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CAP DE L’ESTAT
 12915 LLEI 25/2006, de 17 de juliol, per la qual es modi-

fica el règim fiscal de les reorganitzacions 
empresarials i del sistema portuari i s’aproven 
mesures tributàries per al finançament sanitari
i per al sector del transport per carretera. 
(«BOE» 170, de 18-7-2006.)

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.

PREÀMBUL

I
Aquesta Llei té per objecte la introducció de diverses 

mesures tributàries. En primer lloc, el capítol I modifica el 
Text refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, amb diverses 
finalitats. D’una banda, es fa necessari modificar l’article 32, 
en relació amb les normes que regulen la doble imposició 
internacional en cas de dividends i participacions en benefi-
cis derivats de la titularitat d’accions i participacions en enti-
tats no residents en el territori espanyol, per tal d’adaptar les 
seves previsions al context econòmic internacional actual i 
davant la necessitat de facilitar el procés d’integració de les 
empreses espanyoles en el marc europeu. En execució de 
l’Acord de Consell de ministres de 21 d’octubre de 2005, pel 
qual es despleguen i s’apliquen diferents mesures relatives 
al sector del transport per carretera, s’augmenta un 20% la 
deducció en inversions en vehicles ecològics. D’altra banda, 
es modifiquen les normes relatives al règim especial de fu-
sions, escissions, aportacions d’actius i bescanvis d’accions 
per complir les previsions de la Directiva 2005/19/CE del 
Consell, de 17 de febrer de 2005, per la qual es modifica la 
Directiva 90/434/CEE, relativa al règim fiscal comú aplicable 
a les fusions, escissions, aportacions d’actius i bescanvis 
d’accions realitzats entre societats de diferents estats mem-
bres. Finalment, s’introdueixen modificacions en el règim 
fiscal de l’Entitat de Dret Públic Ports de l’Estat i de les auto-
ritats portuàries.

En segon lloc, s’hi introdueixen les mesures necessàries 
per donar execució als acords de la II Conferència de Presi-
dents, celebrada a Madrid el dia 9 de setembre de 2005, 
dirigits a proporcionar a les comunitats autònomes recursos 
addicionals per finançar el sistema sanitari. Entre el conjunt 
de mesures acordades hi ha l’atribució de més capacitat 
normativa en relació amb l’impost especial sobre determi-
nats mitjans de transport i amb l’impost sobre les vendes 
detallistes de determinats hidrocarburs.

Finalment, s’executen les mesures legislatives en 
matèria fiscal que han estat acordades pel Govern amb el 
sector del transport per carretera per pal·liar la situació 
generada per la constant i accelerada elevació del preu 
dels combustibles.

Amb aquests objectius, la present Llei s’estructura en 
quatre capítols, sis articles, tres disposicions addicionals, 
una de transitòria i quatre de finals.

II
El context internacional de globalització econòmica en 

què es produeix l’expansió internacional de l’empresa espa-
nyola i els principis que planteja el mercat únic requereixen 
valorar les conseqüències que deriven de l’aplicació dels 
sistemes per eliminar la doble imposició sobre dividends i 

plusvàlues derivades de la participació en el capital d’enti-
tats no residents. Amb aquesta finalitat, l’article primer 
modifica l’apartat 2 de l’article 32 del Text refós de la Llei de 
l’impost sobre societats i té per objecte permetre la reducció 
de la quota íntegra de l’impost, en la part corresponent a les 
esmentades rendes, en l’import dels gravàmens que hagin 
recaigut sobre els beneficis amb càrrec als quals es distribu-
eixen els dividends i les participacions en beneficis perce-
buts pels subjectes passius residents per les seves inver-
sions en entitats no residents. En la seva redacció vigent, 
aquesta deducció afecta els que hagin estat satisfets per la 
filial que els distribueix, per les filials directament participa-
des per aquella i per les filials directament participades per 
aquestes últimes, és a dir, la deducció afecta els impostos 
pagats per les filials de fins a un tercer nivell. Aquesta Llei 
estén les possibilitats de deducció als impostos que hagin 
suportat totes les filials de qualsevol nivell, sempre que cada 
relació entre filials compleixi les condicions de participació 
mínima del 5 per cent i manteniment d’aquesta durant un 
període d’un any, anterior o posterior a la distribució de 
beneficis.

L’article segon també modifica l’apartat 2 de l’article 39 
de l’esmentat Text refós de la Llei de l’impost sobre societats 
amb la finalitat d’incrementar el percentatge de deducció 
per l’adquisició de nous vehicles industrials o comercials de 
transport per carretera, des del 10 al 12 per cent, per donar 
compliment en aquest punt als acords del Govern per pal-
liar la situació creada per la pujada del preu dels carbu-
rants.

D’altra banda, la Directiva 2005/19/CE del Consell, de 17 
de febrer, ha modificat determinats aspectes de la Directiva 
90/434/CEE, de 23 de juliol, relativa al règim fiscal comú apli-
cable a les fusions, escissions, aportacions d’actius i bescan-
vis d’accions efectuats entre societats de diferents estats 
membres. Aquestes normes europees tenen per objecte 
establir un règim de neutralitat fiscal aplicable a les rendes 
determinades en operacions de reestructuració empresarial, 
que consisteix en l’ajornament de la seva tributació fins a 
una transmissió posterior dels elements patrimonials i les 
participacions en el capital de les societats que hagin estat 
objecte de transacció. La seva transposició actual està reco-
llida en el règim tributari especial del capítol VIII del títol VII 
del Text refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, i l’article ter-
cer d’aquesta Llei té per objecte transposar a la legislació 
espanyola les modificacions que no hi estan recollides en 
l’actualitat.

La incorporació a l’àmbit d’aplicació de la Directiva 90/
434/CEE de les operacions de trasllat del domicili social 
d’una societat anònima europea (ES) o d’una societat coo-
perativa europea (SCE) ha donat lloc a la modificació del 
títol. En la mesura que la transposició de les previsions 
comunitàries en aquesta matèria s’incorporen al capítol VIII 
del títol VII del Text refós de la Llei de l’impost sobre socie-
tats, es procedeix a la seva modificació perquè s’hi faci refe-
rència.

A més, la Directiva recull per primera vegada les opera-
cions d’escissió parcial. Es tracta d’un negoci jurídic conegut 
en el nostre dret mercantil i que ja estava recollit en l’esmen-
tat règim tributari especial. El segon apartat de l’article tercer 
modifica la definició d’aquestes operacions d’escissió per 
ajustar-la a les previsions de la Directiva, que exigeix que 
tant els elements patrimonials que manté sota la seva titula-
ritat l’entitat escindida transmissora, com els que són 
objecte de transmissió a l’entitat adquirent constitueixin una 
o diverses branques d’activitat.

D’altra banda, la modificació de la Directiva ha tingut en 
compte que els estatuts i les normes sobre vot en una so-
cietat poden exigir majories qualificades, de manera que 
una participació que atribueixi una mera majoria simple 
pugui no ser suficient per disposar del vertader control de 
l’entitat. En conseqüència, l’apartat tres de l’article tercer dis-
posa, d’acord amb les noves previsions comunitàries, l’extensió 
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del règim de neutralitat fiscal a les operacions d’adquisició 
de paquets addicionals d’accions mitjançant operacions de 
bescanvi de valors, que tenen lloc quan l’entitat adquirent 
disposa de la majoria dels drets de vot d’una entitat.

Recentment, s’han aprovat noves normes mercantils en 
el dret comunitari amb l’objectiu de disposar de dues for-
mes jurídiques noves d’entitats mercantils. El Reglament 
(CE) núm. 2157/2001 del Consell, de 8 d’octubre de 2001, 
aprova l’Estatut de la societat anònima europea (ES) i el 
Reglament (CE) núm. 1435/2003 del Consell, de 22 de juliol 
de 2003, recull l’Estatut de la societat cooperativa europea 
(SCE). La Directiva d’harmonització fiscal esmentada ha 
introduït diverses modificacions amb l’objectiu de tenir en 
compte les conseqüències derivades de l’existència d’aques-
tes dues noves societats. En primer lloc, s’ha ampliat el seu 
àmbit subjectiu d’aplicació per incloure aquestes últimes. A 
més, s’han inclòs disposicions dirigides a determinar les 
conseqüències tributàries derivades del canvi de domicili 
social de l’ES i de la SCE regulats en els articles 8 i 7 dels 
seus respectius estatuts. Així, els apartats quatre i nou de 
l’article tercer tenen per objecte transposar a la nostra impo-
sició els efectes previstos per al cas del trasllat del domicili 
social des d’un Estat membre a un altre, basats en l’ajorna-
ment de la tributació de les rendes que es puguin imputar a 
l’entitat per la diferència entre el valor de mercat del seu 
patrimoni i el seu valor comptable, amb la condició que 
aquest estigui afecte a un establiment permanent situat a 
l’Estat membre d’origen.

L’apartat cinc de l’article tercer es limita a canviar la refe-
rència que contenia l’article 84.1 d) del Text refós de la Llei de 
l’impost sobre societats en el títol de la norma comunitària, 
que ha modificat la Directiva 2005/19/CE, per incloure-hi la 
menció a les noves operacions el règim fiscal de les quals és 
objecte d’harmonització.

Els apartats sis i set de l’article tercer, referits respectiva-
ment a les operacions de bescanvis de valors i a les de fusió, 
escissió i aportació d’actius, tenen per objecte determinar 
com opera el règim d’ajornament fiscal en els casos en què 
els socis de les entitats que fan les transaccions tenen la 
consideració d’entitats en règim fiscal d’atribució de rendes. 
D’acord amb això, les que puguin derivar d’aquestes trans-
missions s’atribuirien als seus socis, hereus, comuners o 
partícips, els quals estarien subjectes a gravamen. Doncs bé, 
seguint les noves normes comunitàries, aquests han de 
gaudir així mateix del règim d’ajornament fiscal.

D’altra banda, és possible que en aquestes operacions 
es transmetin establiments permanents que l’entitat resi-
dent a Espanya tingui a l’estranger. L’article 92 del Text refós 
de la Llei de l’impost sobre societats té en compte que el 
centre d’activitat hagi determinat pèrdues en el passat que 
es van integrar en la base imposable de la societat i que 
haurien excedit els ingressos computats. L’apartat vuit de 
l’article tercer elimina el límit temporal que s’establia per 
determinar el saldo existent entre resultats positius i nega-
tius imputats, i disposa la tributació de la plusvàlua derivada 
de la transmissió en l’import necessari per cobrir aquest 
saldo negatiu. Així mateix, en el cas que les rendes de l’esta-
bliment permanent no hagin estat exemptes, es disposa la 
tributació de la resta de la plusvàlua juntament amb la 
deducció dels impostos que s’haurien meritat en cas que el 
règim fiscal de la Directiva no hagués estat aplicable.

III
La II Conferència de Presidents de les Comunitats Autò-

nomes va abordar la necessitat de proporcionar més finan-
çament per garantir una assistència sanitària de qualitat i va 
concloure amb l’acord per adoptar un conjunt de mesures 
de diversa índole. El subsegüent Consell de Política Fiscal i 
Financera de les Comunitats Autònomes, celebrat el 13 de 
setembre de 2005, va aprovar el detall de les mesures 
esmentades, amb l’especificació del repartiment entre 
comunitats autònomes fins al grau en què la naturalesa de 

cadascuna d’aquestes ho permetia. El Reial decret llei 
12/2005, de 16 de setembre, pel qual s’aproven determina-
des mesures urgents en matèria de finançament sanitari, va 
recollir les més urgents, entre les quals hi havia l’increment 
de la fiscalitat que grava el consum de begudes alcohòli-
ques i labors del tabac.

Aquests acords també recollien la necessitat d’incre-
mentar la capacitat normativa de les comunitats autònomes 
en relació amb els imposts indirectes sobre hidrocarburs i 
matriculació de vehicles. Aquesta Llei dóna execució a 
aquestes mesures. Amb aquest objecte, el capítol II introdu-
eix les modificacions oportunes a la Llei 21/2001, de 27 de 
desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i admi-
nistratives del nou sistema de finançament de les comuni-
tats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’auto-
nomia.

IV
La constant i accelerada elevació que experimenta el 

preu dels combustibles des de fa mesos ha provocat impor-
tants dificultats econòmiques al sector del transport per 
carretera. El Consell de ministres de 24 de juny de 2005 va 
proposar un conjunt de mesures adreçades a pal·liar la situ-
ació generada. Des d’aquesta data, es van constituir diver-
ses taules de treball i es van celebrar reunions amb el sector. 
Com a conclusió a totes aquestes iniciatives, el Govern va 
arribar a un nou acord amb el Comitè Nacional del Transport 
per Carretera, les principals associacions representants de 
les empreses carregadores i les organitzacions sindicals 
amb més implantació en el sector del transport per carre-
tera, i les mesures proposades van ser recollides en un 
acord posterior adoptat pel Consell de ministres en la sessió 
de 21 d’octubre de 2005.

Aquesta Llei dóna execució a les iniciatives acordades 
en matèria fiscal que es refereixen a la millora de la deduc-
ció en inversions en vehicles ecològics dins de l’impost 
sobre societats, abans esmentada, a la reducció del 75% de 
l’impost sobre les primes d’assegurances durant l’any 2006 
i a la bonificació del 50% de les quotes de l’impost sobre 
activitats econòmiques per al transport per carretera per als 
exercicis de 2006 i 2007. Aquestes dues últimes iniciatives 
figuren en els capítols III i IV del text d’aquesta Llei.

V
La disposició addicional primera recull, d’acord amb les 

noves previsions comunitàries, la data d’aplicació del règim 
especial en relació amb les entitats d’altres estats membres 
per a les quals la Directiva 2005/19/CE ha ampliat l’àmbit 
d’aplicació.

Quant a la disposició transitòria, regula l’aplicació del 
nou concepte d’escissió parcial per a les operacions que 
siguin acordades a partir de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, i que afecta les operacions regulades a l’article 83, apar-
tat 2.1r, lletres b) i c) del Text refós de la Llei de l’impost sobre 
societats.

Finalment, s’hi inclouen quatre disposicions finals. La 
primera regula el tipus de gravamen de l’Entitat de Dret 
Públic Ports de l’Estat i de les autoritats portuàries, i l’adapta 
al de les entitats parcialment exemptes.

La segona modifica la disposició addicional trenta-qua-
trena de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fis-
cals, administratives i de l’ordre social, que es va aprovar a 
fi d’evitar l’enriquiment injust dels usuaris dels serveis i 
instal·lacions portuàries, i que ara es modifica per adaptar-la 
a la doctrina del Tribunal Constitucional que ha proclamat 
que les anomenades «tarifes» per serveis portuaris constitu-
eixen prestacions patrimonials de caràcter públic de natura-
lesa tributària.

Per la disposició final tercera es modifica la Llei 16/1979, 
de 2 d’octubre, sobre taxes de la Prefectura Central de Tràn-
sit, per incloure una nova tarifa en el cas de transmissions de 
vehicles com a conseqüència de la fusió de societats.
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La disposició final quarta conté quatre apartats. El pri-
mer disposa l’entrada en vigor d’aquesta Llei l’endemà de la 
seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat». El segon es 
refereix a les modificacions introduïdes a l’apartat 2 de l’arti-
cle 32, que entren en vigor per a períodes impositius iniciats 
durant el 2005. L’apartat tercer es refereix a l’entrada en 
vigor de les modificacions de l’apartat 2 de l’article 39 i de les 
modificacions relacionades amb el règim especial de les 
fusions, que són aplicables en els períodes impositius inici-
ats l’any 2006. El quart apartat estableix una excepció a la 
norma general d’entrada en vigor: es precisa que el tipus de 
gravamen aplicable a l’Entitat Ports de l’Estat i a les autori-
tats portuàries és aplicable amb caràcter retroactiu als perío-
des impositius iniciats a partir de l’any 2000.

CAPÍTOL I

Modificació del Text refós de la Llei de l’impost sobre socie-
tats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març

Article primer. Modificació de l’apartat 2 de l’article 32 del 
Text refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març.

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a 
partir del dia 1 de gener de 2005, l’apartat 2 de l’article 32 del 
Text refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, queda redactat 
de la manera següent:

«2. També té la consideració d’impost efectiva-
ment pagat l’impost satisfet per les entitats participa-
des directament per la societat que distribueix el divi-
dend i per les que, al seu torn, estiguin participades 
directament per aquelles, i així successivament, en la 
part imputable als beneficis amb càrrec als quals es 
paguen els dividends sempre que les participacions 
no siguin inferiors al cinc per cent i compleixin el 
requisit a què es refereix l’apartat anterior pel que fa al 
temps de tinença de la participació.»

Article segon. Modificació de l’apartat 2 de l’article 39 del 
Text refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març.

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a 
partir del dia 1 de gener de 2006, l’apartat 2 de l’article 39 del 
text refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, queda redactat 
de la manera següent:

«2. La deducció prevista a l’apartat anterior és del 
12 per cent en el cas d’adquisició de nous vehicles 
industrials o comercials de transport per carretera, 
només per a aquella part de la inversió que reglamen-
tàriament es determini que contribueix de manera 
efectiva a la reducció de la contaminació atmosfè-
rica.»

Article tercer. Modificació del capítol VIII del títol VII del Text 
refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març.

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a 
partir del dia 1 de gener de 2006, s’introdueixen les modifi-
cacions següents en el capítol VIII del títol VII del Text refós de 
la Llei de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 4/2004, de 5 de març:

U. Es modifica el títol del capítol VIII del títol VII, que 
queda redactat de la manera següent:

«Règim especial de les fusions, escissions, aporta-
cions d’actius, bescanvi de valors i canvi de domicili 

social d’una societat europea o una societat coopera-
tiva europea d’un Estat membre a un altre de la Unió 
Europea.»

Dos. Es modifica l’apartat 2 de l’article 83, que queda 
redactat de la manera següent:

«2. 1r Té la consideració d’escissió l’operació 
per la qual:

a) Una entitat divideix en dues parts o més la 
totalitat del seu patrimoni social i les transmet en bloc 
a dues o més entitats existents o noves, com a conse-
qüència de la dissolució sense liquidació, mitjançant 
l’atribució als seus socis, d’acord amb una norma pro-
porcional, de valors representatius del capital social de 
les entitats adquirents de l’aportació i, si s’escau, d’una 
compensació en diners que no excedeixi el 10 per cent 
del valor nominal o, a falta de valor nominal, d’un 
valor equivalent al nominal dels esmentats valors 
deduït de la seva comptabilitat.

b) Una entitat segrega una o diverses parts del 
seu patrimoni social que formin branques d’activitat i 
les transmet en bloc a una entitat o a diverses entitats 
de nova creació o existents, mantenint almenys una 
branca d’activitat a l’entitat transmissora, i rep a canvi 
valors representatius del capital social d’aquestes últi-
mes, que s’han d’atribuir als seus socis proporcional-
ment a les seves respectives participacions, amb la 
consegüent reducció de capital social i reserves en la 
quantia necessària, i, si s’escau, una compensació en 
diners en els termes de la lletra anterior.

c) Una entitat segrega una part del seu patrimoni 
social, constituïda per participacions en el capital d’al-
tres entitats que confereixin la majoria del capital 
social en aquestes, i manté en el seu patrimoni 
almenys participacions de característiques semblants 
en el capital d’una altra o d’altres entitats o bé una 
branca d’activitat, i la transmet a una altra entitat, de 
nova creació o existent, i rep a canvi valors representa-
tius del capital de l’entitat adquirent, que ha d’atribuir 
als seus socis proporcionalment a les participacions 
respectives, reduint el capital social i les reserves en la 
quantia necessària i, si s’escau, una compensació en 
diners en els termes de la lletra a) anterior.

2n En els casos en què hi hagi dues o més enti-
tats adquirents, l’atribució als socis de l’entitat que 
s’escindeix de valors representatius del capital d’al-
guna de les entitats adquirents en una proporció dife-
rent a la que tenien en la que s’escindeix requereix que 
els patrimonis adquirits per aquelles constitueixin 
branques d’activitat.»

Tres. Es modifica l’apartat 5 de l’article 83, que queda 
redactat de la manera següent:

«5. Té la consideració de bescanvi de valors 
representatius del capital social l’operació per la qual 
una entitat adquireix una participació en el capital 
social d’una altra que li permet obtenir la majoria dels 
drets de vot en aquella o, si ja disposa de la majoria, 
adquirir més participació, mitjançant l’atribució als 
socis, a canvi dels seus valors, d’altres representatius 
del capital social de la primera entitat i, si s’escau, 
d’una compensació en diners que no excedeixi el 10 
per cent del valor nominal o, a falta de valor nominal, 
d’un valor equivalent al nominal dels esmentats valors 
deduït de la seva comptabilitat.»

Quatre. S’afegeix un nou apartat 7 a l’article 83, que 
queda redactat de la manera següent:

«7. El règim tributari previst en aquest capítol 
també és aplicable a les operacions de canvi de domi-
cili social d’una societat europea o una societat coope-
rativa europea d’un Estat membre a un altre de la Unió 
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Europea, respecte als béns i drets situats en el territori 
espanyol que quedin afectats posteriorment a un esta-
bliment permanent situat en aquest territori. A aquests 
efectes, les regles previstes en aquest règim especial 
per als casos de transmissions de béns i drets són apli-
cables a les operacions de canvi de domicili social, tot 
i que no donin lloc a les transmissions esmentades.»

Cinc. Es modifica l’apartat 1 de l’article 84, que queda 
redactat de la manera següent:

«1. No s’integren en la base imposable les 
següents rendes derivades de les operacions a què es 
refereix l’article anterior:

a) Les que es posin de manifest com a conse-
qüència de les transmissions efectuades per entitats 
residents en el territori espanyol de béns i drets que 
estiguin situats en aquest territori.

Quan l’entitat adquirent resideixi a l’estranger 
només s’exclouen de la base imposable les rendes 
derivades de la transmissió dels elements que quedin 
afectats a un establiment permanent situat en el terri-
tori espanyol.

La transferència d’aquests elements fora del terri-
tori espanyol determina la integració a la base imposa-
ble de l’establiment permanent, en el període imposi-
tiu en què es produeixi aquella, de la diferència entre 
el valor normal de mercat i el valor a què es refereix 
l’article següent minorat, si s’escau, en l’import de les 
amortitzacions i altres correccions de valor reflectides 
comptablement que hagin estat fiscalment deduïbles.

b) Les que es posin de manifest com a conse-
qüència de les transmissions efectuades per entitats 
residents en el territori espanyol, d’establiments per-
manents situats en el territori d’Estats no pertanyents 
a la Unió Europea a favor d’entitats residents en el 
territori espanyol.

c) Les que es posin de manifest com a conse-
qüència de les transmissions realitzades per entitats 
no residents en el territori espanyol, d’establiments 
permanents que hi estiguin situats.

Quan l’entitat adquirent resideixi a l’estranger 
només s’exclouen de la base imposable les rendes 
derivades de la transmissió dels elements que quedin 
afectats a un establiment permanent situat en el terri-
tori espanyol.

La transferència d’aquests elements fora del terri-
tori espanyol determina la integració a la base imposa-
ble de l’establiment permanent, en l’exercici en què es 
produeixi aquella, de la diferència entre el valor nor-
mal de mercat i el valor a què es refereix l’article 
següent minorat, si s’escau, en l’import de les amortit-
zacions i altres correccions de valor reflectides comp-
tablement que hagin estat fiscalment deduïbles.

d) Les que es posin de manifest com a conse-
qüència de les transmissions realitzades per entitats 
residents en el territori espanyol, d’establiments per-
manents situats en el territori d’estats membres de la 
Unió Europea, a favor d’entitats que hi resideixin, 
revesteixin una de les formes esmentades a l’annex de 
la Directiva 90/434/CEE del Consell, de 23 de juliol de 
1990, relativa al règim fiscal comú aplicable a les fusi-
ons, escissions, escissions parcials, aportacions d’ac-
tius i bescanvis d’accions realitzats entre societats de 
diferents estats membres i al trasllat del domicili social 
d’una societat europea o una societat cooperativa 
europea d’un Estat membre a un altre, i estiguin sub-
jectes i no exemptes a algun dels tributs esmentats al 
seu article 3.

No s’exclouen de la base imposable les rendes 
derivades de les operacions a què es refereixen les 
lletres a), b) i c) anteriors, quan l’entitat adquirent esti-

gui exempta d’aquest impost o sotmesa al règim 
d’atribució de rendes.

S’exclouen de la base imposable les rendes deri-
vades de les operacions a què es refereix aquest apar-
tat encara que l’entitat adquirent gaudeixi de l’aplica-
ció d’un tipus de gravamen o un règim tributari 
especial. Quan l’entitat adquirent gaudeixi de l’aplica-
ció d’un tipus de gravamen o un règim tributari espe-
cial diferent de la transmissora, com a conseqüència 
de tenir una forma jurídica diferent, la renda derivada 
de la transmissió d’elements patrimonials existents en 
el moment de l’operació, realitzada amb posterioritat a 
aquesta, s’entén generada de forma lineal, llevat que 
hi hagi una prova en contra durant tot el temps de 
tinença de l’element transmès. La part de la renda 
generada fins al moment de la realització de l’operació 
es grava aplicant el tipus de gravamen i el règim tribu-
tari que hauria correspost a l’entitat transmissora.»

Sis. Es modifica l’apartat 1 de l’article 87, que queda 
redactat de la manera següent:

«1. No s’integren a la base imposable de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques o d’aquest 
impost les rendes que es posin de manifest com a con-
seqüència del bescanvi de valors, sempre que com-
pleixin els requisits següents:

a) Que els socis que facin el bescanvi de valors 
resideixin en el territori espanyol o en el d’algun altre 
Estat membre de la Unió Europea o en el de qualsevol 
altre Estat sempre que, en aquest últim cas, els valors 
rebuts siguin representatius del capital social d’una 
entitat resident a Espanya.

Quan el soci tingui la consideració d’entitat en 
règim d’atribució de rendes, no s’ha d’integrar en la 
base imposable de les persones o entitats que siguin 
socis, hereus, comuners o partícips en l’esmentat soci, 
la renda generada pel bescanvi de valors, sempre que 
a l’operació li sigui aplicable el règim fiscal que esta-
bleix aquest capítol o es realitzi a l’empara de la Direc-
tiva 90/434/CEE, i els valors rebuts pel soci conservin la 
mateixa valoració fiscal que tenien els bescanviats.

b) Que l’entitat que adquireixi els valors sigui 
resident en el territori espanyol o estigui compresa en 
l’àmbit d’aplicació de la Directiva 90/434/CEE.»

Set. Es modifica l’apartat 1 de l’article 88, que queda 
redactat de la manera següent:

«1. No s’integren en la base imposable les rendes 
que es posin de manifest per l’atribució de valors de 
l’entitat adquirent als socis de l’entitat transmissora, 
sempre que siguin residents en el territori espanyol o 
en el d’un altre Estat membre de la Unió Europea o en 
el de qualsevol altre Estat sempre que, en aquest últim 
cas, els valors siguin representatius del capital social 
d’una entitat resident en el territori espanyol.

Quan el soci tingui la consideració d’entitat en 
règim d’atribució de rendes, no s’ha d’integrar a la 
base imposable de les persones o entitats que siguin 
socis, hereus, comuners o partícips en l’esmentat soci, 
la renda generada per l’atribució de valors, sempre 
que a l’operació li sigui aplicable el règim fiscal esta-
blert en aquest capítol o es realitzi a l’empara de la 
Directiva 90/434/CEE, i els valors rebuts pel soci con-
servin la mateixa valoració fiscal que tenien els bes-
canviats.»

Vuit. Es modifica l’article 92, que queda redactat de la 
manera següent:

«Article 92. Pèrdues dels establiments permanents.
Quan es transmeti un establiment permanent i hi 

sigui aplicable el règim previst a la lletra d) de l’apartat 
1 de l’article 84 d’aquesta Llei, la base imposable de les 
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entitats transmissores residents en el territori espanyol 
s’incrementa en l’import de l’excés de les rendes nega-
tives sobre les positives imputades per l’establiment 
permanent, amb el límit de la renda positiva derivada 
de la transmissió d’aquest.

A més del que estableix el paràgraf anterior, si 
aquesta renda positiva no compleix els requisits que 
estableix l’article 22 d’aquesta Llei, l’import de la renda 
que superi l’excés s’ha d’integrar en la base imposable 
de les entitats transmissores, sense perjudici que es 
pugui deduir de la quota íntegra l’impost que, si no fos 
per les disposicions de la Directiva 90/434/CEE, hauria 
gravat aquesta mateixa renda integrada en la base 
imposable, a l’Estat membre en què estigui situat l’es-
tabliment permanent, amb el límit de l’import de la 
quota íntegra corresponent a aquesta renda integrada 
en la base imposable.»

Nou. Es modifica l’apartat 1 de l’article 96, que queda 
redactat de la manera següent:

«1. L’aplicació del règim establert en aquest capí-
tol requereix que s’opti per aquest d’acord amb les 
regles següents:

a) En les operacions de fusió o escissió l’opció 
s’ha d’incloure en el projecte i en els acords socials de 
fusió o escissió de les entitats transmissores i adqui-
rents que tinguin la residència fiscal a Espanya.

Tractant-se d’operacions a les quals sigui aplicable 
el règim que estableix l’article 84 d’aquesta Llei i en les 
quals ni l’entitat transmissora ni l’adquirent tinguin la 
residència fiscal a Espanya, l’opció l’exerceix l’entitat 
adquirent i ha de constar en l’escriptura pública en què 
es documenti la transmissió.

b) En les aportacions no dineràries l’opció l’exer-
ceix l’entitat adquirent i ha de constar en el correspo-
nent acord social o, si no, en l’escriptura pública en 
què es documenti l’acte o contracte.

Tractant-se d’operacions en les quals l’entitat 
adquirent no tingui la residència fiscal o un establi-
ment permanent a Espanya, l’opció l’exerceix l’entitat 
transmissora.

c) En les operacions de bescanvi de valors l’opció 
l’exerceix l’entitat adquirent i ha de constar en el cor-
responent acord social o, si no, en l’escriptura pública 
en què es documenti l’acte o contracte. En les ofertes 
públiques d’adquisició d’accions l’opció l’exerceix l’òr-
gan social competent per promoure l’operació i ha de 
constar en el fullet explicatiu.

Tractant-se d’operacions en les quals ni l’entitat 
adquirent dels valors ni l’entitat participada els valors 
de la qual es bescanvien siguin residents a Espanya, el 
soci que transmet els valors ha de demostrar que a 
l’entitat adquirent se li ha aplicat el règim de la Direc-
tiva 90/434/CEE.

d) En les operacions de canvi de domicili social 
d’una societat europea o una societat cooperativa 
europea d’un Estat membre a un altre de la Unió Euro-
pea, l’opció s’ha d’incloure en el projecte i en l’acord 
social de trasllat de la societat que d’Espanya trasllada 
el seu domicili social a un altre Estat membre, o de la 
societat que trasllada el seu domicili social a Espanya, 
o de la societat no domiciliada a Espanya, amb establi-
ment permanent en el territori espanyol, que trasllada 
el seu domicili a un altre Estat membre.

L’opció ha de constar en una escriptura pública o 
document públic equivalent, susceptible d’inscripció 
en el Registre públic de l’Estat membre de destinació, 
previst a la Directiva 68/151/CEE del Consell, de 9 de 
març de 1968, en què es documenti l’operació.

En qualsevol cas, l’opció s’ha de comunicar al 
Ministeri d’Economia i Hisenda en la forma i els termi-
nis que es determinin per reglament.»

CAPÍTOL II

Modificació de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la 
qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou 
sistema de finançament de les comunitats autònomes de 

règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia

Article quart. Modificació de la Llei 21/2001, de 27 de 
desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i 
administratives del nou sistema de finançament de les 
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb 
estatut d’autonomia.

U. Es modifica l’article 43 de la Llei 21/2001, de 27 de 
desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i admi-
nistratives del nou sistema de finançament de les comuni-
tats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’auto-
nomia, que queda redactat de la manera següent:

«Article 43. Abast de les competències normatives 
en l’impost especial sobre determinats mitjans de 
transport.
1. En l’impost especial sobre determinats mitjans 

de transport, les comunitats autònomes poden assu-
mir competències normatives sobre el tipus de grava-
men dins de la banda següent:

a) Comunitats autònomes peninsulars i Comuni-
tat Autònoma de les Illes Balears:

Vehicles automòbils de turisme d’una cilindrada 
inferior a 1.600 centímetres cúbics si estan equipats 
amb motor de gasolina o d’una cilindrada inferior a 
2.000 centímetres cúbics si estan equipats amb motor 
dièsel: entre el 7,00 i el 8,05 per 100.

Resta de mitjans de transport: entre el 12,00 i el 
13,80 per 100.

b) Canàries:
Vehicles automòbils de turisme d’una cilindrada 

inferior a 1.600 centímetres cúbics si estan equipats 
amb motor de gasolina o d’una cilindrada inferior a 
2.000 centímetres cúbics si estan equipats amb motor 
dièsel: entre el 6,00 i el 6,90 per 100.

Resta de mitjans de transport: entre l’11,00 i el 
12,65 per 100.

2. Quan el mitjà de transport la primera matricu-
lació definitiva del qual hagi tingut lloc a Ceuta i Melilla 
sigui objecte d’importació definitiva a la Península i les 
illes Balears dins el segon any següent a la primera 
matriculació definitiva, les comunitats autònomes 
poden assumir competències normatives sobre el 
tipus de gravamen dins la banda següent:

Vehicles automòbils de turisme d’una cilindrada 
inferior a 1.600 centímetres cúbics si estan equipats 
amb motor de gasolina o d’una cilindrada inferior a 
2.000 centímetres cúbics si estan equipats amb motor 
dièsel: entre el 5,00 i el 5,75 per 100.

Resta de mitjans de transport: entre el 8,00 i el 9,20 
per 100.

Quan la importació definitiva tingui lloc a les Canà-
ries dins el segon any següent a la primera matricula-
ció definitiva, la Comunitat Autònoma de les Canàries 
pot assumir competències normatives sobre el tipus 
de gravamen dins de la banda següent:

Vehicles automòbils de turisme d’una cilindrada 
inferior a 1.600 centímetres cúbics si estan equipats 
amb motor de gasolina o d’una cilindrada inferior a 
2.000 centímetres cúbics si estan equipats amb motor 
dièsel: entre el 4,00 i el 4,60 per 100.

Resta de mitjans de transport: entre el 7,50 i el 8,63 
per 100.
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Quan la importació definitiva tingui lloc a la Penín-
sula i les illes Balears o a les Canàries dins el tercer i 
quart any següents a la primera matriculació defini-
tiva, les comunitats autònomes poden assumir com-
petències normatives sobre el tipus de gravamen dins 
de la banda següent:

Vehicles automòbils de turisme d’una cilindrada 
inferior a 1.600 centímetres cúbics si estan equipats 
amb motor de gasolina o d’una cilindrada inferior a 
2.000 centímetres cúbics si estan equipats amb motor 
dièsel: entre el 3,00 i el 3,45 per 100.

Resta de mitjans de transport: entre el 5,00 i el 5,75 
per 100.»

Dos. Es modifica l’apartat 3 de la disposició transitòria 
tercera de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es 
regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema 
de finançament de les comunitats autònomes de règim 
comú i ciutats amb estatut d’autonomia, i s’hi afegeix un 
nou apartat 4, de manera que queden redactats de la manera 
següent:

«3. L’any 2006 i següents, la banda a què es refe-
reix l’article 44 és la següent:

a) Gasolines: des de 0 fins a 48 euros per 1.000 
litres.

b) Gasoil d’ús general: des de 0 fins a 48 euros 
per 1.000 litres.

c) Gasoil d’usos especials i de calefacció: des de 
0 fins a 12 euros per 1.000 litres.

d) Fueloil: des de 0 fins a 2 euros per tona.
e) Querosè d’ús general: des de 0 fins a 48 euros 

per 1.000 litres.
4. El límit superior de la banda a què es refereix 

l’apartat anterior el pot actualitzar la Llei de pressupos-
tos generals de l’Estat.»

CAPÍTOL III

Article cinquè. Bonificació en l’impost sobre les primes 
d’assegurances de les operacions d’assegurança de 
transport públic urbà i per carretera.

Durant l’any 2006 tenen una bonificació del 75 per 100 
en l’impost sobre les primes d’assegurances les operacions 
d’assegurança relacionades amb el transport públic urbà i 
per carretera de mercaderies o viatgers en què concorrin les 
circumstàncies següents:

a) Que cobreixin els riscos d’accidents personals dels 
ocupants dels vehicles de transport, de danys propis soferts 
pels vehicles de transport i de la seva responsabilitat civil per 
ús i circulació, de danys sobre les mercaderies transportades 
o de qualsevol altra responsabilitat civil del transportista.

b) Que la prima de l’assegurança es meriti l’any 2006, 
amb una cobertura màxima d’un any i el període de cober-
tura de la qual s’iniciï en el mateix exercici.

La repercussió de l’impost sobre les primes d’assegu-
rances per les entitats asseguradores a les persones que 
contractin les assegurances que tinguin dret a la bonificació 
anterior s’ha de fer consignant en el rebut, de forma sepa-
rada, la quota resultant d’aplicar el tipus de gravamen i la 
quota resultant d’aplicar la bonificació.

En el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, les entitats asseguradores han de regularitzar 
la repercussió de l’impost, aplicant la bonificació als prene-
dors dels contractes d’assegurances que hi tinguin dret res-
pecte a les primes meritades entre l’inici de 2006 i la data 
d’entrada en vigor d’aquesta Llei.

CAPÍTOL IV

Article sisè. Bonificació en l’impost sobre activitats econò-
miques per al transport per carretera per als anys 2006 i 
2007.

1. S’aplica una bonificació del 50 per cent en les quotes 
de l’impost sobre activitats econòmiques corresponents als 
anys 2006 i 2007 per a les activitats classificades en els 
grups 721 i 722 de la secció primera de les tarifes aprovades 
pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel 
qual s’aproven les tarifes i la instrucció de l’impost sobre 
activitats econòmiques.

La bonificació s’aplica a la quota resultant d’aplicar, si 
s’escau, les bonificacions a què es refereix l’article 88 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, apro-
vat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

2. La disminució d’ingressos que el que disposa l’apar-
tat anterior produeixi en els ajuntaments i les diputacions 
provincials s’ha de compensar amb càrrec als pressupostos 
generals de l’Estat, de conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 9 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals.

Les compensacions corresponents a la bonificació en les 
quotes municipals de l’impost sobre activitats econòmiques 
i al recàrrec provincial aplicable sobre aquestes es reconei-
xen amb la sol·licitud prèvia de cada ajuntament o diputació 
afectats, juntament amb la documentació que, si s’escau, 
requereixi el Ministeri d’Economia i Hisenda.

Les compensacions per la bonificació en les quotes pro-
vincials i nacionals les reconeix d’ofici el Ministeri d’Econo-
mia i Hisenda, d’acord amb la informació que faciliti l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària, s’han d’ajustar 
temporalment als processos de distribució d’aquelles i s’as-
signen en proporció a les quotes a què corresponguin.

Disposició addicional primera. Aplicació de l’annex de la 
Directiva 90/434/CEE modificada per la Directiva
2005/19/CE, de 17 de febrer.

Amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir 
de l’1 de gener de 2006, la remissió a l’annex de la Directiva 
90/434/CEE a què es refereixen la lletra d), apartat 1 de l’arti-
cle 84, i la lletra b), apartat 1 de l’article 87 del Text refós de la 
Llei de l’impost sobre societats, inclou les entitats referides a 
la lletra a) de l’esmentat annex en la redacció que en fa la 
Directiva 2005/19/CE, de 17 de febrer. Per als períodes impo-
sitius iniciats a partir de l’1 de gener de 2007, aquesta remis-
sió abasta la totalitat de les entitats esmentades en el dit 
annex.

Disposició addicional segona. Jubilació anticipada dels 
conductors de transport de mercaderies per carretera.

En el marc del diàleg social, el Govern ha de fer, en el 
termini màxim de tres mesos, un estudi en qual s’analitzi 
portar a terme mesures de reducció de l’edat de jubilació 
dels conductors del transport pesant o de llarga distància 
per carretera, l’any 2006, sempre que s’acrediti la realització 
de treballs d’aquesta naturalesa i sempre que els treballa-
dors afectats acreditin en la professió el mínim d’activitat 
que s’estableixi.

A l’estudi, que s’ha de fer amb el concurs de l’Institut 
Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, s’hi han d’in-
corporar les compensacions econòmiques que s’hagin 
d’efectuar a favor de la Seguretat Social, per l’aplicació de 
les mesures oportunes, a fi de preservar l’equilibri economi-
cofinancer del sistema i els principis de contribució i propor-
cionalitat entre les aportacions efectuades i les prestacions a 
rebre. Entre aquestes compensacions s’hi poden preveure 
cotitzacions incrementades per al col·lectiu beneficiari de les 
mesures de reducció de l’edat de jubilació.
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Disposició addicional tercera. Bonificacions de cotitza-
cions a la Seguretat Social.

1. Les empreses agràries canàries que enquadrin tre-
balladors per compte d’altri en el règim especial agrari de la 
Seguretat Social que hagin tingut danys relacionats amb el 
pas de la tempesta tropical Delta s’han beneficiar de les 
bonificacions o devolucions de quantitats prèviament 
ingressades recollides a l’article 7 del Reial decret llei 
14/2005, de 2 de desembre, en les mateixes condicions que 
les empreses agràries enquadrades en els sistemes especi-
als del règim general de la Seguretat Social, del plàtan i del 
tomàquet fresc.

2. El termini per sol·licitar la devolució de les cotitza-
cions ingressades, corresponent als mesos objecte de boni-
ficació en els termes de l’article 7 del Reial decret llei 14/2005, 
és de tres mesos a partir de la data d’entrada en vigor 
d’aquesta Llei.

3. Per als altres aspectes de la bonificació o devolució 
de quotes a què es refereixen els apartats anteriors, cal ate-
nir-se al que estableix l’Ordre TAS/100/2006, de 23 de gener.

Les bonificacions assenyalades són a càrrec del pressu-
post del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Disposició transitòria. Operacions d’escissió acordades 
amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Les operacions d’escissió acordades amb anterioritat a 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regeixen pel que esta-
bleix l’article 83 del Text refós de la Llei de l’impost sobre 
societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de 
març, segons la seva redacció anterior a la que estableix 
aquesta Llei.

Disposició final primera. Tipus de gravamen de les entitats 
de dret públic Ports de l’Estat i autoritats portuàries.

S’afegeix una lletra h) a l’apartat 2 de l’article 28 del Text 
refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 4/2004, que queda redactada de la manera 
següent:

«h) L’Entitat de Dret Públic Ports de l’Estat i les autori-
tats portuàries.»

Disposició final segona. Modificació de la Llei 55/1999, de 
29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social.

Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional trenta-
quatrena de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’ordre social, en el sentit 
següent:

«En els casos en què, per sentències judicials fer-
mes, es declari la nul·litat de liquidacions de tarifes 
practicades per les autoritats portuàries després de 
l’entrada en vigor de la Llei 27/1992 i amb anterioritat a 
l’entrada en vigor de la Llei 48/2003, com a conseqüèn-
cia de la nul·litat de les disposicions que els servien de 
cobertura, aquestes han de tornar a ser exigides per 
l’autoritat portuària a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta disposició, i s’ha de procedir a la pràctica 
d’una nova liquidació, amb l’audiència prèvia de l’inte-
ressat, de conformitat amb el que determina aquesta 
disposició, i sense perjudici del compliment i l’execu-
ció de les respectives sentències.

Les tarifes meritades d’acord amb el que preveu el 
paràgraf anterior per la prestació de serveis portuaris o 
la utilització de les instal·lacions portuàries tenen la 
consideració de taxes.

L’autoritat portuària, a l’hora de notificar la nova 
liquidació i quan concorrin els requisits establerts amb 
caràcter general, ha d’acordar d’ofici la compensació 
que sigui procedent per la quantia del crèdit correspo-

nent al deutor, i pot disminuir en la nova liquidació la 
quantitat prèviament ingressada.

Als efectes de la compensació, s’entén que 
l’obligació és líquida, vençuda i exigible des del dia 
de la notificació de la factura que contingui la nova 
liquidació.

En aquests casos, en execució de sentència s’ad-
met l’oportuna compensació amb els crèdits que l’au-
toritat portuària tingui contra el recurrent i, en particu-
lar, amb els que derivin de la nova liquidació.

Els elements essencials de les tarifes a què es refe-
reix aquesta disposició són els següents:

a) Tarifa T-0: senyalització marítima.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilit-

zació del sistema d’ajudes a la navegació marítima el 
manteniment del qual correspon a l’autoritat portuària 
en l’àmbit espacial i funcional que li ha estat assignat i 
és aplicable a qualsevol vaixell que faci escala o es 
trobi en les aigües de qualsevol port o instal·lació 
marítima del territori nacional. Aquesta taxa també és 
aplicable als vaixells tanc fondejats en aigües jurisdic-
cionals o en la zona econòmica exclusiva espanyola 
degudament autoritzats per la Capitania Marítima.

Són subjectes passius contribuents d’aquesta 
taxa, amb caràcter solidari, el propietari del vaixell o 
embarcació, el navilier, el consignatari i el capità o 
patró del vaixell o embarcació.

La quantia de la taxa és la inferior de les quantitats 
següents: 0,80 euros per cada 100 unitats d’arqueig brut 
cada vegada que el vaixell fa escala o 900 euros anuals.

b) Tarifa T-1: vaixells.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’accés 

marítim dels vaixells al port i el seu atracament o fon-
deig en el lloc que li hagi estat assignat, incloent-hi les 
prestacions que els proporcionen les obres i les instal-
lacions portuàries.

Són subjectes passius d’aquesta taxa, a títol de 
contribuent i solidàriament, el propietari, el navilier i el 
capità del vaixell. Si el vaixell es troba consignat, és 
subjecte passiu substitut dels contribuents el consig-
natari de vaixells.

La quantia d’aquesta taxa és de 0,30 euros per uni-
tat d’arqueig brut i dia o fracció per l’accés marítim del 
vaixell al port (entrada i estada del vaixell) i de 12 euros 
per dia i metro d’eslora del vaixell per l’atracament 
d’aquest.

c) Tarifa T-2: passatge.
El fet imposable d’aquesta taxa el constitueix l’ac-

cés, embarcament, desembarcament i, en general, l’ús 
de les instal·lacions portuàries generals i obres del port 
pels passatgers i, si s’escau, pels vehicles que aquests 
embarquin o desembarquin en règim de passatge, 
dels seus molls i pantalans, accessos terrestres, vies 
de circulació i estacions marítimes.

Són subjectes passius, a títol de contribuent i soli-
dàriament, el navilier i el capità del vaixell. Si el vaixell 
està consignat és subjecte passiu substitut del contri-
buent el consignatari del vaixell en què viatgin els 
passatgers i vehicles en règim de passatge.

La quantia d’aquesta taxa és de: 6 euros per pas-
satger; 2,4 euros per motocicleta; 12 euros per furgo-
neta; 8,4 euros per cotxe i 60 euros per autocar.

d) Tarifa T-3: mercaderia.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’accés, 

embarcament, desembarcament i ús de les instal-
lacions portuàries en general, dels seus molls i panta-
lans, accessos terrestres, vies de circulació i zones de 
manipulació per les mercaderies.
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Són subjectes passius d’aquesta taxa, a títol de con-
tribuent i solidàriament, el navilier, el propietari de la 
mercaderia i el capità del vaixell. Quan el vaixell i la mer-
caderia estiguin consignats són subjectes passius substi-
tuts el consignatari del vaixell i el de la mercaderia.

La quantia d’aquesta taxa és de 17 euros per tona; 
per a facturació de contenidors plens es considera un 
pes de 16 tones i de 2 tones per als buits.

e) Tarifa T-4: pesca fresca.
El fet imposable d’aquesta taxa el constitueix l’ac-

cés marítim al port dels vaixells pesquers en activitat i 
el seu atracament o fondeig en el lloc que li hagi estat 
assignat, incloent-hi les prestacions que les obres i 
infraestructures portuàries els proporcionen, així com 
l’ús de les instal·lacions i serveis generals del port pels 
productes de la pesca.

És subjecte passiu contribuent d’aquesta taxa l’ar-
mador del vaixell. És subjecte passiu substitut qui, en 
representació de l’armador, realitzi la primera venda.

La quantia d’aquesta taxa és del 2 per 100 del valor 
de la pesca.

f) Tarifa T-5: embarcacions esportives i d’esbarjo.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’accés 

marítim de les embarcacions esportives o d’esbarjo al 
port i el seu atracament o fondeig en el lloc que els 
hagi estat assignat, incloent-hi la utilitat que els pro-
porcionen les obres i instal·lacions portuàries i els ser-
veis generals del port, accessos terrestres, vies de cir-
culació i dels centres d’estada i recepció de titularitat 
de l’autoritat portuària, si n’hi ha, i han d’abonar els 
serveis que sol·liciti. No obstant això, quan l’embarca-
ció realitzi transport de mercaderies o els passatgers 
viatgin en règim de creuer, són aplicables les tarifes 
T-1: vaixells, T-2: passatge i T-3: mercaderies.

Són subjectes passius d’aquesta taxa, a títol de 
contribuent i solidàriament, el propietari de l’embarca-
ció, el consignatari i el capità o el patró. En dàrsenes i 
instal·lacions esportives en concessió, el concessionari 
té la condició de subjecte passiu substitut dels contri-
buents.

La quantia d’aquesta taxa és de 0,5 euros per dia i 
metre quadrat del producte de l’eslora màxima per la 
mànega.

g) Tarifa T-6: grues de pòrtic.
El fet imposable d’aquesta taxa és la utilització de 

les grues de pòrtic convencionals o no especialitzades.
És subjecte passiu obligat al pagament el peticio-

nari del servei.
La quantia de la taxa per hora de servei és, en fun-

ció de la capacitat d’elevació de les grues, la següent: 
3 tones: 73 euros; 3-6 tones: 98 euros; 6 tones: 115 
euros; 8 tones: 134 euros; 16 tones: 230 euros; 30 o 
més tones: 355 euros.

h) Tarifa T-7: emmagatzematge.
El fet imposable d’aquesta taxa és la utilització 

d’espais, esplanades, magatzems, locals i edificis, amb 
els seus serveis generals corresponents, per a l’emma-
gatzematge de mercaderies i vehicles.

És subjecte passiu de la taxa el peticionari 
d’aquests serveis.

La quantia de la taxa és el valor de mercat dels 
béns utilitzats, que es determina de conformitat amb el 
que disposa l’article 19 de la Llei 48/2003, de 26 de 
novembre, de règim econòmic i de prestació de ser-
veis dels ports d’interès general.

i) Tarifa T-8: subministraments.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la pres-

tació del subministrament d’aigua, energia, gel, com-

bustibles i altres subministraments lliurats per l’autori-
tat portuària.

És subjecte passiu de la taxa el peticionari del sub-
ministrament.

La quantia d’aquesta taxa és el cost del subminis-
trament.

En el cas que, com a resultat de l’aplicació 
d’aquesta disposició, l’import de la nova liquidació 
sigui superior al de la liquidació anul·lada, cal atenir-
se, en virtut del principi de seguretat jurídica, a la 
quantia corresponent a aquesta última.

El que estableix aquesta disposició no afecta les 
situacions individuals en què s’hauria produït pres-
cripció dels drets de l’autoritat portuària. El termini de 
prescripció, interromput durant la tramitació dels 
recursos interposats contra la liquidació, es torna a 
comptar a partir de l’endemà del dia en què sigui noti-
ficada la sentència ferma anul·lativa de la liquidació.

En els casos en què el procediment contenciós 
administratiu acabi d’alguna altra de les maneres que 
preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, les autoritats 
portuàries poden tornar a liquidar les tarifes, de con-
formitat amb el que preveu aquesta disposició. El 
mateix és aplicable en el cas que les tarifes siguin anul-
lades mitjançant resolució administrativa.

En tot el que no preveu aquesta norma són aplica-
bles la Llei de taxes i preus públics, la Llei general tri-
butària i les normes reglamentàries dictades en des-
plegament d’aquestes.»

Disposició final tercera. Modificació de la Llei 16/1979, de 2 
d’octubre, sobre taxes de la Prefectura Central de Trànsit.

S’afegeix un punt 5.1 al grup I.5 de l’article 6 de la Llei 
16/1979, de 2 d’octubre, sobre taxes de la Prefectura Central 
de Trànsit, amb el contingut següent:

«5.1 Canvi de titularitat del permís de circulació 
per transferència del vehicle que sigui conseqüència 
de les operacions de fusió, escissió o aportació no 
dinerària de branques d’activitat d’entitats: 8,50 
euros.»

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

U. Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Dos. Les modificacions introduïdes per l’article primer 
en el Text refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, són aplica-
bles als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de 
gener de 2005.

Tres. Les modificacions introduïdes pels articles segon 
i tercer en el Text refós de la Llei de l’impost sobre societats, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, són 
aplicables als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 
de gener de 2006.

Quatre. 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 a què es refereix la 
disposició final tercera de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

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

guardin i facin guardar aquesta Llei.

Madrid, 17 de juliol de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 


