies de la comissió
promotora.»

«5. Tenen la consideració d’infraccions lleus:
(...)

c) En general, l’incompliment de preceptes
d’observança obligatòria compresos en les normes
d’ordenació i supervisió dels plans i fons de pen-
sions que no constitueixin una infracció greu o molt
greu de conformitat amb el que disposen els dos
números anteriors.

d) L’incompliment dels terminis i les condicions
previstos en la normativa relatius a la forma de
cobrament i reconeixement del dret a les pres-
tacions.»

Disset. Modificació de l’apartat 1, addició d’un nou
paràgraf a l’apartat 3 i addició d’un nou paràgraf a l’a-
partat 4 de l’article 36. «Sancions administratives»:

«1. A les entitats gestores i dipositàries de fons
de pensions i, si s’escau, a les entitats promotores
de plans de pensions individuals els són aplicables
les sancions administratives previstes per a les enti-
tats asseguradores en l’article 41 de la Llei d’or-
denació i supervisió de les assegurances privades,
i si bé les de suspensió de l’autorització adminis-
trativa efectiva es refereix a l’exercici d’activitat com
a gestora o dipositària de qualsevol fons de pen-
sions o, si s’escau, a l’habilitació per ser promotor
de plans de pensions del sistema individual.»

3. (...)
«Igualment és aplicable el règim de l’article 42

de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegu-
rances privades als càrrecs d’administració i direc-
ció de les entitats promotores de plans de pensions
individuals així com als de les entitats promotores
de plans associats que assumeixin les funcions de
comissió promotora. En aquests casos la inhabi-
litació es refereix, segons els casos, a ocupar
càrrecs d’administració i direcció en entitats pro-
motores de plans de pensions individuals per exer-
cir funcions i facultats relatives a aquests plans.»

4. (...)
«Així mateix la inobservança per part del bene-

ficiari del termini màxim previst a la normativa per
comunicar a l’entitat gestora l’esdeveniment de la
contingència corresponent i per determinar el
moment i les formes de cobrament de les pres-
tacions del pla de pensions es pot sancionar amb
una multa que pot arribar fins a l’1 per 100 del
valor dels drets econòmics en el pla en el moment
en què la inobservança es posi de manifest.»

Divuit. Delegació legislativa al Govern perquè aprovi
un text refós de la Llei de regulació dels plans i els fons
de pensions:

S’autoritza el Govern perquè, en el termini de
dotze mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, elabori i aprovi un text refós de la Llei de regu-
lació dels plans i els fons de pensions, on s’integrin,
degudament regularitzades, aclarides i sistematit-
zades:

«a) La Llei 8/1987, de 8 de juny, de regulació
dels plans i els fons de pensions.

b) El règim financer especial d’aportacions i
prestacions als plans de pensions, establert per a
persones amb minusvalidesa, previst a la disposició
addicional dissetena de la Llei 40/1998, de 9 de
desembre, de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques, i altres normes tributàries, i les dis-
posicions legals vigents que hagin introduït modi-
ficacions en aquest règim.

c) Les disposicions sobre plans i fons de pen-
sions contingudes en aquesta Llei i en les restants
lleis sigui quina sigui la data d’entrada en vigor.»

TÍTOL II

Del social

CAPÍTOL I

Relacions laborals

Article 33. Jornada de treball i descansos en els vaixells
del registre especial.

Es modifica la disposició addicional quinzena de la
Llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports de l’Estat
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i de la marina mercant, i s’hi afegeix un nou apartat,
el vuit, amb la redacció següent:

«Vuit. Normativa aplicable en matèria de jor-
nada laboral i descansos.

En matèria de jornada laboral i descansos, els
vaixells inscrits en el Registre especial es regeixen
pel que disposen la Llei de l’Estatut dels treballadors,
text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995,
de 24 de març, i la normativa sectorial específica,
constituïda pel Reial decret 1561/1995, de 21 de
setembre, sobre jornades especials de treball, o la
norma que el substitueixi, exceptuant el que disposa
l’apartat 2 de l’article 35 de l’Estatut dels treballadors,
que no és aplicable.»

CAPÍTOL II

Seguretat Social

SECCIÓ 1a NORMES GENERALS DE LA SEGURETAT SOCIAL

Article 34. Modificació del text refós de la Llei general
de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legis-
latiu 1/1994, de 20 de juny.

U. El primer incís de la lletra b), apartat 1, de l’ar-
ticle 47 del text refós de la Llei sobre infraccions i san-
cions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2000, de 4 d’agost, queda redactat en els termes
següents:

«b) Les greus tipificades en l’article 25 amb
pèrdua de la prestació o la pensió durant un període
de tres mesos, llevat de les dels seus números 2
i 3, respectivament, en les prestacions per inca-
pacitat temporal i en les prestacions i subsidis per
desocupació, en què la sanció és d’extinció de la
prestació.»

Dos. Es modifica l’apartat 1 de l’article 91 del
text refós de la Llei general de la Seguretat Social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20
de juny, que queda redactat en els termes següents:

«1. A la Tresoreria General de la Seguretat
Social es constitueix un fons de reserva de la Segu-
retat Social amb la finalitat d’atendre les necessitats
futures del sistema de la Seguretat Social i que
es dota amb càrrec als excedents dels ingressos
que financen les despeses de caràcter contributiu
i que resultin de la liquidació dels pressupostos
de la Seguretat Social en cada exercici econòmic,
sempre que les possibilitats econòmiques i la situa-
ció financera del sistema ho permetin.

El Govern fixa en cada exercici econòmic la quan-
tia d’excedents destinats a dotar el fons de reserva.
Així mateix, el Govern, a proposta conjunta dels
ministres de Treball i Afers Socials, Economia i
Hisenda, determina la materialització financera de
la reserva esmentada que efectua la Tresoreria
General de la Seguretat Social. Els rendiments de
qualsevol naturalesa que generin els actius finan-
cers públics en els quals s’hagin materialitzat les
dotacions del fons de reserva, així com els generats
pels saldos financers d’aquest, s’integren com a
dotacions del fons.

Les operacions d’adquisició i disposició dels
actius financers dutes a terme en cada exercici fins
a l’últim dia hàbil tenen caràcter extrapressupostari.
L’últim dia hàbil de l’exercici es duen a terme les

operacions que siguin necessàries per a la seva
imputació definitiva al pressupost de la Tresoreria
General de la Seguretat Social de conformitat amb
la situació patrimonial del fons de reserva en aques-
ta data.»

Tres. S’addicionen a l’apartat 3 de l’article 126 del
text refós de la Llei general de la Seguretat Social, apro-
vat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny,
els paràgrafs següents, així com un nou apartat 4 al
dit article, en els termes següents:

«La bestreta de les prestacions, en cap cas, no
pot excedir la quantitat equivalent a dues vegades
i mitja l’import del salari mínim interprofessional
vigent en el moment del fet causant o, si s’escau,
de l’import del capital cost necessari per al paga-
ment anticipat, amb el límit indicat per les entitats
gestores, les mútues o els serveis. En tot cas, el
càlcul de l’import de les prestacions o del capital
cost perquè les mútues o les empreses declarades
responsables d’aquelles en facin el pagament
inclou l’interès de capitalització i el recàrrec per
falta d’assegurament establert però excloent-ne el
recàrrec per falta de mesures de seguretat i higiene
en el treball a què es refereix l’article 123 d’aquesta
Llei.

Els drets i les accions que, per subrogació en
els drets i les accions dels beneficiaris, correspon-
guin a aquelles entitats, mútues o serveis davant
l’empresari declarat responsable de prestacions per
resolució administrativa o judicial o davant les enti-
tats de la Seguretat Social en funcions de garantia,
només es poden exercir contra el responsable sub-
sidiari després de la prèvia declaració administra-
tiva o judicial d’insolvència, provisional o definitiva,
de l’empresari.

Quan, en virtut del que disposa aquest número,
les entitats gestores, les mútues i, si s’escau, els
serveis comuns se subroguin en els drets i les
accions dels beneficiaris, aquells poden utilitzar
davant l’empresari responsable la mateixa via admi-
nistrativa o judicial que s’hagi seguit per a l’efec-
tivitat del dret i de l’acció objecte de subrogació.

4. A l’entitat gestora competent correspon la
declaració, en via administrativa, de la responsa-
bilitat pel que fa a les prestacions, sigui quina sigui
la prestació de què es tracti, així com de l’entitat
que, si s’escau, hagi d’anticipar-la o constituir el
capital cost corresponent.»

Quatre. Es fa una nova redacció de l’apartat 1 de
l’article 131 bis del text refós de la Llei general de
la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu
1/1994, de 20 de juny, en els termes següents:

«1. El dret al subsidi s’extingeix pel transcurs
del termini màxim establert per a la situació d’in-
capacitat temporal de què es tracti; perquè el tre-
ballador ha rebut l’alta mèdica, amb declaració d’in-
capacitat permanent o sense; perquè ha estat reco-
negut al beneficiari el dret a percebre la pensió
de jubilació; per la incompareixença injustificada
en qualsevol de les convocatòries per als exàmens
i els reconeixements establerts pels metges adscrits
a l’Institut Nacional de la Seguretat Social o a la
Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Profes-
sionals de la Seguretat Social; o per mort.»

Cinc. S’afegeix a l’apartat primer del número 3 de
l’article 131 bis del text refós de la Llei general de la
Seguretat Social el paràgraf següent:

«En el cas d’alta mèdica anterior a l’esgotament
del termini màxim de durada de la situació d’in-
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capacitat temporal, sense que hi hagi declaració
ulterior d’incapacitat permanent, subsisteix l’obli-
gació de cotitzar mentre no s’extingeixi la relació
laboral o fins que s’extingeixi el termini màxim de
durada de la incapacitat temporal fixat a l’apartat a)
del número 1 de l’article 128, si es produeix pos-
teriorment aquesta declaració d’inexistència d’in-
capacitat permanent.»

Sis. Es modifica l’article 166 del text refós de la
Llei general de la Seguretat Social, que queda redactat
en els termes següents:

«Article 166. Jubilació parcial.
1. Els treballadors que hagin assolit l’edat ordi-

nària de jubilació i compleixin els requisits per cau-
sar-hi dret poden accedir a la jubilació parcial sense
necessitat de subscriure simultàniament un con-
tracte de relleu.

2. Així mateix, els treballadors que compleixin
les condicions exigides per tenir dret a la pensió
de jubilació exceptuant l’edat, que ha de ser inferior
en cinc anys, com a màxim, a l’exigida amb caràcter
general, poden accedir a la jubilació parcial, en les
condicions previstes a l’apartat 6 de l’article 12
de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

3. El gaudi de la pensió de jubilació parcial en
ambdós casos és compatible amb un lloc de treball
a temps parcial.»

Set. Es modifica l’apartat 3 de l’article 174 de la
Llei general de la Seguretat Social, text refós aprovat
pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, en
els termes següents:

«3. Els drets derivats de l’apartat anterior que-
den sense efecte en els casos de l’article 101 del
Codi civil, sense perjudici del que s’estableixi regla-
mentàriament en el cas que es contregui un nou
matrimoni.»

Vuit. Es modifica l’apartat 2 de l’article 175 de la
Llei general de la Seguretat Social, text refós aprovat
pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, en
els termes següents:

«2. En els casos en què el fill del causant no
efectuï una feina lucrativa per compte d’altri o propi,
o quan realitzant-la, els ingressos que obtingui en
còmput anual siguin inferiors al 75 per 100 del
salari mínim interprofessional que es fixi en cada
moment, també en còmput anual, pot ser bene-
ficiari de la pensió d’orfandat sempre que, en la
data de la mort del causant, sigui menor de 22
anys d’edat, o de 24 si no sobreviu cap dels pares.»

Nou.
1. S’afegeixen dos nous apartats, el 4 i el 5, a l’ar-

ticle 219 del text refós de la Llei general de la Seguretat
Social, amb el contingut següent:

«4. Als efectes que es produeixi la pròrroga
del subsidi fins a la seva durada màxima prevista
a l’article 216 d’aquesta Llei, cada vegada que se
n’hagin meritat sis mesos de percepció, els bene-
ficiaris han de presentar una so�icitud de pròrroga,
acompanyada de la documentació acreditativa del
manteniment dels requisits d’accés. La so�icitud
s’ha de formular en el termini que hi ha entre el
dia següent a la data d’esgotament del període de
dret semestral i els 15 dies següents a la data del
venciment del període de pagament de l’última
mensualitat meritada.

La durada del subsidi es prorroga des del dia
següent a la data d’esgotament del període de dret

semestral si se so�icita en el termini establert. En
un altre cas, el dret a la pròrroga té efectivitat a
partir del dia següent al de la seva so�icitud, i la
durada es redueix en els termes que recull la lletra b)
de l’apartat 1 d’aquest article.

Per reconèixer les pròrrogues l’entitat gestora
pot exigir als beneficiaris del subsidi que en el
moment que les so�icitin subscriguin un compro-
mís de realitzar accions afavoridores de la seva
inserció laboral, i els serveis públics d’ocupació han
d’aplicar als treballadors que hagin subscrit el com-
promís les accions esmentades.

5. Per mantenir la percepció del subsidi previst
a l’apartat 1.3 de l’article 215 d’aquesta Llei, per
als treballadors més grans de 52 anys, els bene-
ficiaris han de presentar davant de l’entitat gestora
una declaració de les seves rendes, acompanyada
de la documentació acreditativa que correspongui.

Aquesta declaració s’ha de presentar cada vega-
da que transcorrin dotze mesos des de la data del
naixement del dret o des de la data de l’última
represa, en el termini dels 15 dies següents a aquell
en què es compleixi el període assenyalat.

La falta d’aportació de la declaració en el termini
assenyalat implica la interrupció del pagament del
subsidi i de la cotització a la Seguretat Social.

L’aportació de la declaració fora del termini asse-
nyalat implica, si s’escau, la represa de la meritació
del dret amb efectes de la data en què s’aporti
la declaració esmentada.»

2. El que preveuen els apartats 4 i 5 de l’article 219
del text refós de la Llei general de la Seguretat Social
s’aplica als subsidis per desocupació que neixin a partir
de l’1 de gener de 2002 i als nascuts anteriorment que
en la data esmentada s’estiguin percebent o estiguin
pendents de percebre’s. Als subsidis nascuts anterior-
ment a l’1 de gener de 2002, el que preveu l’apartat 5,
abans esmentat, els és aplicable a partir que transcorrin
dotze mesos o un múltiple de dotze mesos des de la
data del naixement del dret o des de la data de l’última
represa.

Deu. Es modifica l’article 222 del text refós de la
Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, que queda
redactat en els termes següents:

«Article 222. Desocupació. Maternitat i incapacitat
temporal.

1. Quan el treballador estigui en situació d’in-
capacitat temporal i durant aquesta s’extingeixi el
seu contracte ha de continuar percebent la pres-
tació per incapacitat temporal en igual quantia que
la prestació per desocupació fins que s’extingeixi
la situació, i llavors passa a la situació legal de
desocupació en el cas que l’extinció s’hagi produït
per alguna de les causes previstes a l’apartat 1
de l’article 208 i a percebre, si compleix els requisits
necessaris, la prestació per desocupació contribu-
tiva que li correspongui si la seva percepció s’ha
iniciat en la data d’extinció del contracte de treball,
o el subsidi per desocupació.

En tot cas, es descompta del període de per-
cepció de la prestació per desocupació, com a ja
consumit, el temps que hagi romàs en la situació
d’incapacitat temporal a partir de la data de l’ex-
tinció del contracte de treball.

L’entitat gestora de les prestacions per desocu-
pació efectua les cotitzacions a la Seguretat Social
d’acord amb el que preveu el paràgraf b) de l’apartat 1
de l’article 206, i en aquest cas assumeix
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l’aportació que correspon al treballador en la seva
totalitat per tot el període que es descompti com
a consumit.

2. Quan el treballador estigui en situació de
maternitat i durant aquesta s’extingeixi el seu con-
tracte, per alguna de les causes previstes a l’apar-
tat 1 de l’article 208, ha de continuar percebent
la prestació per maternitat fins que s’extingeixi la
situació esmentada, i llavors passa a la situació legal
de desocupació i a percebre, si compleix els requi-
sits necessaris, la prestació corresponent. En aquest
cas no es descompta del període de percepció de
la prestació per desocupació de nivell contributiu
el temps que hagi romàs en situació de maternitat.

3. Quan el treballador estigui percebent la pres-
tació de desocupació total i passi a la situació d’in-
capacitat temporal que constitueixi una recaiguda
d’un procés anterior iniciat durant la vigència d’un
contracte de treball, ha de percebre la prestació
per aquesta contingència en igual quantia que la
prestació per desocupació. En aquest cas, i en el
cas que el treballador continuï en situació d’inca-
pacitat temporal una vegada finalitzat el període
de durada establert inicialment per a la prestació
per desocupació, continua percebent la prestació
per incapacitat temporal en la mateixa quantia en
què la percebia.

Quan el treballador estigui percebent la prestació
de desocupació total i passi a la situació d’inca-
pacitat temporal que no constitueixi recaiguda d’un
procés anterior iniciat durant la vigència d’un con-
tracte de treball, ha de percebre la prestació per
aquesta contingència en igual quantia que la pres-
tació per desocupació. En aquest cas, i en el cas
que el treballador continuï en situació d’incapacitat
temporal una vegada finalitzat el període de durada
establert inicialment per a la prestació per deso-
cupació, continua percebent la prestació per inca-
pacitat temporal en una quantia igual al 75% del
salari mínim interprofessional, exclosa la part pro-
porcional de les pagues extres.

Quan el treballador estigui percebent la prestació
per desocupació total i passi a la situació de mater-
nitat ha de percebre la prestació per aquesta última
contingència en la quantia que correspongui.

El període de percepció de la prestació per deso-
cupació no s’amplia per la circumstància que el
treballador passi a la situació d’incapacitat temporal
o maternitat. Durant la situació esmentada, l’entitat
gestora de les prestacions per desocupació con-
tinua satisfent les cotitzacions a la Seguretat Social
de conformitat amb el que preveu el paràgraf b)
de l’apartat 1 de l’article 206.»

Onze. S’introdueix una nova disposició addicional,
la vint-i-cinquena, al text refós de la Llei general de la
Seguretat Social, en els termes següents:

«Disposició addicional vint-i-cinquena. Normes de
procediment.
1. La tramitació de les prestacions i els altres

actes en matèria de Seguretat Social, inclosa la
protecció per desocupació, que no tinguin caràcter
recaptador o sancionador s’ha d’ajustar al que dis-
posa la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
amb les especialitats que s’hi preveuen per a
aquests actes quant a impugnació i revisió d’ofici,
així com amb les que estableixen aquesta disposició
addicional o altres disposicions que siguin apli-
cables.

2. En els procediments iniciats a so�icitud dels
interessats, una vegada transcorregut el termini

màxim per dictar-hi la resolució i notificar-la que
fixa la norma reguladora del procediment de què
es tracti sense que s’hagi dictat resolució expressa,
es considera desestimada la petició per silenci
administratiu.

S’exceptuen del que disposa el paràgraf anterior
els procediments relatius a la inscripció d’empreses
i a l’afiliació, altes i baixes i variacions de dades
dels treballadors iniciats a so�icitud dels interes-
sats, així com els de convenis especials, en què
la falta de resolució expressa en el termini previst
té com a efecte l’estimació de la respectiva so�i-
citud per silenci administratiu.»

Dotze. Es modifica la disposició transitòria catorze-
na del text refós de la Llei general de la Seguretat Social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny, que queda redactada en els termes següents:

«Disposició transitòria catorzena. Aplicació pau-
latina del finançament dels complements a
mínims de les pensions contributives de la Segu-
retat Social.
El que disposa l’apartat 2 de l’article 86 d’aques-

ta Llei, pel que fa als complements a mínims, s’ha
de dur a terme, de manera paulatina, en un termini
que no superi els 12 anys, comptats a partir de
l’1 de gener de 2002, en els termes que estableixi
la corresponent llei de pressupostos generals de
l’Estat per a cada exercici econòmic.

Fins que no conclogui el període al qual es refe-
reix el paràgraf anterior, el cost dels complements
a mínims, en la part no coberta per les aportacions
de l’Estat als exercicis respectius, es finança amb
càrrec als altres recursos generals del sistema.»

Article 35. Modificació del text refós de la Llei sobre
infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel
Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 21 del text refós
de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost,
que queda redactat en els termes següents:

«1. No conservar, durant quatre anys, la docu-
mentació o els registres o els suports informàtics
en els quals s’hagin transmès les dades correspo-
nents que acreditin el compliment de les obliga-
cions en matèria d’afiliació, altes, baixes o varia-
cions que, si s’escau, es produeixin en relació amb
les matèries esmentades, així com els documents
de cotització i els rebuts justificatius del pagament
de salaris i del pagament delegat de prestacions.»

Article 36. Adopció de mesures cautelars en el man-
teniment del dret a la percepció de prestacions.

S’inclou una nova disposició addicional, dissetena bis,
al text refós de la Llei general de la Seguretat Social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny, amb el contingut següent:

«1. El fet que els beneficiaris o els causants
de les prestacions econòmiques del sistema de la
Seguretat Social incompleixin l’obligació de presen-
tar, en els terminis legals establerts, declaracions
preceptives o documents, antecedents, justificants
o dades que no figurin en l’entitat, quan hi siguin
requerits i sempre que aquests puguin afectar la
conservació del dret a les prestacions, pot donar
lloc que les entitats gestores de la Seguretat Social
adoptin les mesures preventives necessàries, mit-
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jançant la suspensió cautelar de l’abonament d’a-
questes prestacions, fins que els beneficiaris o cau-
sants acreditin degudament que es compleixen els
requisits legals imprescindibles per al manteniment
del dret a aquelles.

2. El que preveu l’apartat anterior s’entén sense
perjudici del que estableix l’article 47.4 del text refós
de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre
social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000,
de 4 d’agost.»

Article 37. Supressió del llibre de matrícula del personal.

U. Queda suprimida l’obligació dels empresaris de
portar un llibre de matrícula del personal imposada per
l’article 101 del text refós de la Llei general de la Segu-
retat Social.

Dos. Queden derogats l’article 101 sobre el llibre
de matrícula de personal del text refós de la Llei general
de la Seguretat Social i l’apartat 3 de l’article 22 del
text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre
social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4
d’agost.

Article 38. Renda activa d’inserció.

S’habilita el Govern perquè reguli per a l’any 2002,
dins de l’acció protectora per desocupació i amb el règim
financer i de gestió establert en el capítol V del títol III
del text refós de la Llei general de la Seguretat Social,
aprovada pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny, l’establiment d’una ajuda específica, denominada
renda activa d’inserció, dirigida als aturats amb especials
necessitats econòmiques i dificultats per trobar feina,
que adquireixin el compromís de realitzar actuacions afa-
voridores de la seva inserció laboral.

SECCIÓ 2a NORMES RELATIVES ALS RÈGIMS ESPECIALS
DE LA SEGURETAT SOCIAL

Article 39. Modificació del text refós de la Llei de la
Seguretat Social de les Forces Armades, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/2000, de 9 de juny.

S’afegeix un nou apartat, el 7, a l’article 7 del text
refós de la Llei sobre Seguretat Social de les Forces
Armades, aprovada pel Reial decret legislatiu 1/2000,
de 9 de juny, amb la redacció següent:

«7. L’obligació de pagament de les cotitzacions
a l’Institut Social de les Forces Armades prescriu
al cap de quatre anys a comptar des de la data
en què es van haver d’ingressar preceptivament.
La prescripció queda interrompuda per les causes
ordinàries i, en tot cas, per qualsevol actuació admi-
nistrativa, realitzada amb coneixement formal de
l’obligat al pagament de la cotització conduent a
liquidar o recaptar el deute i, especialment, pel
requeriment al deutor.»

Article 40. Règim de Seguretat Social del personal
docent universitari amb plaça vinculada.

U. Els catedràtics i els professors d’universitat que,
pel fet d’haver passat a ocupar places vinculades amb
les institucions sanitàries de la Seguretat Social en virtut
de concerts subscrits posteriorment a l’1 de gener
de 2000, no s’hagin pogut acollir a l’opció prevista a
l’apartat 1 de l’article 27 de la Llei 55/1999, de 29
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social, i que a l’entrada en vigor dels concerts
esmentats estiguin ocupant una plaça de catedràtic o

professor de cossos universitaris i una altra de comple-
mentària com a personal estatutari o assimilat de les
institucions sanitàries de la Seguretat Social, poden
optar, per una sola vegada, abans del 30 de juny de
l’any 2002 i amb efectes d’1 de juliol del mateix any,
per quedar inclosos exclusivament en el règim general
de la Seguretat Social o enquadrats en el règim especial
de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat.

Si transcorregut aquest termini no s’exerceix expres-
sament l’opció a la qual es refereix el paràgraf anterior,
aquest personal docent universitari queda obligatòria-
ment inclòs en el règim especial de la Seguretat Social
dels funcionaris civils de l’Estat, i causa la baixa con-
següent en el règim general de la Seguretat Social.

Dos. No obstant el que estableix l’apartat anterior,
el personal docent universitari esmentat que hagi optat
per pertànyer al règim general de la Seguretat Social
queda inclòs obligatòriament en el règim especial de
la Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat quan,
continuant la seva funció docent, es desvinculi per qual-
sevol motiu de la plaça de facultatiu especialista que
va originar al seu dia el dret d’opció.

Article 41. Actualització del règim de Seguretat Social
dels notaris.

S’autoritza el Govern perquè, en el termini d’un any,
integri en el règim especial de la Seguretat Social dels
treballadors per compte propi o autònoms, i en els termes
que reglamentàriament s’estableixin, els membres del
cos únic de notaris a què es refereix la disposició addi-
cional vint-i-quatrena de la Llei 55/1999, de 29 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre
social.

CAPÍTOL III

Procediment laboral

Article 42. Modificació del text refós de la Llei de pro-
cediment laboral, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/1995, de 7 d’abril.

Es fa una nova redacció de l’article 71 del text refós
de la Llei de procediment laboral, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, que queda tal com
segueix:

«Article 71.
1. Per formular una demanda en matèria de

Seguretat Social és requisit necessari que els inte-
ressats interposin una reclamació prèvia davant de
l’entitat gestora o la Tresoreria General de la Segu-
retat Social corresponent.

2. La reclamació prèvia s’ha d’interposar,
davant de l’òrgan que va dictar la resolució, en
el termini de trenta dies des que es va notificar,
si és expressa, o des de la data en què, de con-
formitat amb la normativa reguladora del proce-
diment de què es tracti, s’hagi de considerar produït
el silenci administratiu.

Si la resolució, expressa o presumpta, l’ha dic-
tada una entitat co�aboradora, la reclamació prèvia
s’interposa, en el mateix termini, davant de l’òrgan
corresponent de l’entitat gestora o el servei comú
quan sigui competent.

3. Quan en el reconeixement inicial o la modi-
ficació d’un acte o dret en matèria de Seguretat
Social l’entitat corresponent estigui obligada a pro-
cedir-hi d’ofici, en el cas que no es produeixi un
acord o una resolució, l’interessat pot so�icitar que
es dicti, i aquesta so�icitud té valor de reclamació
prèvia.
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4. Formulada la reclamació prèvia en qualsevol
dels casos esmentats en aquest article, l’entitat ha
de contestar-hi expressament en el termini de qua-
ranta-cinc dies. En cas contrari s’entén denegada
la reclamació per silenci administratiu.

5. La demanda s’ha de formular en el termini
de trenta dies, a comptar des de la data en què
es notifiqui la denegació de la reclamació prèvia
o des del dia en què es consideri denegada per
silenci administratiu.

6. Les entitats gestores i la Tresoreria General
de la Seguretat Social expedeixen un rebut de pre-
sentació o segellen degudament, amb indicació de
la data, les còpies de les reclamacions que s’hi adre-
cin en compliment del que disposa aquesta Llei.
Aquest rebut o còpia segellada ha d’acompanyar
la demanda inexcusablement.”

CAPÍTOL IV

Ajuts als afectats per delictes de terrorisme

Article 43. Modificació de la Llei 13/1996, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social. Règim d’indemnitzacions a les víctimes
del terrorisme.

Es modifiquen els preceptes següents de la Llei
13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social.

U. Es modifica l’apartat 9 de l’article 94 de la Llei
13/1996, que queda redactat de la manera següent:

«9. Igualment es poden rescabalar les despe-
ses per tractaments mèdics, pròtesis i intervencions
quirúrgiques en la quantia no coberta per qualsevol
sistema de previsió a què la víctima estigui acollida.

Les víctimes i els seus familiars han de rebre
amb caràcter immediat l’assistència psicològica i,
si s’escau, psicopedagògica, que calgui, i a aquests
efectes l’Administració de l’Estat ha d’establir els
concerts oportuns amb altres administracions públi-
ques o amb entitats privades especialitzades en
aquesta assistència.

L’assistència psicològica i psicopedagògica és
incompatible amb la que altres administracions
públiques puguin prestar pel mateix motiu.»

Dos. Es modifica l’apartat 10 de l’article 94 de la
Llei 13/1996, en la redacció que en fa l’article 48 de
la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, que queda amb la
redacció següent:

«10. Els rescabalaments per danys materials
tenen caràcter subsidiari respecte de qualssevol
altres reconeguts per les administracions públiques
o derivats de contractes d’assegurança, que s’han
de reduir en la quantitat percebuda per aquests
conceptes i comprenen tant els causats a l’habi-
tatge habitual de les persones físiques, com els
produïts en establiments mercantils i industrials,
o elements productius de les empreses, així com
a les seus de partits polítics, sindicats i organit-
zacions socials, i s’han d’ajustar als criteris
següents:

a) Als habitatges habituals de les persones físi-
ques, són objecte de rescabalament els danys
soferts en l’estructura, les insta�acions i el mobiliari
que resulti necessari reposar perquè els habitatges
recuperin les seves condicions anteriors d’habita-
bilitat, excloent-ne els elements de caràcter sump-
tuari. En habitatges que no tinguin el caràcter de

residència habitual el rescabalament comprèn el 50
per 100 dels danys, amb el límit de 90.151,82
euros per habitatge.

b) En el cas d’establiments mercantils o indus-
trials, el rescabalament comprèn el 100 per 100
del valor de les reparacions necessàries per posar
novament en funcionament els establiments
esmentats amb un màxim de 90.151,82 euros per
establiment.

No són rescabalables els danys causats a esta-
bliments de titularitat pública.

Amb independència dels rescabalaments per
danys previstos en aquest número, l’Administració
General de l’Estat, en casos excepcionals i, en par-
ticular, quan, com a conseqüència de l’acte terro-
rista, quedi interrompuda l’activitat d’una empresa,
amb risc de perdre els seus llocs de treball, pot
acordar el subsidi de préstecs destinats a la represa
d’aquesta activitat, que consisteix a abonar a l’en-
titat de crèdit prestadora la diferència que hi hagi
entre els pagaments d’amortització de capital i inte-
ressos, al tipus d’interès fixat per l’entitat presta-
dora, i els que correspondrien al tipus d’interès sub-
sidiat, que s’ha de determinar en les normes de
desplegament.

L’Administració General de l’Estat també pot
subscriure convenis amb entitats de crèdit a fi que
aquestes estableixin modalitats de crèdits a interès
baix, amb la finalitat indicada en el paràgraf
precedent.

En el cas de seus de partits polítics, sindicats
i organitzacions socials, el rescabalament comprèn
el 100 per 100 del valor de les reparacions neces-
sàries perquè recuperin les seves condicions ante-
riors i puguin reprendre l’activitat.

L’Administració General de l’Estat pot encarregar
la reparació dels immobles esmentats els apartats
anteriors a empreses constructores, i abonar-ne
l’import a aquestes directament. Els contractes
administratius als quals donin lloc les obres de repa-
ració es tramiten pel procediment d’emergència
previst a l’article 72 del Reial decret legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques.

Sense perjudici d’això, l’Administració General
de l’Estat pot subscriure convenis amb altres admi-
nistracions públiques, a fi que aquestes assumeixin
l’execució de les obres de reparació, i aquella n’a-
bona l’import.

Els damnificats que s’hagin beneficiat d’obres
de reparació realitzades per l’Administració General
de l’Estat perden el dret a reclamar al Consorci
de Compensació d’Assegurances les indemnitza-
cions corresponents als danys reparats en els béns
assegurats, les quals són percebudes per l’empresa
executora de les obres o per l’Administració actuant
mitjançant un conveni, de conformitat amb els peri-
tatges oficials d’aquest Consorci.

c) Els danys causats en vehicles particulars així
com els soferts pels destinats al transport terrestre
de persones o mercaderies són rescabalables, llevat
dels de titularitat pública. Perquè la indemnització
sigui procedent, és requisit indispensable que hi
hagi una assegurança obligatòria de l’automòbil,
vigent en el moment del sinistre.

El rescabalament comprèn l’import de les des-
peses necessàries per a la seva reparació. En cas
de destrucció del vehicle, o quan la reparació sigui
superior al seu valor venal, la indemnització és equi-
valent a l’import d’adquisició en el mercat d’un vehi-
cle de similars característiques tècniques i condi-
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cions d’ús al sinistrat, amb el límit màxim de
21.035,42 euros. El rescabalament té caràcter sub-
sidiari respecte de qualssevol altres reconeguts per
les administracions públiques o derivats de con-
tractes d’assegurança, i es redueixen en una quan-
tia igual al valor dels rescabalaments o les indem-
nitzacions esmentats, si hi concorren.

d) L’Administració General de l’Estat pot con-
tribuir a sufragar les despeses que origini l’allot-
jament provisional de les persones que, com a con-
seqüència d’un atemptat terrorista, hagin d’aban-
donar temporalment el seu habitatge i mentre s’e-
fectuen les obres de reparació. A aquests efectes,
pot subscriure convenis o acords amb altres admi-
nistracions públiques o amb organitzacions espe-
cialitzades en l’auxili o l’assistència a damnificats
en situacions de sinistre o catàstrofe.”

Tres. Es modifica l’apartat 11 de l’article 94 de la
Llei 13/1996, que queda amb la redacció següent:

«11. Les prestacions que regulen els números
anteriors són aplicables als fets ocorreguts a partir
del dia 1 de gener de 2002.

Això no obstant, els ajuts d’estudi i els d’assis-
tència psicològica a les víctimes del terrorisme es
poden concedir de conformitat amb el que esta-
bleixin les normes de desplegament d’aquest pre-
cepte, sigui quina sigui la data de comissió de l’ac-
tivitat delictiva causant del dany que va donar ori-
gen a la seva condició de víctimes.»

Quatre. Es modifica l’apartat 12 de l’article 94 de
la Llei 13/1996, en la redacció que en fa la Llei 66/1997,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, que queda redactat de la manera
següent:

«12. Sense perjudici dels rescabalaments i els
ajuts previstos en els números anteriors, el ministre
de l’Interior pot concedir ajuts extraordinaris per
pa�iar situacions de necessitat personal o familiar
de les víctimes, no cobertes o cobertes de manera
notòriament insuficient pels ajuts ordinaris.

Aquests ajuts es destinen especialment a reparar
els perjudicis econòmics causats a persones que,
havent estat objecte d’amenaces, sofreixin atacs
en els seus béns i propietats.»

Cinc. Es modifica l’article 96 de la Llei 13/1996,
que queda amb la redacció següent:

«Article 96. Competències per al reconeixement
dels rescabalaments.

Els procediments per al reconeixement dels res-
cabalaments els tramita i resol el Ministeri de l’In-
terior. Les resolucions que s’hi dictin exhaureixen
la via administrativa i poden ser objecte de recurs
potestativament en reposició o impugnades direc-
tament davant de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.

Per a la qualificació de les lesions és preceptiu
el dictamen emès per l’equip de valoració d’inca-
pacitats que determini l’Institut Nacional de la Segu-
retat Social, al qual s’integra un representant del
Ministeri de l’Interior. Això no obstant, la qualifi-
cació de les incapacitats dels membres de les For-
ces Armades, la Guàrdia Civil o el Cos Nacional
de Policia l’efectuen els tribunals mèdics superiors
respectius. La qualificació de les lesions perma-
nents no invalidants la pot efectuar, si s’escau, l’as-
sessoria mèdica adscrita a la unitat administrativa
instructora dels rescabalaments.

La taxació pericial dels danys materials la duen
a terme els serveis competents del Consorci de
Compensació d’Assegurances al qual es reintegra
l’import dels costos causats en la taxació dels béns
no coberts per contractes d’assegurances.

En els expedients de rescabalament de danys
materials de quantia inferior a 1.803,04 euros n’hi
ha prou, per reconèixer-los en la resolució admi-
nistrativa corresponent, amb l’informe pericial del
Consorci de Compensació d’Assegurances.

Les avaluacions mesurades de les lesions i les
taxacions pericials dels danys materials, quan
siguin determinants per adoptar la resolució, sus-
penen el procediment fins que s’incorporin a l’ex-
pedient indemnitzatori.

El Ministeri de l’Interior pot demanar, en l’exercici
de les competències derivades d’aquest article, les
dades sobre els procediments de reconeixement de
pensions extraordinàries per terrorisme relacionats
amb els so�icitants que figurin als fitxers de l’Institut
Nacional de la Seguretat Social i la Direcció General
de Costos de Personal i Pensions Públiques.»

Sis. Es modifica la disposició transitòria tercera de
la Llei 13/1996, que queda redactada de la manera
següent:

«Disposició transitòria tercera. Procediment de
concessió de rescabalaments a víctimes de ban-
des armades i elements terroristes.

U. Els rescabalaments per danys corporals i
materials causats per activitats delictives comeses
per bandes armades i elements terroristes ante-
riorment al dia 1 de gener de 2002 es regulen
per la normativa vigent fins a aquesta data.

Dos. Això no obstant, mentre no es dictin les
normes de desplegament a què es refereix l’arti-
cle 93 d’aquesta Llei, és aplicable als procediments
de concessió de rescabalaments a víctimes de ban-
des armades i elements terroristes i de delictes de
terrorisme en general el Reial decret 1211/1997,
de 18 de juliol, en el que no s’oposi a aquesta
disposició.»

Article 44. Modificació de la Llei 14/2000, de 29 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social.

Es modifica la disposició addicional novena de la Llei
14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre Social, que queda redactada de
la manera 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 previstos en la dita Llei,
esdevinguts entre l’1 de gener de 2002 i el 31
de desembre de 2002, sense perjudici dels altres
ajuts que puguin correspondre per aquests fets
d’acord amb l’ordenament jurídic.

Dos. Quan en virtut d’una sentència ferma es
reconegui una indemnització en concepte de res-
ponsabilitat civil per fets esdevinguts posteriorment
al 10 d’octubre de 1999, superior a la quantitat
global percebuda pels conceptes previstos en la
Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social, i en la
Llei 32/1999, l’Administració General de l’Estat ha
d’abonar la diferència a l’interessat.
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Tres. El termini per so�icitar els ajuts previstos
en la Llei 32/1999, per fets ocorreguts entre l’1
de gener de 2002 i el 31 de desembre de 2002
és d’un any comptat a partir de la data en la qual
s’ha produït.»

TÍTOL III

Del personal al servei de les administracions
públiques

CAPÍTOL I

Personal funcionari i estatutari

SECCIÓ 1a COSSOS I ESCALES

Article 45. Accés dels funcionaris del cos de mestres
que ocupen places en els equips d’orientació edu-
cativa i psicopedagògica al cos de professors d’en-
senyament secundari.

U. Les administracions educatives competents
poden convocar un concurs-oposició, torn especial, per
accedir al cos de professors d’ensenyament secundari,
especialitat de psicologia i pedagogia, en el qual només
poden participar els funcionaris del cos de mestres que,
amb la titulació de llicenciats en psicologia o pedagogia,
ocupin places amb caràcter definitiu en el seu àmbit
de gestió, obtingudes per concurs públic de mèrits, en
els serveis d’orientació o assessorament psicopedagògic.

Dos. El concurs oposició al qual es refereix el núme-
ro u s’ajusta al que disposa el Reial decret 575/1991,
de 22 d’abril, pel qual es regula la mobilitat entre els
cossos docents i l’adquisició de la condició de catedràtic.
En la fase de concurs es valora especialment el temps
de servei en les destinacions que ocupin.

Tres. Els qui superin el procediment selectiu queden
destinats a la mateixa plaça que ocupen.

Article 46. Integració de personal laboral del Centre
d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tec-
nològiques (CIEMAT), en les escales dels organismes
públics d’investigació.

U. El personal laboral fix del Centre d’Investigacions
Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT)
que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei ocupi llocs de
treball en què dugui a terme activitats d’investigació,
es pot integrar, mitjançant el procediment previst a l’a-
partat 5 d’aquest article, a l’escala d’investigadors titulars
dels organismes públics d’investigació, dependent del
Ministeri de Ciència i Tecnologia, sempre que compleixi
els requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de doctor.
b) Haver dut a terme activitats d’investigació en el

Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i
Tecnològiques (CIEMAT) durant un mínim de cinc anys
al llarg dels deu anys anteriors a l’entrada en vigor d’a-
questa Llei o a la presentació de la so�icitud d’integració.

Dos. El personal laboral fix que a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei hagi so�icitat la integració i no compleixi
algun dels requisits establerts en els apartats a) i b) de
l’apartat u ha de continuar ocupant els seus actuals llocs
de treball, i es pot integrar en l’escala d’investigadors
titulars dels organismes públics d’investigació quan com-
pleixi els requisits esmentats.

Tres. El personal laboral fix que a l’entrada en vigor
d’aquesta Llei ocupi llocs de treball en els quals es duguin
a terme activitats de disseny, aplicació, manteniment i
millora en insta�acions científiques experimentals, o fun-

cions d’assessorament, anàlisi i informes en les seves
especialitats respectives, en el Centre d’Investigacions
Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT),
es pot integrar, pel procediment previst a l’apartat 5 d’a-
quest article, en l’escala de tècnics superiors especialistes
dels organismes públics d’investigació, dependent del
Ministeri de Ciència i Tecnologia, sempre que compleixi
els requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de llicenciat, enginyer
o arquitecte.

b) Estar duent a terme les activitats esmentades en
el Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals
i Tecnològiques (CIEMAT) a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei.

Quatre. Els casos singulars de personal laboral fix
que, a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ocupin llocs de
treball en els altres organismes públics d’investigació
adscrits al Ministeri de Ciència i Tecnologia i que com-
pleixin els requisits establerts en els apartats 1 o 3 d’a-
quest article, poden participar en les proves selectives
a les quals es refereix l’apartat següent.

Cinc. La integració del personal esmentat en els
apartats anteriors es du a terme a través de la superació
de les proves selectives específiques que es convoquin
a aquest efecte, de manera conjunta, i que consisteixen
en un concurs oposició. El personal que ingressi en les
escales a què es refereix aquest article conserva el règim
de Seguretat Social que tingui anteriorment.

Sis. L’aplicació de les mesures previstes a aquest
article no suposa un increment en la despesa pública.

Article 47. Creació d’escales de tècnics especialistes
i de personal de suport a la investigació dels orga-
nismes públics d’investigació, dependents del Minis-
teri de Ciència i Tecnologia.

U. Es crea l’escala de tècnics especialistes de grau
mitjà dels organismes públics d’investigació dependents
del Ministeri de Ciència i Tecnologia, que hi queda ads-
crita i classificada en el grup B de la Llei 30/1984, de 2
d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.

Dos. Es creen les escales següents de personal de
suport a la investigació adscrites al Ministeri de Ciència
i Tecnologia:

a) Escala d’ajudants d’investigació dels organismes
públics d’investigació dependents del Ministeri de Cièn-
cia i Tecnologia, que es classifica en el grup C de la
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma
de la funció pública.

b) Escala d’auxiliars d’investigació dels organismes
públics d’investigació dependents del Ministeri de Cièn-
cia i Tecnologia, que es classifica en el grup D de la
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma
de la funció pública.

Tres. Es poden integrar en l’escala de tècnics espe-
cialistes de grau mitjà a què es refereix l’apartat u d’a-
quest article els funcionaris de carrera que, en el moment
de l’entrada en vigor d’aquesta llei, estiguin en situació
de servei actiu en qualsevol dels organismes públics d’in-
vestigació dependents del Ministeri de Ciència i Tec-
nologia i compleixin, així mateix, els requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de diplomat univer-
sitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o qualsevol altre
títol equivalent.

b) Pertànyer com a funcionaris de carrera a cossos,
escales o places del grup B.

c) Estar duent a terme activitats de suport i co�a-
boració en matèria de disseny, aplicació, manteniment
i millora d’insta�acions científiques; realitzar informes,
estudis o anàlisis en les seves especialitats respectives,
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i, en general, participar en la gestió tècnica de plans,
projectes, programes o aplicacions i resultats de la
investigació.

Quatre. Es poden integrar en l’escala d’ajudants d’in-
vestigació a la qual es refereix l’apartat 2.a) d’aquest
article els funcionaris de carrera que, en el moment d’en-
trada en vigor d’aquesta Llei, estiguin en servei actiu
en algun dels organismes públics d’investigació depen-
dents del Ministeri de Ciència i Tecnologia i compleixin,
així mateix, els requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de batxiller superior,
BUP, batxillerat, formació professional de 2n grau o
equivalent.

b) Pertànyer com a funcionaris de carrera a cossos,
escales o places del grup C.

c) Estar duent a terme activitats d’aplicació en rela-
ció amb mètodes, processos o sistemes científics o tèc-
nics ja establerts; realitzar assaigs, anàlisis i experiments
de caràcter rutinari; manejar equips o instruments cien-
tífics, o realitzar preses, preparacions i tractaments de
mostres.

Cinc. Es poden integrar en l’escala d’auxiliars d’in-
vestigació a què es refereix l’apartat 2.b) d’aquest article
els funcionaris de carrera que, en el moment d’entrada
en vigor d’aquesta Llei, estiguin en servei actiu en algun
dels organismes públics d’investigació dependents del
Ministeri de Ciència i Tecnologia i compleixin, així mateix,
els requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de graduat escolar,
graduat en educació secundària, formació professional
de 1r grau o equivalent.

b) Pertànyer com a funcionaris de carrera a cossos,
escales o places del grup D.

c) Estar duent a terme activitats repetitives d’acord
amb les normes o les pautes científiques o tècniques
establertes prèviament; fer mesuraments o càlculs sen-
zills, o dur a terme qualsevol altre treball que requereixi
coneixements o tècniques de caràcter elemental.

Sis. La integració en cada una de les escales creades
en aquest article es fa a petició dels interessats i amb
la comprovació prèvia dels requisits exigits per una
comissió de valoració integrada per representants dels
ministeris de Ciència i Tecnologia, d’Administracions
Públiques i dels organismes públics d’investigació.

Set. Els funcionaris que s’integrin en les escales que
es creen en aquest article conserven el règim de Segu-
retat Social que tinguessin en el moment de la integració,
i continuen ocupant els seus llocs de treball actuals pas-
sant a la situació d’excedència voluntària a la qual es
refereix l’article 29.3.a) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost,
de mesures per a la reforma de la funció pública, en
els seus cossos, escales o places d’origen.

Les places que es creen per integrar els funcionaris
en les noves escales a què es refereix aquest article
es financen amb càrrec a les dotacions pressupostàries
corresponents als llocs ocupats pels interessats o a les
places que estiguin vacants en les relacions de llocs
de treball dels corresponents grups de classificació.

Vuit. La mobilitat dels funcionaris de les noves esca-
les s’ha d’establir reglamentàriament tenint en compte
les especialitats respectives i les titulacions, les expe-
riències i els coneixements dels interessats.

Nou. Les vacants que es produeixin com a conse-
qüència de les integracions que preveu aquest article
han de ser amortitzades.

Deu. La creació de les escales a què es refereix
aquest article no suposa cap increment de la despesa
pública.

Article 48. Cossos estadístics.

Es modifica la denominació dels cossos especials
d’estadística de l’Administració General de l’Estat, que
passen a denominar-se de la manera següent:

El cos d’estadístics facultatius passa a denominar-se:
cos superior d’estadístics de l’Estat.

El cos d’estadístics tècnics diplomats passa a deno-
minar-se: cos de diplomats en estadística de l’Estat.

Article 49. Creació dels cossos tècnics del Ministeri
d’Hisenda.

U. Creació dels cossos tècnics.
1. Es crea el cos tècnic d’hisenda, pertanyent al

grup B dels previstos en l’article 25 de la Llei 30/1984,
de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció
pública, i adscrit a l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària. Les seves funcions són les relatives a la gestió,
la inspecció i la recaptació del sistema tributari estatal
i del sistema duaner, adequades als requisits i les proves
per a l’ingrés en aquest cos.

2. Es crea el cos tècnic d’auditoria i comptabilitat,
pertanyent al grup B dels previstos en l’article 25 de
la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la refor-
ma de la funció pública, i adscrit al Ministeri d’Hisenda.
Les seves funcions són les relatives a la gestió en matèria
de comptabilitat pública, funció interventora i de control
financer i auditoria en el sector públic, i també a fer
el pressupost, adequades als requisits i les proves per
a l’ingrés en aquest cos.

3. Es crea el cos tècnic de gestió cadastral, per-
tanyent al grup B dels previstos en l’article 25 de la
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma
de la funció pública, i adscrit al Ministeri d’Hisenda. Les
seves funcions són les relatives a la gestió cadastral,
excepte aquelles per a les quals calgui estar en possessió
de títol facultatiu, adequades als requisits i les proves
per a l’ingrés en aquest cos.

4. El cos de gestió de la hisenda pública i les seves
especialitats queden extingits quan entri en vigor aques-
ta Llei.

Dos. Integració de funcionaris.
1. Queden automàticament integrats en el cos tèc-

nic d’Hisenda els funcionaris del cos de gestió de la
hisenda pública que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei
estiguin en possessió d’alguna o algunes de les espe-
cialitats de gestió i liquidació, gestió duanera, inspecció
auxiliar i gestió recaptadora. Si s’escau, continuen ocu-
pant els seus llocs de treball actuals i es mantenen en
la mateixa situació administrativa en què estiguin en el
cos de gestió de la hisenda pública.

Els funcionaris del cos de gestió de la hisenda pública
que estiguin en possessió de l’especialitat de gestió i
liquidació s’integren al cos tècnic d’Hisenda en l’espe-
cialitat de gestió i liquidació.

Els que estiguin en possessió de l’especialitat de ges-
tió duanera s’integren al cos tècnic d’Hisenda en l’es-
pecialitat de gestió duanera.

Els que estiguin en possessió de l’especialitat d’ins-
pecció auxiliar s’integren al cos tècnic d’Hisenda en l’es-
pecialitat d’inspecció auxiliar.

Els que estiguin en possessió de l’especialitat de
recaptació s’integren al cos tècnic d’Hisenda en l’espe-
cialitat de recaptació.

Així mateix, s’integren al cos tècnic d’Hisenda, en l’es-
pecialitat corresponent, els funcionaris del cos de gestió
de la hisenda pública que a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei i durant els dos anys precedents tinguin la seva des-
tinació en les àrees de Gestió Tributària, Duanes, Ins-
pecció i Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració
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Tributària i no estiguin en possessió de les respectives
especialitats.

En el termini de cinc anys s’han de convocar els cursos
de formació corresponents, en la forma prevista i amb
els continguts similars als processos que regula el núme-
ro 7 d’aquest apartat, la superació dels quals permet
que els funcionaris del cos tècnic d’Hisenda s’integrin
en les especialitats que no tinguin.

Els funcionaris del cos de gestió de la hisenda pública
que estiguin en possessió de les quatre especialitats del
cos tècnic d’Hisenda s’entenen integrats al cos esmentat
sense cap adscripció a especialitat.

2. Queden automàticament integrats al cos tècnic
d’auditoria i comptabilitat els funcionaris del cos de ges-
tió de la hisenda pública que a l’entrada en vigor d’a-
questa Llei estiguin en possessió de l’especialitat de
comptabilitat. Si s’escau, continuen ocupant els seus
actuals llocs de treball i es mantenen en la mateixa situa-
ció administrativa en què estiguin en el cos de gestió
de la hisenda pública.

3. Queden automàticament integrats al cos tècnic
de gestió cadastral els funcionaris del cos de gestió de
la hisenda pública que a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei estiguin en possessió de l’especialitat de gestió
cadastral. Continuen, si s’escau, ocupant els seus actuals
llocs de treball i es mantenen en la mateixa situació
administrativa en què estiguin en el cos de gestió de
la hisenda pública.

4. Els funcionaris que a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei estiguin en situació d’actiu en el cos de gestió de
la hisenda pública, que estiguin en possessió de més
d’una de les especialitats que extingeix aquesta Llei, i
els correspongui integrar-se en dos o tres dels nous cos-
sos, s’hi han d’integrar d’acord amb els criteris següents
referits al lloc que ja exerceixin o tinguin reservat:

a) Els que ocupin un lloc de treball inclòs en un
centre directiu que figuri exclusivament en un dels
annexos, queden en servei actiu en el cos corresponent
a l’annex de què es tracti, i en l’excedència voluntària
prevista en l’article 29.3.a) de la Llei 30/1984, de 2
d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública,
en el cos o els cossos restants.

b) En qualsevol altre cas, queden en servei actiu,
en el cos pel qual optin, i en l’excedència voluntària
prevista en l’article 29.3.a) de la Llei 30/1984, de 2
d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública,
en un altre o altres. A falta d’opció expressa, queden
en servei actiu, o en la mateixa situació administrativa
en què estaven en el cos que correspongui a l’última
especialitat adquirida.

5. En els casos d’integració automàtica previstos en
els números 1, 2 i 3, el còmput de l’antiguitat en els
nous cossos tècnics s’ha de fer tenint en compte la data
d’adquisició de l’especialitat del cos de gestió de la hisen-
da pública per la qual el funcionari s’integri al nou cos
o, en el cas del cos tècnic d’hisenda, de l’especialitat
que s’hagi adquirit en primer lloc.

6. Sense perjudici dels casos d’integració automà-
tica previstos en els números 1, 2 i 3, els funcionaris
del cos de gestió de la hisenda pública es poden integrar
en un altre cos tècnic diferent del d’integració automà-
tica, sempre que ho so�icitin, si durant els dos anys
immediatament anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei han ocupat de manera continuada o han tingut reser-
vat durant aquest mateix temps algun dels llocs de treball
als centres directius recollits als annexos I, II o III. Els
funcionaris del cos de gestió de la hisenda pública que
optin per aquesta integració no poden participar en els
processos selectius als quals es refereix el número 7
d’aquest apartat. Així mateix, els funcionaris del cos de
gestió de la hisenda pública només es poden integrar
per aquest sistema en un dels cossos tècnics.

Aquesta integració s’efectua sense acumulació d’an-
tiguitat prèvia al cos tècnic corresponent, i el funcionari
queda en servei actiu en el cos pel qual hagi optat per
integrar-se d’acord amb aquest número i en la situació
d’excedència voluntària regulada en l’article 29.3.a) de
la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la refor-
ma de la funció pública, en un altre o altres cossos tèc-
nics, i continua, si s’escau, exercint el seu actual lloc
de treball.

L’opció d’integració, per aquesta via, al cos tècnic
d’hisenda s’ha de fer en una de les seves especialitats.
La integració en la resta d’especialitats es du a terme
mitjançant la superació dels cursos de formació a què
fa referència el número 1 d’aquest apartat.

7. Els funcionaris del cos de gestió de la hisenda
pública que estiguin en situació de servei actiu, així com
els que estiguin en una situació diferent a la de servei
actiu, a excepció de la d’excedència voluntària per interès
particular o suspensió ferma de funcions, poden par-
ticipar només en un dels processos selectius d’accés
als cossos tècnics als quals, d’acord amb el que preveu
aquest article, no els correspongui integrar-se.

Els processos esmentats consisteixen en la superació
d’un curs selectiu que s’imparteix de manera descen-
tralitzada territorialment.

Els processos selectius han de reunir les caracterís-
tiques següents:

a) Els processos han de tenir lloc en un termini no
superior a cinc anys des de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei.

b) La no superació del curs selectiu que s’estableixi
o la renúncia a participar-hi abans del seu acabament,
determina la pèrdua del dret establert en aquest número,
llevat de si aquesta renúncia té el seu origen en el pas
a la situació de serveis especials o en una causa de
força major.

c) L’admissió als processos es fa per concurs de
mèrits, en els quals es valora preferentment l’antiguitat
en el cos de gestió de la hisenda pública i l’ordre dins
de les promocions respectives.

La integració que regula aquest número no suposa
cap canvi de la situació administrativa ni, si s’escau, de
lloc de treball.

Tres. Provisió de llocs de treball.

1. En els processos de provisió de llocs de treball
adscrits al cos tècnic d’hisenda, convocats per l’Agència
Estatal d’Administració Tributària, es valora de manera
diferenciada l’experiència en l’exercici de llocs de treball
en les àrees funcionals respectives.

2. La política de provisió de llocs de treball dels
cossos tècnics creats en aquesta Llei garanteix que les
retribucions que obtenen els funcionaris s’adeqüin a les
comeses i responsabilitats que ells mateixos assumeixen
dins de l’àmbit de funcions que els atribueix el marc
normatiu vigent.

Quatre. Adscripció de llocs de treball.

1. Sense perjudici del que disposa l’apartat cinquè.2
de la disposició addicional 28 de la Llei 50/1998, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social, en les relacions de llocs de treball del Minis-
teri d’Hisenda i dels altres ministeris i organismes públics
de l’Administració General de l’Estat, es poden adscriure
llocs de treball als cossos tècnics, d’acord amb el que
preveuen els articles 15.2 i 26 de la Llei 30/1984, de 2
d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.

2. L’adscripció de llocs de treball als cossos tècnics
que regula aquesta Llei per qualsevol Administració
pública requereix l’autorització prèvia de l’òrgan com-
petent de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o
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del Ministeri d’Hisenda, segons el cos tècnic de què es
tracti.

Cinc. Mobilitat.

Sense perjudici de les competències que, d’acord amb
el que disposa l’article 103 de la Llei 31/1990, de 27
de desembre, corresponen al president i al director gene-
ral de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, refe-
rides a altres administracions públiques, la mobilitat deri-
vada dels concursos de provisió de llocs de treball de
funcionaris dels cossos creats en aquest article, que tin-
guin la seva destinació al Ministeri d’Hisenda i l’Agència
Estatal d’Administració Tributària, i que es produeixi
entre ambdós, requereix l’autorització prèvia d’aquests,
que només es pot denegar de manera motivada.

Sis. Promoció interna.

1. En el marc de les previsions que realitzi el Govern
mitjançant les successives ofertes d’ocupació pública,
el Ministeri d’Hisenda i l’Agència Estatal d’Administració
Tributària han de convocar places de promoció interna
en nombre suficient per possibilitar un accés equilibrat
amb el sistema lliure.

2. En aquest sentit, s’han de convocar places de
promoció interna:

a) Al cos superior d’inspectors d’hisenda de l’Estat,
per als funcionaris del cos tècnic d’hisenda.

b) Al cos superior d’interventors i auditors de l’Estat,
per als funcionaris del cos tècnic d’auditoria i comp-
tabilitat.

c) A l’escala tècnica de gestió d’organismes autò-
noms, especialitat de gestió cadastral, per als funcionaris
del cos tècnic de gestió cadastral.

d) Al cos superior d’inspectors d’assegurances de
l’Estat, per als funcionaris dels cossos tècnics.

3. En les pròximes cinc convocatòries d’oposicions,
a cada un dels cossos i escales de grup A als quals
es refereix el número 1 d’aquest apartat, els que s’in-
tegrin en qualsevol dels nous cossos tècnics, en virtut
d’aquesta Llei, gaudeixen dels mateixos drets i les
mateixes condicions per a la promoció interna.

Set. Règim de Seguretat Social.

Els funcionaris dels cossos tècnics creats per aquesta
Llei queden inclosos en l’àmbit d’aplicació del règim
especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils
de l’Estat, en els termes que preveuen els articles 2 i 3
del Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, que
el regula.

Vuit. Processos selectius per a l’ingrés al cos de ges-
tió de la hisenda pública actualment en curs.

1. Els processos selectius per a l’ingrés al cos de
gestió de la hisenda pública corresponents a l’oferta d’o-
cupació pública per a l’any 2000, que no hagin finalitzat
a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, es continuen desen-
volupant d’acord amb el que preveuen les bases de les
convocatòries, i s’entén que les places corresponents
a les especialitats adscrites a l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària es refereixen al cos tècnic d’hisenda,
i els funcionaris s’integren en les especialitats respectives
segons l’elecció feta a l’inici del curs selectiu, d’acord
amb el que preveu l’apartat dos.1 anterior. Les places
convocades per a l’especialitat de comptabilitat es refe-
reixen al cos tècnic d’auditoria i comptabilitat de l’Estat,
i les places convocades per a l’especialitat de gestió
cadastral es refereixen al cos tècnic de gestió cadastral.

Els funcionaris que, en aplicació del que disposa
aquest número ingressin en els cossos tècnics poden
participar en els processos als quals es refereixen els

números 1 i 7 de l’apartat dos, en els termes que esta-
bleixen els números esmentats.

2. Els processos selectius per a l’ingrés al cos de
gestió de la hisenda pública corresponents a l’oferta d’o-
cupació pública per a l’any 2001, que no hagin finalitzat
a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, es continuen desen-
volupant d’acord amb el que preveuen les bases de les
convocatòries, i s’entén que les places corresponents
a les especialitats adscrites a l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària es refereixen al cos tècnic d’hisenda,
i els funcionaris s’integren al cos tècnic sense adscripció
a cap especialitat, les places convocades per a l’espe-
cialitat de comptabilitat es refereixen al cos tècnic d’au-
ditoria i comptabilitat de l’Estat, i les places convocades
per a l’especialitat de gestió cadastral es refereixen al
cos tècnic de gestió cadastral.

Els funcionaris que en aplicació del que disposa
aquest número ingressin als cossos tècnics poden par-
ticipar en els processos a què es refereix el número 7
de l’apartat dos.

Nou. Facultats de desplegament.
S’autoritza el ministre d’Hisenda perquè adopti les

mesures necessàries per al desplegament i l’execució
del que disposa aquest article.

ANNEX I
Cos tècnic d’hisenda

Llocs de treball pertanyents a:
Agencia Estatal d’Administració Tributària.
Gabinet del Ministre d’Hisenda.
Secretaria General de Política Fiscal, Territorial i

Comunitària.
Direcció General de Tributs.
Inspecció General del Ministeri d’Hisenda.
Gabinet del Secretari d’Estat d’Hisenda.
Tribunals Economicoadministratius.
Institut d’Estudis Fiscals.
Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.
Gabinet del Ministre d’Economia.

ANNEX II
Cos tècnic d’auditoria i comptabilitat

Llocs de treball pertanyents a:
Intervenció General de l’Administració de l’Estat (ser-

veis centrals i intervencions delegades; intervencions
regionals i intervencions territorials de les delegacions
d’Economia i Hisenda).

Gabinet del Ministre d’Hisenda.
Direcció General de Pressupostos.
Direcció General de Costos de Personal i Pensions

Públiques.
Direcció General de Fons Comunitaris i Finançament

Territorial.
Inspecció General del Ministeri d’Hisenda.
Gabinet del Secretari d’Estat de Pressupostos i

Despeses.
Tribunals Economicoadministratius.
Institut d’Estudis Fiscals.
Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.
Gabinet del Ministre d’Economia.

ANNEX III
Cos tècnic de gestió cadastral

Llocs de treball pertanyents a:
Gabinet del Ministre d’Hisenda.
Direcció General del Cadastre (serveis centrals; gerèn-

cies regionals i territorials del cadastre de les delegacions
d’Economia i Hisenda).
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Inspecció General del Ministeri d’Hisenda.
Gabinet del Secretari d’Estat d’Hisenda.
Tribunals Economicoadministratius.
Institut d’Estudis Fiscals.
Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.
Gabinet del Ministre d’Economia.

SECCIÓ 2a SITUACIONS ADMINISTRATIVES

Article 50. Modificació de la Llei 30/1984, de 2 d’a-
gost, de mesures per a la reforma de la funció pública.

Es fa una nova redacció de la lletra n) de l’apartat 2
de l’article 29 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesu-
res per a la reforma de la funció pública, i queda amb
el contingut següent:

«n) Quan siguin nomenats subdelegats del Govern
a les províncies o directors insulars de l’Administració
General de l’Estat i no optin per romandre en la situació
de servei actiu en la seva administració d’origen.»

Article 51. Pròrroga de la disposició transitòria novena
de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’orde-
nació general del sistema educatiu.

Es prorroga per un període de quatre anys, a partir
del dia 4 d’octubre de 2002, la vigència temporal de la
disposició transitòria novena de la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.

SECCIÓ 3a FUNCIONARIS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

Article 52. Modificació de la Llei 42/1994, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social. Previsió de llocs de treball reservats
a funcionaris de l’Administració Local amb habilitació
de caràcter nacional.

Es modifica l’apartat u de l’article 64 de la Llei
42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social, que queda redactat de la
manera següent:

«U. Quan no sigui possible la provisió dels llocs
de treball vacants a les corporacions locals, reser-
vats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacio-
nal pels procediments de nomenament provisional,
acumulació o comissió de serveis, les corporacions
locals poden proposar, amb respecte als principis
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, el nomena-
ment com a funcionari interí de la persona que
estigui en possessió de la titulació exigida per a
l’accés a la subescala i categoria a la qual pertany
el lloc.

La resolució de nomenament l’emet l’òrgan com-
petent de la comunitat autònoma respectiva, i ha
de quedar acreditada en l’expedient la impossibilitat
de provisió pels procediments de nomenament pro-
visional, acumulació o comissió de serveis.»

Article 53. Modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.

Es modifiquen els preceptes següents de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local:

U. Es modifica el paràgraf vuitè de l’apartat 1 de
l’article 99 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, que queda redactat de la
manera següent:

«El Ministeri d’Administracions Públiques ha d’e-
fectuar, supletòriament, en funció dels mèrits gene-
rals i els de valoració autonòmica i d’acord amb
les comunitats autònomes respecte del requisit de
la llengua, la convocatòria anual dels llocs de treball
vacants reservats a funcionaris d’Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional que s’ha-
gin de proveir mitjançant concurs i que estiguin
en alguna de les situacions següents:

a) Els llocs que, tot i estar vacants, no els han
convocat les corporacions locals en el concurs
ordinari.

b) Els llocs que, havent estat convocats en el
concurs ordinari, hagin quedat deserts.

c) Els llocs que, havent estat inclosos en el con-
curs ordinari, no els ha adjudicat la corporació local
per altres causes.

d) Els llocs les corporacions locals dels quals
so�icitin incloure’ls expressament, malgrat haver
resultat vacants posteriorment a la convocatòria
del concurs ordinari. La so�icitud de la inclusió de
nous llocs en el concurs unitari l’efectua el president
de la corporació, que l’ha de trametre a la Direcció
General per a l’Administració Local del Ministeri
d’Administracions Públiques.»

Els altres paràgrafs de l’apartat conserven el seu con-
tingut actual.

Dos. Es modifica el paràgraf quart de l’apartat 2
de l’article 99 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, que queda amb la redacció
següent:

«Les bases de la convocatòria per cobrir aquests
llocs les aprova el president de la corporació i han
de contenir la denominació i els requisits indispen-
sables per exercir-los.»

Els altres paràgrafs de l’apartat conserven el seu con-
tingut actual.

SECCIÓ 4a RÈGIM DELS FUNCIONARIS INTERINS

Article 54. Modificació de l’apartat 2 de l’article 5 de
la Llei de funcionaris civils de l’Estat.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 5 del text articulat
de la Llei de funcionaris civils de l’Estat de 1964 amb
la redacció següent:

«2. Són funcionaris interins els que, per raons
de necessitat i urgència justificades, en virtut de
nomenament legal i sempre que hi hagi llocs dotats
pressupostàriament, exerceixen funcions retribuï-
des per les administracions públiques mentre no
sigui possible que les acompleixin els funcionaris
de carrera i hi hagi raons de necessitat o urgència.

Els funcionaris interins cessen:
a) Quan la plaça ocupada interinament es pro-

veeixi per un funcionari de carrera per algun dels
sistemes de provisió previstos reglamentàriament.

b) Quan s’extingeixi el dret a la reserva del lloc
de treball del funcionari de carrera substituït.

c) Quan per causes sobrevingudes la plaça
sigui amortitzada.

d) Quan l’Administració consideri que ja no hi
ha les raons de necessitat o urgència que van moti-
var la cobertura interina.

Les places ocupades per funcionaris interins
nomenats per raons de necessitat i urgència s’han
d’incloure en l’oferta d’ocupació pública immedia-
tament posterior a la permanència d’un any de l’in-
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terí en el seu lloc, sense perjudici del que preveu
l’apartat c) del paràgraf anterior, per tal de ser objec-
te de provisió d’acord amb els procediments que
estableix la Llei, a excepció de les places ocupades
per interins per substituir funcionaris amb dret a
reserva de llocs de treball.»

SECCIÓ 5a RÈGIM DE CLASSES PASSIVES

Article 55. 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 el número 2 de l’article 38 del text
refós de la Llei de classes passives de l’Estat, que queda
redactat en els termes següents:

«2. La pensió de viduïtat s’extingeix quan el
titular contreu un nou matrimoni, sense perjudici
de les excepcions que s’estableixin reglamentà-
riament.»

Dos. S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 1 de
l’article 59 del text refós esmentat, amb la redacció
següent:

«No obstant el que disposa el paràgraf anterior,
la pensió de viduïtat no s’extingeix en els casos
i en les condicions que s’estableixin reglamen-
tàriament.»

Tres. El que estableix el número 1 de l’article 59
del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat,
aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’a-
bril, s’aplica a les pensions de viduïtat reconegudes a
l’empara de la legislació especial derivada de la Guerra
Civil.

Quatre. Es modifica el número 2 de l’article 41 del
text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, que
queda redactat de la manera següent:

«2. En el cas en què l’orfe no faci una feina
lucrativa per compte d’altri o propi o quan, tot i
fer-la, els ingressos que obtingui en còmput anual
siguin inferiors al 75 per 100 del salari mínim inter-
professional que es fixi en cada moment, també
en còmput anual, pot ser beneficiari de la pensió
d’orfandat sempre que, en la data de mort del cau-
sant, tingui menys de vint-i-dos anys o de vint-i-
quatre si, en aquell moment o abans de complir
els vint-i-un anys, o els vint-i-dos, si s’escau, no
sobreviu cap dels pares. En aquest cas, la pensió
s’extingeix quan el titular compleixi els vint-i-quatre
anys d’edat.

Això no obstant, si l’orfe més gran de vint-i-un
anys s’impossibilita per a qualsevol feina abans de
complir els vint-i-dos o els vint-i-quatre anys d’edat,
segons correspongui, té dret a la pensió d’orfandat
amb caràcter vitalici.»

Cinc. Es modifica la disposició d’addicional novena
del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat,
que queda redactada en els termes següents:

«1. El funcionari comprès en l’àmbit personal
de cobertura del règim de classes passives que
passi a prestar serveis a l’Administració de les
Comunitats Europees i que opti per exercir el dret
que li concedeix l’article 11, número 2, de l’an-
nex VIII de l’Estatut dels funcionaris de les Comu-
nitats Europees, aprovat pel Reglament (CEE, EURA-
TOM, CECA) del Consell, de 29 de febrer de 1968,
està exclòs de l’acció protectora del règim de pre-
visió esmentat una vegada s’hagi realitzat la trans-

ferència a les comunitats a les quals es refereix
l’Estatut esmentat. En cap cas no se li ha d’abonar
a efectes de classes passives el temps durant el
qual presti serveis a les comunitats.

En el cas que cessi en la prestació de serveis
a les institucions comunitàries i reingressi al servei
de l’Administració espanyola torna a quedar inclòs
en l’acció protectora del règim de classes passives
i, a aquests efectes, es computen, exclusivament,
els serveis prestats des de la data del reingrés.

Això no obstant, si exerceix el dret que li con-
fereix l’article 11, número 1, de l’annex VIII de l’Es-
tatut dels funcionaris de les Comunitats Europees,
una vegada produït l’ingrés corresponent al Tresor
Públic, també es computen com a períodes de ser-
vei actiu en el règim esmentat el temps que el
funcionari hagi romàs al servei de les Comunitats,
així com els períodes de serveis i, si s’escau, de
cotització que es van tenir en compte, en el seu
moment, per al càlcul dels drets transferits al règim
de pensions comunitari.

2. El Govern ha de desplegar mitjançant un
decret el procediment per a les transferències recí-
proques de drets amb el règim de previsió social
del personal de les Comunitats Europees, així com
les condicions, el contingut i les modalitats d’aques-
tes transferències.»

CAPÍTOL II

Personal laboral

Article 56. Provisió de vacants i promoció professional
del personal laboral de l’Administració General de
l’Estat.

En el marc de la planificació global dels recursos
humans, correspon al Ministeri d’Administracions Públi-
ques autoritzar les bases dels processos de provisió de
vacants i de promoció interna del personal laboral de
l’Administració general de l’Estat i dels seus organismes
autònoms, de l’Administració de Justícia i de l’Adminis-
tració de la Seguretat Social, així com convocar i resoldre
els concursos de trasllats de personal laboral i els pro-
cessos de promoció interna quan incloguin vacants per-
tanyents a diferents departaments o organismes.

CAPÍTOL III

Altre personal

Article 57. Modificació de la Llei 42/1999, de 25 de
novembre, de règim del personal del cos de la Guàrdia
Civil.

Es modifiquen els preceptes següents de la Llei
42/1999, de 25 de novembre, del règim del personal
de la Guàrdia Civil.

U. Es modifica l’apartat 2 de l’article 25, que queda
redactat de la manera següent:

«2. Es pot accedir directament a l’ensenyament
de formació de la Guàrdia Civil, per promoció inter-
na o per canvi d’escala, d’acord amb el que regula
aquest capítol.»

Dos. Es modifica l’apartat 3 de l’article 38, que que-
da amb la redacció següent:

«3. Els alumnes que prèviament tenien una
ocupació militar al cos de la Guàrdia Civil conserven
els drets administratius inherents a aquest, si bé
estan sotmesos al mateix règim que la resta dels
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alumnes. En ingressar als centres docents per a
la seva formació, romanen en la situació adminis-
trativa de procedència, quan l’accés sigui per pro-
moció interna o per canvi d’escala; quan ho facin
per accés directe passen a la situació d’excedència
voluntària en la seva escala d’origen.»

Tres. Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 1
de l’article 63, que queda redactat de la manera següent:

«En les avaluacions per a l’ascens per selecció
la relació entre el nombre d’avaluats en cada cicle
i el de vacants previstes normalment és d’entre
un i tres. En les avaluacions per a l’ascens per anti-
guitat el nombre d’avaluats és el que permeti cobrir
les vacants previstes.»

La resta de l’apartat conserva la seva redacció actual.
Quatre. Es fa una nova redacció de la lletra e) de

l’apartat 1 de l’article 83, que queda redactat de la mane-
ra següent:

«e) El so�icitin per tenir cura dels fills per natu-
ralesa o adopció o per acolliment permanent o prea-
doptiu. En aquest cas tenen dret a un període d’ex-
cedència voluntària no superior a tres anys per tenir
cura de cada fill, a comptar de la data de naixement
d’aquest o, si s’escau, de la resolució judicial o admi-
nistrativa. Els successius fills donen dret a un nou
període d’excedència que, si s’escau, posa fi al que
estiguin gaudint.

També tenen dret a un període d’excedència d’u-
na durada no superior a un any els que el so�icitin
per tenir cura directa d’un familiar, fins al segon
grau de consanguinitat o afinitat que, per raons
d’edat, accident o malaltia, no es pugui valer per
si mateix, i que no exerceixi cap activitat retribuïda.

Aquests drets no poden ser exercits simultània-
ment per dos guàrdies civils o més, pel mateix sub-
jecte causant.»

Cinc. Es fa una nova redacció del paràgraf segon
de l’apartat 6 de l’article 83, que queda de la manera
següent:

«El guàrdia civil que so�iciti el pas a la situació
d’excedència voluntària per algun dels casos que
recull la lletra e) de l’apartat 1 d’aquest article, pot
fer-ho pel temps que consideri oportú amb el límit
màxim que determina l’apartat esmentat.»

La resta de l’apartat queda amb la mateixa redacció.

Article 58. Modificació de la Llei 26/1994, de 29 de
setembre, per la qual es regula la situació de segona
activitat al Cos Nacional de Policia.

Es modifiquen els articles següents del text de la Llei
26/1994, de 29 de setembre, per la qual es regula la
situació de segona activitat al Cos Nacional de Policia.

U. Es modifica l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei
26/1994, que queda redactat en els termes següents:

«2. En funció de la disponibilitat de personal
i les necessitats orgàniques i funcionals de l’orga-
nització policial, els funcionaris que passin a la situa-
ció de segona activitat poden ocupar, fins a assolir
l’edat de jubilació, els llocs de treball que s’asse-
nyalin en la corresponent relació o catàleg de llocs
de treball de la Direcció General de la Policia, en
què també s’estableixen les retribucions comple-
mentàries pertinents per incentivar l’ocupació de
destinacions a partir del compliment de les edats
que estableix l’article 4.1 d’aquesta Llei.

L’adscripció als llocs que esmenta el paràgraf
anterior s’ha de portar a efecte en la forma i les
condicions que s’estableixin reglamentàriament.

En el cas dels llocs de treball d’unitats alienes
a la Direcció General de la Policia que, d’acord amb
les relacions o els catàlegs de llocs de treball corres-
ponents, puguin ser ocupats per funcionaris del Cos
Nacional de Policia fins a assolir l’edat de jubilació
establerta per a aquest cos, el pas a segona activitat
no determina el cessament immediat en aquests,
que s’ha de produir, en qualsevol cas, d’acord amb
el que preveu el règim general de la funció pública.

Així mateix, els funcionaris del Cos Nacional de
Policia en situació de segona activitat poden acce-
dir als llocs esmentats, amb l’autorització expressa
de la Direcció General de la Policia i d’acord amb
les formes de provisió establertes per a aquests
llocs.»

Dos. Es modifica el punt 1 de l’article 4 de la Llei
26/1994, que queda redactat en els termes següents:

«1. El pas a la situació de segona activitat,
segons el que assenyala l’apartat a) de l’article ante-
rior, s’ha de declarar d’ofici quan es compleixen
les edats següents:

a) Escala superior: seixanta-dos anys.
b) Escala executiva: cinquanta-vuit anys.
c) Escala subinspecció: cinquanta-vuit anys.
d) Escala bàsica: cinquanta-vuit anys.

Qui en el moment de complir l’edat que determini
el seu pas a la situació de segona activitat estigui
en una situació administrativa diferent a la de servei
actiu, continua en la mateixa situació fins que cessin
les causes que la van motivar.»

Tres. S’introdueix una disposició transitòria, la sise-
na, a la Llei 26/1994, de 29 de setembre, amb la redac-
ció següent:

«Disposició transitòria sisena. Sistema per als
actuals membres del Cos Nacional de la Policia.

No obstant el que disposa l’article 4.1 d’aquesta
Llei, els funcionaris del Cos Nacional de Policia que
el dia 31 de desembre de 2001 estiguin en servei
actiu poden optar, de forma expressa i individua-
litzada, per passar a segona activitat en qualsevol
moment, a partir del compliment de l’edat que per
a cada escala establia la normativa vigent el 31
de desembre de 2001. Els funcionaris que estiguin
en excedència en les seves diferents modalitats,
serveis especials, servei en comunitats autònomes
o suspensió provisional o ferma de funcions, poden
exercir l’opció assenyalada quan cessin les causes
que van motivar aquesta situació.

Als efectes que assenyala el paràgraf anterior,
la Direcció General de la Policia ha de remetre a
cada funcionari una comunicació expressa sobre
la data en què, segons la seva categoria, li corres-
pongui passar a la situació de segona activitat de
conformitat amb la taula d’edats anterior a la que
estableix aquesta Llei.

Excepcionalment i sense perjudici que s’arbitri
una adequada política de quotes per resoldre la
problemàtica de promoció interna existent en la
categoria d’inspectors en cap, l’ampliació de l’edat
que preveu aquesta Llei no comença a regir per
a aquests fins a l’u de gener de l’any dos mil sis.»
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Quatre. S’introdueix una nova disposició transitòria,
la setena, a la Llei 26/1994, de 29 de setembre, amb
la redacció següent:

«Disposició transitòria setena. Calendari per a la
segona activitat amb destinació.
L’ampliació de la possibilitat d’ocupar destinació

fins a l’edat de jubilació, que conté l’article 2.2 d’a-
questa Llei, s’ha de fer de manera progressiva
durant els pròxims anys, d’acord amb el calendari
següent:

Durant l’any 2002, fins als 61 anys.
Durant l’any 2003, fins als 62 anys.
Durant l’any 2004, fins als 63 anys.
Durant l’any 2005, fins als 64 anys.
Durant l’any 2006, i següents fins als 65 anys.»

TÍTOL IV
Normes de gestió i organització administrativa

CAPÍTOL I
De la gestió

SECCIÓ 1a DE LA GESTIÓ FINANCERA

Article 59. Modificació del text refós de la Llei general
pressupostària, aprovat pel Reial decret legislatiu
1091/1988, de 23 de setembre.

Es modifiquen els articles següents del text refós de
la Llei general pressupostària, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre.

U. S’afegeix un nou apartat, el 6, a l’article 6 del
text refós de la Llei general pressupostària, amb la redac-
ció següent:

«6. Els organismes públics a què fa referència
la disposició addicional única.3 de la Llei 62/1997,
de 26 de desembre, que modifica la Llei 27/1992,
d’11 de novembre, es regeixen per la seva legislació
específica, per les disposicions d’aquesta Llei que
els siguin aplicables i, supletòriament, per la Llei
6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funciona-
ment de l’Administració General de l’Estat.»

Dos. Es modifica l’article 50 del text refós de la Llei
general pressupostària, que queda amb la redacció
següent:

«Article 50. Integren els pressupostos generals de
l’Estat:
a) El pressupost de l’Estat i els pressupostos

dels organismes autònoms.
b) El pressupost de la Seguretat Social.
c) Els pressupostos de les societats mercantils

estatals i de les entitats públiques empresarials.
d) Els pressupostos de les fundacions estatals.
d bis) Els pressupostos dels organismes públics

als quals es refereix la disposició addicional única.3
de la Llei 62/1997, de 26 de desembre, que modi-
fica la Llei 27/1992, d’11 de novembre.

e) Els pressupostos dels organismes públics
restants a què es refereixen les disposicions addi-
cionals novena i desena de la Llei 6/1997, de 14
d’abril, d’organització i funcionament de l’Adminis-
tració General de l’Estat.»

Tres. Addició d’un nou apartat 3 al 18 del text refós
de la Llei general pressupostària, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre.

«3. En els ajuts finançats pel Fons Europeu d’O-
rientació i de Garantia Agrària, la Intervenció Gene-
ral de l’Administració de l’Estat, mitjançant l’Oficina

Nacional d’Auditoria, porta a terme les comeses
assignades al servei específic que preveu l’article
11 del Reglament (CEE) 4045/89, del Consell de
les Comunitats Europees, de 21 de desembre de
1989, relatiu als controls, pels estats membres, de
les operacions compreses en el sistema de finan-
çament pel Fons Europeu d’Orientació i Garantia
Agrària (FEOGA), secció Garantia.

Els controls que preveu el Reglament (CEE)
4045/89 els porten a terme, d’acord amb les seves
competències respectives, els òrgans d’àmbit
nacional i autonòmic següents:

a) La Direcció General de Duanes i Impostos
Especials.

b) Les intervencions generals de les comunitats
autònomes.

La Intervenció General de l’Administració de l’Es-
tat, com a servei específic per a l’aplicació del Regla-
ment esmentat:

a) Elabora els plans anuals de control en coor-
dinació amb els òrgans de control d’àmbit nacional
i autonòmic.

b) És l’òrgan encarregat de la relació amb els
serveis corresponents de la Comissió de la Unió
Europea en l’àmbit del Reglament (CEE) 4045/89,
centralitza la informació relativa al seu compliment
i elabora l’informe anual sobre la seva aplicació,
segons el que preveuen els articles 9.1 i 10.1.

c) Efectua els controls que preveu el Pla anual
quan raons d’ordre territorial o d’una altra índole
ho aconsellin.

d) Vetlla per l’aplicació a Espanya, en tots els
seus termes, del Reglament (CEE) 4045/89.»

Quatre. Es modifiquen els apartats 3, 5 i 7 de l’article
61 del text refós de la Llei general pressupostària, que
queden redactats de la manera següent:

Apartat 3 de l’article 61:
«3. El nombre d’exercicis als quals es poden

aplicar les despeses referides als apartats a), b),
c) i f) del número 2 no pot ser superior a quatre.
Així mateix, la despesa que en aquests casos s’im-
puti a cada un dels exercicis posteriors no pot exce-
dir la quantitat que resulti d’aplicar al crèdit inicial
a què s’imputi l’operació, definit a nivell de vin-
culació, els següents percentatges: en l’exercici
immediat següent, el 70 per 100; en el segon exer-
cici, el 60 per 100, i en els exercicis tercer i quart,
el 50 per 100.

Les retencions de crèdit, a què es refereix la
disposició addicional catorzena del text refós de
la Llei de contractes de les administracions públi-
ques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000,
de 16 de juny, computen a efectes dels límits esta-
blerts pels anteriors percentatges.»

Apartat 5 de l’article 61:
«5. El Govern, a proposta del ministre d’Hisen-

da, pot modificar els percentatges assenyalats a
l’apartat 3 d’aquest article i els imports que es fixin
de conformitat amb el que disposa l’apartat 4, així
com modificar el nombre d’anualitats en casos
especialment justificats, a petició del corresponent
departament ministerial i amb els informes previs
que es considerin oportuns i, en tot cas, el de la
Direcció General de Pressupostos.

Aquest procediment també és aplicable en el
cas dels contractes d’obres que s’efectuïn sota la
modalitat d’abonament total d’aquests, segons el
que preveu l’article 99.2 del text refós de la Llei
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de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16
de juny, tant si es pacta l’abonament total del seu
preu d’una sola vegada o es fracciona en diferents
anualitats, que no poden ser superiors a deu des
de la data fixada per a la conclusió de les obres.»

Apartat 7 de l’article 61.

L’apartat 7 de l’article 61 del text refós de la Llei
general pressupostària queda sense contingut, i l’actual
apartat 8 de l’article esmentat passa a ser el 7.

Cinc. Els apartats 1 i 7 de l’article 95 del text refós
de la Llei general pressupostària queden redactats de
la manera següent:

Apartat 1 de l’article 95.

«1. No estan sotmeses a intervenció prèvia les
despeses de material no inventariable, contractes
menors, així com les de caràcter periòdic i altres
de tracte successiu, una vegada intervinguda la des-
pesa corresponent al període inicial de l’acte o del
contracte del qual derivin o les seves modificacions,
així com altres despeses inferiors a 5.000 euros
que, d’acord amb la normativa vigent, es facin efec-
tives a través del sistema d’avançaments de caixa
fixa.

Tampoc no estan sotmeses a fiscalització prèvia
les despeses inferiors a 5.000 euros que es facin
amb càrrec a fons lliurats per justificar, quan els
serveis o les prestacions a què es refereixin hagin
tingut o hagin de tenir lloc en territori estranger.»

Apartat 7 de l’article 95.

«7. En els casos en què, d’acord amb el que
estableixen les disposicions aplicables, la funció
interventora sigui preceptiva i s’hagi omès, no es
pot reconèixer l’obligació, ni tramitar el pagament,
ni intervenir favorablement aquestes actuacions
fins que es conegui i resolgui l’omissió esmentada
en els termes previstos en el present apartat.

Si l’interventor general de l’Administració de l’Es-
tat o els interventors delegats en conèixer d’un
expedient observen alguna de les omissions indi-
cades en el paràgraf anterior, ho han de manifestar
a l’autoritat que l’hagi iniciat i alhora han d’emetre
la seva opinió respecte de la proposta.

Correspon al titular del departament al qual per-
tanyi l’òrgan responsable de la tramitació de l’ex-
pedient o al qual estigui adscrit l’organisme autò-
nom, sense que l’esmentada competència pugui
ser objecte de delegació, acordar, si s’escau, la sub-
missió de l’afer al Consell de Ministres perquè adop-
ti la resolució procedent.

L’acord favorable del Consell de Ministres no exi-
meix de l’exigència de les responsabilitats que, si
s’escau, pertoquin.

S’ha de regular reglamentàriament el procedi-
ment que preveu aquest apartat.»

Sis. Es modifica l’apartat 1 de l’article 129 del text
refós de la Llei general pressupostària, que queda redac-
tat de la manera següent:

«1. La Intervenció General de l’Administració
de l’Estat fa anualment l’auditoria dels comptes que
han de retre els organismes autònoms, les entitats
públiques empresarials, els organismes públics i les

entitats a què es refereixen les disposicions addi-
cionals 9 i 10 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril,
i les mútues d’accidents de treball i malalties pro-
fessionals de la Seguretat Social. Així mateix fa
l’auditoria de comptes de les fundacions estatals
i les societats mercantils estatals que, tot i no estar
sotmeses a l’obligació d’auditar-se en virtut de la
seva legislació específica, s’hagin inclòs en el pla
anual.»

Set. Es modifica el paràgraf segon de l’apartat 1
de l’article 130 del text refós de la Llei general pres-
supostària, que té la redacció següent:

«Les societats mercantils estatals, les entitats
públiques empresarials i la resta d’ens públics del
sector públic estatal sotmesos a la normativa mer-
cantil en matèria comptable, així com les funda-
cions estatals, a més de retre els comptes que els
exigeix la seva legislació específica, han de pre-
sentar una memòria relativa al compliment de les
obligacions de caràcter economicofinancer que
assumeixen aquestes entitats com a conseqüència
de la seva pertinença al sector públic. Aquesta
memòria s’ha d’adaptar al contingut que a aquest
efecte disposi el ministre d’Hisenda, i ha d’incloure
informació sobre les subvencions rebudes i els
resultats que se n’han obringut, així com sobre l’exe-
cució dels contractes programa i el seu grau de
compliment.»

Vuit. S’incorpora una nova lletra, la c), a la regla
sisena de l’apartat 2 de l’article 153 de la Llei general
pressupostària, que queda redactat de la manera
següent:

«c) Els pagaments corresponents al finança-
ment del Programa operatiu de pesca per a les
regions d’objectiu núm. 1, Regions en règim tran-
sitori i del DOCUP (Document Únic de Programació)
per a les regions de fora d’objectiu núm. 1 es poden
lliurar en la seva totalitat una vegada hagin estat
acordats en una conferència sectorial els criteris
objectius de distribució i la distribució resultant,
així com la ratificació mitjançant un acord del Con-
sell de Ministres.»

Article 60. Habilitació a l’Administració General de l’Es-
tat per a l’adopció de mesures derivades de la res-
ponsabilitat financera de les comunitats autònomes
quan exerceixen competències de gestió de la legis-
lació laboral, que es financen amb càrrec als pres-
supostos generals de l’Estat i es cofinancen pel Fons
Social Europeu.

Quan les comunitats autònomes siguin titulars de
competències d’execució de la legislació laboral que
impliquin la gestió d’ajuts del Fons Social Europeu que
estiguin consignats en els estats de despeses dels pres-
supostos de l’Administració General de l’Estat com a
subvencions públiques, han d’assumir la responsabilitat
financera derivada del compliment dels requisits que pre-
veu la legislació comunitària aplicable als fons estruc-
turals de la Unió Europea.

En distribuir anualment les subvencions que han de
gestionar les comunitats autònomes, segons el proce-
diment que estableix l’article 153 del text refós de la
Llei general pressupostària, s’han d’identificar els pro-
grames cofinançats pel Fons Social Europeu.
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Els departaments o els organismes competents de
l’Administració General de l’Estat titulars dels crèdits als
quals es refereix l’apartat primer d’aquest article, han
d’acordar la suspensió dels lliuraments d’aquests a les
comunitats autònomes, titulars de les competències
d’execució, quan aquestes no acreditin, en els termes
i terminis previstos en la legislació comunitària, el com-
pliment de les condicions exigides per a la justificació
dels ajuts mitjançant l’aportació de la informació i la
documentació relatives a la gestió realitzada.

En finalitzar l’exercici pressupostari, els romanents
dels fons anualment territorialitzats, corresponents a
accions no executades en l’esmentat exercici de pro-
grames cofinançats amb ajuts del Fons Social Europeu
la gestió dels quals estigui transferida a les comunitats
autònomes, no es poden incorporar al pressupost de
l’exercici següent per a la seva afectació a l’Administració
autonòmica, i s’han de computar com a tresoreria en
origen de la manera que preveu l’article 153 del text
refós de la Llei general pressupostària.

SECCIÓ 2a GESTIÓ EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ

Article 61. 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 preceptes següents del text refós
de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny:

U. S’afegeix un nou paràgraf, el tercer, a l’apartat 1
de l’article 15 del text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, amb la redacció
següent:

«A més de la classificació que sigui procedent
per a l’execució del contracte, els òrgans de con-
tractació poden exigir als candidats o licitadors,
fent-ho constar als plecs de clàusules administra-
tives particulars, que completin en la fase de selec-
ció i a efectes d’aquest l’acreditació de la seva sol-
vència mitjançant el compromís d’adscriure a l’exe-
cució els mitjans personals o materials que calguin,
que han de concretar en la seva candidatura o
oferta.»

Dos. S’afegeix un nou apartat, el 5, a l’article 151
del text refós de la Llei de contractes de les adminis-
tracions públiques, que queda redactat de la manera
següent:

«5. Quan les obres hagin de ser continuades
per un altre empresari o per l’Administració
mateixa, amb caràcter d’urgència, per motius de
seguretat o per evitar l’enrunament del que s’hagi
construït, l’òrgan de contractació, una vegada que
hagi notificat al contractista la liquidació de les exe-
cutades, pot acordar continuar-les, sense perjudici
que el contractista pugui impugnar la valoració
efectuada davant l’òrgan mateix. L’òrgan de con-
tractació ha de resoldre el que escaigui en el termini
de quinze dies.»

Tres. S’afegeix un nou apartat, el 4, a l’article 187,
amb el text següent:

«4. El contingut d’aquest article és aplicable
als contractes als quals es refereix l’apartat 5 de
l’article 198, i s’entén que els béns que ha de lliurar,
si s’escau, l’Administració han de ser béns i equips
informàtics i de telecomunicacions.»

Quatre. Es modifica l’apartat 3 de l’article 196 del text
refós de la Llei de contractes de les administracions públi-
ques, afegint una nova lletra a l’apartat, la f), amb la
redacció següent:

«f) De gestió dels sistemes d’informació que
comprengui el manteniment, la conservació, la
reparació i l’actualització dels equips físics i lògics
de tractament de la informació, així com l’actua-
lització dels programes informàtics i el desenvo-
lupament de nous programes.»

Cinc. S’afegeix un nou apartat, el 5, a l’article 198,
amb el text següent:

«5. Els contractes de serveis per a la gestió
dels sistemes d’informació, així com aquells als
quals es refereix l’article 2.2 del Reial decret
541/2001, de 18 de maig, pel qual s’estableixen
determinades especialitats per a la contractació de
serveis de telecomunicació, tenen un termini de
vigència màxim de quatre anys, amb les condicions
i els límits que estableixen les normes pressupos-
tàries de les administracions públiques, si bé es
pot preveure en el mateix contracte la seva modi-
ficació i la seva pròrroga per mutu acord de les
parts abans de l’acabament d’aquell, sense que la
durada total del contracte, incloses les pròrrogues,
pugui passar de sis anys, ni aquestes puguin ser
concertades aïlladament o conjuntament per un ter-
mini superior al fixat originàriament.»

Sis. S’afegeix un nou punt, el 6, a la disposició addi-
cional novena del text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny, amb la redacció
següent:

«6. Aquesta Llei no és aplicable a la prestació
de serveis gratuïts que facin a les entitats locals
les associacions d’aquestes a les quals es refereix
la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.»

Article 62. Modificació de la Llei 26/1999, de 9 de
juliol, de mesures de suport a la mobilitat geogràfica
dels membres de les Forces Armades. Resolució de
contractes dels habitatges militars.

Es modifica l’article 10 de la Llei 26/1999, de 9
de juliol, de mesures de suport a la mobilitat geogràfica
dels membres de les Forces Armades, que queda redac-
tat de la manera següent:

«Article 10. Resolució de contractes dels habitat-
ges militars.

1. Són causes de resolució del contracte relatiu
a qualsevol habitatge militar les següents:

a) La falta de pagament del cànon arrendatici
d’ús o de les quantitats l’abonament de les quals
hagi assumit l’usuari o li siguin repercutibles, corres-
ponents a tres mensualitats;

b) El sotsarrendament o la cessió de l’ús de
l’habitatge;

c) La realització de danys causats dolosament
a la finca o d’obres no autoritzades per l’Institut
per a l’Habitatge de les Forces Armades que modi-
fiquin la configuració de l’habitatge i dels seus
accessoris o provoquin disminució de l’estabilitat
o la seguretat de l’habitatge;
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d) Quan en l’habitatge tinguin lloc activitats
molestes, insalubres, nocives, perilloses o i�ícites;

e) Quan l’habitatge deixi d’estar destinat a
satisfer la necessitat d’habitatge habitual del bene-
ficiari o s’utilitzi per a activitats alienes a aquesta
finalitat;

f) Quan el titular disposi d’un altre habitatge
adquirit pels procediments d’adjudicació directa o
concurs, a què fa referència la disposició addicional
segona d’aquesta Llei;

g) La defunció del titular si no hi ha beneficiaris
definits a l’article 6 o la d’aquests, si s’escau; i

h) L’extinció de les causes per les quals es va
atorgar el dret d’ús de l’habitatge, previstes en l’ar-
ticle 6 d’aquesta Llei.

2. Així mateix, es pot resoldre el contracte de qual-
sevol habitatge militar per les causes següents:

a) Quan per raons d’interès públic es modifiqui la
destinació de l’immoble;

b) Quan a l’efecte de la divisió horitzontal de la finca
s’hagi de modificar la destinació de l’habitatge; i

c) Quan, d’acord amb el planejament urbanístic en
vigor, la parce�a en què s’ubiqui l’habitatge no hagi esgo-
tat la seva edificabilitat.

3. En els casos a què es refereix l’apartat 2 anterior,
acordada la resolució del contracte, el titular del dret
d’ús pot optar entre:

a) Ser reallotjat en un altre habitatge militar de
característiques similars, si n’hi ha de disponibles, o

b) Rebre una indemnització, que es fixa en l’import
de trenta-sis mensualitats del cànon vigent o, si és més
gran, en una quantitat igual al setanta per cent del valor
real de mercat de l’habitatge quan l’usuari tingui menys
de vint anys, i minora, a mesura que augmenta l’edat,
en la proporció d’un u per cent menys per cada any
més, amb el límit mínim del deu per cent.

4. Produïda qualsevol de les causes de resolució
del contracte que estableixen els apartats 1 i 2 d’aquest
article, si l’usuari no desallotja voluntàriament l’habitatge
en el termini d’un mes, des del requeriment que li dirigeixi
a aquest efecte l’Institut per a l’Habitatge de les Forces
Armades, s’ha d’incoar el corresponent expedient admi-
nistratiu de desnonament, que s’ha d’ajustar al proce-
diment que assenyala la legislació sobre habitatges de
protecció oficial.»

CAPÍTOL II

De l’organització

Article 63. Modificació de la Llei 16/1989, de 17 de
juliol, de defensa de la competència. Organisme autò-
nom Tribunal de Defensa de la Competència.

Es modifiquen els següents articles de la Llei 16/1989,
de 17 de juliol, de defensa de la competència.

U. Es modifica l’article 20 de la Llei de defensa de
la competència, que queda redactat en els termes
següents:

«Article 20. Naturalesa jurídica i finalitats gene-
rals.

1. El Tribunal de Defensa de la Competència
es configura com un organisme autònom, amb per-
sonalitat jurídica pública diferenciada i autonomia
de gestió en els termes establerts en la Llei 6/1997,

de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Ad-
ministració General de l’Estat, que, sense perjudici
de la seva adscripció administrativa, exerceix les
seves funcions amb plena independència i submis-
sió a l’ordenament jurídic.

2. Té com a finalitat general la de preservar
el funcionament competitiu dels mercats, garantir
l’existència d’una competència efectiva en aquests,
i protegir-la mitjançant l’exercici de les funcions de
resolució, informe i proposta que aquesta Llei li
atribueix expressament.

3. El Tribunal té la seu a la capital de l’Estat
i la seva competència, d’acord amb la normativa
sobre coordinació de competències entre l’Estat i
les comunitats autònomes en matèria de defensa
de la competència, s’estén a tot el territori espanyol.

4. Per al desenvolupament de les seves fina-
litats, els recursos del Tribunal de Defensa de la
Competència estan integrats per:

a) els béns i els valors que constitueixin el seu
patrimoni i els productes i les rendes d’aquest;

b) els ingressos propis que estiguin autoritzats
a obtenir;

c) les dotacions que puguin percebre a través
dels pressupostos generals de l’Estat.

5. El Tribunal de Defensa de la Competència
ha d’elaborar anualment un avantprojecte de pres-
supost amb l’estructura que assenyali el Ministeri
d’Hisenda i l’ha de remetre a aquest per a la seva
elevació a l’acord de Govern i posterior tramesa
a les Corts Generals integrat als pressupostos gene-
rals de l’Estat.

El règim pressupostari, economicofinancer, de
comptabilitat, intervenció i de control financer és
el que estableix la Llei general pressupostària, d’a-
cord amb el que preveu l’article 50 de la Llei
6/1997.

El control intern del Tribunal de Defensa de la
Competència es du a terme per una Intervenció
Delegada de la Intervenció General de l’Adminis-
tració de l’Estat en l’organisme autònom, sense per-
judici de les funcions que corresponguin al Tribunal
de Comptes.

6. El Tribunal de Defensa de la Competència
està adscrit al Ministeri d’Economia, que exerceix
el control d’eficàcia sobre la seva activitat, i es
regeix pel que disposen aquesta Llei i la seva nor-
mativa de desplegament i la Llei 6/1997, de 14
d’abril, d’organització i funcionament de l’Adminis-
tració General de l’Estat.

7. El personal al servei del Tribunal de Defensa
de la Competència és funcionari o laboral en els
mateixos termes que els establerts per a l’Admi-
nistració General de l’Estat i la contractació del Tri-
bunal es regeix per les normes generals de con-
tractació de les administracions públiques.»

Dos. Es modifica l’apartat 1 de l’article 21 de la
Llei de defensa de la competència, que queda amb la
redacció següent:

«1. El Tribunal de Defensa de la Competència
està regit pel ple, integrat per un president i vuit
vocals, nomenats mitjançant un reial decret, a pro-
posta del ministre d’Economia, entre juristes, eco-
nomistes i altres professionals de prestigi reco-
negut.»
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Tres. Es modifica l’apartat 1 de l’article 22 de la
Llei de defensa de la competència, que queda amb la
redacció següent:

«1. El president i els vocals del Tribunal de
Defensa de la Competència exerceixen la seva fun-
ció amb dedicació absoluta i tenen les incompa-
tibilitats establertes amb caràcter general per als
alts càrrecs de l’Administració de l’Estat.»

Quatre. Es modifica l’apartat 1 de l’article 24 de
la Llei de defensa de la competència, que queda amb
la redacció següent:

«1. El ple del Tribunal de Defensa de la Com-
petència s’entén vàlidament constituït amb l’assis-
tència del president o el vicepresident i cinc vocals.»

Cinc. Es modifica l’apartat 6 de l’article 57 de la
Llei de defensa de la competència, que queda redactat
en els termes següents:

«6. La quantia de la taxa regulada en aquest
precepte és:

a) De 3.005 euros quan el volum de vendes
global a Espanya del conjunt dels partícips en l’a-
cord de concentració sigui igual o inferior a 40.000
milions de pessetes o 240.404.841,75 euros.

b) De 6.010 euros quan el volum de vendes
global a Espanya de les empreses partícips sigui
superior a 40.000 milions de pessetes o
240.404.841,75 euros i igual o inferior a
480.800.000 euros.

c) De 12.020 euros quan el volum de vendes
global a Espanya de les empreses partícips sigui
superior a 480.800.000 euros i igual o inferior a
3.000.000.000 d’euros.

d) D’una quantitat fixa de 24.000 euros quan
el volum de vendes a Espanya del conjunt dels
partícips sigui superior a 3.000.000.000 euros,
més 6 .000 euros add ic iona l s per cada
3.000.000.000 d’euros en els quals l’esmentat
volum de vendes superi la quantitat anterior, fins
a un límit màxim de 60.000 euros.»

Sis. S’afegeix un nou apartat, el 9, a l’article 57 de
la Llei de defensa de la competència, amb la redacció
següent:

«9. El 50 per 100 de la recaptació obtinguda
pel pagament d’aquesta taxa s’afecta els recursos
del Tribunal de Defensa de la Competència com
a ingressos propis.»

Article 64. Modificació de la Llei 31/1990, de 27 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per
a 1991, per la qual es crea l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària.

Es modifica l’article 103 de la Llei 31/1990, de 27
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per
a 1991, pel qual es crea l’Agència Estatal d’Administració
Tributària.

U. Es modifica la lletra b) de l’apartat cinc de l’article
103 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per
a 1991, que queda redactada en els termes següents:

«b) Un percentatge de la recaptació que derivi
dels actes de liquidació i de gestió recaptadora o
d’altres actes administratius acordats o dictats per
l’Agència en l’àmbit de la gestió tributària que té
encomanada, la finalitat de la qual és el finança-

ment de les despeses de funcionament i inversions
més grans que es puguin produir com a conse-
qüència de l’activitat de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària.

La base de càlcul d’aquest percentatge està
constituïda per la recaptació bruta d’aquests ingres-
sos tributaris inclosos en els capítols I i II del pres-
supost d’ingressos de l’Estat, amb l’excepció dels
que derivin de liquidacions practicades pels serveis
duaners que no siguin conseqüència d’actes d’ins-
pecció o de liquidacions complementàries que
resultin de la modificació de les dades contingudes
en les declaracions tributàries presentades pels
interessats, sigui per comprovacions documentals
o per reconeixement físic de les mercaderies a què
es refereixen les declaracions esmentades, així com
les incloses en el capítol III la gestió de les quals
dugui a terme l’Agència.

El percentatge el fixa cada any la llei anual de
pressupostos.

Els ingressos produïts per aquest concepte incre-
menten de manera automàtica els crèdits del pres-
supost de despeses de l’Agència pel procediment
que estableix l’apartat sis.2 d’aquesta disposició.»

Dos. Es modifica l’apartat sis de l’article 103 de la
Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 1991, que
queda redactat en els termes següents:

«Sis. Règim pressupostari.

1. L’Agència ha d’elaborar anualment un avant-
projecte de pressupost que reflecteixi els costos
necessaris per a la consecució dels seus objectius,
amb l’estructura que assenyala el Ministeri d’Hi-
senda, i l’ha de remetre a aquest per a la seva
elevació a l’acord del Govern i posterior tramesa
a les Corts Generals, de manera que formi part
dels Pressupostos generals de l’Estat i es consolidi
amb els de les administracions centrals.

Aquest pressupost té caràcter limitador pel seu
import global i caràcter estimatiu per a la distribució
dels crèdits en categories econòmiques, a excepció
dels corresponents a despeses de personal, que
tenen caràcter limitador i vinculant a nivell de
capítol.

2. Les variacions en la quantia global del pres-
supost i les que afectin les despeses de personal
a nivell de capítol les autoritza el ministre d’Hisenda.
Les variacions internes restants les acorda el pre-
sident de l’Agència.»

Article 65. Modificació de la Llei 23/1998, de 7 de
juliol, de cooperació internacional per al desenvo-
lupament.

S’afegeix una nova disposició addicional, la tercera,
a la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació inter-
nacional per al desenvolupament, que queda redactada
de la manera següent:

«Disposició addicional tercera. Relacions culturals
i científiques amb altres països.

Sense perjudici del que disposa l’article 25, l’A-
gència Espanyola de Cooperació Internacional assu-
meix les funcions i les competències atribuïdes al
Ministeri d’Afers Exteriors per a la promoció i el
desenvolupament de les relacions culturals i cien-
tífiques amb altres països en estreta co�aboració
amb els ministeris d’Educació, Cultura i Esport i
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de Ciència i Tecnologia i sense perjudici de les com-
petències d’altres departaments.

Es faculta al Govern per dictar les disposicions
que siguin necessàries en ordre a l’aplicació i el
desenvolupament del que preveu aquesta dispo-
sició addicional.»

Article 66. Institut Astrofísic de les Canàries.

1. L’Institut d’Astrofísica de les Canàries es regeix
per les seves disposicions legals específiques, per les
normes dictades en el seu desplegament i, en el que
no s’hi hagi previst, per la normativa legal aplicable als
organismes públics d’investigació a què es refereix l’ar-
ticle 13 de la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment
i coordinació general de la investigació científica i
tècnica.

2. Així mateix, l’Institut d’Astrofísica de les Canàries
també pot tenir funcionaris investigadors propis, amb
el títol de doctor. Aquests funcionaris han de pertànyer
a l’escala d’investigadors titulars dels organismes públics
d’investigació adscrits al Ministeri de Ciència i Tec-
nologia.

Article 67. Règim jurídic de la Sociedad Estatal para
las Enseñanzas Aeronáuticas Civiles, SA (SENASA).

U. La Sociedad Estatal para las Enseñanzas Aero-
náuticas Civiles, SA (SENASA), té la consideració de mitjà
propi instrumental i servei tècnic de l’Administració i està
obligada a fer les tasques que li encomanin l’Adminis-
tració General de l’Estat i els seus organismes i entitats
de dret públic en les matèries següents:

a) Actuacions, treballs i estudis necessaris per a la
comprovació del compliment dels requisits exigits per
a l’exercici de les seves funcions pel personal aeronàutic
civil.

b) Treballs necessaris per a la verificació del com-
pliment dels requisits per a la realització de les ope-
racions aèries. Estudis i projectes tècnics relatius a l’o-
peració d’aeronaus.

c) Treballs i estudis necessaris per a la verificació
del compliment dels requisits exigits per a la certificació
de productes i peces aeronàutics.

d) Treballs i estudis necessaris per constatar el com-
pliment dels requisits exigits per a la concessió i el man-
teniment de les llicències i les autoritzacions d’explotació
de les companyies aèries i de les autoritzacions neces-
sàries per a la realització de treballs aeris, transport privat,
vols locals i altres activitats de trànsit aeri.

e) Treballs, estudis i projectes tècnics per a la gestió
de les subvencions al transport aeri i les queixes
d’usuaris.

f) Treballs, estudis i projectes tècnics per implantar
i mantenir els requisits de seguretat, manteniment, ope-
ració, gestió i supervisió dels sistemes de navegació aèria
i de les insta�acions aeroportuàries.

g) Treballs de co�aboració tècnica amb la Comissió
d’Investigació d’Accidents i Incidents d’Aviació Civil i
amb la Comissió d’Estudi i Anàlisi de Notificacions d’In-
cidents de Trànsit Aeri.

h) Treballs, estudis i projectes de co�aboració i coo-
peració amb les autoritats i els organismes aeronàutics
d’altres estats i amb organismes aeronàutics interna-
cionals.

Dos. La despesa derivada de les actuacions, els tre-
balls i els estudis realitzats per mitjà de SENASA té la
consideració de despesa corrent o d’inversió (si de la

naturalesa del servei deriva la compra d’equipament o
de qualsevol altre bé que es pugui tractar com a immo-
bilitzat). El seu cost es determina aplicant a les unitats
executades les tarifes que hagi aprovat el subsecretari
de Foment i que es fixen en funció del cost de realització
del servei, segons les dades que presenti la comptabilitat
analítica separada, realitzada per SENASA, de les acti-
vitats efectuades pels treballs que li encomani l’Admi-
nistració. El pagament es fa amb la certificació prèvia
de la conformitat expedida per l’òrgan que ha encomanat
els treballs. L’òrgan que encomana les tasques pot super-
visar a tot hora la correcta realització per SENASA de
l’objecte de l’encomanda.

Tres. En els casos en què SENASA procedeixi a la
contractació d’empresaris co�aboradors per a la realit-
zació dels serveis que se li encomanin, aquesta con-
tractació no ha d’excedir el 50% de l’import total del
projecte.

Quatre. Respecte de les matèries assenyalades a l’a-
partat u, SENASA no pot participar en els procediments
per a l’adjudicació dels contractes que decideixi convocar
el Ministeri de Foment o els organismes dels quals sigui
mitjà instrumental. Això no obstant, quan no concorri
cap licitador es pot encarregar a SENASA l’activitat
objecte de licitació pública.

Cinc. Els contractes de consultoria i assistència i
de serveis que SENASA hagi de contractar per a l’exe-
cució de les activitats que s’exposen a l’article 1 s’ad-
judiquen mitjançant l’aplicació del procediment que esta-
bleix a l’efecte el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16
de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques, quan, en
funció del seu import, la licitació hagi de ser objecte
de publicitat al «Diari Oficial de les Comunitats Euro-
pees», respecte a les quanties que estableix l’article 203
de la Llei esmentada per als òrgans i les entitats de
dret públic que s’integren a l’Administració General de
l’Estat.

CAPÍTOL III

Procediments

Article 68. Modificacions de la Llei 30/1992, de règim
jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, per impulsar l’adminis-
tració electrònica.

U. S’afegeix un nou apartat nou a l’article 38 de
la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, amb
la redacció següent:

«Es poden crear registres telemàtics per a la
recepció o la sortida de so�icituds, escrits i comu-
nicacions que es transmetin per mitjans telemàtics,
amb subjecció als requisits que estableix l’apartat
3 d’aquest article. Els registres telemàtics només
estan habilitats per a la recepció o la sortida de
les so�icituds, els escrits i les comunicacions rela-
tives als procediments i els tràmits de la compe-
tència de l’òrgan o l’entitat que va crear el registre
i que s’especifiquin en la norma de creació d’aquest,
així com que compleixin els criteris de disponibilitat,
autenticitat, integritat, confidencialitat i conserva-
ció de la informació que igualment s’assenyalin en
la norma esmentada.

Els registres telemàtics permeten presentar so�i-
cituds, escrits i comunicacions tots els dies de l’any
durant les vint-i-quatre hores. A efectes de còmput
de terminis, la recepció en un dia inhàbil per a
l’òrgan o l’entitat s’entén efectuada en el primer
dia hàbil següent.»
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Dos. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 59 de
la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, amb
la redacció que a continuació s’assenyala, i els actuals
apartats 3, 4 i 5 de l’article esmentat passen a numerar-se
com a 4, 5 i 6.

«Perquè la notificació es practiqui utilitzant mit-
jans telemàtics es requereix que l’interessat hagi
assenyalat aquest mitjà com a preferent o hagi con-
sentit expressament la seva utilització, identificant
a més l’adreça electrònica corresponent, que ha
de complir els requisits reglamentàriament esta-
blerts. En aquests casos, la notificació s’entén prac-
ticada a tots els efectes legals en el moment en
què es produeixi l’accés al seu contingut a l’adreça
electrònica. Quan, havent-hi constància de la recep-
ció de la notificació a l’adreça electrònica, trans-
corrin deu dies naturals sense que s’accedeixi al
seu contingut, s’ha d’entendre que s’ha rebutjat
amb els efectes previstos en l’apartat següent, lle-
vat que d’ofici o a instància del destinatari es com-
provi la impossibilitat tècnica o material d’acce-
dir-hi.»

Tres. S’afegeix a la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, una nova dispo-
sició addicional, divuitena, amb la redacció següent:

«Disposició addicional divuitena. Presentació tele-
màtica de so�icituds i comunicacions dirigides
a l’Administració General de l’Estat i els seus
organismes públics.

1. La presentació de so�icituds i comunica-
cions, així com de la documentació complementària
exigida, per les empreses que agrupin més de cent
treballadors o tinguin la condició de gran empresa
a efectes de l’impost sobre el valor afegit, així com
per qualssevol institució o entitat de dret públic
s’ha de realitzar necessàriament per mitjans tele-
màtics en els casos i les condicions que es deter-
minin per una ordre del titular del departament
ministerial competent. En aquesta ordre, que ha

de ser objecte d’informe previ pel Ministeri d’Ad-
ministracions Públiques, s’han d’especificar les
so�icituds i les comunicacions afectades, els pro-
cediments als quals es refereixen i la tipologia d’em-
preses i entitats que en siguin afectats.

2. Les persones físiques, organitzacions o asso-
ciacions no previstes a l’apartat anterior, perta-
nyents a co�ectius o sectors que ordinàriament
facin ús d’aquest tipus de tècniques i mitjans en
l’exercici de la seva activitat normal, han d’utilitzar
necessàriament mitjans telemàtics per a la presen-
tació de so�icituds, comunicacions i documentació
complementària exigida en els casos i les condi-
cions en què es determini per una ordre del titular
del departament ministerial competent, que ha de
ser objecte d’informe previ pel Ministeri d’Admi-
nistracions Públiques. En aquesta ordre, a més de
les especificacions expressades a l’apartat anterior,
s’hi ha d’acreditar que la necessària utilització de
mitjans telemàtics no implica restricció o cap dis-
criminació per als integrants del sector o co�ectiu
que en sigui afectat en l’exercici dels seus drets
davant l’Administració pública.

3. L’aportació de certificacions tributàries o de
Seguretat Social juntament amb les so�icituds i les
comunicacions a què es refereixen els apartats
anteriors se substitueix, sempre que es compti amb
el consentiment exprés dels interessats, per la ces-
sió de les corresponents dades a l’òrgan gestor
per part de les entitats competents.

4. El que disposa aquesta disposició s’ajusta
al que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de
protecció de dades de caràcter personal, aquesta
Llei, la vigent normativa sobre signatura electrònica
i les corresponents normes de desplegament.»

Article 69. Modificació de la disposició addicional vint-i-
novena de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

U. S’afegeixen a l’annex 1 de la disposició addicional
vint-i-novena de la Llei 14/2000, de 29 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
els procediments següents:

ANNEX 1

Termini per a la resolució
i la notificacióProcediment Norma reguladora Article

Procediment sancionador en
matèria de marina mercant.

Llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports
de l’Estat i de la marina mercant.

Articles 113 al 123. 12 mesos.

Reial decret 1772/1994, de 5 d’agost, pel
qual s’adeqüen determinats procediments
administratius en matèria de transports i
carreteres a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

Annex II.

Procediment disciplinari dels
funcionaris de l’Adminis-
tració General de l’Estat.

Reglament de règim disciplinari dels funcio-
naris de l’Administració de l’Estat, aprovat
pel Reial decret 33/1986, de 10 de gener.

12 mesos.
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Dos. L’annex 2 de la disposició addicional vint-i-no-
vena de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social, pel que fa al
procediment d’autorització en l’àmbit del comerç exterior
de les espècies protegides a què es refereix el Conveni
internacional d’espècies amenaçades de flora i fauna sil-
vestre (Washington, de 3 de març de 1973), té la redac-
ció següent:

Procediment Norma reguladora Article

Procediment per a l’expe-
dició de permisos d’im-
portació i exportació
CITES (Convention on
International Trade in
Endangered Species
of Wild Fauna and Flo-
ra), certificats de reex-
portació CITES i certi-
ficats CITES previstos
al Reglament (CE)
núm. 338/97, del
C o n s e l l , d e 9 d e
desembre de 1996,
relatiu a les espècies
de la fauna i flora sil-
vestres mitjançant el
control del seu comerç

Conveni internacional
sobre el comerç inter-
nacional d’espècies
amenaçades de flora
i fauna silvestre (Was-
hington, 3 de març de
1973)

R e g l a m e n t ( C E )
338/1997, de 9 de
desembre de 1996

Tres. L’annex 2 de la disposició addicional vint-i-no-
vena de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social, pel que fa als
procediments d’expedició, renovació, revalidació, homo-
logació, convalidació i reconeixement de títols, diplomes
i certificats acadèmics o professionals té la redacció
següent:

«Els procediments d’expedició, renovació, reva-
lidació, homologació, convalidació i reconeixement
de títols, diplomes, assignatures, llicències i cer-
tificats acadèmics o professionals.»

Quatre. S’afegeix a l’annex 2 de la disposició addi-
cional vint-i-novena de la Llei 14/2000, de 29 de desem-
bre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
el procediment següent:

Procediment Norma reguladora Article

Autorització per a la
creació d’establi-
ments de canvi de
moneda

Llei 13/1996, de 30
de desembre, de
mesures fiscals,
administratives i
de l’ordre social

Article 178

RD 2660/1998, de
14 de desembre,
sobre canvi de
moneda estrange-
ra en establiments
oberts al públic
diferents d’enti-
tats de crèdit

Article 3.2

Article 70. Modificació de la disposició addicional divui-
tena de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social. Pro-
cediment d’assignació de noms i adreces de domini
sota el codi del país corresponent a Espanya (.es).

La disposició addicional divuitena de la Llei 14/2000,
de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre Social, queda redactada de la manera
següent:

«Mitjançant una resolució del president de l’en-
titat pública empresarial Red.es s’estableixen els
procediments per a l’assignació i altres operacions
associades al registre de noms de domini i adreces
d’Internet sota el codi del país corresponent a Espa-
nya (.es), prenent en consideració les pràctiques
generalment aplicades i les recomanacions ema-
nades de les entitats i els organismes internacionals
que exerceixen activitats relacionades amb la ges-
tió del sistema de noms de domini d’Internet.

L’entitat pública empresarial Red.es dóna publi-
citat als procediments d’assignació i registre que
s’adoptin, els quals estan disponibles al públic per
mitjans electrònics i de manera gratuïta.»

TÍTOL V

De l’acció administrativa

CAPÍTOL I

Acció administrativa en matèria d’ordenació
econòmica

SECCIÓ 1a ASSEGURANCES

Article 71. Modificació de la Llei 30/1995, de 8 de
novembre, d’ordenació i supervisió de les asseguran-
ces privades.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 65 de la Llei
30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió
de les assegurances privades, que queda redactat de
la manera següent:

«1. En la previsió de riscos sobre les persones
les contingències que poden cobrir són les de mort,
viduïtat, orfandat i jubilació, garantint prestacions
econòmiques en forma de capital o renda. Així
mateix, poden atorgar prestacions per raó de matri-
moni, maternitat, fills i defunció. I poden realitzar
operacions d’assegurança d’accidents i invalidesa
per al treball, malaltia, defensa jurídica i assistència,
així com prestar ajuts familiars per subvenir a neces-
sitats motivades per fets o actes jurídics que impe-
deixin temporalment l’exercici de la professió.

Les prestacions econòmiques que es garanteixin
no poden passar de 21.000 euros com a renda
anual ni del seu equivalent actuarial com a per-
cepció única de capital.

El límit que preveu l’apartat anterior el pot actua-
litzar el ministre d’Economia, considerant la sufi-
ciència de les garanties financeres per atendre les
prestacions actualitzades.

Això no obstant, per a les mutualitats que esti-
guin incloses en alguna de les situacions que pre-
veuen els articles 26 o 39.1 d’aquesta Llei, les
noves prestacions econòmiques que es garanteixin
no poden excedir els 18.000 euros com a renda
anual ni els 78.000 euros com a percepció única
de capital.»
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SECCIÓ 2a SISTEMA MONETARI I FINANCER

Article 72. Modificació de la Llei 46/1998, de 17 de
desembre, sobre introducció de l’euro.

U. S’afegeix a la Llei 46/1998, de 17 de desembre,
d’introducció de l’euro, un nou article 24 bis, amb el
text següent:

«Article 24 bis. Inutilització de bitllets en pessetes
durant el primer semestre de 2002.

1. Des de l’1 de gener de 2002 i fins al 30
de juny de 2002, els bancs, les caixes d’estalvis
i les cooperatives de crèdit poden inutilitzar els bit-
llets en pessetes.

2. El mètode d’inutilització consisteix a tallar
a cada bitllet, en qualsevol de les seves quatre can-
tonades, la superfície d’un triangle rectangle isòs-
celes de vint mi�ímetres de catet, mesurats sobre
la vora del bitllet.

3. Els bitllets en pessetes que s’hagin inutilitzat
així són únicament bescanviables al Banc d’Espa-
nya.»

Dos. S’afegeix una nova disposició addicional, la
quarta, a la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre
introducció de l’euro, amb el tenor literal següent:

«Disposició addicional quarta.

U. A efectes del que disposen els tres primers
guions de la lletra b) de l’article 2 del Reglament
(CE) 1338/2001, del Consell, de 28 de juny de
2001, pel qual es defineixen les mesures neces-
sàries per a la protecció de l’euro contra la fal-
sificació, i sense perjudici de les competències atri-
buïdes a altres òrgans de l’Administració de l’Estat
o de les comunitats autònomes, el Banc d’Espanya
és l’autoritat nacional competent per a:

a) La detecció dels bitllets falsos i de les mone-
des falses denominades en euros.

b) La recollida i l’anàlisi de les dades tècniques
i estadístiques relatives als bitllets i les monedes
falsos denominats en euros, així com de qualssevol
altres dades rellevants per a l’exercici de les seves
competències.

Dos. A efectes del que disposen els articles 4
i 5 respectivament de l’esmentat Reglament (CE)
1338/2001, del Consell, de 28 de juny de 2001,
es designa el Banc d’Espanya com a Centre Nacio-
nal d’Anàlisi (CNA) i Centre Nacional d’Anàlisi de
Moneda (CNAM), per compte del Tresor Públic.

Tres. Constitueix una infracció administrativa
greu l’incompliment per part de les entitats de crè-
dit, dels establiments de canvi de moneda i de les
restants entitats que participin en la manipulació
i el lliurament al públic de bitllets i monedes a títol
professional, de l’obligació de retirar de la circulació
tots els bitllets i les monedes que hagin rebut i
la falsedat dels quals els consti o puguin suposar
fundadament. Així mateix, incorren en infracció
administrativa greu les entitats quan incompleixin
l’obligació de lliurar sense demora al Banc d’Es-
panya els bitllets i les monedes esmentats.

La infracció a la qual es refereix aquest apartat
dóna lloc a la imposició de la sanció d’una multa
de 30.000 fins a un milió d’euros a les entitats
infractores.

A aquest efecte, són aplicables, amb les espe-
cialitats aquí previstes i, si s’escau, amb les adap-
tacions que reglamentàriament es puguin establir,
els capítols I i V, així com l’article 14.1 del títol I

de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre disciplina
i intervenció de les entitats de crèdit i la normativa
reguladora del procediment sancionador aplicable
als subjectes que actuen als mercats financers.

Els òrgans corresponents del Banc d’Espanya
són competents per a la incoació i instrucció del
corresponent expedient sancionador, així com per
a la imposició de les sancions previstes en aquest
apartat.»

Article 73. Modificació de la Llei 12/1999, de 21 d’a-
bril, per la qual s’autoritza la participació d’Espanya
en l’ampliació de capital del Banc Europeu de Recons-
trucció i Desenvolupament (BERD).

Es modifica l’article 2 de la Llei 12/1999, que queda
redactat de la manera següent:

«Article 2. Desemborsament de les subscripcions.

1. El pagament del total de 76.500.000 euros
es du a terme en vuit quotes anuals iguals per
un import de 9.562.500 euros cada una. Al seu
torn cada quota anual consta de dos trams, el 40
per 100 dels quals es fa en efectiu i la resta, mit-
jançant l’emissió d’un pagaré per un import de
5.737.500 euros cada un.

2. Els pagarés no meriten interessos. Cada un
d’aquests pagarés, al seu torn, es redimeix al llarg
de cinc anys, en cinc trams iguals per un import
de 1.147.500 euros cada un. La redempció del
primer abonament es fa el mateix any d’emissió
del pagaré, i els restants, en cada un dels anys
subsegüents.

3. Els desemborsaments totals anuals, que
figuren al calendari que segueix, s’efectuen abans
del 15 de juny de cada any:

Any Import en euros

1999 4.972.500
2000 6.120.000
2001 7.267.500
2002 17.977.500
2003 9.562.500
2004 9.562.500
2005 9.562.500
2006 4.590.000
2007 3.442.500
2008 2.295.000
2009 1.147.500

Total . . . . 76.500.000.»

Article 74. Règim de distribució entre els fons de garan-
tia de dipòsits i d’inversions de les indemnitzacions
derivades de la retroactivitat del sistema de garantia
dels inversors.

És aplicable el règim següent a les indemnitzacions
del sistema d’indemnització dels inversors derivades de
declaracions d’incompliment per les empreses de serveis
d’inversió del deure de reemborsar i restituir els diners
i els valors rebuts abans de la data d’entrada en vigor
d’aquesta Llei:

U. Les indemnitzacions que, d’acord amb el que dis-
posa l’apartat segon de la disposició final primera de
la Llei 37/1998, de 16 de novembre, de reforma de
la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors,
derivin de declaracions d’incompliment a què es refereix
l’article 5.1 del Reial decret 948/2001, de 3 d’agost,
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sobre sistemes d’indemnització dels inversors dictades
abans de la data d’entrada en vigor d’aquesta disposició,
excepcionalment se satisfan conjuntament pels fons de
garantia de dipòsits en establiments bancaris, caixes
d’estalvi, cooperatives de crèdit i el Fons de Garantia
d’Inversions.

Dos. Per determinar l’import que han de satisfer
cada un dels fons esmentats es procedeix de la manera
següent:

a) En primer lloc, es determina la part que ha de
ser satisfeta pels fons de garantia de dipòsits en esta-
bliments bancaris, caixes d’estalvi, cooperatives de crè-
dit, d’una banda, i el Fons de Garantia d’Inversions, de
l’altra; l’esmentat import es reparteix entre aquells i
aquest de manera proporcional al patrimoni net acumulat
computat el 31 de desembre de 2001, respectivament.
El patrimoni acumulat del Fons de Garantia d’Inversions
el 31 de desembre de 2001 és el resultant de la suma
de les aportacions que correspongui efectuar a les
empreses de serveis d’inversió d’acord amb el que dis-
posa l’article 8.1 del Reial decret 948/2001, de 3 d’a-
gost, sobre sistemes d’indemnització dels inversors, pre-
nent com a referència els diners i el valor dels valors
i instruments financers que s’hi han dipositat o registrat
en la data esmentada.

b) Una vegada determinada la part que han de satis-
fer els fons de garantia de dipòsits d’entitats de crèdit,
es distribueix l’import que han de pagar cada un dels
fons de garantia de dipòsits en establiments bancaris,
caixes d’estalvi i cooperatives de crèdit; aquesta quantitat
és proporcional als imports dels diners i dels valors i
instruments dipositats i registrats en bancs, caixes d’es-
talvi i cooperatives de crèdit computats a data 31 de
desembre de 2001.

Tres. La determinació del patrimoni del Fons de
Garantia d’Inversions correspon a la Comissió Nacional
del Mercat de Valors. La quantificació del patrimoni dels
fons de garantia de dipòsits en establiments bancaris,
caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, així com la deter-
minació de l’import de l’efectiu i dels valors i instruments
dipositats i registrats en bancs, caixes d’estalvi i coo-
peratives de crèdit, la fa el Banc d’Espanya. Aquests
imports s’han de comunicar a la Secretaria d’Estat d’E-
conomia, de l’Energia i de la PIME, que determina el
percentatge que ha de satisfer cada un dels fons. Una
vegada fixats els percentatges esmentats, la Societat
Gestora del Fons de Garantia d’Inversions ha de reclamar
als altres fons les quantitats que a aquests els corres-
pongui satisfer per afrontar les indemnitzacions.

Quatre. El ministre d’Economia, amb l’informe previ
del Banc d’Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat
de Valors, resol les discrepàncies que es puguin produir
entre els fons que integren el sistema de garantia dels
inversors, relatives a la distribució i l’abonament de les
indemnitzacions a les quals es refereix aquesta dispo-
sició.

Cinc. S’habilita la Comissió Nacional del Mercat de
Valors per concedir préstecs, amb càrrec als seus recur-
sos, la Societat Gestora del Fons de Garantia d’Inversions
perquè, en nom i per compte d’aquest últim, pugui dur
a terme el pagament de les indemnitzacions que s’hagin
de satisfer als inversors d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 5 del Reial decret 948/2001, de 3 d’agost, sobre
sistemes d’indemnització dels inversors.

Sis. Quan una empresa de serveis d’inversió s’hagi
de declarar en estat de fallida o es tingui judicialment
per so�icitada la declaració de suspensió de pagaments
de l’entitat, abans de la data d’entrada en vigor d’aquesta
disposició, els terminis per satisfer els drets dels inversors
que, si s’escau, siguin procedents, previstos a l’article
13 del Reial decret 948/2001, de 3 d’agost, sobre sis-

temes d’indemnització dels inversors, es compten des
de l’1 de gener de 2002.

Set. S’habilita el ministre d’Economia per dictar les
normes que siguin necessàries per al desplegament del
que preveu aquest article.

Article 75. Reforma del règim jurídic de la Confederació
Espanyola de Caixes d’Estalvis.

Es modifica l’article 29 de la Llei 31/1985, de 2
d’agost, de regulació de les normes bàsiques sobre
òrgans rectors de les caixes d’estalvis, que passa a tenir
la redacció següent:

«Els òrgans de govern de la Confederació Espa-
nyola de Caixes d’Estalvis s’han d’ajustar a:

a) Les disposicions d’aquest títol.
b) Els seus estatuts, aprovats pel ministre

d’Economia.
c) Aquesta Llei, de forma supletòria, en tot allò

que els pugui ser aplicable, atesa la seva naturalesa
singular.»

Disposició derogatòria.

Es deroga l’article 30 de la Llei 31/1985, de 2 d’agost,
de regulació de les normes bàsiques sobre òrgans rectors
de les caixes d’estalvis.

SECCIÓ 3a ENERGIA

Article 76. Modificació de la Llei 34/1998, de 7 d’oc-
tubre, del sector d’hidrocarburs.

U. Es modifica l’article 4 de la Llei 34/1998, de
7 d’octubre, en els termes següents:

«Article 4. Planificació en matèria d’hidrocarburs.
1. La planificació en matèria d’hidrocarburs té

caràcter indicatiu, llevat del que fa referència als
gasoductes de la xarxa bàsica, a la determinació
de la capacitat de regasificació total de gas natural
liquat necessària per abastar el sistema gasista, a
les insta�acions d’emmagatzemament de reserves
estratègiques d’hidrocarburs i a la determinació de
criteris generals per a l’establiment d’insta�acions
de subministrament de productes petrolífers al
detall i en aquests casos té caràcter obligatori i
de mínim exigible per a la garantia de subminis-
trament d’hidrocarburs.

2. La planificació en matèria d’hidrocarburs la
fa el Govern amb la participació de les comunitats
autònomes i la presenta al Congrés dels Diputats.

3. Aquesta planificació s’ha de referir, com a
mínim, als aspectes següents:

a) Previsió de la demanda de productes deri-
vats del petroli i de gas natural al llarg del període
previst.

b) Estimació dels abastaments de productes
petrolífers necessaris per cobrir la demanda pre-
vista sota criteris de qualitat, seguretat del submi-
nistrament, diversificació energètica, millora de l’e-
ficiència i protecció del medi ambient.

c) Previsions relatives a les insta�acions de
transport i emmagatzemament de productes petro-
lífers d’acord amb la previsió de la seva demanda,
amb atenció especial de les insta�acions d’emma-
gatzemament de reserves estratègiques.

d) Previsions de desenvolupament de la xarxa
bàsica de transport de gas natural i de la capacitat
de regasificació total de gas natural liquat neces-
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sària per abastar el sistema gasista, a fi d’atendre
la demanda amb criteris d’optimització de la infraes-
tructura gasista en tot el territori nacional.

e) Definició de les zones de gasificació prio-
ritària, expansió de les xarxes i etapes de la seva
execució, a fi d’assegurar un desenvolupament
homogeni del sistema gasista a tot el territori nacio-
nal.

f) Previsions relatives a insta�acions de trans-
port i emmagatzemament de combustibles gaso-
sos, així com de les plantes de recepció i rega-
sificació de gas natural liquat, a fi de garantir l’es-
tabilitat del sistema gasista i la regularitat i con-
tinuïtat dels subministraments de gasos combus-
tibles.

g) Establiment de criteris generals per deter-
minar un nombre mínim d’insta�acions de submi-
nistrament de productes petrolífers al detall en fun-
ció de la densitat, la distribució i les característiques
de la població i, si s’escau, la densitat de circulació
de vehicles.

h) Els criteris de protecció mediambiental que
han d’informar les activitats objecte d’aquesta Llei.»

Dos. Es modifica l’apartat tercer.1.vuitena de la dis-
posició addicional onzena de la Llei 34/1998, de 7 d’oc-
tubre, del sector d’hidrocarburs, que queda redactat de
la manera següent:

«Inspeccionar, a petició de l’Administració Gene-
ral de l’Estat, de les comunitats autònomes com-
petents, o d’ofici, per la Comissió Nacional d’Ener-
gia, les condicions tècniques de les insta�acions,
el compliment dels requisits establerts en les auto-
ritzacions, la correcta i l’efectiva utilització del carbó
autòcton a les centrals elèctriques amb dret al
cobrament de la prima al consum de carbó autòc-
ton, les condicions econòmiques i les actuacions
dels subjectes quan puguin afectar l’aplicació de
les tarifes, els preus i els criteris de remuneració
de les activitats energètiques, la disponibilitat efec-
tiva de les insta�acions de generació en el règim
ordinari, la correcta facturació i condicions de ven-
da de les empreses distribuïdores i comercialitza-
dores a consumidors i clients qualificats, la con-
tinuïtat del subministrament d’energia elèctrica, la
qualitat del servei, així com la separació efectiva
d’aquestes activitats quan sigui exigida.»

CAPÍTOL II

Acció administrativa en matèria d’infraestructures
i transports

SECCIÓ 1a CARRETERES

Article 77. Modificació de la Llei 25/1988, de 29 de
juliol, de carreteres.

Es modifiquen els preceptes següents de la Llei
25/1988, de 29 de juliol, de carreteres:

U. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 8
de la Llei 25/1988, de 29 de juliol, de carreteres, que
queden redactats de la manera següent:

«Article 8.

1. L’aprovació dels projectes de carreteres
estatals implica la declaració d’utilitat pública i la
necessitat d’urgent ocupació dels béns i adquisició
de drets corresponents, a les finalitats d’expropia-
ció, d’ocupació temporal o d’imposició o modifi-
cació de servituds.

2. La declaració d’utilitat pública i la necessitat
d’urgent ocupació es refereix també als béns i els
drets compresos en el replanteig del projecte i en
les modificacions d’obres que es puguin aprovar
posteriorment.»

Dos. Es modifica l’apartat 4 de l’article 10 de la
Llei 25/1988, de 29 de juliol, de carreteres, que queda
redactat de la manera següent:

«4. Amb independència de la informació oficial
a la qual es refereixen els apartats anteriors, es
du a terme, de la manera que preveu la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, un tràmit d’informació pública durant
un període de trenta dies hàbils. Les observacions
en aquest tràmit han de versar sobre les circums-
tàncies que justifiquin la declaració d’interès gene-
ral de la carretera i sobre la concepció global del
seu traçat.

L’aprovació de l’expedient d’informació pública
correspon al ministre de Foment.

El termini per resoldre i notificar l’aprovació defi-
nitiva de l’expedient d’informació pública així com
de l’estudi informatiu és de sis mesos a comptar
des de la corresponent publicació al ‘‘Butlletí Oficial
de l’Estat’’ de la declaració d’impacte ambiental,
si aquesta és necessària, o des de l’acabament del
període d’informació pública, o de la pròrroga a
què fa referència l’apartat 1 d’aquest article, si
aquesta és posterior.»

Article 78. Modificació de la Llei 8/1972, de 10 de
maig, de construcció, conservació i explotació d’au-
topistes en règim de concessió.

S’afegeix un nou apartat, el 3, a l’article 29 de la
Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació
i explotació d’autopistes en règim de concessió, amb
el text següent:

«3. En les autopistes que tinguin implantat el
sistema de peatge dinàmic o telepeatge, per acre-
ditar els fets es pot utilitzar, amb l’homologació
prèvia de l’Administració, qualsevol sistema o mitjà
tècnic, mecànic o de reproducció d’imatge que
identifiqui els vehicles, que ha de constituir un mitjà
de prova suficient en la denúncia que formuli el
personal de l’empresa concessionària, degudament
autoritzat a aquest efecte, en el procediment san-
cionador per infracció de l’obligació relativa a la
utilització d’aquests sistemes que conté l’article
53.1 del text articulat de la Llei sobre trànsit, cir-
culació de vehicles a motor i seguretat viària.»

SECCIÓ 2a PORTS

Article 79. Modificació de la Llei 27/1992, de 24 de
novembre, de ports de l’Estat i de la marina mercant.

Es fa una nova redacció de l’annex de la Llei 27/1992,
de 24 de novembre, de ports de l’Estat i de la marina
mercant, que queda de la manera següent:

«Són ports d’interès general i per tant, i d’acord
amb l’article 149.1.20a de la Constitució espanyo-
la, competència exclusiva de l’Administració de l’Es-
tat, els següents:

1. Pasajes i Bilbao al País Basc.
2. Santander a Cantàbria.
3. Gijón-Musel i Avilés a Astúries.
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4. San Cibrao, Ferrol i la seva ria, A Corunya,
Vilagarcía de Arousa i la seva ria, Marín i ria de
Pontevedra i Vigo i la seva ria, a Galícia.

5. Huelva, Sevilla i la seva ria, Cadis i la seva
badia (que inclou El Puerto de Santa María, el de
la zona franca de Cadis, Puerto Real, El Bajo de
la Cabezuela i Puerto Sherry), Tarifa, Algeciras-La
Línea, Màlaga, Motril, Almeria i Carboneras a Anda-
lusia.

6. Ceuta i Melilla.
7. Cartagena (que inclou la dàrsena d’Escom-

breras) a Múrcia.
8. Alacant, Gandia, València, Sagunt i Castelló

a la Comunitat Valenciana.
9. Tarragona i Barcelona a Catalunya.
10. Palma de Mallorca, Alcúdia, Maó, Eivissa

i La Savina a les Balears.
11. Arrecife, Puerto Rosario, Las Palmas (que

inclou el de Salinetas i el d’Arinaga), Santa Cruz
de Tenerife (que inclou el de Granadilla), Los Cris-
tianos, Guía de Isora, San Sebastián de la Gomera,
Santa Cruz de la Palma i La Estaca a les Canàries.»

SECCIÓ 3a TRANSPORT PER CARRETERA

Article 80. Modificació de la Llei 16/1987, de 30 de
juliol, d’ordenació dels transports terrestres. Normes
sobre revisió periòdica general de les tarifes i obli-
gacions comptables en relació amb els serveis públics
regulars interurbans permanents d’ús general de
transports de viatgers per carretera.

Es modifica l’article 19 de la Llei 16/1987, de 30
de juliol, d’ordenació dels transports terrestres, i s’afe-
geixen al text tres nous números, el 5, 6 i 7, amb la
redacció següent:

«5. No obstant el que disposa el número 3 d’a-
quest article, dins del segon trimestre de cada any,
l’Administració procedeix a una revisió de caràcter
general de les tarifes dels serveis públics regulars
interurbans permanents d’ús general de transport
de viatgers per carretera en règim de concessió,
que s’ajusta a les regles següents:

a) La revisió esmentada té com a fonament la
modificació dels preus calculada com la variació
anual de la mitjana de les dades publicades per
l’Institut Nacional d’Estadística l’any natural anterior
dels índexs de preus al consum (grup general per
al conjunt nacional) sobre la mateixa mitjana de
l’any precedent (d’ara endavant oIPCmitjà) i la modi-
ficació del nombre de viatgers-quilòmetre realitzats
a cada concessió l’any natural anterior (d’ara enda-
vant Vkmr) en relació amb la mateixa magnitud
corresponent l’any precedent (d’ara endavant
Vkmr-1).

A aquests efectes, la revisió es fa calculant el
coeficient C, mitjançant l’expressió:

C = 1 + oIPCmitjà — X,

On oIPCmitjà figura expressat en tant per u amb
el signe que correspongui i el valor X ve donat
per:

X = 1/100 [(Vkmr-Vkmr-1)/Vkmr-1]

On Vkmr es refereix a l’any natural anterior a
la revisió i Vkmr-1 a l’any immediatament anterior
a aquell, i en tot cas està limitat el seu valor per
la fórmula següent expressada en percentatge:

0« × «1

El coeficient C s’aplica a les tarifes vigents en
cada una de les concessions (Tt-1) de manera que
la tarifa revisada (Tt) per a cada moment sigui:

Tt = Tt - 1 . C

b) Les revisions tarifàries realitzades en exe-
cució del que disposa aquest número no estan sub-
jectes al règim que estableix l’article 16 del Reial
decret llei 7/1996, de 7 de juny, de mesures
urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització
de l’activitat econòmica.

Els ministres de Foment i Economia poden esta-
blir mitjançant una ordre conjunta les especifica-
cions que, si s’escau, considerin necessàries per
a l’execució del que disposa aquest número.

6. La falta d’aportació per part d’un conces-
sionari de les dades estadístiques relatives a una
concessió en els termes reglamentàriament esta-
blerts té com a conseqüència, independentment
de les sancions que legalment es puguin aplicar,
que no es revisi la tarifa d’aquesta concessió fins
que aquesta falta sigui esmenada.

L’omissió, l’error o la falsedat en les esmentades
dades aportades pel concessionari té com a con-
seqüència, independentment de la sanció que, si
s’escau, es pugui aplicar de conformitat amb el que
legalment està establert, que, una vegada detec-
tats, es procedeixi a rectificar la tarifa revisada que
s’hagi calculat tenint en compte aquelles dades,
així com totes les que, si s’escau, s’hagin aprovat
posteriorment.

7. A efectes de comptabilitat, les empreses titu-
lars de concessions o autoritzacions de transport
públic regular de viatgers d’ús general han de trac-
tar cada una d’aquestes com una activitat separada,
i l’han de gestionar com una divisió comptable inde-
pendent, diferent de qualsevol altra activitat que
facin, estigui o no relacionada amb el transport de
viatgers.

Els ministres de Foment i Economia poden esta-
blir mitjançant una ordre conjunta les especifica-
cions que, si s’escau, considerin pertinents per al
compliment exacte del que disposa aquest número.»

CAPÍTOL III

Acció administrativa en matèria de serveis postals

Article 81. Modificació de la Llei 24/1998, de 13 de
juliol, del servei postal universal i de liberalització dels
serveis postals.

Es modifiquen diversos preceptes de la Llei 24/1998,
de 13 de juliol, del servei postal universal i de libera-
lització dels serveis postals, que queden redactats de
la manera següent:

U. Es modifica l’article 7 de la Llei del servei postal
universal i de liberalització dels serveis postals, que que-
da amb la redacció següent:

«Article 7. Títols habilitadors.

1. Per a la prestació de serveis postals es reque-
reix l’obtenció prèvia del corresponent títol habi-
litador que, segons el tipus de servei que es pre-
tengui prestar, pot consistir en una autorització
administrativa general o en una autorització admi-
nistrativa singular, tal com estableix aquest títol.

2. Poden ser titulars d’autoritzacions adminis-
tratives per a la prestació de serveis postals les
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persones físiques o jurídiques nacionals d’un estat
membre de la Unió Europea, o amb una altra nacio-
nalitat quan així ho prevegin els convenis o els
acords internacionals en què l’Estat espanyol sigui
part. En tot cas han de tenir un representant domi-
ciliat a Espanya. S’entén que el domicili del repre-
sentant coincideix amb el domicili a efectes de noti-
ficacions de la persona representada.»

Dos. Es fa una nova redacció de l’article 32 de la
Llei del servei postal universal i de liberalització dels ser-
veis postals, que queda de la manera següent:

«Article 32. Sistemes de franqueig.

1. El franqueig és l’efecte o el signe que acre-
dita el pagament del preu d’una tramesa per a la
seva lliure circulació per la xarxa postal.

Reglamentàriament s’han d’establir i regular els
sistemes de franqueig dels serveis postals.

2. El pagament del preu dels serveis postals
que presti l’operador al qual s’encomana la pres-
tació del servei postal universal es pot acreditar
mitjançant segells de Correus; segells o altres sig-
nes distintius estampats prèviament; segells de
franqueig; estampacions de màquines de franque-
jar; franqueig de pagament diferit; franqueig en des-
tinació; prepagament o qualsevol altre sistema
admès en dret.»

Tres. Es fa una nova redacció de les circumstàncies
a), b) i d) de l’apartat 2 de l’article 41 de la Llei del
servei postal universal i de liberalització dels serveis pos-
tals, i les quatre primeres circumstàncies de l’apartat 2
esmentat queden redactades de la manera següent:

«2. Es consideren infraccions molt greus (...)

a) L’incompliment greu o reiterat de les con-
dicions establertes per a la prestació del servei pos-
tal universal.

b) La realització de serveis postals reservats a
l’operador prestador del servei postal universal sen-
se la corresponent autorització, que ocasioni un
perjudici greu al servei postal universal o a l’ope-
rador esmentat.

c) La prestació de serveis postals en règim de
lliure concurrència sense comptar amb el títol habi-
litador legalment exigible o la prestació de serveis
diferents dels autoritzats, amb un perjudici greu
per al servei postal universal.

d) L’incompliment greu o reiterat de les obli-
gacions que constitueixin el pressupost per a l’a-
torgament dels títols habilitants dels serveis postals,
quan afecti els requisits essencials referits a l’article
9.3 i els establerts a l’article 12 o perjudiqui subs-
tancialment la prestació del servei postal universal.»

La resta de les circumstàncies de l’apartat queden
amb la seva actual redacció.

Quatre. S’afegeix un nou apartat, el 5, a l’article 41
de la Llei del servei postal universal i de lliberalització
dels serveis postals, redactat de la manera següent:

«5. Amb independència de les sancions que
siguin imposades, l’òrgan competent per sancionar
pot imposar, amb el requeriment previ, multes coer-
citives en la forma i els casos que preveu la Llei
de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú. La quantia de
cada multa s’ha d’aplicar per períodes mensuals suc-
cessius i no pot superar, en cap cas, el 20% de
la sanció màxima fixada per a la infracció comesa.»

Article 82. Modificació de la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d’ordenació de l’edificació. Insta�acions
per al lliurament de trameses postals.

S’agrega una nova circumstància, la 4, a la lletra a)
de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 38/1999, d’or-
denació de l’edificació, amb la redacció següent:

«a.4 Facilitació per a l’accés dels serveis pos-
tals, mitjançant la dotació de les insta�acions apro-
piades per al lliurament de les trameses postals,
segons el que disposa la seva normativa especí-
fica.»

CAPÍTOL IV

Acció administrativa en matèria d’habitatge

Article 83. Ajut estatal directe per al primer accés a
l’habitatge en propietat.

Els ajuts estatals directes a l’entrada (AEDE), inclosos
en l’àmbit dels plans estatals d’habitatge per a l’accés
per primera vegada a l’habitatge en propietat, percebuts
pels beneficiaris mitjançant un pagament únic, a través
de les entitats de crèdit co�aboradores, els pot reintegrar
l’Estat a les entitats esmentades, en un període màxim
de 5 anys. El tipus d’interès aplicable a aquests efectes
és el vigent en cada moment per als convenis entre
el Ministeri de Foment i les entitats de crèdit per al finan-
çament de les actuacions protegides del corresponent
pla d’habitatge.

CAPÍTOL V

Acció administrativa en matèria d’educació

Article 84. Modificació de la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.

El primer incís de la disposició addicional primera
de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, modificat per la disposició
addicional vint-i-setena de la Llei 66/1997, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre
social, queda redactat en els termes següents:

«El Govern, amb l’informe previ de les comunitats
autònomes, ha de aprovar el calendari d’aplicació
de la nova ordenació del sistema educatiu, en els
aspectes pendents encara d’aplicació, que té un
àmbit temporal de catorze anys a partir de la publi-
cació d’aquesta Llei.»

Article 85. Integració al cos de professors de música
i arts escèniques dels professors del Conservatori
Superior de Música de Vigo i del Conservatori Supe-
rior de Música «Eduardo Martínez Torner» d’Oviedo.

U. Durant l’any 2002 es pot integrar al cos de pro-
fessors de música i arts escèniques el personal docent
que tingui la condició de funcionari i presti serveis als
conservatoris de música que, sent de titularitat d’altres
administracions públiques, s’hagin integrat o s’integrin
a la xarxa de centres docents de les comunitats autò-
nomes de Galícia i del Principat d’Astúries, sempre que
concorrin les circumstàncies següents:

1. Que s’hagi produït o es produeixi un canvi en
la titularitat del centre docent a favor de l’administració
autonòmica, mitjançant el corresponent acord que ha
de tenir vigència l’any 2002.

2. Que tingui la titulació requerida segons la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
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del sistema educatiu, o la que en el moment del seu
ingrés a l’administració pública de procedència s’exigia
per accedir als cossos docents estatals.

Dos. L’ordenació d’aquests funcionaris al cos en què
s’integri es fa respectant la data de nomenament com
a funcionaris de l’administració de procedència.

Tres. Els funcionaris als quals es refereix aquest arti-
cle continuen ocupant les destinacions que tinguin assig-
nades en el moment de la seva integració i queden,
en endavant, subjectes a la normativa sobre provisió
de llocs de treball docents.

Quatre. L’administració educativa competent elabo-
ra la relació nominal de funcionaris a què es refereix
aquest precepte i la integració dels quals es proposa,
a efectes de l’expedició del corresponent títol adminis-
tratiu.

Cinc. A efectes de mobilitat territorial d’aquests fun-
cionaris, els serveis que presten abans del seu nome-
nament com a funcionaris del cos de professors de músi-
ca i arts escèniques es valoren d’acord amb el que esta-
bleixin les convocatòries específiques que amb aquesta
finalitat aprovin les diferents administracions educatives.

Sis. L’aplicació d’aquesta mesura no suposa cap
increment de retribucions, amb caràcter global, per als
funcionaris afectats, per la qual cosa es produeixen els
reajustaments en les retribucions complementàries que,
si s’escau, siguin necessàries.

Set. Aquest article té caràcter de bàsic i es dicta
a l’empara del que disposa l’article 149.1.18a i 30 de
la Constitució.

CAPÍTOL VI

Acció administrativa en matèria
de telecomunicacions

Article 86. Modificació de la Llei 11/1998, de 24 d’a-
bril, general de telecomunicacions.

Es modifiquen els preceptes següents de la Llei
11/1998, de 24 d’abril, general de telecomunicacions:

U. Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 2 de
l’article 11 de la Llei general de telecomunicacions, que
queda amb la redacció següent:

«2. Igualment, en el règim aplicable a les auto-
ritzacions generals, es pot incloure, tal com esta-
bleixin les normes de desplegament d’aquest pre-
cepte, la determinació de les condicions imposades
als seus titulars, relatives al subministrament de
la informació que sigui necessària per comprovar
que compleixen les obligacions que se’ls imposin,
satisfer necessitats estadístiques, facilitar les dades
per a la confecció de les guies telefòniques i la
prestació dels serveis d’informació pels altres ope-
radors i entitats habilitades per a la prestació dels
serveis esmentats, així com les dades necessàries
per a la prestació de serveis d’emergència per les
entitats encarregades d’aquests i atendre els reque-
riments que imposi la normativa aplicable.»

Els altres paràgrafs d’aquest apartat queden amb el
contingut actual.

Dos. Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 3
de l’article 54 de la Llei general de telecomunicacions,
que queda amb la redacció següent:

«3. Sense perjudici del que estableix l’article
37.b), l’elaboració i la comercialització de les guies
d’abonats als serveis de telecomunicacions i dels

serveis d’informació es fa en règim de lliure com-
petència, i es garanteix als abonats, en tot cas,
el dret a la protecció de les seves dades personals,
incloent-hi el de no figurar en les guies o serveis
esmentats.»

Els altres paràgrafs de l’apartat esmentat queden amb
el seu contingut actual.

Tres. S’addiciona una nova disposició addicional, la
dotzena, a la Llei general de telecomunicacions, que que-
da amb la redacció següent:

«Dotzena. Les entitats que aportin a la Comis-
sió del Mercat de les Telecomunicacions dades o
informacions de qualsevol tipus amb motiu de l’a-
compliment de les seves funcions poden indicar,
de forma justificada, quina part del que han aportat
consideren de transcendència comercial o indus-
trial, la difusió del qual podria perjudicar-los, als
efectes que en sigui declarada la confidencialitat
respecte de qualssevol persones o entitats que no
siguin la Comissió del Mercat de les Telecomuni-
cacions mateixa, el Ministeri d’Economia o el Minis-
teri de Ciència i Tecnologia. La Comissió esmentada
decideix, de forma motivada i a través de les reso-
lucions oportunes, sobre la informació que, segons
la legislació vigent, estigui exceptuada del secret
comercial o industrial i sobre l’emparada per la
confidencialitat.»

Article 87. Modificació del Reial decret llei 7/2000,
de 23 de juny, de mesures urgents en el sector de
les telecomunicacions.

Es modifica el paràgraf cinquè de l’apartat 3 de l’ar-
ticle 4 del Reial decret llei 7/2000, de mesures urgents
en el sector de les telecomunicacions, que queda amb
la redacció següent:

«El trànsit dirigit al rang de numeració específica
d’accés a Internet determinat pel Ministeri de Cièn-
cia i Tecnologia, el lliuren els operadors dominants
del servei telefònic fix disponible al públic de forma
separada del trànsit de telefonia vocal, i en els
mateixos punts d’interconnexió de veu existents.
A aquests efectes, els operadors han de negociar
els acords corresponents, i la Comissió del Mercat
de les Telecomunicacions resol els casos en què
no s’assoleixi l’acord esmentat.»

Els altres paràgrafs de l’apartat esmentat queden amb
el contingut actual.

CAPÍTOL VII

Acció administrativa en matèria de ciència
i tecnologia

Article 88. Modificació de la Llei 13/1986, de 14 d’a-
bril, de foment i coordinació general de la investigació
científica i tècnica.

Es modifiquen els preceptes següents de la Llei
13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general
de la investigació científica i tècnica:

U. Es modifica l’article 15 de la Llei 13/1986, de
14 d’abril, de foment i coordinació general de la inves-
tigació científica i tècnica, que queda redactat de la
manera següent:

«Article 15. Convenis de co�aboració.
1. Els organismes públics d’investigació poden

subscriure convenis de co�aboració amb les comu-
nitats autònomes per fer les activitats següents:
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a) Projectes d’investigació científica, desenvo-
lupament i innovació tecnològica.

b) Transferència de coneixements i de resultats
científics.

c) Creació, gestió o finançament de centres o
unitats d’investigació.

d) Formació d’especialistes.
e) Ús compartit d’immobles, d’insta�acions i de

mitjans materials per dur a terme activitats cien-
tífiques relacionades amb les finalitats pròpies de
l’organisme.

f) Assignació temporal de personal per a la rea-
lització d’activitats científiques o tècniques, sense
que això suposi alteració del règim jurídic aplicable.

Cal donar compte dels convenis de co�aboració
esmentats a la Comissió Interministerial de Ciència
i Tecnologia.

2. Així mateix, els organismes públics d’inves-
tigació poden subscriure convenis de co�aboració
amb universitats, amb fundacions o amb institu-
cions sense ànim de lucre, tant nacionals com
estrangeres, per a l’execució i el desenvolupament
de les activitats a què es refereix l’apartat anterior.

3. Els organismes públics d’investigació també
poden subscriure convenis de co�aboració amb les
empreses, bé siguin públiques o privades, que facin
activitats d’investigació, desenvolupament i inno-
vació tecnològica, per a la realització de les actua-
cions a les quals es refereixen les lletres a), b),
c) i d) de l’apartat 1 d’aquest article. A efectes de
determinar les contraprestacions de les empreses,
les activitats o els serveis que realitzin els orga-
nismes públics d’investigació són valorats a preus
de mercat. L’objecte d’aquests convenis no pot ser
cap dels compresos als contractes que regulen el
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, o les normes
administratives especials.»

Dos. Es modifica l’article 19 de la Llei 13/1986,
de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la inves-
tigació científica i tècnica, amb la redacció següent:

«Article 19. Creació o participació en societats
mercantils.
1. El Govern pot autoritzar als organismes

públics d’investigació que creïn o participin en el
capital de societats mercantils l’objecte de les quals
sigui la realització d’alguna de les activitats
següents:

a) La investigació científica, el desenvolupa-
ment o la innovació tecnològica.

b) L’explotació de patents d’invenció i, en gene-
ral, la cessió i l’explotació dels drets de la propietat
industrial i inte�ectual.

c) L’ús i l’aprofitament, industrial o comercial
de les innovacions, dels coneixements científics i
dels resultats obtinguts i desenvolupats per l’or-
ganisme.

d) La prestació de serveis tècnics relacionats
amb les finalitats pròpies de l’organisme.

Tenen la consideració d’aportacions dels orga-
nismes públics d’investigació a la societat mercan-
til: les participacions en el capital; la cessió dels
drets de la propietat industrial i inte�ectual; i la
cessió o l’ús de les innovacions, dels coneixements
científics i dels resultats obtinguts o desenvolupats
per l’organisme mateix.

2. Els funcionaris dels organismes esmentats
que passin a prestar serveis en les societats mer-

cantils esmentades poden so�icitar la concessió de
llicències per dur a terme tasques directament rela-
cionades amb l’activitat científica o tècnica que rea-
litzin a l’organisme. Aquestes llicències es conce-
deixen sense cap retribució, per un termini màxim
de 4 anys i amb dret a conservar el lloc de treball.

La concessió d’aquestes llicències se subordina
a les necessitats del servei, a l’interès per a l’or-
ganisme dels treballs científics i tècnics per desen-
volupar i s’ha d’ajustar al procediment, les condi-
cions i els requisits que s’estableixin mitjançant una
ordre del Ministeri de Ciència i Tecnologia, amb
l’informe favorable previ del Ministeri d’Adminis-
tracions Públiques.»

Els actuals apartats 2, 3 i 4 de l’article 19 de la Llei
13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general
de la investigació científica i tècnica, passen a ser, res-
pectivament, els apartats 3, 4 i 5 de l’article esmentat.

CAPÍTOL VIII

Acció administrativa en matèria d’aigües
i medi ambient

Article 89. Modificació de la Llei 52/1980, de 16 d’oc-
tubre, de regulació del règim econòmic de l’explotació
de l’aqüeducte Tajo-Segura.

Es modifiquen els preceptes següents de la Llei
52/1980, de 16 d’octubre, de regulació del règim eco-
nòmic de l’explotació de l’aqüeducte Tajo-Segura:

U. L’apartat u de l’article setè de la Llei 52/1980,
de 16 d’octubre, queda redactat de la manera següent:

«U. La tarifa inclou les aportacions motivades
pels conceptes següents:

a) Amortització del cost de les obres.
b) Les despeses fixes de funcionament.
c) Les despeses variables de funcionament.»

Dos. La lletra a) de l’apartat dos de l’article setè
de la Llei 52/1980, de 16 d’octubre, queda redactat
de la manera següent:

«a) L’obtingut de repartir el cost total no amor-
titzat de les obres entre la dotació total anual defi-
nitiva assignada al conjunt d’usos de l’aigua con-
duïda, afectat per un coeficient que en funció de
l’ús de l’aigua és:

Zero coma zero quatre en regadius.
Zero coma zero vuit en abastaments.

En el còmput del cost de les obres, i sense per-
judici del que disposa el paràgraf dos de l’article
segon d’aquesta Llei, s’inclouen les despeses moti-
vades per la realització dels projectes, la construc-
ció de les obres principals i complementàries, les
expropiacions i les indemnitzacions necessàries, els
edificis i els camins, les despeses d’inspecció i vigi-
lància i, en general, totes les inversions realitzades.
Durant el període d’explotació de la primera fase,
limitat a un transvasament màxim anual de sis-
cents milions de metres cúbics, es considera el
seixanta per cent del total de la inversió.

Per als volums d’aigua destinats a l’ús en abas-
taments, el valor així calculat s’incrementa en la
quantia fixa de dues pessetes per metre cúbic,
quantitat que no és computable a efectes d’amor-
tització de les obres.»
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Tres. L’article catorze de la Llei 52/1980, de 16
d’octubre, queda redactat de la manera següent:

«El component a) de la tarifa, corresponent a
l’amortització del cost de les obres, es revisa cada
dos anys en funció de l’actualització tant dels valors
de les inversions computades en l’article setè, dos,
a), com a costos de les obres de l’aqüeducte
Tajo-Segura, com de les quantitats abonades pel
concepte esmentat, i a aquests efectes el Ministeri
de Medi Ambient sotmet l’aprovació de les fórmules
corresponents al Consell de Ministres.»

Quatre. El segon paràgraf de la disposició addicional
sisena de la Llei 52/1980, de 16 d’octubre, queda redac-
tat de la manera següent:

«Per a l’aprofitament d’aquests recursos dins de
la província esmentada es pot utilitzar la infraes-
tructura de l’aqüeducte, si això resulta viable i pro-
cedent. En el cas de les aigües concedides com
a compensació a les infiltrades al túnel de Talave,
els beneficiaris participen exclusivament en el
repartiment de les despeses fixes de funcionament
de la manera que estipula l’article setè, dos, b) d’a-
questa Llei.»

Els altres paràgrafs de la disposició addicional con-
serven el contingut actual.

Article 90. Modificació del Reial decret llei 8/1995,
de 4 d’agost, pel qual s’adopten mesures urgents de
millora de l’aprofitament del transvasament
Tajo-Segura.

S’afegeix un nou apartat, el 3, a l’article 5 del Reial
decret llei 8/1995, de 4 d’agost, amb la redacció
següent:

«3. Els beneficiaris de les aigües derivades a
la conca alta del Guadiana, a través de l’aqüeducte
Tajo-Segura, han de satisfer les tarifes correspo-
nents per l’ús del tram que utilitzin de l’esmentada
infraestructura. Les tarifes comprenen els tres con-
ceptes que estableix l’article setè, u, de la Llei
52/1980, de 16 d’octubre, per a les aigües trans-
vasades a la conca del Segura.

Per calcular el valor anual del concepte a) de
la tarifa, corresponent a l’amortització del cost de
les obres, aplicable a les aigües destinades a abas-
taments, es considera el tres per cent de la inversió
total en el tram d’aqüeducte que utilitzin, actua-
litzada segons el que preveu l’article catorzè de
la Llei 52/1980, de 16 d’octubre, i el període d’a-
mortització s’inicia amb la posada en servei d’a-
quests. Aquesta quantitat s’afecta del coeficient
zero coma zero vuit i el valor obtingut s’incrementa
en la quantia fixa, no computable a efectes d’a-
mortització de les obres, de dues pessetes per
metre cúbic.

Les aigües derivades per a usos mediambientals
al parc nacional de Las Tablas de Daimiel queden
exemptes de contribuir pel concepte a), amortit-
zació del cost de les obres.

Per calcular el valor anual dels conceptes b) i
c) de les tarifes de les aigües que es derivin a l’Alt
Guadiana a través de l’aqüeducte Tajo-Segura, cal
atenir-se al que estableix l’article setè, apartats dos
i tres de la Llei 52/1980.»

Article 91. Modificació del text refós de la Llei d’aigües,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de
juliol.

S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 1, de l’article 132
del text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret

legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, amb la redacció
següent:

«Així mateix, aquestes societats poden tenir per
objecte l’adquisició d’obres hidràuliques, públiques
o privades, amb el compliment previ dels tràmits
i els requisits que estableix la normativa vigent,
i en especial el de desafectació del demani públic
quan correspongui, per a la seva integració a sis-
temes hidràulics a fi d’aconseguir aprofitar més bé
els recursos hídrics i una gestió més eficaç d’a-
quests.»

La resta de l’apartat queda amb la mateixa redacció.

Article 92. Declaració d’ocupació urgent de determi-
nades obres hidràuliques.

Als efectes que preveu l’article 52 de la Llei d’ex-
propiació forçosa, es declara urgent l’ocupació dels béns
afectats per l’expropiació a què doni lloc la realització
de les obres que a continuació s’especifiquen, que han
estat declarades d’interès general de l’Estat per la Llei
10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional:

Confederació Hidrogràfica del Nord:

Co�ectors interceptors del riu Cubia (Astúries).
Co�ector interceptor del riu Gafo (Astúries).

Confederació Hidrogràfica del Duero:

Presa de Castrovido (Burgos).
Variants de carreteres afectades per l’embassament

d’Irueña (Salamanca).

Confederació Hidrogràfica del Tajo:

Millora de l’abastament al Sistema Torrelaguna, ramal
Sur (Madrid).

Presa, conduccions i ampliació de l’ETAP de Las
Navas del Marqués (Àvila).

Abastament des de l’embassament de Picadas a la
Zona de Torrijos, La Puebla de Montalbán i Fuensalida
(Toledo).

Confederació Hidrogràfica del Guadiana:

Conducció d’aigua des de l’aqüeducte Tajo-Segura
per a la incorporació de recursos a la Plana Manxega.

Millora del sistema d’abastament de la comarca d’A-
zuaga (Badajoz).

Canalització a Valdetorres (Badajoz).

Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir:

Presa de Melonares (Sevilla).
Nou traçat de la carretera C-503 de Jerez a Cortes

i conducció d’abastament a Algar (Cadis).
Presa de La Breña II (Còrdova).

Confederació Hidrogràfica del Sud:

Conducció principal de reg del marge dret del riu
Vélez (Màlaga).

Conduccions a la zona regable de l’embassament de
Cuevas de Almanzora. Camins de servei de la 1a fase.
Desglossat 3 (Almeria).

Confederació Hidrogràfica del Segura:

Xarxes de reg, desguassos i camins de les zones rega-
bles de Lorca i Valle del Guadalentín (Múrcia).

Conducció d’aigües residuals de la zona Sud del mar
Menor (Múrcia).

Confederació Hidrogràfica del Xúquer:

Canalització del riu Sec entre l’autopista A-7 i la seva
desembocadura al mar (Castelló).
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Confederació Hidrogràfica de l’Ebre:

Recreixement de la presa de Yesa (Navarra i Sara-
gossa).

Embassament de Biscarrués (Osca).
Obres complementàries de la presa de Rialb (Lleida).
Presa de Lechago (Terol).
Modulació del canal de Piñana. Bassa reguladora de

la sèquia Major (Lleida).

Article 93. Modificació de la Llei 10/1998, de 21 d’a-
bril, de residus.

S’introdueix una nova disposició addicional, la nove-
na, a la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, amb
la redacció següent:

«Disposició addicional novena. Garanties finance-
res de les activitats d’eliminació de residus.
Les autoritzacions de les activitats d’eliminació

de residus no perillosos mitjançant el dipòsit en
un abocador queden subjectes a la prestació d’una
fiança o una altra garantia equivalent en la forma
i la quantia que s’hi determini i d’acord amb el
que s’estableixi reglamentàriament.

Aquesta garantia té per finalitat garantir el com-
pliment, davant les administracions públiques, de
les obligacions que incumbeixin en virtut de l’au-
torització expedida, incloses les de clausura i man-
teniment posterior d’abocador, i les derivades, si
s’escau, de la imposició de sancions i de la possible
execució subsidiària per part de l’Administració
competent.»

CAPÍTOL IX

Acció administrativa en matèria de sanitat

Article 94. Modificació de la Llei 25/1990, de 20 de
desembre, del medicament.

Es modifiquen els preceptes següents de la Llei
25/1990, de 20 de desembre, del medicament:

U. Es modifica l’article 35 de la Llei 25/1990, de
20 de desembre, que queda redactat de la manera
següent:

«Article 35. Requisits de les fórmules magistrals.
1. Les fórmules magistrals han de ser prepa-

rades amb substàncies d’acció i indicació recone-
gudes legalment a Espanya, d’acord amb l’article
55.5 d’aquesta Llei i segons les directrius del For-
mulari Nacional.

2. Les fórmules magistrals s’han d’elaborar a
les oficines de farmàcia i serveis farmacèutics esta-
blerts legalment que disposin dels mitjans neces-
saris per a la seva preparació d’acord amb les exi-
gències que estableix el Formulari Nacional.

No obstant això, les oficines de farmàcia i els
serveis farmacèutics que no disposin dels mitjans
necessaris, excepcionalment i sens perjudici del
que estableix l’article 76.2, poden encomanar a una
entitat legalment autoritzada per a aquesta finalitat
per l’Administració sanitària competent, la realit-
zació d’una o diverses fases de l’elaboració i/o el
control de fórmules magistrals.

3. En la preparació de fórmules magistrals
s’han d’observar les Normes de correcta fabricació
i control de qualitat.

4. Les fórmules magistrals han d’anar acom-
panyades del nom del farmacèutic que les prepari
i de la informació suficient que en garanteixi la

identificació i conservació correctes, així com una
utilització segura.

5. Per a la formulació magistral de substàncies
o medicaments no autoritzats a Espanya es reque-
reix el règim que preveu l’article 37.»

Dos. Es modifica l’article 36 de la Llei 25/1990,
que queda redactat de la manera següent:

«Article 36. Requisits dels preparats oficinals.
1. Els preparats oficinals han de complir les

condicions següents:

a) Estar esmentats i descrits pel Formulari
Nacional.

b) Complir les normes de la Reial Farmacopea
Espanyola.

c) Ser elaborats i garantits per un farmacèutic
de l’oficina de farmàcia o del servei farmacèutic
que els dispensi.

d) S’han de presentar i dispensar necessària-
ment sota denominació genèrica i en cap cas sota
marca comercial.

e) Els preparats oficinals han d’anar acompa-
nyats del nom del farmacèutic que els prepari i
de la informació suficient que en garanteixi la iden-
tificació i conservació correctes, així com una uti-
lització segura.

2. Excepcionalment, i sense perjudici del que
estableix l’article 76.2, les oficines de farmàcia i
serveis farmacèutics que no disposin dels mitjans
necessaris poden encomanar a una entitat legal-
ment autoritzada per a aquesta finalitat per l’Ad-
ministració sanitària competent, la realització d’una
o diverses fases de l’elaboració i/o control, exclu-
sivament, dels preparats oficinals que requereixin
prescripció facultativa.»

Tres. Es fa una nova redacció de l’apartat 3 de l’ar-
ticle 45 de la Llei del medicament, que queda de la
manera següent:

«3. En els envasos i embalatges, així com en
la informació que s’adjunti al medicament s’hi ha
de consignar la indicació que es tracta d’un medi-
cament veterinari i del temps d’espera quan es des-
tini a animals productors d’aliments. A més, obli-
gatòriament han de figurar les dades especificades
als articles 17 i 19, llevat del preu.»

Quatre. Modificació de la Llei 25/1990, de 20 de
desembre, del medicament, inclòs en el capítol VIII, «Ac-
ció administrativa en matèria de sanitat», del títol V, «De
l’acció administrativa» del Projecte de llei de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social, amb la redacció
següent:

«S’afegeix una nova secció, la 8a, al capítol quart,
de la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del medi-
cament, que inclou un nou article, el 54 bis, amb
la redacció següent:

‘‘SECCIÓ 8a GASOS MEDICINALS

Article 54 bis. Gasos medicinals.
1. Els gasos medicinals es consideren medi-

caments i estan subjectes al règim que preveu
aquesta Llei, amb les particularitats que s’esta-
bleixin reglamentàriament.

2. Sense perjudici del que disposa l’article 3.5
d’aquesta Llei, les empreses titulars, fabricants,
importadores i comercialitzadores de gasos medi-
cinals liquats els poden subministrar, de la manera
que determinin les autoritats sanitàries competents,
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en els centres assistencials, sociosanitaris, i també
als pacients amb teràpia respiratòria a domicili. A
aquests efectes, s’entén per gasos medicinals
liquats l’oxigen líquid, nitrogen líquid i protòxid de
nitrogen líquid així com qualssevol altres que, amb
característiques i utilització similars, es puguin fabri-
car en el futur’’.»

CAPÍTOL X

Acció administrativa en matèria de turisme

Article 95. Modificació de la Llei 42/1998, de 15 de
desembre, de drets d’aprofitament per torn de béns
immobles d’ús turístic i normes tributàries.

U. S’afegeix un nou apartat l) a l’article 8è.2 de la
Llei 42/1998, de 15 de desembre, de drets d’aprofi-
tament per torn de béns immobles d’ús turístic i normes
tributàries, amb la redacció següent:

«l) Si hi ha la possibilitat de participar en un
sistema organitzat per a la cessió a tercers del dret
objecte del contracte i, en cas que aquest sistema
estigui organitzat pel propietari o el promotor, per
ell mateix o per mitjà de qualsevol altra persona
física o jurídica que es dediqui professionalment
a la transmissió de drets d’aprofitament per torn,
indicació dels possibles costos de la cessió.»

Dos. S’afegeix un nou apartat 13è a l’article 9è.1
de la Llei 42/1998, de 15 de desembre, de drets d’a-
profitament per torn de béns immobles d’ús turístic i
normes tributàries, amb la redacció següent:

«13è Si hi ha la possibilitat de participar en
un sistema organitzat de cessió a tercers del dret
objecte del contracte. Quan hi hagi aquesta pos-
sibilitat, s’han de fer constar els eventuals costos
almenys aproximats que aquest sistema suposa per
a l’adquirent.»

CAPÍTOL XI

Acció administrativa en matèria de seguretat jurídica
preventiva

SECCIÓ 1a ACCÉS A LA INFORMACIÓ DELS REGISTRES PÚBLICS

Article 96. Modificació del text refós de la Llei hipo-
tecària aprovada pel Decret de 8 de febrer de 1946.

1. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 221 amb
el contingut següent:

«L’interès es presumeix en qualsevol autoritat,
empleat o funcionari públic que actuï per raó del
seu ofici o càrrec.»

2. El paràgraf segon del número 8 de l’article 222
queda modificat i passa a tenir el contingut següent:

«Els registradors, en l’exercici de la seva funció
pública, estan obligats a co�aborar entre si, així
com amb els òrgans judicials, les administracions
públiques i els notaris.»

3. S’afegeixen tres nous apartats, novè, desè i onzè
a l’article 222 amb el contingut següent:

«Novè. Per tal de donar compliment al que dis-
posa aquest article, cal disposar dels instruments

necessaris per proporcionar a tots ells informació
per telefax o comunicació electrònica, a elecció del
so�icitant i amb el valor de nota simple informativa,
sobre el contingut del llibre diari, si s’escau, del
llibre d’entrada, i dels llibres d’inscripcions i d’in-
capacitats.

Desè. La manifestació dels llibres del registre
s’ha de fer, si se so�icita, per mitjans telemàtics.

Onzè. S’han d’establir reglamentàriament els
criteris i els procediments per mantenir la infor-
mació permanentment actualitzada en el termini
més breu possible, les garanties necessàries per
evitar la manipulació o el telebuidatge dels assen-
taments registrals, així com els requisits tècnics i
els models de les so�icituds d’accés a la consulta
del contingut dels llibres per via telemàtica, les cir-
cumstàncies que han de concórrer en els que pre-
tenguin accedir-hi, el contingut dels llibres del regis-
tre que es pot consultar per via telemàtica, així
com el procediment per autoritzar la restricció d’ac-
cés a la informació relativa a determinades per-
sones, comerciants o finques quan això estigui
imposat per raó de la protecció de la seguretat
i la integritat de les persones o els béns.»

4. L’article 227 queda redactat de la manera
següent:

«Article 227.

Els registradors han d’expedir una certificació a
instància de qui, al seu judici, tingui interès conegut
a esbrinar l’estat de l’immoble o el dret real de
què es tracti, o en virtut d’un manament judicial.

La instància s’ha de fer per escrit i es pot pre-
sentar a l’oficina del registre o remetre’s per via
telemàtica.

La certificació s’ha d’expedir, a elecció del so�i-
citant, en paper o en format electrònic, en els ter-
mes que s’estableixin reglamentàriament.»

5. Es modifica l’article 248, que queda redactat de
la manera següent:

«Article 248.

Els registradors han de portar, a més, un llibre
anomenat diari on, en el moment de presentar-se
cada títol, ja sigui físicament, per correu, telefax
o per tramesa telemàtica, han d’estendre un breu
assentament del seu contingut.

S’han de determinar reglamentàriament les
regles i els procediments perquè la pràctica dels
assentaments de presentació sigui correlativa a la
de l’hora de presentació dels títols respectius. Així
mateix s’han d’adoptar les cauteles necessàries per-
què en cap cas sigui possible la manipulació o l’al-
teració de l’ordre de presentació dels títols o dels
assentaments practicats.»

Article 97.

S’introdueix un nou paràgraf quart a l’article 23 del
Codi de comerç, amb el contingut següent:

«4. La publicitat telemàtica del contingut dels
registres mercantils i de béns mobles s’ha de fer
d’acord amb els principis continguts en els articles
221, 222, 227 i 248 de text refós de la Llei hipo-
tecària, aprovat pel Decret de 8 de febrer de 1946,
en relació amb els registres de la propietat.»
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SECCIÓ 2a MESURES SOBRE JUSTIFICACIÓ
DE LA REPRESENTACIÓ I TRANSCRIPCIÓ DE CONDICIONS GENERALS

Article 98. Judici de suficiència de la representació o
l’apoderament pel notari.

1. En els instruments públics atorgats per represen-
tants o per un apoderat, el notari autoritzador ha d’inserir
una ressenya identificativa del document autèntic que
se li hagi aportat per acreditar la representació a�egada
i ha d’expressar que, al seu judici, són suficients les facul-
tats representatives acreditades per a l’acte o el con-
tracte a què es refereixi l’instrument.

2. La ressenya pel notari del document autèntic i
la seva valoració de la suficiència de les facultats repre-
sentatives han de fer fe suficient, per si soles, de la repre-
sentació acreditada, sota la responsabilitat del notari.

3. Han de ser units a la matriu, original o per tes-
timoni, els documents complementaris d’aquesta quan
així ho exigeixi la llei i ho poden ser aquells que el notari
autoritzador consideri convenient. En els casos d’unió,
incorporació o testimoni parcial, el notari ha de donar
fe del fet que en el que s’ha omès no hi ha res que
restringeixi, ni modifiqui o condicioni de cap manera la
part transcrita.

Article 99. Incorporació com a annex a la matriu de
les condicions generals de contractació.

S’introdueix un nou apartat 2 a l’article 5 de la Llei
7/1998, de 13 d’abril, de condicions generals de con-
tractació, de manera que els apartats 2, 3 i 4 anteriors
passen a ser 3, 4 i 5.

«2. Els adherents poden exigir que el notari
autoritzador no transcrigui les condicions generals
de la contractació en les escriptures que atorgui,
que en deixi constància a la matriu i que les incor-
pori com a annex. En aquest cas el notari ha de
comprovar que els adherents tenen coneixement
íntegre del seu contingut i que les accepten.»

SECCIÓ 3a TERMINI DE QUALIFICACIÓ REGISTRAL
I EFECTE DE LA FALTA DE QUALIFICACIÓ DINS EL TERMINI

Article 100. Modificació del text refós de la Llei hipo-
tecària aprovada pel Decret de 8 de febrer de 1946.

1. S’introdueixen tres nous paràgrafs, segon, tercer
i quart, a l’article 18, amb el contingut següent:

«El termini màxim per qualificar és de quinze
dies a comptar de la data de l’assentament de pre-
sentació o, si ha estat retirat abans de la inscripció,
té defectes esmenables o té pendent de despatx
algun títol presentat anteriorment, des de la data
de la devolució del títol, l’esmena o el despatx del
títol previ, respectivament.

Si, transcorregut el termini màxim assenyalat en
el paràgraf anterior, no ha tingut lloc la qualificació,
l’interessat pot instar al registrador davant del qual
es va presentar el títol, que la dugui a terme en
el termini improrrogable de tres dies o l’aplicació
del quadre de substitucions que preveu l’article 275
bis d’aquesta llei.

La qualificació efectuada fora de termini pel
registrador titular produeix una reducció d’aranzels
d’un trenta per cent, sense perjudici de l’aplicació
del règim sancionador corresponent.»

2. S’introdueix un nou article 19 bis amb el con-
tingut següent:

«Si la qualificació és positiva, el registrador ha
d’inscriure i fer constar a la nota de despatx, al

peu del títol, les dades identificadores de l’assen-
tament, així com les afeccions o els drets cance�ats
en ocasió de la seva pràctica. Si l’estat registral
de titularitat o càrregues és discordant amb el que
reflecteix el títol, s’ha de lliurar una nota simple
informativa.

La qualificació negativa, fins i tot quan es tracti
d’una inscripció parcial en virtut d’una so�icitud
de l’interessat, ha de ser signada pel registrador,
i hi han de constar les causes impeditives, suspen-
sives o denegatòries i la motivació jurídica d’aques-
tes, ordenada en fets i fonaments de dret, amb
indicació expressa dels mitjans d’impugnació, l’òr-
gan davant del qual s’ha de recórrer i el termini
per interposar-los, sense perjudici que l’interessat
n’exerciti, si s’escau, qualsevol altre que consideri
procedent.

Si el registrador, amb el compliment de les seves
obligacions i dins el termini establert, en fa una
qualificació negativa, totalment o parcialment, l’in-
teressat pot recórrer davant de la Direcció dels
Registres i del Notariat o bé instar l’aplicació del
quadre de substitucions que preveu l’article 275
bis d’aquesta llei.

Els interessats tenen el dret a so�icitar al regis-
trador del quadre de substitucions la qualificació
dels títols presentats, en els casos que preveu el
paràgraf anterior, de conformitat amb les regles
següents:

1a L’interessat ha d’exercir el seu dret en els
quinze dies següents a la notificació de la quali-
ficació negativa, durant la vigència de l’assenta-
ment de presentació, mitjançant l’aportació al regis-
trador substitut del testimoniatge íntegre del títol
presentat i de la documentació complementària.

2a El registrador substitut que assumeixi la ins-
cripció del títol ho ha de comunicar al registrador
substituït; amb caràcter previ i amb aquesta finalitat
pot so�icitar que se li aporti informació registral
completa, si no n’hi ha o és insuficient la remesa
amb el testimoniatge íntegre del títol.

El registrador substituït ha de fer constar la
comunicació, en el mateix dia de la seva recepció
o el dia hàbil següent, per una nota al marge de
l’assentament de presentació, i indicar que s’ha
exercit el dret a so�icitar la qualificació dels títols
a un registrador dels inclosos en el quadre de subs-
titucions, la identitat d’aquest i el registre del qual
sigui titular. A partir de la data de recepció de la
comunicació, el registrador substituït ha de sub-
ministrar al registrador substitut informació conti-
nuada relativa a qualsevol nova circumstància regis-
tral que pugui afectar la pràctica de l’assentament.

3a Si el registrador substitut fa una qualificació
positiva del títol, en els deu dies següents al de
la data de la comunicació prevista a la regla anterior
ha d’ordenar al registrador substituït que estengui
l’assentament so�icitat, i li ha de remetre el text
comprensiu dels termes en què s’hagi de practicar
aquell, juntament amb el testimoniatge íntegre del
títol i la documentació complementària.

En tot cas, a l’assentament que s’estengui, a més
de les circumstàncies que escaiguin de conformitat
amb la seva naturalesa, hi ha de constar la identitat
del registrador substitut i el registre de què sigui
titular.

Estès l’assentament, el registrador substituït ho
ha de comunicar al registrador substitut, i ha de
tornar el títol a qui l’hagi presentat amb una nota
al peu, estesa de conformitat amb la legislació
hipotecària.

4a Si el registrador substitut assumeix la ins-
cripció parcial del títol s’ha de procedir de la manera
que preveuen les regles segona i tercera. La ins-
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cripció parcial només es pot practicar amb el con-
sentiment del que l’hagi presentat o de l’interessat.

5a Si el registrador substitut fa una qualificació
negativa del títol, l’ha de tornar a l’interessat a l’e-
fecte de la interposició del recurs davant la qua-
lificació del registrador substituït, davant la Direcció
General dels Registres i del Notariat.

6a Practicat l’assentament so�icitat, correspon
al registrador substitut el cinquanta per cent dels
aranzels meritats i al registrador substituït el cin-
quanta per cent restant.

L’interessat ha d’abonar els drets aranzelaris a
cada registrador en la part corresponent.

7a Les comunicacions que s’hagin de practicar
de conformitat amb les regles precedents s’han de
fer per correu, fax, correu electrònic o qualsevol
altre mitjà telemàtic que permeti tenir constància
de la recepció.»

SECCIÓ 4a RÈGIM DISCIPLINARI DELS REGISTRADORS
DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES

Article 101. Modificació del text refós de la Llei hipo-
tecària aprovada pel Decret de 8 de febrer de 1946.

1. Es modifica la rúbrica del títol XII, que passa a
denominar-se:

«De la responsabilitat i del règim disciplinari dels
registradors.»

2. S’introdueixen dues seccions en el títol XIII, la
secció 1a, sota la rúbrica «De la responsabilitat dels regis-
tradors» que comprèn els actuals articles 296 a 312,
ambdós inclusivament; i la secció 2a, sota la rúbrica
«Del règim disciplinari dels registradors», que comprèn
els articles 313 a 318, ambdós inclusivament.

3. Els articles 313, 314 i 315 passen a ser els arti-
cles 319, 320 i 321.

4. S’introdueixen, com a articles 313, 314, 315,
316, 317 i 318, els següents:

«Article 313.
El règim disciplinari dels registradors de la pro-

pietat, mercantils i de béns mobles es regeix pel
que estableixen els articles següents i les restants
normes de desplegament. Supletòriament, a falta
de normes especials, s’aplica el que disposen les
normes reguladores del règim disciplinari dels fun-
cionaris civils de l’Estat, excepte pel que fa a la
tipificació de les infraccions.

Es consideren infraccions molt greus, greus o
lleus dels registradors de la propietat, mercantils
i de béns, les següents:

A) Són infraccions molt greus:
a) L’abandonament del servei.
b) Les conductes constitutives de delicte dolós

relacionades amb la prestació de la fe pública regis-
tral que causin dany a l’Administració o als par-
ticulars declarades en sentència ferma.

c) Les conductes que hagin portat una sanció
administrativa, en resolució ferma, per una infracció
greu de disposicions en matèria de prevenció de
blanqueig de capitals, tributària, de mercat de
valors o altres previstes a la legislació especial que
sigui aplicable, sempre que la infracció estigui direc-
tament relacionada amb l’exercici de la seva
professió.

d) La inscripció de títols contraris al que dis-
posen les lleis o els seus reglaments o a les seves
formes i regles essencials, sempre que en derivin
perjudicis greus per al presentador, per a tercers

o per a l’Administració i que no es tracti de simples
qüestions interpretatives o opinables en dret.

e) La reincidència en la comissió d’infraccions
greus en el termini de dos anys, sempre que hagin
estat sancionades per resolució ferma.

f) L’incompliment greu de les normes sobre
incompatibilitats contingudes a la Llei 12/1995,
d’11 de maig, d’incompatibilitats dels membres del
Govern de la Nació i dels alts càrrecs de l’Admi-
nistració General de l’Estat, i a la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal
al servei de les administracions públiques.

g) La percepció de drets aranzelaris amb infrac-
ció de les disposicions per les quals es regeixin.

h) El retard injustificat i generalitzat en la qua-
lificació dels títols presentats.

i) L’incompliment de les obligacions de custò-
dia i ús de la signatura electrònica avançada del
registrador, així com l’obligació de denunciar la pèr-
dua, l’extraviament o el deteriorament o la situació
que posi en risc el secret o la unicitat del dispositiu
segur de creació de signatura electrònica.

j) Així mateix, són infraccions molt greus les
següents:

1. L’incompliment del deure de fidelitat a la
Constitució en l’exercici de la professió.

2. Qualsevol actuació professional que suposi
discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua,
opinió, lloc de naixement, veïnat o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social.

3. La violació de neutralitat o independència
polítiques, utilitzant les facultats atribuïdes per
influir en processos electorals de qualsevol natu-
ralesa i àmbit, així com l’obstaculització de l’exercici
de les llibertats públiques i drets sindicals.

B) Són infraccions greus:

a) Les conductes que hagin portat sanció admi-
nistrativa, en resolució ferma, per infracció de dis-
posicions en matèria de prevenció de blanqueig
de capitals, tributària, de mercat de valors, o altres
previstes a la legislació especial que sigui aplicable,
sempre que la infracció estigui directament rela-
cionada amb l’exercici de la seva professió i no
constitueixin faltes molt greus.

b) La negativa injustificada i reiterada a la pres-
tació de funcions requerides, així com l’absència
injustificada durant més de dos dies del lloc de
la seva residència que causi dany a tercers; en par-
ticular, la denegació del registrador a estendre l’as-
sentament de presentació, a qualificar, expedir nota
i la seva motivació, a notificar, a practicar els assen-
taments o a elevar l’expedient dins els terminis i
en la forma establerts.

c) Les conductes que impedeixin prestar amb
imparcialitat, dedicació i objectivitat les obligacions
de qualificació que la legislació vigent atribueix als
registradors de la propietat, mercantils i de béns
mobles, o que posin en perill els deures d’honradesa
i independència necessaris per a l’exercici públic
de la seva funció.

d) Els enfrontaments greus i reiterats del regis-
trador amb autoritats, interessats o altres registra-
dors, en el lloc, la zona o el districte on exerceixi
la seva funció deguda a actituds no justificades
d’aquell.

e) L’incompliment greu i reiterat de qualssevol
deures imposats per la legislació registral o per
acord corporatiu vinculant, així com l’impagament
de les despeses co�egials acordades reglamen-
tàriament.
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f) L’incompliment reiterat de facilitar l’accés
telemàtic a les dades del registre.

g) L’incompliment reiterat de l’obligació d’aten-
ció al públic en les hores determinades.

h) La reincidència per la comissió d’infraccions
lleus en el termini de dos anys sempre que hagin
estat sancionades per resolució ferma.

i) Així mateix, són infraccions greus les
següents:

1. La falta de rendiment que afecti el funcio-
nament normal del servei i no constitueixi falta molt
greu.

2. La falta d’obediència deguda al Co�egi de
Registradors de la Propietat i Mercantils.

C) És infracció disciplinària lleu, si no és pro-
cedent qualificar-la de greu o molt greu, l’incom-
pliment dels deures i les obligacions imposats per
la legislació registral o, amb base en aquesta, per
resolució administrativa o acord corporatiu, sempre
que el registrador hagi estat expressament requerit
per al compliment per l’òrgan administratiu o cor-
poratiu competent.

El requeriment ha d’esmentar expressament el
precepte, ha de donar un termini per acomplir-lo
i ha d’advertir el registrador que, si no ho fa, pot
incórrer en una infracció disciplinària lleu.

Els membres dels òrgans de govern del Co�egi
de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Es-
panya poden ser sancionats pel ministre de Justícia
o pel director general dels Registres i del Notariat,
en els casos següents, que tenen la consideració
d’infracció greu, llevat que sigui reiterada en el
transcurs del seu mandat, cas en què és infracció
molt greu:

a) L’incompliment greu o reiterat dels seus deu-
res, sempre que suposi infracció d’un precepte
legal, reglamentari o corporatiu.

b) La negativa o resistència a complir instruc-
cions, circulars, resolucions o actes administratius
de compliment obligatori i les insuficiències o defi-
ciències greus en el seu compliment.

c) L’incompliment o el compliment defectuós
d’acords corporatius regularment adoptats, si hi ha
frau o negligència greu.

Article 314.

Les sancions que poden ser imposades als registra-
dors, sens perjudici del que preveu la legislació registral
en relació amb la trava de la seva fiança, són les següents:

a) Advertència.
b) Multa.
c) Suspensió dels drets d’absència, llicència o tras-

llat voluntari fins a dos anys.
d) Postergació en l’antiguitat en la carrera cent llocs.
e) Trasllat forçós.
f) Suspensió de funcions fins a cinc anys.
g) Separació del servei.

En la sanció de multa hi ha una escala de tres trams:
menor, entre 600 i 3.000 euros; mitjà, entre 3.001 i
12.000 euros, i major entre 12.001 i 30.000 euros.
En cas de reiteració es pot multiplicar la quantia esmen-
tada fins a un màxim del cent per cent de la multa a
pagar.

Les infraccions molt greus se sancionen amb una
multa en l’últim tram, trasllat forçós, suspensió de fun-
cions i separació del servei.

Les infraccions greus, amb una multa a partir del tram
mitjà de l’escala, amb suspensió dels drets reglamentaris
d’absència, llicència o trasllat voluntari i amb postergació.

Les infraccions lleus només poden ser sancionades
amb advertència, amb una multa de tram menor o amb
suspensió dels drets reglamentaris d’absència, llicència
o trasllat voluntari.

Les sancions es graduen atenent en cada cas concret,
essencialment, la transcendència que per a la prestació
de la funció registral tingui la infracció comesa, l’exis-
tència d’intencionalitat o la reiteració i l’entitat dels per-
judicis ocasionats.

La imposició d’una sanció per infracció greu o molt
greu porta annexa, com a sanció accessòria, la privació
de l’aptitud per ser elegit membre dels òrgans de govern
del Co�egi Nacional de Registradors de la Propietat i
Mercantils d’Espanya, mentre no se n’obtingui la reha-
bilitació.

El registrador separat del servei és baixa en l’escalafó
i perd tots els seus drets, excepte els derivats de la pre-
visió, en els casos en què corresponguin.

Article 315.

Són òrgans competents en la imposició de la sanció
el Co�egi de Registradors de la Propietat i Mercantils
d’Espanya, a través de la Junta de Govern o de les juntes
territorials o autonòmiques, la Direcció General dels
Registres i del Notariat i el ministre de Justícia.

El Co�egi de Registradors de la Propietat i Mercantils
d’Espanya, per mitjà de la Junta de Govern o de les
juntes territorials i autonòmiques, pot imposar les san-
cions d’advertència i una multa en els trams menor i
mitjà.

La Direcció General dels Registres i del Notariat és
l’òrgan competent per imposar les sancions no reser-
vades a les juntes territorials i autonòmiques, llevat de
la separació del servei.

La separació del servei només pot ser imposada pel
ministre de Justícia.

Article 316.

Les infraccions prescriuen al cap de quatre mesos,
en el cas d’infraccions lleus; al cap de dos anys les infrac-
cions greus, i al cap de quatre anys les infraccions molt
greus a comptar de la comissió.

Els mateixos terminis són necessaris en els mateixos
supòsits, per a la prescripció de les sancions a comptar
de l’endemà del dia en què adquireixi fermesa la reso-
lució en què s’imposin.

La incoació de procediment penal no és obstacle per
a la iniciació d’un expedient disciplinari pels mateixos
fets, però no s’ha de dictar resolució mentre no s’hagi
dictat sentència o acte de sobreseïment ferms en la cau-
sa penal.

En tot cas, la declaració de fets provats continguda
en la resolució que posa terme al procediment penal
vincula la que es dicti en l’expedient disciplinari, sense
perjudici de la diferent qualificació jurídica que puguin
merèixer en una i altra via.

Només es pot dictar una sanció penal i disciplinària
sobre els mateixos fets quan no hi hagi identitat de fona-
ment jurídic i de bé jurídic protegit.

Article 317.

Excepte les mesures cautelars que puguin adoptar
els jutjats o els tribunals competents, les sancions dis-
ciplinàries d’advertència i multa s’han d’executar quan
quedi exhaurida la via administrativa. Les sancions de
postergació, trasllat, suspensió de funcions i separació
de servei s’han d’executar quan siguin fermes.

El ministre de Justícia, en el cas de la separació del
servei, o el director general dels Registres i del Notariat



414 Dimecres 16 gener 2002 Suplement núm. 2

en els altres casos, poden suspendre provisionalment
en l’exercici de les seves funcions qualsevol registrador
respecte del qual s’hagi ordenat incoar un procediment
disciplinari per infracció molt greu o greu, si això és
necessari per assegurar la instrucció deguda de l’expe-
dient o per impedir que continuï el dany a l’interès públic
o a tercers. Contra la resolució en què s’acordi la sus-
pensió provisional, que exhaureix la via administrativa,
es pot recórrer de manera independent.

Els registradors sancionats poden obtenir la cancel-
lació en els seus expedients personals de les sancions
anotades quan hagi transcorregut un any des que va
guanyar fermesa l’ordre, la resolució o l’acord sancio-
nador si la falta va ser lleu, dos anys si va ser greu
i quatre anys si va ser molt greu, llevat de si els efectes
de la sanció s’estenen a terminis superiors, cas en què
és necessari el transcurs d’aquests.

Article 318.

Només es poden imposar sancions per infraccions
greus o molt greus en virtut del procediment ordinari
que estableixi el Reglament hipotecari. El termini màxim
per dictar i notificar la resolució és de nou mesos, amplia-
bles per tres més mitjançant un acord motivat de l’òrgan
que hagi decidir la iniciació del procediment.

La imposició de sancions per infracció lleu s’ha de
fer en un procediment abreujat que només requereix
l’audiència prèvia de l’inculpat. En aquests casos, el ter-
mini màxim per dictar i notificar la resolució és de tres
mesos.

Transcorreguts els expressats terminis màxims, el pro-
cediment queda caducat, però la caducitat no produeix
per si sola la prescripció de la infracció.»

SECCIÓ 5a RECURSOS CONTRA LA QUALIFICACIÓ

Article 102. Modificació del text refós de la Llei hipo-
tecària aprovada pel Decret de 8 de febrer de 1946.

1. S’introdueix un nou títol XIV, sota la rúbrica «Re-
cursos contra la qualificació», que comprèn els article
322 a 329, ambdós inclusivament.

2. S’introdueixen els articles 322, 323, 324, 325,
326, 327, 328 i 329, amb el contingut següent:

«Article 322.

La qualificació negativa del document o de clàusules
concretes del document s’ha de notificar a qui el presenti
i al notari autoritzador del títol presentat i, si s’escau,
a l’autoritat judicial o al funcionari que l’hagi expedit.

La notificació s’ha de fer de conformitat amb el que
preveuen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. A
aquest efecte, és vàlida la notificació practicada per via
telemàtica si l’interessat ho ha manifestat així en el
moment de la presentació del títol i en queda constància
fefaent.

Igualment, s’ha de notificar la qualificació negativa
de clàusules concretes quan s’hagi practicat la inscripció
parcial en virtut de la so�icitud de l’interessat. De la
mateixa manera s’ha de notificar la negativa a practicar
la inscripció de títols no qualificats dins el termini.

Amb aquesta finalitat, s’entén per domicili hàbil a
l’efecte de notificacions el que designi qui l’hagi pre-
sentat en el moment de la presentació, llevat que en
el títol se n’hagi consignat un altre a aquest efecte. Res-
pecte del notari autoritzador o de l’autoritat judicial o
funcionari que el va expedir, la notificació s’ha de prac-
ticar en el seu despatx, la seva seu o la dependència
administrativa.

Article 323.

Si la qualificació és negativa o el registrador denega
la pràctica de la inscripció dels títols no qualificats dins
el termini, s’entén prorrogat automàticament l’assenta-
ment de presentació pel termini de seixanta dies a comp-
tar de la data de l’última notificació a què es refereix
l’article anterior. D’aquesta data se n’ha de deixar cons-
tància per una nota al marge de l’assentament de
presentació.

Vigent l’assentament de presentació, l’interessat o el
notari autoritzador del títol i, si s’escau, l’autoritat judicial
o el funcionari que l’ha expedit, poden so�icitar, dins
del termini de seixanta dies a què es refereix el paràgraf
anterior, que es practiqui l’anotació preventiva que pre-
veu l’article 42.9 de la Llei hipotecària.

Article 324.

Contra la qualificació negativa del registrador es pot
interposar recurs davant la Direcció General dels Regis-
tres i del Notariat en la forma i segons els tràmits que
preveuen els articles següents.

Quan el coneixement del recurs estigui atribuït pels
estatuts d’autonomia als òrgans judicials radicats a la
comunitat autònoma en què hi hagi demarcat el Registre
de la propietat, el recurs s’ha d’interposar davant de
l’òrgan judicial competent. Si s’ha interposat davant l’es-
mentada Direcció General, aquesta l’ha de remetre a
l’òrgan esmentat.

Article 325.

Estan legitimats per interposar aquest recurs:
a) La persona, natural o jurídica, en favor de la qual

s’hagi de practicar la inscripció, qui tingui interès conegut
a assegurar els efectes d’aquesta, com a transferent o
per un altre concepte, i qui tingui notòriament o acrediti
en forma autèntica la representació legal o voluntària
d’uns i altres per a aquest objecte; el defecte o la falta
d’acreditació de la representació es pot esmenar en el
termini que s’ha de concedir per fer-ho, no superior a
deu dies, llevat que les circumstàncies del cas així ho
requereixin;

b) el notari autoritzador o aquell en substitució del
qual s’autoritzi el títol, en tot cas;

c) l’autoritat judicial o el funcionari competent de
qui provingui l’executòria, el manament o el títol pre-
sentat;

d) el ministeri fiscal, quan la qualificació es refereixi
a documents expedits per les autoritats judicials al si
dels processos civils o penals en què hagi de ser part
d’acord amb les lleis, tot això sense perjudici de la legi-
timació dels qui tinguin la condició d’interessats d’acord
amb el que disposa aquest número.

L’esmena dels defectes indicats pel registrador en
la qualificació no impedeix a qualsevol dels legitimats,
inclòs el que va esmenar, la interposició del recurs.

Article 326.

El recurs ha de recaure exclusivament sobre les qües-
tions que es relacionin directament i immediatament
amb la qualificació del registrador, i s’ha de rebutjar qual-
sevol altra pretensió basada en altres motius o en docu-
ments no presentats dins el termini i en la forma escaient.

El termini per a la interposició és d’un mes i es com-
puta des de la data de la notificació de la qualificació.

L’escrit del recurs ha d’expressar, com a mínim:
a) L’òrgan al qual es dirigeix el recurs.
b) El nom i els cognoms del recurrent i, si s’escau,

el càrrec i la destinació.
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c) La qualificació contra la qual es recorre, amb l’ex-
pressió del document objecte d’aquesta i dels fets i els
fonaments de dret.

d) Lloc, data i signatura del recurrent i, si s’escau,
la identificació del mitjà i del lloc que s’assenyali a efectes
de notificacions.

e) En el cas de presentació en els termes que preveu
l’article 327, paràgraf tercer, d’aquesta llei, hi ha de cons-
tar el domicili del registre del qual s’interposa recurs
contra la qualificació del registrador, a l’efecte que sigui
immediatament remès per l’òrgan que l’ha rebut a aquest
registrador.

El còmput dels terminis a què es refereix aquest capí-
tol s’ha de fer d’acord amb el que disposa la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú.

Article 327.

El recurs s’ha de presentar al registre que va qualificar
per a la Direcció General dels Registres i del Notariat,
i s’ha d’adjuntar al recurs el títol objecte de la qualificació,
en original o per testimoniatge, i una còpia de la qua-
lificació efectuada.

En rebre el recurs, el titular del registre que va qua-
lificar ha d’expedir un rebut acreditatiu amb l’expressió
de la data de presentació d’aquest o, si s’escau, segellar
la còpia que li presenti el recurrent, amb el mateix
contingut.

Així mateix, es pot presentar en els registres i les
oficines que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú,
o en qualsevol registre de la propietat perquè sigui imme-
diatament remès al registrador la qualificació o la nega-
tiva a practicar la inscripció del qual és objecte de recurs.
En rebre’s el recurs en aquest últim, s’ha de procedir
de conformitat amb el que disposa el paràgraf anterior.

A efectes de la pròrroga de l’assentament de pre-
sentació s’entén com a data d’interposició del recurs
la de la seva entrada al Registre de la propietat la qua-
lificació o negativa a practicar la inscripció del qual és
objecte de recurs.

Si no ha interposat recurs el notari autoritzador, l’au-
toritat judicial o el funcionari que va expedir el títol, el
registrador, en el termini de cinc dies, ha de traslladar-los
el recurs perquè, en els cinc dies següents a comptar
de la seva recepció, presentin les a�egacions que con-
siderin oportunes.

El registrador que va realitzar la qualificació pot rec-
tificar, a la vista del recurs i, si s’escau, de les a�egacions
presentades, la qualificació en els cinc dies següents
al dia que hagin tingut entrada al registre els escrits
esmentats, i accedir a la seva inscripció en tot o en
part, en els termes so�icitats; la seva decisió l’ha de
comunicar al recurrent i, si s’escau, al notari, l’autoritat
judicial o el funcionari en els deu dies següents a comptar
des que faci la inscripció.

Si manté la qualificació ha de formar expedient que
contingui el títol qualificat, la qualificació efectuada, el
recurs, el seu informe i, si s’escau, les a�egacions del
notari, l’autoritat judicial o el funcionari no recurrent, i
l’ha de remetre, sota la seva responsabilitat, a la Direcció
General en un termini inexcusable de cinc dies a comptar
de l’endemà del dia que hagi conclòs el termini indicat
en el número anterior.

La falta d’emissió dins el termini dels informes pre-
vistos en aquest precepte no impedeix la continuació
del procediment fins a la seva resolució, sense perjudici
de la responsabilitat a la qual això pugui donar lloc.

La Direcció General ha de resoldre i notificar el recurs
interposat en el termini de tres mesos a comptar des
que el recurs va tenir la seva entrada en el registre de
la propietat la qualificació del qual és objecte de recurs.
Transcorregut aquest termini sense que es dicti reso-
lució, s’entén desestimat el recurs i queda expedida la
via jurisdiccional, sense perjudici de la responsabilitat
disciplinària a la qual això doni lloc.

Publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» la resolució
expressa per la qual s’estimi el recurs, té caràcter vin-
culant per a tots els registres mentre els tribunals no
l’anu�in. L’anu�ació d’aquella, una vegada ferma, s’ha
de publicar de la mateixa manera.

Havent-se estimat el recurs, el registrador ha de prac-
ticar la inscripció en els termes que resultin de la
resolució.

Si s’han inscrit els documents qualificats en virtut
de l’esmena dels defectes expressats en la qualificació,
la rectificació de l’assentament requereix el consenti-
ment del titular del dret inscrit i té els seus efectes sense
perjudici del que estableix l’article 34 de la Llei hipo-
tecària.

Article 328.

Les resolucions expresses i presumptes de la Direcció
General dels Registres i del Notariat en matèria del recurs
contra la qualificació dels registradors es poden recórrer
davant dels òrgans de l’ordre jurisdiccional civil, i hi són
aplicables les normes del judici verbal.

La demanda s’ha d’interposar en el termini de dos
mesos des de la notificació de la resolució practicada
a l’interessat o, si es tracta de recursos desestimats per
silenci administratiu, en el termini d’un any des de la
data d’interposició del recurs governatiu, davant dels jut-
jats de la capital de la província a la qual pertanyi el
lloc en el qual estigui situat l’immoble i, si s’escau, els
de Ceuta o Melilla.

Estan legitimats per interposar-la els que ho estiguin
per recórrer davant la Direcció General dels Registres
i del Notariat. Amb aquesta finalitat, una vegada rebut
l’expedient, el Tribunal, a la vista de tots els que hi apa-
reguin com a interessats els ha de citar perquè puguin
comparèixer i personar-se a les actuacions en el termini
de nou dies.

L’Administració de l’Estat està representada i defen-
sada per l’advocat de l’Estat. No obstant això, quan es
tracti de la inscripció de drets en els quals l’Administració
tingui un interès directe, la demanda s’ha d’adreçar con-
tra el ministeri fiscal.

El que estableix aquest article s’entén sense perjudici
del dret que assisteix els interessats a contendre entre
si sobre l’eficàcia o la ineficàcia de l’acte o el negoci
que conté el títol qualificat o la d’aquest mateix. El pro-
cediment judicial en cap cas ha de paralitzar la resolució
definitiva del recurs. Qui proposi la demanda perquè es
declari la validesa del títol pot demanar l’anotació pre-
ventiva d’aquella, i la que es practiqui s’ha de retrotraure
a la data de l’assentament de presentació; després d’a-
quest terme només té efecte l’anotació preventiva de
la demanda des de la seva data.

Article 329.

Sense perjudici de les sancions que puguin ser apli-
cables, contra la denegació del registrador a estendre
l’assentament de presentació, a qualificar, a expedir nota
i la seva motivació, a notificar o a elevar l’expedient
en els terminis i la forma establerts en els articles pre-
cedents, es pot interposar davant de la Direcció General
dels Registres i del Notariat un recurs de queixa en el
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termini d’un mes, que s’ha de substanciar pel proce-
diment que preveu la legislació hipotecària.

La resolució dictada pot ser objecte d’impugnació en
via jurisdiccional d’acord amb el que es disposa per a
la revisió jurisdiccional de la resolució del recurs gover-
natiu.»

SECCIÓ 6a CONSULTES VINCULANTS A LA DIRECCIÓ GENERAL
DELS REGISTRES I DEL NOTARIAT

Article 103. Consultes vinculants.

1. El Consell General del Notariat i el Co�egi de
Registradors de la Propietat i Mercantils poden elevar
consulta a la Direcció General dels Registres i del Notariat
respecte d’aquells actes o negocis susceptibles d’ins-
cripció en qualsevol dels registres al seu càrrec.

2. Les consultes evacuades de conformitat amb el
que disposa aquest article són vinculants per a tots els
notaris i registradors de la propietat i mercantils, que
han d’ajustar la interpretació i l’aplicació que facin de
l’ordenació al contingut d’aquestes.

3. S’ha d’establir reglamentàriament el procediment
mitjançant el qual s’articulin les consultes.

SECCIÓ 7a REGISTRADOR COMPETENT PER QUALIFICAR
ELS TÍTOLS INSCRIPTIBLES

Article 104. Addició de cinc nous apartats 4, 5, 6, 7
i 8 a l’article 18 del Codi de comerç aprovat pel Reial
decret de 22 d’agost de 1885.

S’afegeixen els apartats 4, 5, 6, 7 i 8 a l’article 18
del Codi de comerç, amb la redacció següent:

«4. El termini màxim per qualificar és de quinze
dies a comptar de la data de l’assentament de pre-
sentació o, si ha estat retirat abans de la inscripció,
té defectes esmenables o està pendent de despatx
un títol presentat anteriorment, des de la data de
la devolució del títol, l’esmena o el despatx del títol
previ, respectivament.

5. Si la qualificació dels títols a què es refereix
l’apartat anterior no s’ha fet en el termini assenyalat,
l’interessat pot instar el registrador davant del qual
es va presentar el títol que la dugui a terme en
el termini improrrogable de tres dies o bé instar
l’esmentada qualificació del registrador inclòs al
quadre de substitucions aprovat per la Direcció
General dels Registres i del Notariat.

6. La qualificació realitzada fora de termini pel
registrador titular produeix una reducció d’aranzels
d’un trenta per cent, sense perjudici de l’aplicació
del règim sancionador corresponent.

7. Si el registrador, amb el compliment de les
seves obligacions i dins del termini establert, fa
una qualificació negativa, totalment o parcialment,
l’interessat pot recórrer davant de la Direcció dels
Registres i del Notariat o bé instar l’aplicació del
quadre de substitucions aprovat per la Direcció
General dels Registres i el Notariat, que assumeix
la qualificació sota la seva responsabilitat.

8. S’aplica el que disposa la Llei hipotecària
pel que fa a l’aplicació del quadre de substitucions
i la qualificació pel registrador que hi estigui inclòs.»

Article 105. Modificació del text refós de la Llei hipo-
tecària aprovada pel Decret de 8 de febrer de 1946.

S’introdueix un nou article 275 bis, amb la redacció
següent:

«Article 275 bis.

La Direcció General dels Registres i del Notariat
ha de designar, de la manera que es determini regla-
mentàriament, un quadre de substitucions en virtut
del qual un o diversos registradors que serveixin
en un registre de la propietat puguin qualificar i
despatxar documents corresponents a altres regis-
tres.

Aquest quadre pot incloure registradors de la
mateixa província o de províncies limítrofes sense
que en cap cas puguin tenir aquestes substitucions
caràcter recíproc.»

SECCIÓ 8a INCORPORACIÓ DE TÈCNIQUES ELECTRÒNIQUES,
INFORMÀTIQUES I TELEMÀTIQUES A LA SEGURETAT JURÍDICA PREVENTIVA

Article 106. Objecte d’aquesta secció.

Aquesta secció té com a objecte regular l’atribució
i l’ús de la signatura electrònica per part de notaris i
registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles,
en l’exercici de les seves funcions públiques.

Article 107. Implantació obligatòria de sistemes tele-
màtics.

1. Els notaris i els registradors de la propietat, mer-
cantils i de béns mobles han de disposar obligatòriament
de sistemes telemàtics per a l’emissió, la transmissió,
la comunicació i la recepció d’informació.

2. La Direcció General dels Registres i del Notariat,
en desplegament del que preveu aquesta secció, ha de
determinar, mitjançant les instruccions oportunes, les
característiques que han de complir aquests sistemes,
amb tecnologies periòdicament actualitzades, de con-
formitat amb la legislació notarial i hipotecària, respec-
tivament, i ha de garantir la ruptura del nexe de comu-
nicació, de manera que s’impedeixi el telebuidatge i la
manipulació del nucli central dels seus sistemes respec-
tius d’emmagatzemament de la informació.

Article 108. Adequació als principis rectors de la sig-
natura electrònica.

La prestació de serveis de certificació s’ha de fer de
conformitat amb el que disposa el Reial decret llei 14/-
1999, de 17 de setembre, sobre signatura electrònica,
a l’efecte d’expedir certificats electrònics mitjançant els
quals es vinculin unes dades de verificació de signatura
a la identitat, qualitat professional, situació administrativa
dels notaris i els registradors de la propietat, mercantils
i de béns mobles en actiu, així com la plaça de destinació
assignada. S’han de desplegar reglamentàriament els
requisits als quals s’hagin de sotmetre els dispositius
tècnics de creació i verificació de signatura electrònica,
la forma en què hagin de ser generats i lliurats als seus
titulars, les mencions que hagin de contenir els certi-
ficats, el procediment i la publicitat de la seva vigència,
suspensió o revocació, en el marc de l’esmentat Reial
decret llei i del principi de lliure accés a l’activitat de
prestació de serveis de certificació.

Article 109. Règim especial de la signatura electrònica
de notaris i registradors de la propietat, mercantils
i de béns mobles.

1. A aquests efectes, la signatura electrònica per
a notaris i registradors de la propietat, mercantils i de
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béns mobles, que ha de tenir el caràcter d’avançada,
ha de complir, a més, els requisits següents:

a) Estar emparada per un certificat reconegut emès
per un prestador de serveis de certificació acreditat, de
conformitat amb el que disposen el Reial decret llei
14/1999, de 17 de setembre, sobre signatura electrò-
nica, i aquesta disposició;

b) Vincular unes dades de verificació de signatura
a la identitat del titular, la seva condició de notari o
registrador de la propietat, mercantil o de béns mobles
en servei actiu i la plaça de destinació;

c) Expressar que l’ús de la signatura electrònica està
limitat exclusivament a la subscripció de documents
públics o oficials propis de l’ofici del signatari;

d) Correspondre’s amb un dispositiu segur de crea-
ció de signatura ajustat al que disposa l’article anterior
i generat d’acord amb aquest.

2. Els notaris i els registradors de la propietat, mer-
cantils i de béns mobles han d’obtenir, en el moment
de la presa de possessió d’una plaça, una signatura elec-
trònica avançada, basada en un certificat reconegut, amb
un dispositiu segur de creació de signatura, de confor-
mitat amb el que preveu aquest article. S’ha de procedir
de la mateixa manera quan es produeixi la revocació
o l’expiració del període de validesa del certificat pre-
cedent.

3. Amb aquesta finalitat, s’ha de procedir en aquell
moment a la generació de les dades de verificació de
signatura, amb la intervenció personal del signatari, en
presència de l’autoritat corporativa competent i auxiliat
pels mecanismes tècnics corresponents. Els prestadors
de serveis de certificació en cap cas poden emmagat-
zemar ni copiar les dades de creació de signatura.

4. Els prestadors de serveis de certificació no poden
emetre els certificats que emparen les signatures elec-
tròniques professionals de notaris i registradors de la
propietat, mercantils o de béns mobles fins que no hagin
rebut la notificació electrònica, signada pel titular de l’òr-
gan corporatiu competent, expressiva de les dades de
verificació de signatura del signatari i acreditativa de
la condició de notari o registrador de la propietat, mer-
cantil o de béns mobles, de la situació de servei actiu
d’aquest, de la seva plaça de destinació, i d’haver-se
complert els requisits d’assumpció de la signatura elec-
trònica que s’estableixin reglamentàriament.

5. Els notaris i els registradors de la propietat, mer-
cantils o de béns mobles estan obligats a custodiar per-
sonalment, i a adoptar les mesures de seguretat ade-
quades, les dades de creació de signatura electrònica
que els correspongui, no poden cedir el seu ús a cap
altra persona en cap cas, i han de denunciar immedia-
tament al Co�egi respectiu la seva pèrdua, extraviament
o deteriorament, així com qualsevol situació o esdeve-
niment que pugui posar en perill el secret o la unicitat
del mecanisme perquè ho comuniqui al prestador de
serveis de certificació que hagi expedit el certificat o
a qui li hagi estat transferit, perquè procedeixi imme-
diatament a suspendre’l o revocar-lo.

6. En tot cas, i sense perjudici del que disposa l’ar-
ticle 9 del Reial decret llei 14/1999, de 17 de setembre,
sobre signatura electrònica, els prestadors de serveis de
certificació han de procedir a la revocació immediata
dels seus certificats a instància de l’autoritat corporativa
competent, que així ho ha d’ordenar a so�icitud del
mateix signatari d’acord amb el que disposa el paràgraf
anterior, i quan es produeixi la seva cessació en la plaça
de destinació. En els casos de la interrupció temporal
de les funcions del signatari que preveu la legislació
notarial o hipotecària, o a requeriment d’aquest s’ha de
procedir a la suspensió del certificat corresponent.

Article 110. Utilització de la signatura electrònica en
l’àmbit dels notaris i els registradors de la propietat,
mercantils o de béns mobles.

1. Mitjançant l’ús de la signatura electrònica regu-
lada en aquesta disposició, es poden remetre documents
públics notarials, comunicacions, informes, declaracions
i autoliquidacions tributàries, so�icituds o certificacions
per via electrònica per part d’un notari o un registrador
de la propietat, mercantil o de béns mobles adreçades
a un altre notari o registrador, a les administracions públi-
ques o a qualsevol òrgan judicial, sempre en l’àmbit de
la seva competència respectiva i per raó del seu ofici.

2. Pel mateix mitjà segur es poden remetre còpies
simples electròniques a les entitats i les persones inte-
ressades quan la seva identitat i el seu interès legítim
constin al notari; de la mateixa manera els registradors
de la propietat i mercantils poden remetre notes simples
informatives. El receptor, pel mateix mitjà, pot enviar
al remitent el justificant de recepció i, si s’escau, deixar
constància del compliment de les obligacions adminis-
tratives o tributàries.

3. La signatura electrònica avançada també pot ser
emprada per notaris i registradors per a la tramesa de
documents i informacions als particulars amb el valor,
els efectes i els requisits que es determinin reglamen-
tàriament.

Article 111. Formalització de negocis jurídics a dis-
tància.

Per via electrònica, dos notaris o més es poden reme-
tre, sota la seva respectiva signatura electrònica avan-
çada, el contingut dels documents públics autoritzats
per cada un d’ells que incorporin les declaracions de
voluntat dirigides a conformar un únic negoci jurídic.
S’han de determinar reglamentàriament les condicions
i el procediment per a la integració de les diferents decla-
racions de voluntat al negoci unitari, així com la plas-
mació d’aquest en un únic document públic.

Article 112. Presentació de títols per la via telemàtica
en els registres de la propietat, mercantils o de béns
mobles.

1. Llevat que hi hagi una indicació en contra dels
interessats, els documents susceptibles de qualificació
i inscripció en els registres de la propietat, mercantils
o de béns mobles poden ser presentats en aquests per
via telemàtica i amb signatura electrònica avançada del
notari autoritzador o el responsable del protocol, sempre
que compleixin els requisits expressats en aquesta nor-
ma; d’això, se n’ha de deixar constància a la matriu o,
si s’escau, al llibre indicador.

2. En aquests casos el registrador de la propietat,
mercantil o de béns mobles ha de comunicar al notari
autoritzador, o al seu successor en el protocol, per via
telemàtica i amb signatura electrònica avançada d’a-
quest, tant la pràctica de l’assentament de presentació,
com, si s’escau, la seva denegació, la nota de qualificació
i la realització de la inscripció, anotació preventiva, can-
ce�ació o nota marginal que correspongui, d’acord amb
els principis de la legislació registral.

3. Practicat l’assentament registral, el notari ha de
deixar constància de la recepció de la comunicació i
del seu contingut en forma de testimoni, sota la seva
fe, a la matriu i a la còpia que se n’expedeixi.

4. Els assentaments de presentació fets per aquesta
via s’han de practicar per l’ordre que corresponguin a
la seva hora de recepció. S’han d’establir reglamentà-
riament els criteris i el procediment perquè els assen-
taments de presentació que portin causa de títols pre-
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sentats per via telemàtica, dins o fora de les hores d’o-
ficina, es practiquin de manera correlativa a l’hora de
la seva recepció, tenint en compte, al seu torn, l’hora
de presentació dels altres títols que tinguin accés al regis-
tre, tant els presentats en paper com els presentats per
la via telemàtica.

Article 113. Testimoniatges, certificacions i emmagat-
zemament de notificacions electròniques.

1. Els notaris poden testimoniar en suport paper,
sota la seva fe, les comunicacions o les notificacions
electròniques rebudes o efectuades, de conformitat amb
la legislació notarial. Així mateix, els registradors de la
propietat, mercantils o de béns mobles poden expedir
certificacions de les comunicacions electròniques que
al seu torn remetin o rebin, de conformitat amb la legis-
lació hipotecària.

2. S’ha de determinar reglamentàriament el proce-
diment per emmagatzemar en suport informàtic adequat
les comunicacions electròniques, degudament signades,
efectuades o rebudes d’altres notaris, d’altres registra-
dors de la propietat i mercantils i d’altres òrgans de l’Ad-
ministració estatal, autonòmica, local o judicial.

3. Els notaris i els registradors també han de pro-
cedir, amb la periodicitat que s’indiqui, a traslladar les
comunicacions o notificacions del suport en el qual esti-
guin emmagatzemades i tornar-les a copiar en un altre
suport tecnològicament adequat que garanteixi, en cada
moment, la seva conservació i lectura.

Article 114. Constatació fefaent de fets relacionats
amb suports informàtics.

1. Pel procediment que es disposi reglamentària-
ment, quan un notari sigui requerit per deixar constància
de qualsevol fet relacionat amb un arxiu informàtic, no
és necessari transcriure el contingut en el document en
suport paper, i només cal que en aquest s’indiqui el
nom de l’arxiu i una funció alfanumèrica que l’identifiqui
de manera inequívoca, obtinguda d’aquest d’acord amb
les normes tècniques dictades a aquest efecte pel minis-
tre de Justícia. L’arxiu informàtic així referenciat ha de
quedar emmagatzemat en la forma que preveu l’article
79 bis divuit. Les còpies que s’expedeixin del document
confeccionat poden reproduir únicament la part escrita
de la matriu, i s’hi ha d’adjuntar una còpia en suport
informàtic adequat de l’arxiu relacionat, emparada per
la signatura electrònica avançada del notari.

2. Així mateix, a so�icitud dels interessats, els nota-
ris poden emmagatzemar en arxiu informàtic les comu-
nicacions electròniques rebudes, així com les que, a
requeriment d’aquells, enviïn a tercers. En tot cas, el
notari actuant ha de deixar constància en una acta d’a-
quests fets, ha de consignar la data i l’hora en què hagin
tingut lloc i ha d’expressar amb claredat els aspectes
que queden emparats sota la seva fe. A aquests efectes
exclusius, els notaris poden admetre com a requeriment
de part la instància subscrita amb signatura electrònica
avançada atribuïda al requeridor per un prestador de
serveis de certificació acreditat mitjançant un certificat
reconegut.

Article 115. Modificació de la Llei de 28 de maig de
1862, del notariat.

1. S’afegeix un nou article 17 bis a la Llei de 28
de maig de 1862, del notariat, amb el contingut següent:

«Article 17 bis.
1. Els instruments públics a què es refereix l’ar-

ticle 17 d’aquesta Llei no perden aquest caràcter

només pel fet d’estar redactats en suport electrònic
amb la signatura electrònica avançada del notari
i, si s’escau, dels atorgants o intervinents, obtinguda
la d’aquell de conformitat amb la Llei reguladora
de l’ús de signatura electrònica per part de notaris
i altres normes complementàries.

2. S’han de regular reglamentàriament els
requisits indispensables per a l’autorització o la
intervenció i conservació de l’instrument públic
electrònic en el que no preveu aquest article.

En tot cas, l’autorització o la intervenció notarial
del document públic electrònic ha d’estar subjecta
a les mateixes garanties i requisits que la de qual-
sevol document públic notarial i produeix els
mateixos efectes. En conseqüència:

a) Amb independència del suport electrònic,
informàtic o digital en el qual es contingui el docu-
ment públic notarial, el notari ha de donar fe de
la identitat dels atorgants, que al seu judici tenen
capacitat i legitimació, que el consentiment ha estat
prestat lliurement i que l’atorgament s’adequa a
la legalitat i a la voluntat degudament informada
dels atorgants o intervinents.

b) Els documents públics autoritzats per un
notari en suport electrònic, i també els autoritzats
sobre paper, gaudeixen de fe pública i el seu con-
tingut es presumeix veraç i íntegre d’acord amb
el que disposa aquesta llei o altres lleis.

3. Les còpies autoritzades de les matrius les
pot expedir i remetre electrònicament, amb la sig-
natura electrònica avançada, el notari autoritzador
de la matriu o qui el substitueixi legalment. Aques-
tes còpies només es poden expedir per a la seva
tramesa a un altre notari o a un registrador o a
qualsevol òrgan de les administracions públiques
o jurisdiccional, sempre en l’àmbit de la seva res-
pectiva competència i per raó del seu ofici. Les
còpies simples electròniques es poden remetre a
qualsevol interessat quan la seva identitat i interès
legítim constin de manera fefaent al notari.

4. Si les còpies autoritzades, expedides elec-
trònicament, es traslladen a paper perquè conservin
l’autenticitat i garantia notarial, el trasllat l’ha de
fer el notari a qui s’hagin remès.

5. Les còpies electròniques s’entenen sempre
expedides pel notari autoritzador del document
matriu i no perden el seu caràcter, valor i efectes
pel fet que el seu trasllat a paper el realitzi el notari
al qual s’hagi enviat, que ha de signar i subscriure
el document fent constar el seu caràcter i pro-
cedència.

6. Els registradors de la propietat i mercantils,
així com els òrgans de les administracions públi-
ques i jurisdiccionals, també poden traslladar a
suport paper les còpies autoritzades electròniques
que hagin rebut, amb l’únic efecte d’incorporar-les
als expedients o arxius que els corresponguin per
raó del seu ofici en l’àmbit de la seva competència
respectiva.

7. Les còpies electròniques només són vàlides
per a la concreta finalitat per a la qual van ser
so�icitades, cosa que s’ha de fer constar expres-
sament a cada còpia indicant-ne la finalitat.

8. En el que no preveu aquesta norma, l’ex-
pedició de la còpia electrònica queda subjecta al
que estableixen per a les còpies autoritzades la Llei
notarial i el seu Reglament.»
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2. S’afegeix una nova disposició transitòria onzena
a la Llei de 28 de maig de 1862, del notariat, amb
el següent contingut:

«Disposició transitòria onzena.
Fins que els avenços tecnològics no facin pos-

sible que la matriu o l’original del document notarial
s’autoritzi o s’intervingui i es conservi en suport
electrònic, la regulació del document públic elec-
trònic que conté aquest article s’entén aplicable
exclusivament a les còpies de les matrius d’escrip-
tures i actes, així com, si s’escau, a la reproducció
de les pòlisses intervingudes.»

CAPÍTOL XII

Acció administrativa en matèria d’agricultura

Article 116. Declaració d’interès general de determi-
nades obres d’infraestructures hidràuliques amb des-
tinació a reg.

1. Es declaren d’interès general les obres següents:
a) Obres de modernització i consolidació de rega-

dius:
Andalusia:
Obres d’actualització, racionalització i millora de la

xarxa de reg i insta�acions annexes de la zona regable
d’El Saltador, a Huércal-Overa (Almeria), 2a fase.

Obres incloses al Pla litoral, amb infraestructures de
depuració executades, corresponents a les zones
següents: Roquetas, Vícar, La Mojonera, El Ejido, Campo
de Níjar i comarca d’Almanzora, a la província d’Almeria;
Llanos de Bonanza (Sanlúcar de Barrameda), ampliació
de La Algaida (Sanlúcar de Barrameda), ampliació costa
N o r d - o e s t ( S a n l ú c a r , R o t a , C h i p i o n a ) i
Conil-Chiclana-Puerto Real, a la província de Cadis; La
Herradura (Almuñécar), Almuñécar, Salobreña, Carchuna
(Motril) i Castell de Ferro (Gualchos), a la província de
Granada; Rincón de la Victoria, Vélez Málaga, Algarrobo,
Torrox, Nerja, Málaga (Guadalhorce i Peñón del Cuervo),
Frigiliana, Canillas de Aceituno, Competa, Periana, Saya-
longa, Sedella i Torrox-Costa, a la província de Màlaga.

Obres de millora dels regadius de la zona regable
del Guadalhorce (Màlaga).

Aragó:
Modernització dels regadius de l’Alt Jalón, per a la

Comunitat General de Regants de l’Alt Jalón (Saragossa).
Millora del regadiu a la Comunitat de Regants Colla-

rada a Montesusín (Osca).
Millora del regadiu dels sectors XVII, XVII i XIX del

Cinca, de la Comunitat de Regants San Pedro, Castel-
florite (Osca).

Millora de regadiu de la Comunitat de Regants Gra-
ñén-Flumen, de Grañén (Osca).

Millora de regadiu de la Comunitat de Regants d’Al-
belda (Osca).

Millora de la infraestructura hidràulica per a la Comu-
nitat de Regants Santa Cruz, a Alcolea de Cinca (Osca).

Millora de regadiu de la Comunitat de Regants Sector
XI del Canal del Flumen, Sariñena (Osca).

Millora de regadiu de la Comunitat de Regants Lasesa,
Sariñena (Osca).

Modernització regadiu de la Comunitat de Regants
Miguel Servet, Villanueva de Sigena (Osca).

Catalunya:
Millora i modernització dels regadius de la Comunitat

de Regants del Canal de Pinyana (Lleida), 1a fase
d’inversió.

Millora i modernització de regadius, regulació i reves-
timent dels canals de la Comunitat General del Canal
d’Urgell (Lleida), 1a fase d’inversió.

Modernització i millora dels regadius de la Comunitat
de Regants del Marge Dret de l’Ebre (Tarragona).

Millora de regadiu per a la Comunitat General de
Regants de Valls (Tarragona).

Millora de regadius de la Comunitat de Regants del
Baix Francolí (Tarragona).

Millora del regadiu de la Comunitat de Regants de
l’Embassament de Guiamets (Tarragona).

Millora del regadiu de la Comunitat de Regants de
Santa Maria de Palautordera (Barcelona).

Millora i modernització dels regadius de la Comunitat
de Regants del Marge Esquerre del iu Muga, Alt Empordà
(Girona).

Millora desguàs superficial per a la Comunitat General
de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre, a la zona
de Roquetes (Tarragona).

Modernització del regadiu de La Parròquia, de la
Comunitat de Regants del Reg dels Quatre Pobles
(Lleida).

Castella i Lleó:

Millora dels regadius de la Comunitat de Regants La
Primera (Palència).

Millora dels regadius de la Comunitat de Regants de
La Cabecera del Río Riaza (Burgos-Segòvia).

Millora dels regadius de la Comunitat de Regants de
San Agustín. Tordomar (Burgos).

Millora dels regadius de la Comunitat de Regants del
Polígon de La Nava-Serrón Becerril, a la zona regable
del canal de Castilla-ramal Campos-polígon de La Nava
(Palència).

Millora dels regadius de la Comunitat de Regants de
la Reina Victoria Eugenia o de Guma, Aranda de Duero
(Burgos).

Millora dels regadius de la Comunitat de Regants
Vega del Ausín (Burgos).

Millora dels regadius de la Comunitat de Regants
Vega de Villallano. Aguilar de Campoo (Palència).

Millora dels regadius de la Comunitat de Regants
Canal de Geria. Valladolid.

Millora dels regadius de la Comunitat de Regants de
Villagonzalo. Salamanca.

Millora dels regadius de la Comunitat de Regants San-
tiago Apóstol. Candeleda. Àvila.

Castella-la Manxa:

Millora i modernització de regadius de la zona de
Bolarque-Almonacid de Zorita de la Comunitat de
Regants d’Almonacid de Zorita (Guadalajara).

Millora i modernització de regadius de la Comunitat
de Regants de Puebla de Valles (Guadalajara).

Millora i modernització de regadius de l’Alt Badiel,
de les comunitats de regants de Ledanca i Argecilla
(Guadalajara).

Millora i modernització de regadius del riu Cañamares,
de les comunitats de regants de Pinilla de Jadraque,
Medranda, Castilblanco de Henares (Guadalajara).

Millora i modernització de regadius de l’embassament
d’Almoguera, marge esquerre del Tajo, de la Comunitat
de Regants d’Almoguera (Guadalajara).

Extremadura:

Millora de les xarxes de reg i drenatge de la Comunitat
de Regants de Badajoz-Canal de Lobón.

Millora de les xarxes de reg i drenatge de la Comunitat
de Regants Vegas Altas 1, a la zona regable d’Orellana
(Badajoz).
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Millora de les xarxes de reg i drenatge de la Comunitat
de Regants de Vegas Altas 2, a la zona regable d’Orellana
(Badajoz).

Millora de les xarxes de reg i drenatge de la Comunitat
de Regants de Montijo-Canal de Montijo (Badajoz).

Millora de les xarxes de reg i drenatge de la Comunitat
de Regants d’Entrerríos (Badajoz).

Millora de les xarxes de reg i drenatge de la Comunitat
de Regants de Talavera la Real, a la zona regable de
Lobón (Badajoz).

Millora de les xarxes de reg i drenatge de la Comunitat
de Regants de Badajoz-Canal de Montijo.

Millora de les xarxes de reg i drenatge de la Comunitat
de Regants de Guadiana del Caudillo, a la zona regable
de Montijo (Badajoz).

Millora de les xarxes de reg i drenatge de la Comunitat
de Regants del Marge Dret de l’Alagón (Càceres).

Millora de les xarxes de reg i drenatge de la Comunitat
de Regants del Marge Esquerre de l’Alagón (Càceres).

Millora de les xarxes de reg de la Comunitat de
Regants del Marge Esquerre de l’Alagón, sectors IX-XI
(Càceres).

Millora de les xarxes de reg de la Comunitat de
Regants del Marge Esquerre de l’Alagón, sector XIII
(Càceres).

Millora de les xarxes de reg i drenatge de la Comunitat
de Regants de Borbollón y Ribera de Gata (Càceres).

Millora de les xarxes de reg i drenatge de la Comunitat
de Regants del Marge Esquerre del Rosarito (Càceres).

Galícia:

Millora i consolidació dels regadius de Tierra Llana
(Lugo).

Millora i cosolidació dels regadius de Valle de Lemos
(Lugo).

Millora i consolidació dels regadius a la comarca de
La Limia (Orense).

Madrid:

Modernització de regadius de la zona regable del
canal d’Estremera (Madrid).

Múrcia:

Millora i modernització de regadius del sector VIII,
subsectors III, IV i V, Cazalla-Tamarchete i Marchena,
de la Comunitat de Regants de Lorca (Múrcia).

Millora i modernització de regadius de la zona
Cota-120, de la Comunitat de Regants de Campo de
Cartagena (Múrcia).

La Rioja:

Modernització de regadius de la Comunitat de
Regants Canal del Marge Dret del Najerilla.

Modernització de regadius de la Comunitat de
Regants Canal del Marge Esquerre del Najerilla.

Modernització de regadius de l’Oja-Tirón de les comu-
nitats de regants de La Loma i Embassament de Leiva.

Modernització de regadius de l’Alhama, de les comu-
nitats de regants de Cabretón i Riu Alhama.

Modernització de regadius del Cidacos, de la Comu-
nitat de Regants de la Sèquia de Mabab.

Millora de regadius del Linares, de les comunitats
de regants de Cornago, Igea i Rincón de Olivedo.

Millora dels regadius de Cenicero, de la Comunitat
de Regants del Marge Dret del Riu Najerilla.

València:

Modernització de regadius de la Comunitat General
de Regants de la Vall d’Uixó (Castelló).

Modernització de regadius de la Comunitat de
Regants de la Reial Sèquia d’Escalona (València).

Modernització de regadius de la Comunitat de
Regants de Carcaixent (València).

Modernització de regadius de la Comunitat de
Regants de Sueca (València).

b) Obres de transformació en reg:

Castella i Lleó:

Transformació en regadiu de la zona regable de La
Armuña, 1a fase (Salamanca).

Castella-la Manxa:

Actuacions inherents a la transformació en regadiu
al sector II de la zona regable de La Sagra-Torrijos
(Toledo).

2. Les obres incloses en aquest article porten implí-
cites les declaracions següents:

a) La d’utilitat pública als efectes que preveuen els
articles 9, 10 i 11 de la Llei de 16 de desembre de
1954, d’expropiació forçosa.

b) La d’urgència als efectes de l’ocupació dels béns
afectats a què es refereix l’article 52 de la Llei d’ex-
propiació forçosa.

3. Aquesta declaració d’interès general permet les
expropiacions forçoses requerides per a aquestes obres
i l’ocupació urgent dels béns afectats.

Disposició addicional primera. Modificació de la Llei
16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric
espanyol.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2002, es
modifica l’article 73 de la Llei 16/1985, de 25 de juny,
del patrimoni històric espanyol, que queda redactat de
la manera següent:

«Article 73.
El pagament dels deutes tributaris es pot efec-

tuar mitjançant el lliurament de béns que formin
part del patrimoni històric espanyol, que estiguin
inscrits en el Registre general de béns d’interès
cultural o inclosos en l’Inventari general, en els ter-
mes i les condicions que es prevegin reglamen-
tàriament.

Els guanys patrimonials que es posin de manifest
en ocasió del lliurament d’aquests béns en con-
cepte de pagament de qualsevol dels impostos
esmentats estan exempts de l’impost sobre la renda
de les persones físiques o de l’impost sobre
societats.»

Disposició addicional segona. Accés a les dades cadas-
trals.

U. Tots poden accedir a la informació dels immobles
de la seva titularitat i a la informació de dades no pro-
tegides contingudes en el cadastre.

Tenen la consideració de dades protegides el nom,
els cognoms, la raó social, el codi d’identificació i el
domicili dels que figurin inscrits en el cadastre com a
titulars o subjectes passius de l’impost sobre béns immo-
bles, així com el valor cadastral i els valors del sòl i,
si s’escau, de la construcció, dels béns immobles
individualitzats.

Dos. Poden accedir a la informació cadastral pro-
tegida, sense necessitat del consentiment de l’afectat:

a) Els òrgans de l’Administració General de l’Estat
i de les altres administracions públiques territorials, l’A-
gència Estatal d’Administració Tributària i les entitats
gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social,
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amb les limitacions derivades dels principis de compe-
tència, idoneïtat i proporcionalitat.

b) Les comissions parlamentàries d’investigació, el
defensor del poble i el Tribunal de Comptes, així com
les institucions autonòmiques amb funcions anàlogues.

c) Els jutges i els tribunals i el ministeri fiscal.
d) Els organismes, les corporacions i les entitats

públiques, per a l’exercici de les seves funcions públi-
ques, per mitjà de l’Administració de la qual depenguin
i sempre que hi concorrin les condicions que exigeix
l’apartat a).

Tres. Llevat dels casos anteriors, l’accés a les dades
cadastrals protegides només es pot fer mitjançant el
consentiment exprés, específic i per escrit de l’afectat,
o quan una llei exclogui aquest consentiment o la infor-
mació sigui recollida en algun dels casos d’interès legítim
i directe següents:

a) Per a l’execució de projectes d’investigació de
caràcter històric, científic o cultural, afavorits per uni-
versitats o centres d’investigació, sempre que el Ministeri
d’Hisenda els qualifiqui de rellevants.

b) Per al compliment i l’execució del que estableix
la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, sobre la referència
cadastral, llevat del valor cadastral de cada un dels immo-
bles, pels notaris i els registradors de la propietat.

c) Per a la identificació de les parce�es limítrofes,
llevat del valor cadastral de cada un dels immobles, pels
que figurin en el cadastre com a titulars o subjectes
passius de l’impost sobre béns immobles.

d) Pels titulars o cotitulars de drets de transcendèn-
cia real o d’arrendament o parceria que recaiguin sobre
els béns immobles inscrits en el cadastre, respecte d’a-
quests immobles.

e) Pels hereus i successors respecte dels béns
immobles del causant o transmissor que figuri inscrit
en el cadastre.

Disposició addicional tercera. Renovacions del cadas-
tre rústic.

Als efectes que preveu l’article 30 d’aquesta Llei, es
considera renovat el cadastre dels béns immobles de
naturalesa rústica dels municipis en els quals la recti-
ficació de les característiques cadastrals s’hagi fet sobre
ortofotomapa i disposin, a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, de cartografia digitalitzada. A aquest efecte, el Minis-
teri d’Hisenda, en el termini de sis mesos, ha de publicar
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» la relació dels municipis
afectats.

Disposició addicional quarta. Programa de foment de
l’ocupació.

U. Es prorroga durant l’any 2002 el programa de
foment de l’ocupació que regula el capítol II de la Llei
12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de reforma
del mercat de treball per a l’increment de l’ocupació
i la millora de la seva qualitat.

Dos. No obstant això, s’introdueixen les modifica-
cions següents al dit text legal:

1. El número 1.2 de l’article quart queda redactat
de la manera següent: «1.2 Els treballadors inclosos
en el camp d’aplicació del règim especial de la Seguretat
Social per a treballadors autònoms, donats d’alta en
aquest règim com a mínim des de l’1 de gener de 2001,
que no hagin tingut assalariats al seu càrrec per a l’a-
compliment de la seva activitat professional en els dotze
mesos anteriors a la contractació i contractin indefini-
dament el seu primer treballador, inclosa la contractació

de treballadors fixos discontinus, quan aquest pertanyi
a algun dels co�ectius definits a l’apartat anterior».

2. El número 2 de l’article quart queda redactat en
els termes següents: «També s’incentiva, en els termes
que preveu aquesta norma, la transformació en indefinits,
inclosa la modalitat de fix discontinu, dels contractes
de durada determinada o temporals subscrits abans de
l’1 de gener de 2002. A més, s’incentiva la transformació
en indefinits dels contractes formatius, de relleu, i de
substitució per anticipació de l’edat de jubilació, sigui
quina sigui la data de signatura».

3. El primer paràgraf del número 1 de l’article sisè
queda redactat en els termes següent: «Els contractes
indefinits inicials, inclosos els fixos discontinus, a temps
complet o parcial, subscrits durant l’any 2002, donen
dret, a partir de la data de la contractació, a les boni-
ficacions següents de la quota empresarial a la Seguretat
Social per contingències comunes».

4. El número 5 de l’article sisè queda redactat en
els termes següents: «Les transformacions en indefinits,
incloses les que s’acordin a la modalitat de fix discontinu,
que es realitzin fins al 31 de desembre de 2002 dels
contractes de durada determinada o temporals subscrits
a temps complet o parcial abans de l’1 de gener de
2002, 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 seva normativa
reguladora, a temps complet o parcial, sigui quina sigui
la data de subscripció, donen lloc a una bonificació del
25 per 100 durant el període dels vint-i-quatre mesos
següents a l’inici de la vigència del nou contracte.

Donen dret a la mateixa bonificació les transforma-
cions de contractes de pràctiques i de relleu subscrits
inicialment a temps parcial, en indefinits a temps parcial.
En aquest cas la jornada del nou contracte indefinit ha
de ser com a mínim igual a la del contracte en pràctiques
o de relleu que es transforma».

5. S’afegeix un nou article onzè bis, titulat «Man-
teniment de bonificacions», amb la redacció següent:

«Es poden mantenir les bonificacions de les quotes
de la Seguretat Social que es tinguin per la contractació
indefinida d’un treballador quan aquest hagi 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 sigui contractat
sense solució de continuïtat mitjançant 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 aquest cas, al nou contracte li són aplicables les
bonificacions de les quotes de la Seguretat Social que
respecte del treballador tenia el patró anterior, en la
mateixa quantia i pel temps que falti per completar el
període total previst en el moment de la seva contrac-
tació indefinida inicial.

Si el primer patró va percebre alguna altra ajuda de
foment de l’ocupació per la mateixa contractació, no
està obligat a la seva devolució, ni es té dret a una
nova ajuda, si s’escau, pel nou contracte».

Tres. La disposició addicional tercera queda redac-
tada de la manera següent:

«A partir de l’1 de gener de 2002 és aplicable la
disposició addicional sisena de la Llei 13/1996, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social, en relació amb l’article 44 de la Llei 42/-
1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social, pel que fa al foment de
l’ocupació temporal dels treballadors minusvàlids.»
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Disposició addicional cinquena. Foment de l’ocupació
de discapacitats.

Les subvencions i les bonificacions que preveu el capí-
tol II del Reial decret 1451/1983, d’11 de maig, pel
qual, en compliment del que preveu la Llei 13/1982,
de 7 d’abril, es regula l’ocupació selectiva i les mesures
de foment de l’ocupació dels treballadors minusvàlids,
no s’apliquen en els casos següents:

a) Relacions laborals de caràcter especial previstes
a l’article 2.1 de la Llei de l’Estatut dels treballadors,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de
març, o en altres disposicions legals.

b) Contractacions que afectin el cònjuge, ascen-
dents, descendents i altres parents, per consanguinitat
o afinitat, fins al segon grau inclòs, de l’empresari o de
qui tingui càrrecs de direcció o sigui membre dels òrgans
d’administració de les empreses que revesteixin la forma
jurídica de societat, així com les que es produeixin amb
aquests últims.

c) Contractacions efectuades amb treballadors que,
en els vint-i-quatre mesos anteriors a la data de la con-
tractació, hagin prestat serveis a la mateixa empresa
o grup d’empreses mitjançant un contracte per temps
indefinit.

El que disposa el paràgraf precedent també és apli-
cable en el cas de vinculació laboral anterior del tre-
ballador amb empreses a les quals la so�icitant dels
beneficis hagi succeït en virtut del que estableix l’arti-
cle 44 de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

d) Treballadors que hagin finalitzat la seva relació
laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos
previs a la formalització del contracte.

Disposició addicional sisena. Grau mínim de minusva-
lidesa en relació amb les mesures de foment de l’o-
cupació i les modalitats de contractació.

El grau mínim de minusvalidesa necessari per generar
el dret als beneficis establerts en les mesures de foment
de l’ocupació en favor dels minusvàlids, així com perquè
el minusvàlid pugui ser contractat en pràctiques o per
a la formació amb aplicació de les peculiaritats previstes
per a aquest co�ectiu ha de ser igual o superior al 33
per 100, amb una disminució de la seva capacitat de
treball com a mínim igual o superior a aquest per-
centatge.

Disposició addicional setena. Subvencions al transport
aeri per a residents a les Illes Canàries, Illes Balears,
Ceuta i Melilla.

S’amplia l’any 2002 l’autorització que va concedir
el Govern per modificar la quantia de les subvencions
al transport aeri per a residents a les Illes Canàries, Illes
Balears, Ceuta i Melilla, que conté l’article 61 de la Llei
55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social.

Aquesta modificació no pot suposar una disminució
de l’ajuda prestada o un deteriorament en la qualitat
del servei, ni un increment dels crèdits assignats a aques-
ta finalitat.

En tot cas, per a les comunitats de les Canàries i
de les Illes Balears cal atenir-se al que regulen l’article
6 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació
del règim econòmic i fiscal de les Canàries, així com
l’article 5 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim
especial de les Illes Balears, respectivament.

Disposició addicional vuitena. Fòrum Universal de les
Cultures Barcelona 2004.

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa
de la Moneda inclou en els seus programes d’emissió
de monedes commemoratives, especials o de co�ecció,
l’encunyació i la comercialització de monedes referides
al Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004. L’en-
cunyació i la venda d’aquestes monedes s’acorda per
ordre del ministre d’Economia, de conformitat amb el
que estableixen la Llei 42/1994, de 30 de desembre,
i altres disposicions aplicables.

Als efectes que preveu el paràgraf anterior, s’autoritza
aquest organisme públic a utilitzar denominacions, sig-
nes distintius i altres drets de propietat inte�ectual i
industrial relatius al Fòrum Universal de les Cultures Bar-
celona 2004.

Disposició addicional novena. Subrogació de la Socie-
tat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) en
determinades obligacions.

La Societat Estatal de Participacions Industrials
(SEPI) se subroga en les obligacions econòmiques de
l’Administració General de l’Estat imputables fins al 25
de maig de 2001, com a conseqüència del contracte
subscrit entre l’Estat i «Minas de Almadén y Arrayanes,
Sociedad Anónima», el 30 d’octubre de 1990, modificat
per l’Instrument d’1 de juliol de 1995.

La quantificació de les obligacions que es dedueixin
del que preveu el paràgraf anterior és verificada per la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

Disposició addicional desena. Cance�ació de préstecs
concedits per l’Estat a «Rumasa, Sociedad Anónima».

U. Els crèdits de «Rumasa, Sociedad Anónima», con-
tra l’Estat derivats de les operacions de reprivatització
i sanejament de les societats les accions de les quals
van ser expropiades en virtut del que disposa la Llei
7/1983, de 29 de juny, així com l’import dels preus
justos fixats per a les accions d’empreses del grup que
eren propietat de Rumasa, Sociedad Anónima, queden
compensats, pel seu saldo a 31 de desembre de 2001,
amb l’import dels préstecs pendents de reembossament
a 31 de desembre de 2001 concedits a aquesta entitat
en virtut del Reial decret llei 8/1984, de 28 de juny,
i de l’article 62 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre.

Dos. Queda cance�at el saldo a 31 de desembre
de 2001 dels préstecs a què fa referència l’apartat ante-
rior que no hagi estat compensat.

Tres. També queda cance�at, pel seu valor actual
a 31 de desembre de 2001, el deute de «Rumasa, Socie-
dad Anónima», amb l’Estat derivat de la transmissió en
bloc dels actius i passius de «Fidecaya, Sociedad Anó-
nima», que va autoritzar l’Acord de Consell de ministres
de 17 de març de 1982.

Quatre. La Intervenció General de l’Administració de
l’Estat realitza un control financer per verificar la quantia
dels saldos compensats o cance�ats a què es refereixen
els números precedents d’aquest article.

Cinc. Queden exemptes de l’impost sobre la renda
de societats les plusvàlues que si s’escau es posin de
manifest com a conseqüència de la realització de les
operacions autoritzades en aquest article.

Sis. Les operacions ressenyades als apartats u, dos
i tres anteriors es reflecteixen a la comptabilitat de l’Ad-
ministració General de l’Estat i de «Rumasa, Sociedad
Anónima», de l’exercici 2001.

Set. S’autoritza els ministres d’Hisenda i d’Economia
perquè adoptin les disposicions que siguin necessàries
per executar les operacions que preveu aquesta dis-
posició.
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Disposició addicional onzena. Modificació del Reial
decret llei 12/1995, de 29 de desembre, de mesures
urgents en matèria pressupostària, tributària i finan-
cera.

Es fa una nova redacció del punt 6 «Operacions finan-
ceres» de la disposició addicional sisena del Reial decret
llei 12/1995, de 28 de desembre, de mesures urgents
en matèria pressupostària, tributària i financera, a la
redacció que en fa la disposició addicional cinquena de
la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, que queda amb la
redacció següent:

«S’autoritza l’Institut de Crèdit Oficial perquè des-
tini una part del seu patrimoni a cance�ar el deute
vençut contret per l’Estat amb l’ICO com a con-
seqüència de determinats crèdits i avals concedits
per les antigues entitats oficials de crèdit i per l’Ins-
titut mateix, amb garantia de l’Estat quantificada
per la Intervenció General de l’Administració de l’Es-
tat a 31 de desembre de 1998, en 267.306 milions
de pessetes.

Així mateix s’autoritza la cance�ació amb càrrec
al seu patrimoni del deute vençut des de l’1 de
gener de 1999 fins al 31 de desembre de 2001.

Amb caràcter previ a la realització de les ope-
racions de cance�ació, l’Institut de Crèdit Oficial
quantifica l’import per cance�ar que es comunica
a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat
perquè el verifiqui. L’operació de cance�ació es rea-
litza d’acord amb els resultats del corresponent con-
trol financer efectuat pel centre directiu esmentat.
L’ICO deixa de liquidar interessos a l’Estat pels deu-
tes als quals es refereix aquesta disposició a partir
de l’1 de gener de 2002.

Amb efectes de 31 de desembre de 2001, l’ICO
constitueix una provisió per un import equivalent
als futurs venciments dels principals de les ope-
racions no incloses en la cance�ació. Aquestes ope-
racions perden la garantia de l’Estat a partir del
31 de desembre de 2001.

L’Institut de Crèdit Oficial destina els resultats
generats per les anteriors operacions de cance�ació
de deute, minorats en l’import de la provisió que
es constitueixi, per incrementar el seu patrimoni.

Les anteriors operacions, de cance�ació i totes
les provisions que hi són vinculades es fan sense
perjudici del que estableix la Llei 43/1995, de 27
de desembre, de l’impost sobre societats.

Queda sense efecte la disposició addicional cin-
quena de la Llei 13/1996, de 30 de desembre.»

Disposició addicional dotzena. Prohibició d’exportació
de determinat material d’ús paramilitar o de seguretat.

Queda prohibida l’exportació o l’expedició de grillons
per a peus i cadenes per a cintura. Això no obstant,
el Govern pot establir mitjançant un reial decret les con-
dicions a què excepcionalment s’ha de subjectar l’au-
torització d’exportació d’aquesta classe de dispositius
restrictors del moviment d’éssers humans.

Disposició addicional tretzena. Règim d’incompatibili-
tats de les pensions indemnitzatòries regulades a la
norma primera de l’apartat 5 de l’article 10 de la
Llei 74/1980, de 29 de desembre.

U. Per determinar la procedència de l’abonament
de la pensió indemnitzatòria a què fa referència la norma
primera del número 5 de l’article 10 de la Llei 74/1980,
de 29 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat
per a 1981, a les persones que hagin ocupat els càrrecs

citats en l’article esmentat, en la disposició addicional
cinquena de la Llei 21/1986, de 23 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a 1987, en la dis-
posició addicional dotzena de la Llei 31/1991, de 30
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per
a 1992, i en l’article 125 de la Llei 13/1996, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social, s’aplica, únicament i exclusivament, el
règim singular d’incompatibilitat a què es refereixen el
número 5 de l’article esmentat i el número 3 de la dis-
posició addicional cinquena de la Llei 21/1986, de 23
de desembre.

Dos. En els casos en què es produeixi incompati-
bilitat, en aplicació del règim singular assenyalat en el
número anterior, la percepció d’aquesta pensió indem-
nitzatòria se suspèn fins que cessin les causes que la
motiven, sense perjudici que en els casos en els quals
s’hagi establert la remuneració de transició o equivalent
a què fa referència el número 3 de la disposició addi-
cional cinquena de la Llei 21/1986, s’hagi d’optar entre
aquesta remuneració i la pensió indemnitzatòria regulada
en la norma primera del número 5 de l’article 10 de
la Llei 74/1980.

Tres. En el còmput de les retribucions que serveixen
de base per calcular les noves pensions indemnitzatòries
que es reconeguin a partir de l’1 de gener de 2002
es tenen en compte els diferents conceptes retributius
que estableix l’article 23, números 2 i 3, de la Llei
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma
de la funció pública.

Disposició addicional catorzena. Modificació de la Llei
54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric.

Es fa una nova redacció de la disposició addicional
sisena de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector
elèctric:

«Disposició addicional sisena. Fons per al finan-
çament de les activitats del Pla general de resi-
dus radioactius.

1. Les quantitats ingressades per tarifa, peat-
ges o preus, així com qualsevol altra forma de finan-
çament dels costos dels treballs corresponents a
la segona part del cicle del combustible nuclear,
a la gestió dels residus radioactius i al desman-
tellament i la clausura d’insta�acions, inclosos els
rendiments financers generats per elles, es destinen
a dotar una provisió, i aquesta dotació té la con-
sideració de partida deduïble en l’impost sobre
societats.

Les quantitats recollides a la provisió abans
esmentada només es poden invertir en despeses,
treballs, projectes i immobilitzacions derivats d’ac-
tuacions que preveu el Pla general de residus
radioactius aprovat pel Govern.

2. Tenen la consideració de cost de diversifi-
cació i seguretat d’abastament als efectes del que
preveu l’article 16.6 d’aquesta Llei les quantitats
destinades a dotar la provisió relativa a la segona
part del cicle del combustible nuclear, a la gestió
dels residus radioactius generats en la producció
d’energia nucleoelèctrica o procedents de les acti-
vitats d’investigació que el Ministeri d’Economia
determini que hi han estat directament relaciona-
des, i al desmantellament i la clausura d’insta�a-
cions de producció d’energia nucleoelèctrica, així
com a aquelles altres activitats que s’especifiquen
mitjançant un reial decret.»
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Disposició addicional quinzena. Adopció de mesures
cautelars en el manteniment del dret a la percepció
de les prestacions en MUFACE, ISFAS I MUGEJU.

El que estableix la disposició addicional dissetena bis
del text refós de la Llei general de la Seguretat Social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny, és aplicable a les prestacions corresponents ges-
tionades per MUFACE, ISFAS I MUGEJU, i aquestes
mutualitats tenen les mateixes facultats que les entitats
gestores de la Seguretat Social, en l’àmbit de les seves
respectives competències.

Disposició addicional setzena. Modificació de la Llei
4/1980, de 10 de gener, d’Estatut de la ràdio i la
televisió.

U. Es modifica l’apartat 3 de l’article 2 de la Llei
4/1980, de 10 de gener, d’Estatut de la ràdio i la tele-
visió, que queda redactat de la manera següent:

«3. L’organització, l’atribució i la definició de
la funció de servei públic i el control parlamentari
del tercer canal regional previst al paràgraf anterior,
així com de la radiodifusió sonora i televisió en
el mateix àmbit territorial, s’articulen orgànicament
i funcionalment d’acord amb els criteris que esta-
bleixen els articles 5 a 12 i 26 d’aquest Estatut,
i segons la llei de la comunitat autònoma.»

Dos. Es modifica l’apartat 1 de l’article 5 de la Llei
4/1980, de 10 de gener, de l’Estatut de la ràdio i la
televisió, que queda redactat de la manera següent:

«1. La gestió directa dels serveis públics de
radiodifusió sonora i televisió s’exerceix a través
de l’Ens Públic RTVE, al qual se li encomana, sense
perjudici del que disposa l’article anterior, la funció
de servei públic que queda definida de la manera
següent:

a) La producció i l’emissió d’un conjunt equi-
librat de programacions i canals, generalistes i
temàtics, de ràdio i televisió, que integrin progra-
mes diversificats, de tot tipus de gèneres, a fi d’a-
tendre les necessitats democràtiques, socials i cul-
turals del conjunt dels ciutadans, garantint l’accés
de la ciutadania a informació, cultura, educació i
entreteniment de qualitat.

A aquests efectes, les programacions de RTVE,
compatibilitzant l’objectiu de rendibilitat social amb
el principi d’eficiència econòmica, han de:

Impulsar el coneixement dels valors constitu-
cionals.

Promoure activament el pluralisme, amb ple res-
pecte a les minories, mitjançant el debat demo-
cràtic, la informació objectiva i plural i la lliure
expressió d’opinions.

Promoure el respecte de la dignitat humana i,
especialment, els drets dels menors, la igualtat de
sexes, la no discriminació per motius de raça, ideo-
logia, religió i qualsevol altra circumstància perso-
nal o social.

Impulsar la diversitat cultural i lingüística.
Oferir qualitat, diversitat, innovació i exigència

ètica.
Tenir per objectiu atendre la més àmplia audièn-

cia, assegurant la màxima continuïtat i cobertura
geogràfica, social i cultural.

Propiciar l’accés de tothom als diferents gèneres
de programació i als esdeveniments institucionals,
socials, culturals i esportius, dirigint-se a tots els
segments d’audiència, edats i grups socials, inclo-
ses les minories amb discapacitats.

Afavorir l’educació, la difusió inte�ectual i artís-
tica i dels coneixements cívics, econòmics, socials,
científics i tècnics, i el seu desenvolupament per
mitjans audiovisuals.

Assegurar la protecció dels drets del consu-
midor.

Fomentar la producció audiovisual espanyola i
europea.

b) El conjunt de les produccions i les emissions
de ràdio i televisió efectuades per RTVE han de
complir les obligacions integrades en la funció
de servei públic definida en aquest article, tant en
les seves programacions d’àmbit nacional, com
en les altres que s’adrecin als àmbits territorials de
les corresponents comunitats i ciutats autònomes,
que han d’estar orientades al foment, la promoció
i el coneixement de les diversitats culturals, lingüís-
tiques i socials de cada una d’aquestes.

c) Així mateix, forma part de la funció de servei
públic oferir emissions internacionals, que coadju-
vin a la projecció cap a l’exterior de les llengües,
les cultures i les realitats de l’Estat espanyol i a
l’adequada atenció als ciutadans espanyols resi-
dents o desplaçats a l’estranger.

d) L’Ens Públic RTVE promou activament el
desenvolupament de la societat de la informació,
participant en el progrés tecnològic, utilitzant totes
les vies i els mitjans de distribució i difusió, així
com les noves tècniques de producció i de difusió
de programes i serveis de comunicació audiovisual,
i desenvolupant nous serveis, inclosos els digitals
i en línia, susceptibles d’enriquir o completar la seva
oferta de programació, i apropant les diferents
administracions públiques als ciutadans.»

Tres. Es modifica l’article 26 de la Llei 4/1980, de
10 de gener, d’Estatut de la ràdio i la televisió, que queda
redactat de la manera següent:

«Es constitueix una Comissió Parlamentària del
Congrés dels Diputats de conformitat amb el que
disposa el Reglament de la cambra. Aquesta Comis-
sió exerceix el control de l’actuació de l’Ens Públic
RTVE i les seves societats, de manera que no impe-
deixi el funcionament dels mitjans, vetllant espe-
cialment pel compliment efectiu de la funció de
servei públic, definida i encomanada a l’Ens Públic
RTVE en l’article 5.1 d’aquesta Llei, i controlant-ne
l’aplicació correcta.

A aquests efectes, l’Ens Públic RTVE remet, amb
caràcter anual, a aquesta Comissió Parlamentària,
un informe sobre l’execució de la funció de servei
públic encomanada, referit al conjunt de les seves
activitats, programacions, serveis i emissions. Així
mateix, presenta a la Comissió Parlamentària
esmentada la informació que li sigui so�icitada per
valorar el compliment efectiu de la funció esmen-
tada de servei públic.»

Disposició addicional dissetena. Modificacions a la Llei
d’integració social de minusvàlids.

L’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, queda
redactat de la manera següent:

«1. Les empreses públiques i privades que
donin feina a un nombre de 50 treballadors o més
estan obligades que, d’entre aquests, almenys el
2 per cent siguin treballadors minusvàlids. Aquest
còmput es fa sobre la plantilla total de l’empresa
corresponent, qualsevol que sigui el nombre de cen-
tres de treball d’aquella i qualsevol que sigui la
forma de contractació laboral que vinculi els tre-
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balladors de l’empresa. També s’entén que estan
inclosos en aquest còmput els treballadors minus-
vàlids que estiguin en cada moment prestant ser-
veis a les empreses públiques o privades, en virtut
dels contractes de posada a disposició que aques-
tes hagin subscrit amb empreses de treball tem-
poral.

De manera excepcional, les empreses públiques
i privades poden quedar exemptes d’aquesta obli-
gació, de forma parcial o total, bé mitjançant acords
recollits en la negociació co�ectiva sectorial d’àmbit
estatal i, si no n’hi ha, d’àmbit inferior, d’acord amb
el que disposa l’article 83, números 2 i 3, del Reial
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels
treballadors, bé per opció voluntària de l’empresari,
degudament comunicada a l’autoritat laboral, i sem-
pre que en ambdós casos s’apliquin les mesures
alternatives que es determinin reglamentàriament.»

Disposició addicional divuitena. Modificació de la Llei
del notariat, de 28 de maig de 1862.

Es modifica l’article 10 de la Llei del notariat, de 28
de maig de 1862, que queda amb la redacció següent:

«Els que aspirin a realitzar les proves selectives
per a l’ingrés al notariat han de complir, en la data
en què acabi el termini de presentació de les ins-
tàncies, les condicions següents:

1. Ser espanyol o tenir la nacionalitat de qual-
sevol país membre de la Unió Europea.

2. Ser major d’edat.
3. No estar comprès en cap dels casos que

incapaciten o impossibiliten per exercir el càrrec
de notari.

4. Ser doctor o llicenciat en dret o haver con-
clòs els estudis d’aquesta llicenciatura.

Si el títol procedís d’un estat membre de la Unió
Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu
del reconeixement o l’homologació del títol equi-
valent, de conformitat amb la Directiva 89/48, de
21 de desembre de 1988, el Reial decret
1665/1991, de 24 d’octubre, i altres normes de
transposició i desplegament.»

Disposició addicional dinovena. Addició d’una disposi-
ció addicional dissetena a la Llei 24/1988, de 28
de juliol, del mercat de valors.

S’afegeix a la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat
de valors, una disposició addicional amb la redacció
següent:

«Disposició addicional dissetena.

Sense perjudici de les competències que corres-
ponen a les comunitats autònomes respecte dels
sistemes de registre, compensació i liquidació de
valors i dels mercats secundaris, el Govern pot auto-
ritzar, escoltades les comunitats autònomes amb
competència en la matèria, que una o diverses enti-
tats adquireixin, directament o indirectament, la
totalitat del capital de totes o algunes de les socie-
tats que administrin sistemes de registre, compen-
sació i liquidació de valors i mercats secundaris
espanyols i que, a partir d’aquesta adquisició,
correspongui a aquesta o aquestes entitats la titu-
laritat del capital esmentat. Una vegada produïda
l’adquisició, a aquestes entitats i a les seves filials
no els és aplicable el règim de participació accio-
narial que preveu l’article 48.1 d’aquesta Llei.

En aquest cas, correspon a la Comissió Nacional
del Mercat de Valors autoritzar els estatuts pels
quals es regeixin aquestes entitats i les seves modi-
ficacions, així com el nomenament dels membres
del seu consell d’administració i dels seus directors
generals, que han de complir els requisits de les
lletres f), g) i h) de l’article 67.2 d’aquesta Llei.

El Govern, mitjançant un reial decret, determina
el règim aplicable a les ofertes d’adquisició de les
accions representatives del capital de les esmen-
tades entitats, el règim de publicitat a què s’han
de sotmetre les seves participacions accionarials
i les limitacions que, si s’escau, es puguin establir
en els drets derivats d’aquestes, així com qualsevol
altre aspecte que sigui necessari per aplicar aquesta
disposició.

La supervisió de les entitats esmentades corres-
pon a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.»

Disposició addicional vintena. Competència per a l’au-
torització d’apostes en l’àmbit nacional i en l’àmbit
territorial superior al d’una comunitat autònoma.

Correspon a l’Estat, a través del Ministeri d’Hisenda
i, concretament, de l’Entitat Pública Empresarial Loteries
i Apostes de l’Estat, exercir la competència, de confor-
mitat amb la normativa vigent, per a l’autorització del
desenvolupament de qualsevol tipus d’apostes, qualse-
vol que en sigui el suport, bitllets, mitjans informàtics
o telemàtics, sempre que el seu àmbit de desenvolu-
pament, aplicació, celebració o comercialització abasti
el territori nacional o passi dels límits d’una comunitat
autònoma concreta.

S’autoritza el Ministeri d’Hisenda perquè dicti les dis-
posicions de desplegament que siguin necessàries per
al millor compliment del que preveu aquesta disposició.

Disposició addicional vint-i-unena. Aplicació del règim
fiscal de la investigació i l’explotació d’hidrocarburs
que estableix el capítol X del títol VIII de la Llei
43/1995, de l’impost sobre societats.

En els períodes impositius iniciats des de l’1 de gener
de 2002 el règim fiscal previst en el capítol X del títol VIII
de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’impost
sobre societats, només el poden aplicar les entitats que
tinguin dret a la seva aplicació abans del 31 de desembre
de 2001.

Disposició addicional vint-i-dosena. Remissió d’informa-
ció dels notaris als ajuntaments.

S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 7) de l’article
111 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals, del tenor següent:

«En la relació o l’índex que els notaris remetin
a l’Ajuntament, aquests han de fer constar la refe-
rència cadastral dels béns immobles quan aquesta
referència es correspongui amb els que siguin
objecte de transmissió. Aquesta obligació és exi-
gible a partir de l’1 d’abril de 2002.»

Disposició addicional vint-i-tresena. Pagament de sub-
vencions a partits polítics.

1. No és procedent pagar als partits polítics, fede-
racions, coalicions o agrupacions d’electors, o a qual-
sevol altra persona o entitat a les quals, per qualsevol
títol, s’ha transmès el crèdit corresponent, les subven-
cions meritades o que es meritin de conformitat amb
el que preveuen els articles 127 de la Llei orgànica
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5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, i
3 de la Llei orgànica 3/1987, de 2 de juliol, sobre finan-
çament dels partits polítics, mentre que els electes per-
tanyents a les formacions polítiques esmentades no jus-
tifiquin que han adquirit la condició plena de diputat,
senador, membre del Parlament europeu o membre de
la corresponent corporació local i l’exercici efectiu del
càrrec per al qual hagin estat elegits i per l’elecció i
l’acompliment del qual s’han meritat o es meriten les
subvencions esmentades, encara que aquesta meritació
derivi del seu reconeixement per sentència judicial ferma.

El cas al qual es refereix l’apartat anterior constitueix,
als efectes que preveu l’article 105 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, causa d’impossibilitat legal d’executar les
sentències que reconeguin el dret a percebre les esmen-
tades subvencions, sense que aquesta inexecució doni
lloc a cap indemnització.

2. Tampoc és procedent el pagament de les sub-
vencions esmentades als partits polítics, federacions,
coalicions o agrupacions electorals a favor dels quals
aquestes s’han meritat, quan a les llistes electorals del
procés electoral que determini aquesta meritació o als
òrgans directius existents en aquell moment figurin per-
sones que hagin estat condemnades per sentència ferma
per pertinença, actuació al servei o co�aboració amb
una banda armada, si no han rebutjat públicament les
finalitats i els mitjans de l’organització terrorista a què
van pertànyer o amb què van co�aborar o a què van
donar suport o van exaltar.

Aquest cas constitueix, igualment, als efectes que
preveu l’esmentat article 105 de la dita Llei 29/1998,
causa d’impossibilitat legal d’execució de les sentències
que declarin o hagin declarat el dret d’aquests partits
polítics, federacions, coalicions o agrupacions d’electors,
o de qualsevol altra persona o entitat a la qual, per qual-
sevol títol, s’ha transmès el crèdit corresponent, a per-
cebre les esmentades subvencions, sense que aquesta
inexecució doni lloc a cap indemnització.

La mateixa inexigibilitat de pagament i impossibilitat
legal per a l’execució d’aquestes sentències constitueix
la circumstància que en el moment en què s’hagin de
pagar les esmentades subvencions, els partits polítics,
federacions, coalicions o agrupacions d’electors a favor
dels quals aquestes s’han meritat, figurin persones en
els seus òrgans directius o grups parlamentaris en quals-
sevol assemblees representatives o llistes electorals que
en aquest moment s’hagin presentat en processos elec-
torals en curs, inclosos també els qui tinguin la condició
d’electes, que hagin estat condemnades en virtut d’una
sentència ferma per pertinença, actuació al servei o co�a-
boració amb banda armada, si no han rebutjat públi-
cament les finalitats i els mitjans de l’organització terro-
rista a què van pertànyer o amb la qual van co�aborar
o a què van donar suport o van exaltar, sense que aquesta
inexigibilitat de pagament i impossibilitat legal d’execu-
ció doni lloc a cap indemnització.

3. Tot això entra en vigor, sense perjudici de la con-
seqüent adaptació a aquestes previsions de la Llei orgà-
nica 5/1985, de 29 de juny, de règim electoral general,
en la Llei orgànica 3/1987, de 2 de juliol, de finançament
dels partits polítics, i la Llei orgànica 6/1985, d’1 de
juliol, del poder judicial.

Disposició addicional vint-i-quatrena. Extensió del
règim del recurs governatiu en relació amb els títols
presentats al Registre de la propietat als títols pre-
sentats al Registre mercantil i el de béns mobles.

La regulació que preveu la secció 5a del capítol IX
bis del títol V per als recursos contra la qualificació del
registrador de la propietat també és aplicable als recur-
sos contra la qualificació del registrador mercantil i del
de béns mobles.

Disposició addicional vint-i-cinquena. Modificació de
l’article 42 de la Llei hipotecària.

Es fa una nova redacció de l’article 42.9 de la Llei
hipotecària:

«Poden demanar anotació preventiva dels seus
respectius drets al registre corresponent:

9è El que presenti al registre algun títol la ins-
cripció del qual no es pugui fer per algun defecte
esmenable, per impossibilitat del registrador, o
quan aquest iniciï d’ofici el procediment de rec-
tificació d’errors que observi en algun assentament
ja practicat en la forma que reglamentàriament es
determini.»

Disposició addicional vint-i-sisena. Prestació de serveis
de certificació per a notaris i registradors pel Consell
General del Notariat i el Co�egi Nacional de Regis-
tradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya.

1. En el termini màxim de sis mesos des de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei, el Consell General del Notariat
i el Co�egi de Registradors de la Propietat i Mercantils
d’Espanya s’han de constituir en prestadors de serveis
de certificació, i a aquests efectes poden subcriure els
convenis oportuns, de conformitat amb el que preveu
aquesta Llei, una vegada que s’hagin complert els requi-
sits i les condicions establertes.

2. El Consell General del Notariat i el Co�egi de
Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya estan
obligats a prestar els serveis de certificació, sempre que
així sigui so�icitat per un notari o un registrador de la
propietat i mercantil respectivament.

Disposició addicional vint-i-setena. Cance�ació de con-
dicions resolutòries i hipoteques inscrites en el Regis-
tre de la propietat per caducitat.

S’afegeix un paràgraf cinquè a l’article 82 de la Llei
hipotecària amb el contingut següent:

«A so�icitud del titular registral de qualsevol dret
sobre la finca afectada, es poden cance�ar con-
dicions resolutòries en garantia del preu ajornat
a què es refereix l’article 11 d’aquesta Llei i hipo-
teques en garantia de qualsevol classe d’obligació,
per a les quals no s’hagi pactat un termini concret
de durada, quan hagi transcorregut el termini que
assenyala la legislació civil aplicable per a la pres-
cripció de les accions derivades d’aquestes garan-
ties o el més breu que a aquests efectes s’hagi
estipulat quan es van constituir, comptats des del
dia en què la prestació el compliment de la qual
es garanteix hauria hagut de ser satisfeta en la
seva totalitat segons el Registre, sempre que dins
de l’any següent no en resulti que han estat reno-
vades, interrompuda la prescripció o executada
degudament la hipoteca.»

Disposició addicional vint-i-vuitena. Utilització de bases
gràfiques al Registre de la propietat.

S’addicionen els paràgrafs següents a l’únic actual
de la regla 1a de l’article 9 de la Llei hipotecària amb
el contingut següent:

«Es pot completar la identificació de la finca mit-
jançant la incorporació al títol inscriptible d’una
base gràfica o mitjançant la seva definició topo-
gràfica d’acord amb un sistema de coordenades
geogràfiques referit a les xarxes nacionals geodè-
siques i d’anivellament en projecte expedit per un
tècnic competent.
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La base gràfica cadastral o urbanística i el plànol
topogràfic, si s’utilitzen, s’han d’adjuntar al títol en
exemplar duplicat. Un dels exemplars s’arxiva al
Registre, sense perjudici que s’incorpori a suports
informàtics. De l’arxiu del duplicat es pren nota al
marge de l’assentament corresponent a l’operació
practicada i en l’exemplar arxivat el registrador fa
constar una referència suficient a la finca corres-
ponent. Es pot obtenir l’arxiu de la base gràfica
com a operació registral específica mitjançant una
acta notarial autoritzada a requeriment del titular
registral en què es descrigui la finca i s’incorpori
la base gràfica.

Els registradors disposen d’aplicacions informà-
tiques per al tractament de bases gràfiques que
permeten coordinar-les amb les finques registrals
i incorporar-hi la qualificació urbanística, mediam-
biental o administrativa corresponent.»

Disposició addicional vint-i-novena. Modificació de la
Llei 14/2000, de 28 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social.

S’afegeix una lletra d) a la lletra h) de lletra A) de
l’article 43 dos, apartat segon, de la Llei 14/2000, de
28 de desembre, de mesures fiscals, administratives i
de l’ordre social.

«d) L’incompliment de les obligacions de cus-
tòdia i ús de la signatura electrònica avançada del
notari, així com l’obligació de denunciar la pèrdua,
l’extraviament o el deteriorament o la situació que
posi en risc el secret o la unicitat del dispositiu
segur de creació de signatura d’acord amb el que
disposa la legislació sobre l’ús de signatura elec-
trònica de notaris i registradors de la propietat, mer-
cantils i de béns mobles.»

Disposició addicional trentena. Remissió d’informació
relativa a l’aplicació de l’aranzel notarial i de regis-
tradors de la propietat, mercantils i de béns mobles.

S’ha d’estabir reglamentàriament el procediment d’a-
cord amb el qual els notaris i els registradors de la pro-
pietat, mercantils i de béns mobles han de facilitar infor-
mació relativa a l’aplicació de l’aranzel notarial i registral.

L’incompliment de l’obligació de facilitar la informació
en els termes que s’estableixin reglamentàriament té la
consideració d’infracció greu.

Disposició addicional trenta-unena. Modificació de la
Llei 1/1999, de 5 de gener, sobre regulació de les
entitats de capital de risc i de les seves societats
gestores.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2002 s’introdueix
una nova disposició addicional, la quarta, amb la redacció
següent:

«1. Als efectes que preveu la lletra c) de l’a-
partat 4 de l’article 27 de la Llei 19/1994, de 6
de juliol, les inversions que preveu la lletra a) de
l’apartat esmentat les poden fer les societats que
duguin a terme a l’arxipèlag la seva activitat en
les quals el subjecte passiu participi per mitjà de
les entitats de capital de risc regulades en aquesta
Llei, exclusivament quan es compleixin els requisits
següents:

a) La societat participada per l’entitat de capital
de risc ha d’adquirir, dins del termini del qual disposi
el subjecte passiu que va dotar la reserva per a
inversions a les Canàries, actius que compleixin les
condicions que preveu la lletra a) de l’apartat 4

de l’article 27 de la Llei 19/1994, exceptuant-ne
els immobles usats. Aquestes inversions no donen
lloc a cap altre benefici fiscal per aquest concepte.

b) La inversió esmentada en la lletra anterior
l’ha de mantenir en funcionament l’entitat adqui-
rent, durant cinc anys, a comptar des de la data
d’adquisició dels actius fixos, o durant la seva vida
si és inferior, sense que, en cap cas, en cedeixi
l’ús a terceres.

Fins que transcorri aquest termini, l’entitat de
capital de risc ha de mantenir la seva participació
a l’entitat que hagi realitzat la inversió, sense que,
al seu torn, el subjecte passiu que va dotar la reser-
va per a inversions a les Canàries li transmeti la
seva participació.

c) Les entitats de capital de risc que s’acullin
a aquesta disposició han d’identificar les accions
o les participacions que suposin materialització de
la reserva per a inversions, emetent cada exercici
una certificació als seus socis en què s’acrediti l’es-
tat de compliment dels requisits esmentats en les
lletres anteriors. L’incompliment d’aquesta obliga-
ció es considera una infracció greu als efectes de
l’article 38 d’aquesta Llei.

2. L’incompliment dels requisits que esmenten
les lletres a) i b) de l’apartat 1 té, per al subjecte
passiu que va dotar la reserva per a inversions a
les Canàries, les conseqüències que preveu l’apar-
tat 8 de l’article 27 de la Llei 19/1994, i suposa,
per a l’entitat de capital de risc, respecte de les
participacions afectades, la pèrdua del règim espe-
cial previst a l’article 69 de la Llei 43/1995, de
l’impost sobre societats, de l’article 27 de la Llei
19/1994.»

Disposició addicional trenta-dosena. Jubilació dels fun-
cionaris dels cossos de Policia de les comunitats
autònomes.

El Govern, en el termini més breu possible, ha de
presentar un informe en què s’analitza la situació dels
funcionaris de les policies autonòmiques en el nou marc
de la jubilació gradual i flexible en funció de l’edat de
jubilació en comparació amb la resta dels cossos i forces
de Seguretat de l’Estat.

Disposició transitòria primera. Exempció per danys
personals.

La nova redacció de la lletra q) de l’article 7 de la
Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre la
renda de les persones físiques i altres normes tributàries,
que fa l’article 1 d’aquesta Llei, és aplicable en els perío-
des impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2001.

Disposició transitòria segona. Suspensió de l’ingrés
del deute tributari que regula l’article 80.6 de la
Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre
la renda de les persones físiques i altres normes
tributàries.

La so�icitud de suspensió de l’ingrés que regula l’ar-
ticle 80.6 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de
l’impost sobre la renda de les persones físiques i altres
normes tributàries, en la redacció que en fa l’article 1
d’aquesta Llei, és aplicable a les declaracions corres-
ponents als períodes impositius que s’iniciïn a partir de
l’1 de gener de 2001.
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Disposició transitòria tercera. Reinversió de beneficis
extraordinaris en l’impost sobre societats.

U. Les rendes acollides a la reinversió de beneficis
extraordinaris que preveu l’article 21 de la Llei 43/1995,
de 27 de desembre, de l’impost sobre societats, segons
la redacció vigent fins a l’1 de gener de 2002, es regulen
pel que estableixen aquest mateix article i les normes
de desplegament, encara que la reinversió i altres requi-
sits es produeixin en períodes impositius iniciats a partir
de l’1 de gener de 2002.

Dos. No obstant el que disposa l’apartat anterior,
si la reinversió s’efectua en un període impositiu iniciat
a partir de l’1 de gener de 2002, el subjecte passiu
pot aplicar la deducció a què es refereix l’article 36 ter
de la Llei 43/1995, a condició que la totalitat de la
renda diferida s’integri a la base imposable del període
impositiu esmentat.

Tres. Els subjectes passius que en el primer període
impositiu que s’iniciï a partir de l’1 de gener de 2002
tinguin rendes pendents d’integrar a la base imposable,
perquè s’han acollit a la reinversió de beneficis extraor-
dinaris que preveu l’article 21 de la Llei 43/1995, segons
la redacció vigent fins a l’1 de gener de 2002, poden
incloure aquestes rendes a la base imposable de la pri-
mera declaració per aquest impost que es presenti a
partir de l’1 de gener de 2002, totalment o parcialment,
i aplicar així mateix la deducció que preveu l’article 36
ter de la Llei esmentada per aquestes rendes integrades
a la base imposable.

Disposició transitòria quarta. Bases imposables nega-
tives pendents de compensar en l’impost sobre
societats.

Les bases imposables negatives pendents de com-
pensació a l’inici del primer període impositiu que comen-
ci a partir de l’1 de gener de 2002 es poden compensar
en el termini i amb els requisits que estableix l’apartat 1
de l’article 23 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre,
de l’impost sobre societats, comptat a partir de l’aca-
bament del període impositiu en què es van determinar
aquestes bases imposables negatives.

Disposició transitòria cinquena. Règim transitori dels
grups fiscals.

U. Les societats que compleixin les condicions que
estableix la nova redacció de l’article 81 de la Llei 43/1995,
de 27 de desembre, de l’impost sobre societats, que en
fa aquesta Llei, per ser considerades com a dependents,
s’integren al grup fiscal que estigui tributant segons el règim
de consolidació fiscal, en el primer període impositiu iniciat
a partir de l’1 de gener de 2002. L’opció i la comunicació
a què es refereix l’article 84 d’aquesta Llei s’ha de realitzar
dins d’aquest període.

Dos. Les societats que no van poder optar pel règim
de consolidació fiscal, perquè no complien els requisits
que estableix l’article 81 de la Llei 43/1995, de 27 de
desembre, de l’impost sobre societats, en la redacció
vigent fins a l’1 de gener de 2002 i, tanmateix, reuneixin
les condicions que estableix la nova redacció de l’ar-
ticle 81 esmentat, establerta per aquesta Llei, poden
optar per aplicar el règim de consolidació fiscal en el
primer període impositiu iniciat a partir de l’1 de gener
de 2002, sempre que aquesta opció i la comunicació
es faci abans de l’acabament del període impositiu
esmentat.

Disposició transitòria sisena. Efectes de la diferència
entre el preu d’adquisició de la participació i el seu
valor teòric a les operacions realitzades pel règim
especial de les fusions, escissions, aportacions d’ac-
tius i bescanvi de valors.

La valoració resultant de la imputació als béns amor-
titzables de l’immobilitzat que correspongui a la dife-
rència entre el preu d’adquisició de la participació i el
seu valor teòric, segons la redacció que estableix aquesta
Llei a l’apartat 3 de l’article 103 de la Llei 43/1995,
de 27 de desembre, de l’impost sobre societats, té efec-
tes fiscals per a les operacions que s’hagin inscrit a partir
de l’1 de gener de 2002.

Disposició transitòria setena. Quotes tributàries nega-
tives pendents de compensar en l’impost sobre socie-
tats per societats cooperatives.

Les quotes tributàries negatives pendents de com-
pensació a l’inici del primer període impositiu que comen-
ci a partir de l’1 de gener de 2002 es poden compensar
en el termini que estableix l’apartat 1 de l’article 24
de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim
fiscal de les cooperatives, comptat a partir de l’acaba-
ment del període impositiu en què es van determinar
les quotes tributàries negatives esmentades.

Disposició transitòria vuitena. Adaptació dels plans i
els fons de pensions preexistents a les modificacions
introduïdes en la Llei 8/1987, de 8 de juny, de regu-
lació dels plans i fons de pensions.

La designació de defensor del partícip dels plans de
pensions del sistema individual s’ha d’efectuar i comu-
nicar a la Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions en el termini de dotze mesos des de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei. La comissió de control del pla
individual s’entén dissolta una vegada s’hagi comunicat
l’esmentada designació i el promotor l’hagi notificada
a la comissió de control corresponent.

La informació trimestral als partícips i beneficiaris dels
plans de pensions és obligatòria a partir de l’1 de gener
de l’exercici següent al de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei respecte de l’últim trimestre anterior.

Sense perjudici del que s’ha esmentat i de l’aplicació
efectiva de les altres disposicions establertes en aquesta
norma des de la seva entrada en vigor, es concedeix
un termini de dotze mesos per a l’adaptació formal de
les especificacions dels plans de pensions i les normes
de funcionament dels fons de pensions al que preveu
aquesta Llei.

En els plans de pensions d’ocupació preexistents, la
composició i les condicions de representació a la comis-
sió de control del pla s’adapten al que preveu l’apartat 3
de l’article 7 de la Llei 8/1987, de 8 de juny, de regulació
de plans i fons de pensions, modificat per aquesta Llei,
mitjançant un acord co�ectiu en un termini màxim de
tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, trans-
corregut el qual, si no s’ha adoptat aquest acord, s’aplica
directament.

Els fons de pensions que, a l’entrada en vigor d’a-
questa Llei, integrin simultàniament plans de pensions
del sistema d’ocupació i plans del sistema associat o
individual, poden mantenir aquesta situació, si bé en
aquest cas no poden integrar nous plans de pensions
individuals o associats. La comissió de control d’aquests
fons es forma exclusivament amb representació dels
plans d’ocupació i s’ha de procedir a les adaptacions
necessàries en un termini de 12 mesos des de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei.

Els partícips de plans de pensions que a l’entrada
en vigor d’aquesta Llei tinguin una edat superior als 65
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anys, no exerceixin o hagin cessat en la relació laboral
o professional i no estiguin cotitzant per a la contingència
de jubilació en cap règim de Seguretat Social, en el ter-
mini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, han de comunicar la forma de cobrament de la
prestació corresponent d’acord amb la normativa vigent.

Aquest règim no és aplicable als partícips que hagin
realitzat aportacions exclusivament per a defunció.

Disposició transitòria novena. Crèdits ampliables per a
pagament d’obligacions derivades de convenis amb
les comunitats autònomes per al desenvolupament
alternatiu de les comarques mineres.

Durant l’exercici de l’any 2002, per tal d’assegurar
el compliment del pla de la mineria del carbó en la seva
faceta de desenvolupament alternatiu de les comarques
mineres, les dotacions per afrontar les obligacions deri-
vades dels convenis amb les comunitats autònomes afec-
tades tenen caràcter ampliable.

Disposició transitòria desena. Aplicació de la possibi-
litat d’optar per la situació de servei actiu als sub-
delegats del Govern i als directors insulars amb nome-
nament en vigor.

El que estableix l’article 50 d’aquesta Llei que fa una
nova redacció de l’article 29.2.n) de la Llei 30/1984,
de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció
pública, és aplicable als subdelegats del Govern a les
províncies i als directors insulars de l’Administració Gene-
ral de l’Estat amb nomenament en vigor a 1 de gener
de 2002, amb efectes des de la data del nomenament.

Disposició transitòria onzena. Règim transitori de la modi-
ficació introduïda en l’article 45.3 de la Llei 25/1990,
de 20 de desembre, del medicament.

La modificació introduïda en l’article 45.3 de la Llei
25/1990, del medicament, per l’article 94 d’aquesta Llei,
té efectes des de l’1 de juliol de 2002.

Disposició transitòria dotzena. Règim transitori dels
procediments de desnonament incoats a l’empara de
la Llei 26/1999, de 9 de juliol, de mesures de suport
a la mobilitat geogràfica dels membres de les Forces
Armades.

En els procediments de desnonament incoats abans
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei per les causes que
assenyala l’article 10 de la Llei 26/1999, de 9 de juliol,
de mesures de suport a la mobilitat geogràfica dels mem-
bres de les Forces Armades, l’Institut per a l’Habitatge
de les Forces Armades acorda d’ofici arxivar les actua-
cions quan es tracti de procediments administratius o
desisteix del judici quan es tracti de procediments
judicials.

En un cas i en l’altre, si es mantenen les causes esmen-
tades, l’Institut per a l’Habitatge de les Forces Armades
inicia tot seguit l’expedient administratiu de desnona-
ment ajustant-se al nou procediment que estableix l’ar-
ticle esmentat.

Disposició transitòria tretzena. Règim transitori aplica-
ble a la revisió periòdica general de les tarifes i les
obligacions comptables en relació amb els serveis
públics regulars interurbans permanents d’ús general
de transports de viatgers per carretera.

L’aplicació inicial del que disposen els nous núme-
ros 5 i 7 de l’article 19 de la Llei 16/1987, de 30 de
juliol, d’ordenació dels transports terrestres, en la redac-

ció que en fa l’article 66 d’aquesta Llei, s’ajusta al règim
transitori següent:

a) El procediment que preveu el número 5 de l’ar-
ticle 19 de la Llei d’ordenació dels transports terrestres
es comença a aplicar per a la revisió de les tarifes de
les concessions de transport públic regular permanent
d’ús general de viatgers per carretera de competència
estatal amb motiu de la corresponent al segon trimestre
de l’any 2002.

Excepcionalment, la revisió tarifària corresponent al
segon trimestre de l’any 2002 té com a fonament la
modificació dels preus experimentada des d’octubre de
l’any 2000 fins a desembre de l’any 2001.

b) El compliment del que disposa el número 7 de
l’article 19 de la Llei d’ordenació dels transports terres-
tres és exigible en tota la seva extensió a partir del dia 1
de gener de 2004.

Això no obstant, les empreses titulars de concessions
o autoritzacions de transport públic regular d’ús general
han de començar a comptabilitzar els seus ingressos
per venda de bitllets separadament per cada concessió
a partir de l’1 de gener de 2002.

Disposició transitòria catorzena. Aplicació del «règim de
les entitats navilieres en funció del tonatge» que esta-
bleix el capítol XVII del títol VIII de la Llei 43/1995,
de l’impost sobre societats.

Les so�icituds al Ministeri d’Hisenda de l’autorització
per aplicar el «règim de les entitats navilieres en funció
del tonatge» que estableix el capítol XVII del títol VIII
de la Llei 43/1995, de l’impost sobre societats, que
hagin de començar a tenir efectes en períodes impositius
iniciats entre l’1 de gener i el 31 de març de 2002
s’han de presentar durant els tres primers mesos dels
períodes impositius esmentats.

Disposició transitòria quinzena. Exempció de l’impost
general indirecte canari per a entitats sense ànim de
lucre.

La no exigència del requisit de reconeixement previ
de les exempcions que regulen els apartats 6) i 12) del
número 1 de l’article 10 de la Llei 20/1991, de 7 de
juny, s’aplica retroactivament a tots els organismes o
les entitats que no l’hagin so�icitat abans de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei.

Disposició transitòria setzena.

El que disposa la disposició addicional catorzena de
la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’impost sobre
societats, en la redacció que en fa l’article 2.52 d’aquesta
Llei, és aplicable a les transmissions d’actius que,
havent-se efectuat a l’empara del que disposa el Reial
decret llei 6/2000, de 23 de juny, de mesures urgents
d’intensificació de la competència en mercats de béns
i serveis, acord del Consell de Ministres en aplicació
de les normes de defensa de la competència o processos
de concentració empresarial o decisions de la Unió Euro-
pea de la mateixa matèria, no hagin conclòs a l’entrada
en vigor d’aquesta Llei, o que amb el mateix emparament
s’efectuïn a partir de l’1 de gener de 2002.

Disposició transitòria dissetena. Renovacions del
cadastre rústic.

Els procediments de rectificació general de les carac-
terístiques cadastrals dels béns immobles de naturalesa
rústica iniciats i no finalitzats a l’entrada en vigor d’a-
questa Llei es regeixen pel que estableix l’article 30,
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inclòs el termini màxim de divuit mesos per a la resolució
del procediment, si bé aquest es comença a comptar
a partir de l’1 de gener de 2002.

A aquest efecte es consideren finalitzats els proce-
diments esmentats quan les noves característiques s’ha-
gin incorporat als corresponents padrons de l’impost
sobre béns immobles, o quan se n’hagi publicat l’acord
d’aprovació durant l’any 2001.

Disposició transitòria divuitena. Règim aplicable als
recursos pendents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

El règim que preveu aquesta Llei per al recurs gover-
natiu és aplicable als recursos interposats posteriorment
a la seva entrada en vigor.

Disposició transitòria dinovena. Obligació de traslladar
el contingut dels assentaments dels registres de la
propietat i mercantils a suport informàtic.

1. En el termini d’un any des de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, ha de constar en suport informàtic el con-
tingut dels llibres i els assentaments de tots els registres
de la propietat i mercantils d’Espanya. Els registradors
que en endavant serveixin cada registre són responsa-
bles que es traslladi a aquest suport el contingut dels
llibres que l’integren. En el termini d’un dos mesos, el
Co�egi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Es-
panya ha de presentar davant de la Direcció General
dels Registres i del Notariat un pla que contingui infor-
mació referent al grau de constància en suport informàtic
dels assentaments de cada registre, així com de les mesu-
res, els plans, els instruments i els procediments que
s’hagin d’utilitzar a fi de complir l’obligació imposada
en aquesta disposició d’especificar les dades i les actua-
cions concretes que a l’efecte es proposin en relació
amb els registres adscrits a cada deganat.

2. El cost derivat del trasllat a suport informàtic del
contingut de cada registre és suportat pel registrador
o els registradors que el serveixin com a conseqüència
de la resolució dels concursos convocats per cobrir pla-
ces vacants en quantia proporcional mentre hagin romàs
en la plaça esmentada prenent com a referència el ter-
mini d’un any a què es refereix l’apartat anterior. En
cas de vacant, el Co�egi de Registradors de la Propietat
i Mercantils d’Espanya ha de satisfer i adoptar les mesu-
res necessàries per dur a terme el trasllat a suport infor-
màtic del contingut dels assentaments del registre o dels
registres que no estiguin coberts en tot o en part per
registradors de la propietat i mercantils.

3. L’incompliment tant del deure de traslladar a
suport informàtic en el termini establert, com de satisfer
l’import proporcional corresponent pels obligats així com
la falta de presentació del pla al qual es refereix el parà-
graf primer constitueix una infracció molt greu i se san-
ciona d’acord amb el que disposa el règim disciplinari
aplicable als registradors de la propietat i mercantils.

4. La previsió que recull l’article 97 dos d’aquesta
Llei no és aplicable fins que no es disposi de l’aplicació
efectiva de l’accés telemàtic i immediat a les dades del
Registre mercantil, aplicació que s’ha de fer en el termini
màxim d’un any.

Disposició transitòria vintena. Mitjans de comunicació
telemàtica entre notaris i registradors previs a la
implantació de la signatura electrònica avançada.

1. De conformitat amb el que preveu aquesta Llei
pel que fa a l’obtenció d’una signatura electrònica avan-
çada pels notaris i els registradors de la propietat, mer-
cantils i de béns mobles, i fins que la Direcció General
dels Registres i del Notariat no prevegi un sistema tele-

màtic diferent, aquests han de disposar obligatòriament
d’una adreça de correu electrònica.

2. Aquesta adreça de correu electrònica els l’assig-
na el Consell General del Notariat o el Co�egi de Regis-
tradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya, respec-
tivament, que així mateix és objecte de publicació en
un directori electrònic a càrrec d’aquells.

Disposició transitòria vint-i-unena. Termini màxim per
a l’obtenció de signatura electrònica avançada per
notaris i registradors de la propietat, mercantils i de
béns mobles.

En el termini màxim de nou mesos des de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei, els notaris i registradors de la
propietat, mercantils i de béns mobles han d’obtenir del
prestador de serveis de certificació la seva signatura elec-
trònica avançada, d’acord amb les característiques que
estableix l’article 109.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

U. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei que-
den derogades les disposicions següents:

Les lletres d) i e) del número 5 de l’apartat u de
l’article 82 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

L’apartat 3 de l’article 15 de la Llei 13/1994, d’1
de juny, d’autonomia del Banc d’Espanya.

La regla 5a de la disposició addicional desena de
la Llei 30/1981, de 7 de juliol.

Dos. Queden derogats el paràgraf segon del núme-
ro 2 de l’article 222 i els paràgrafs primer i segon de
l’article 253 de la Llei hipotecària.

Tres. Amb efectes per als períodes impositius que
s’iniciïn a partir de l’1 de gener de l’any 2002, es deroga
l’apartat dos de l’article 67, i l’apartat u queda com a
paràgraf únic; es suprimeixen el número 8è i el núme-
ro 10è de l’apartat u.1 de l’article 91 i es deroga l’apartat
vuitè de l’annex de la Llei 37/1992, de 28 de desembre,
de l’impost sobre el valor afegit.

Quatre. Amb efectes per als períodes impositius que
s’iniciïn a partir de l’1 de gener de l’any 2002, queda
derogat el títol VIII del llibre primer i les disposicions addi-
cionals primera, segona i catorzena de la Llei 20/1991,
de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del
règim econòmic fiscal de les Canàries.

Cinc. Amb efectes per als períodes impositius que
s’iniciïn a partir de l’1 de gener de l’any 2002 queda
derogat l’article 21 de la Llei 43/1995, de 27 de desem-
bre, de l’impost sobre societats.

Sis. Queden derogades expressament les disposi-
cions següents:

1. Els articles 3 i 4 del Decret de 27 de juny de 1957,
relatiu a pagament de renda i conservació de l’hipòdrom
de Madrid.

2. El Reial decret 1734/1982, de 9 de juliol, que
modifica el Decret de 27 de juny de 1957, sobre paga-
ment de renda i conservació de l’hipòdrom de Madrid.

3. El Reial decret 984/1984, de 23 de maig, que
modifica el Decret de 27 de juny de 1957, sobre paga-
ment de renda i conservació de l’hipòdrom de Madrid.

Cinc. Així mateix, queden derogades les disposi-
cions del mateix rang o inferior que s’oposin al que esta-
bleix aquesta Llei.

Disposició final primera. Desplegament reglamentari.

Es faculta el Govern per dictar les disposicions que
siguin necessàries per desplegar i executar aquesta Llei.
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Disposició final segona. Títol competencial.

El que estableix el capítol IX del títol V d’aquesta
Llei es dicta a l’empara de la competència que correspon
a l’Estat de conformitat amb l’article 149.1.6a i 8a, a
l’ordenació dels registres i instruments públics, i legis-
lació civil, amb les excepcions establertes per al dret
civil autonòmic especial.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

U. Aquesta Llei entra en vigor el dia 1 de gener
de 2002.

Dos. Les disposicions relatives al règim fiscal de l’en-
titat de dret públic Ports de l’Estat i de les autoritats
portuàries són aplicables als períodes impositius el ter-
mini reglamentari de declaració dels quals finalitzi a partir
de l’1 de gener de 2001.

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

que compleixin i facin complir aquesta Llei.
Madrid, 27 de desembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

24966 LLEI 25/2001, de 27 de desembre, per la
qual es prorroga la vigència del concert eco-
nòmic amb la Comunitat Autònoma del País
Basc aprovat per la Llei 12/1981, de 13 de
maig. («BOE» 313, de 31-12-2001.)

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.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La disposició addicional primera de la Constitució
espanyola empara i respecta els drets històrics dels terri-
toris forals. L’Estatut d’autonomia per al País Basc, apro-
vat per la Llei orgànica 3/1979, de 18 de desembre,
plasma i conforma la previsió constitucional en l’àmbit
tributari i financer i estableix en l’article 41 que: «les
relacions d’ordre tributari entre l’Estat i el País Basc es
regulen mitjançant el sistema foral tradicional de concert
econòmic o convenis»; a més, recull els principis i les
bases del contingut del règim del concert.

La Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia per
al País Basc garanteixen l’existència d’un règim de con-
cert com a tret essencial de la foralitat. En aquest sentit
l’existència i la continuïtat del concert en constitueixen
l’expressió material. Garantir a tot hora les condicions
d’existència i de continuïtat del concert i la seguretat
plena sobre aquest concert és una exigència per a les
institucions de l’Estat.

En compliment de les previsions constitucionals i esta-
tutàries, la Llei 12/1981, de 13 de maig, va aprovar
el concert econòmic amb la Comunitat Autònoma del
País Basc, amb l’acord previ entre l’Administració de l’Es-
tat i les representacions de l’Administració de la Comu-
nitat Autònoma i dels Territoris Històrics.

Posteriorment, aquesta norma ha estat objecte de cinc
modificacions, mitjançant la Llei 49/1985, de 27 de

desembre; la Llei 2/1990, de 8 de juny; la Llei 27/1990,
de 26 de desembre; la Llei 11/1993, de 13 de desembre,
i la Llei 38/1997, de 4 d’agost. Les lleis esmentades han
tingut per objecte l’actualització, l’adaptació i la modificació
del concert en cada moment. S’hi ha seguit el mateix
procediment d’acord i aprovació per llei del concert mateix.

L’article primer del concert econòmic aprovat per la
Llei 12/1981, de 13 de maig, assenyala que: «aquest
concert econòmic acordat entre l’Estat i el País Basc,
de conformitat amb el que disposa l’Estatut d’autonomia,
s’estableix fins al dia trenta-u de desembre de l’any dos
mil u», sense que es prevegi expressament la possibilitat
de la seva continuïtat més enllà d’aquesta data.

Durant aquest any, les representacions de l’Adminis-
tració de l’Estat i de les institucions del País Basc han
anat exercint tasques d’anàlisi i valoració dels termes
del nou concert econòmic aplicable a partir de l’u de
gener de l’any dos mil dos. Aquestes tasques, que es
poden demorar més enllà dels terminis establerts per
tramitar i aprovar la norma abans de l’u de gener de
l’any dos mil dos, no han de culminar sinó amb l’èxit
d’un bon acord per a tots.

En aquestes circumstàncies, es considera adequat i
oportú aprovar una norma amb rang de llei que propiciï
la continuïtat del concert econòmic i reforci la seguretat
jurídica de tots els espanyols. Amb aquesta finalitat l’ar-
ticle únic d’aquesta Llei estableix la continuïtat de la
vigència del concert econòmic acordat, i aprovat per
la Llei 12/1981, de 13 de desembre, i el manté tem-
poralment, durant l’any dos mil dos, en tots els seus
termes, fins a la data en què l’Estat i el País Basc asso-
leixin un acord d’aprovació d’un nou concert econòmic
amb la Comunitat Autònoma del País Basc.

Article únic.

El concert econòmic amb la Comunitat Autònoma
del País Basc aprovat per la Llei 12/1981, de 13 de
maig, és aplicable en tots els seus termes durant l’any
dos mil dos, fins que s’aprovi un nou concert econòmic
amb la comunitat autònoma del País Basc.

Disposició final única.

Aquesta Llei entra en vigor l’u de gener de dos mil
dos.

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

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Madrid, 27 de desembre de 2001.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

24967 REIAL DECRET LLEI 16/2001, de 27 de
desembre, de mesures per a l’establiment
d’un sistema de jubilació gradual i flexible.
(«BOE» 313, de 31-12-2001.)

En l’Acord per a la millora i el desenvolupament del
sistema de protecció social, subscrit el 9 d’abril de 2001
pel Govern, la Confederació de Comissions Obreres, la
Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials
i la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empre-
sa, s’hi van incloure un conjunt de mesures en relació
amb la flexibilitat de l’edat de jubilació, a fi de dotar-la
dels caràcters de gradualitat i progressivitat.

Amb aquesta finalitat, es va considerar convenient
modificar la regulació de la pensió de jubilació, en el


