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 14229 ORDRE EHA/2243/2007, de 24 de juliol, per la 
qual s’amplia el termini de presentació de les 
declaracions de l’impost sobre societats i de 
l’impost sobre la renda de no residents corres-
ponents a establiments permanents i a entitats 
en règim d’atribució de rendes constituïdes a 
l’estranger amb presència al territori espanyol 
per als subjectes passius el període impositiu 
dels quals finalitzi entre el 29 de desembre de 
2006 i el 4 de gener de 2007. («BOE» 177, 
de 25-7-2007.)

L’article 136 del text refós de la Llei de l’impost sobre 
societats aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de 
març, disposa que la declaració d’aquest impost s’ha de 
presentar en el termini dels 25 dies naturals següents als 
sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

L’article 21 del text refós de la Llei de l’impost sobre la 
renda de no residents disposa que la declaració d’aquest 
impost corresponent als establiments permanents s’ha de 
presentar en el termini dels 25 dies naturals següents als 
sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

L’article 38.1 del text refós de la Llei de l’impost sobre 
la renda de no residents disposa que les entitats en règim 
d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb pre-
sència al territori espanyol han de ser contribuents 
d’aquest impost i han de presentar, en els termes que 
estableixi el ministre d’Hisenda, una autoliquidació 
anual.

L’article 82 del text refós de la Llei de l’impost sobre 
societats disposa que la declaració del grup fiscal s’ha de 
presentar dins el termini corresponent a la declaració en 
règim de tributació individual de la societat dominant.

La disposició final única, lletra g), del Reglament de 
l’impost sobre societats aprovat pel Reial decret 1777/2004, 
de 30 de juliol, habilita el ministre d’Economia i Hisenda a 
ampliar, tenint en compte raons fundades de caràcter tèc-
nic, el termini de presentació de les declaracions tributà-
ries que estableix la Llei de l’impost quan la presentació 
s’efectua per via telemàtica.

La disposició final segona del text refós de la Llei de 
l’impost sobre la renda de no residents habilita el ministre 
d’Hisenda per aprovar els models de declaració de l’im-
post així com la forma, lloc i terminis de presentació.

D’acord amb l’article 5 del Reial decret 553/2004, de 17 
d’abril, pel qual es reestructuren els departaments minis-
terials, les competències conferides al ministre d’Hisenda 
en aquesta matèria s’han d’entendre atribuïdes en l’actu-
alitat al ministre d’Economia i Hisenda.

D’acord amb les habilitacions normatives esmentades 
anteriorment, es va aprovar l’Ordre EHA/1433/2007, de 17 
de maig, per la qual s’aproven els models de declaració 
de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de 
no residents corresponents a establiments permanents i a 
entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’es-
tranger amb presència al territori espanyol, per als perío-
des impositius iniciats entre l’1 de gener i el 31 de desem-
bre de 2006, es dicten instruccions relatives al procediment 
de declaració i ingrés i s’estableixen les condicions gene-
rals i el procediment per a la seva presentació telemàtica. 
L’article 8 de l’Ordre esmentada estableix el termini de 
presentació dels models 200, 201, 225 i 220 de declaració 
de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de 
no residents (establiments permanents i entitats en règim 
d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb pre-
sència al territori espanyol) per mitjà de paper imprès o 
per via telemàtica.

Així mateix, l’Ordre esmentada, a l’article 5, estableix 
l’obligatorietat de presentació telemàtica del model 200 i 
del model 201, aquest últim per als subjectes passius de 
l’impost esmentat que tinguin la forma de societat anò-

nima o de responsabilitat limitada i el període impositiu 
que finalitzi el 31 de desembre de 2006 o posterior.

El tall de subministrament d’energia elèctrica que va 
tenir lloc a Barcelona des del dia 23 de juliol de 2007 que 
ha impedit l’accés a la pàgina de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària per a la presentació telemàtica de les 
declaracions models 200, 201, 225 i 220 corresponents als 
impostos esmentats, així com per a la descàrrega dels 
corresponents programes d’ajuda i la proximitat, en 
determinats casos, de la finalització dels terminis de pre-
sentació, aconsellen ampliar aquests terminis.

En virtut d’això disposo:

Article únic. Ampliació de termini.

S’amplia fins al 30 de juliol de 2007 el termini per pre-
sentar els models 200, 201, 225 i 220 corresponents a la 
declaració de l’impost sobre societats i de l’impost sobre 
la renda de no residents corresponent a establiments per-
manents i entitats en règim d’atribució de rendes consti-
tuïdes a l’estranger amb presència al territori espanyol 
per als subjectes passius el període impositiu dels quals 
finalitzi entre el 29 de desembre de 2006 i el 4 de gener de 
2007, ambdós inclosos.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el dia de la seva publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 24 de juliol de 2007.–El vicepresident segon 
del Govern i ministre d’Economia i Hisenda, Pedro Solbes 
Mira. 

MINISTERI D’INDÚSTRIA, TURISME 
I COMERÇ

 14234 CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 661/2007, 
de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de 
producció d’energia elèctrica en règim espe-
cial. («BOE» 177, de 25-7-2007.)

Havent observat errors en el Reial decret 661/2007, 
de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció 
d’energia elèctrica en règim especial, publicat en el «But-
lletí Oficial de l’Estat» número 126, de 26 de maig de 2007, 
i en el suplement en català número 19, d’1 de juny de 
2007, es procedeix a efectuar les rectificacions oportunes 
referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 2569, primera columna, a l’article 2, apartat 
1, lletra a) 2n, on diu: «… no tinguin per finalitat produir 
energia elèctrica i/o mecànica...», ha de dir: «… no tinguin 
per finalitat produir energia elèctrica».

A la pàgina 2570, primera columna, a l’article 3, apar-
tat 2, on diu: «… per a cada un dels grups definits…», ha de 
dir: «… per a cada un dels grups i subgrups definits…».

A la pàgina 2575, primera columna, a l’article 20, apar-
tat 3, paràgraf tercer, on diu: «… en absència d’acord entre 
aquestes i amb el gestor de la xarxa autoritzat per l’òrgan 
competent,…», ha de dir: «… en absència d’acord entre 
aquestes i el gestor de la xarxa, autoritzat per l’òrgan 
competent,…».

A la pàgina 2575, primera columna, a l’article 22, 
apartat 1, paràgraf primer, on diu: «… que no pot ser infe-
rior a dotze mesos.», ha de dir: «… que no pot ser inferior 
a sis mesos.».
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A la pàgina 2577, primera columna, a l’article 29, 
apartat 2, on diu: «… poden rebre instruccions d’aquest 
per a la modificació temporal del valor mantingut. En cas 
de compliment d’aquestes instruccions de l’operador del 
sistema, s’ha d’aplicar…», ha de dir: «… poden rebre ins-
truccions de l’operador del sistema per a la modificació 
temporal del valor mantingut. En cas de compliment 
d’aquestes instruccions, s’ha d’aplicar…».

A la pàgina 2577, segona columna, a l’article 31, apar-
tat 1, on diu: «… intradiari,…», ha de dir: «… mercat intra-
diari,…»; i a l’apartat 3, on diu: «… exemptes de desvia-
ments,…», ha de dir: «… exemptes del pagament del cost 
dels desviaments,…».

A la pàgina 2579, segona columna, a l’article 35, 
apartat 4, on diu: «… la retribució és la corresponent a la 
dels grups b.6, b.7 i b.8, incrementada amb els percen-
tatges que disposa la taula 2 següent,…», ha de dir: «… 
la retribució és l’establerta a la taula 2 següent,…».

A la pàgina 2583, primera columna, a l’article 44, 
apartat 1, paràgraf primer, on diu: «… annex VI…», ha de 
dir: «… annex VII…».

A la pàgina 2583, segona columna, a l’article 45, 
apartat 2, on diu: «… 0,2 x Pot, per a la resta,…», ha de dir: 
«… 0,2, per a la resta,…».

A la pàgina 2584, primera columna, a l’article 45, apar-
tat 5, on diu: «… article 25…», ha de dir: «… article 28…».

A la pàgina 2586, primera columna, a la disposició addi-
cional sisena, apartat 2, on diu: «… han de percebre una 
prima per la seva energia venuda al mercat d’1,9147 c€/kWh, 
que s’ha d’actualitzar anualment…», ha de dir: «… han de 
percebre una prima per la seva energia venuda al mercat 
d’1,9147 c€/kWh, en lloc de la que preveu l’article 45.3 
d’aquest Reial decret, que s’ha d’actualitzar anualment…».

A la pàgina 2586, primera columna, a la disposició 
addicional sisena, apartat 3, on diu: «Igualment, de les 
instal·lacions que preveu el paràgraf 1, les que utilitzin…», 
ha de dir: «Igualment, les instal·lacions de potència instal-
lada més gran de 50 MW i no superior a 100 MW que hagin 
estat acollides a l’article 41.2 del Reial decret 436/2004,
de 12 de març, que utilitzin…», i on diu: «… han de perce-
bre una prima per la  seva energia venuda al mercat 
d’1,9147 c€/kWh, que s’ha d’actualitzar anualment amb el 
mateix increment que els sigui d’aplicació a les instal-
lacions de la categoria a.1.2…», ha de dir: «…han de perce-
bre una prima per la seva energia venuda al mercat 
d’1,9147 c€/kWh, en lloc de la que preveu l’article 45.4 
d’aquest Reial decret, que s’ha d’actualitzar anualment 
amb el mateix increment que sigui aplicable a les instal-
lacions de la categoria a.1.1…».

A la pàgina 2586, segona columna, a la disposició 
addicional setena, últim paràgraf, on diu: «… l’arti-
cle 27...», ha de dir: «… l’article 30...».

A la pàgina 2588, primera columna, a la disposició 
transitòria segona, apartat 2, paràgraf primer, on diu: «… 
d’explotacions de porcí i les de tractament i reducció de 
fang incloses a la disposició transitòria segona del Reial 
decret 436/2004, de 12 de març, que comptant…», ha de 
dir: «… d’explotacions de porcí incloses a la disposició 
transitòria segona del Reial decret 436/2004, de 12 de 
març, i les de tractament i reducció de fang, totes aques-
tes quan, comptant…».

A la pàgina 2588, primera columna, a la disposició 
transitòria segona, apartat 3, paràgraf primer, on diu: 
«… article 14…», ha de dir: «… article 19…».

A la pàgina 2588, segona columna, a la disposició 
transitòria segona, apartat 4, paràgraf segon, on diu: «… 
calor útil màxim del procés d’assecatge del fang derivat 
de la producció d’oli d’oliva el de 594 kcal/kg equivalent…
» ha de dir: «… calor útil màxima del procés d’assecatge 
del fang derivat de la producció d’oli d’oliva la de 724 
kcal/kg i de la resta de fang la de 740 kcal/kg, en els dos 
casos equivalent…».

A la pàgina 2589, primera columna, a la disposició 
transitòria sisena, apartat 1, paràgraf primer, on diu: «… 
mitjançant la realització d’ofertes, a través d’un represen-
tant en nom propi, a preu zero.», ha de dir: «… mitjançant 
la realització d’ofertes de venda d’energia a preu zero al 
mercat diari i, si s’escau, ofertes al mercat intradiari, 
d’acord amb les regles del mercat vigents, a través d’un 
representant en nom propi.»; i al paràgraf segon, on diu: 
«… i fins a l’1 de gener de 2009, el distribuïdor…», ha de 
dir: «… i fins a l’entrada en vigor de la figura del comerci-
alitzador d’últim recurs, el distribuïdor…».

A la pàgina 2589, segona columna, a la disposició 
transitòria sisena, apartat 4, paràgraf segon, on diu: «… 
l’empresa distribuïdora, se’ls ha de repercutir un cost de 
desviament...», ha de dir: «… l’empresa distribuïdora, 
aquesta els ha de repercutir un cost de desviament….».

A la pàgina 2589, segona columna, a la disposició 
transitòria sisena, apartat 6, on diu: «El representant ha de 
rebre…», ha de dir: «El generador o el seu representant 
han de rebre…».

A la pàgina 2591, segona columna, a la disposició final 
segona, apartat 3, paràgraf primer, on diu: «… ha d’haver 
presentat un aval...», ha de dir: «… ha d’haver presentat, 
davant l’òrgan competent, un aval…»; i en el paràgraf 
segon, on diu: «… col·locades sobre cobertes o paraments 
d’edificacions….», ha de dir: «… col·locades sobre cober-
tes o paraments, tots dos d’edificacions...».

A la pàgina 2592, primera columna, a la disposició 
final tercera, segon paràgraf, on diu: «Les referències als 
procediments només són aplicables…», ha de dir: «Les 
referències als procediments de la secció segona del capí-
tol II només són aplicables…».

A la pàgina 2593, segona columna, al títol de l’annex 
II, on diu: «... grups b.7, b.8 i b.9...», ha de dir: «... grups b.6, 
b.7 i b.8...».

A la pàgina 2594, segona columna, a l’annex II, Pro-
ductes inclosos en el subgrup b 7.3: s’han de substituir les 
lletres g) i h) per les lletres a) i b), respectivament.

A la pàgina 2599, segona columna, a l’annex VII, parà-
graf novè, on diu: «…Percentatge de variació de l’IPC…», 
ha de dir: «…Percentatge de variació en el trimestre de 
l’IPC…».

A la pàgina 2600, primera columna, a l’annex VII, apar-
tat a), on diu:

«… Pvn+1 = Pv
n
 * (1+ IPC

n
) * (1+ 

n Pv) (1)

On:

Pv
n
+1: tarifa vigent en el trimestre ‘‘n+1’’.

Pv
n
: tarifa de venda vigent en el trimestre ‘‘n’’.

IPC
n
: (expressat en percentatge): variació de l’IPC.

n
Pv: correcció global per l’índex del preu de combus-

tible que li correspongui (IComb) i pel creixement en la 
taxa de l’IPC real.

En què, al seu torn:

.  
n
Pv = A * 

n 
IComb + B * 

n IPC (2)

On:

. 
n 

IComb = [(1 + 
n 

IComb) / (1 + IPC
n
)] –1

en què:

. 
n 

IComb = (IComb
n
 –IComb

n-1
) / IComb

n-1

IComb
n
: índex del preu del combustible després de 

l’actualització per al trimestre ‘‘n’’.
. 

n IPC = (IPC
n
 –IPC

n-1
) / IPC

n-1

IPC
n
: índex de preus al consum en finalitzar el trimes-

tre ‘‘n’’.
A, B: coeficients fixos d’actualització dependents del 

nivell de potència i del combustible utilitzat. Els valors 
apareixen recollits a la taula núm. 1 que s’adjunta a 
aquest annex.
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a.2.) Prima

De la mateixa manera s’ha d’actualitzar trimestral-
ment la prima definida a l’article 27 d’aquest Reial decret, 
per als subgrups a.1.1. i a.1.2., i substituir a l’anterior fór-
mula (1) respectivament Pv

n+1
 per Cr

 n+1
 i Pv

n
 per Cr

n
, així,

L’expressió de la fórmula d’actualització de la prima 
queda d’aquesta manera:

Cr
 n+1

 = Cr
 n
 * (1+ IPC

n
) * (1+ 

 n Pv) (3)…»,

ha de dir: «… Pvn+1: = Pvn * (1+ IPCn) * (1+ nPv) (1)

On:

Pvn+1: tarifa vigent en el trimestre ‘‘n+1’’.
Pvn: tarifa de venda vigent en el trimestre ‘‘n’’.
IPCn: percentatge de variació en el trimestre de l’IPC.

nPv: correcció global per l’índex del preu de combus-
tible que li correspongui (IComb) i pel creixement en la 
taxa de l’IPC real.

En què, al seu torn:

nPv = A * nIComb + B * nIPC (2)

On:

nIComb = [(1 + nIComb) / (1 + IPCn)] –1

en què:

nIComb = (ICombn –ICombn-1) / ICombn-1

ICombn: índex del preu del combustible després de 
l’actualització per al trimestre ‘‘n’’.

nIPC = (IPCn –IPCn-1) / IPCn-1

A, B: coeficients fixos d’actualització dependents del 
nivell de potència i del combustible utilitzat. Els valors 
apareixen recollits a la taula núm. 1 que s’adjunta a 
aquest annex.

a.2.) Prima

De la mateixa manera s’ha d’actualitzar trimestral-
ment el valor de la prima definit a l’article 27 d’aquest 
Reial decret, per als subgrups a.1.1 i a.1.2, i substituir a 
l’anterior fórmula (1) respectivament

Pvn+1 per Crn+1 i Pvn per Crn, així, l’expressió de la fór-
mula d’actualització de la prima queda d’aquesta 
manera:

Crn+1 = Crn * (1+ IPCn) * (1+ nPv) (3)…»

A la pàgina 2600, segona columna, a l’annex VII, apar-
tat c), on diu: «… per un coeficient ‘‘ ’’ corrector de la 
prima, determinat a partir de l’expressió següent:

.
  

.   
 1 –0,17 (Pv /Cr)»,

ha de dir: «…per un coeficient ‘‘ ’’corrector de la 
prima, determinat a partir de l’expressió següent:

 = 1 –0,17 (Pv /Cr)».

A la pàgina 2601, segona columna, a l’annex IX, apar-
tat 1, on diu: 
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 i on diu: « e: Rendiment exclusivament elèctric de la 
instal·lació (E/Q).», ha de dir «ηe: Rendiment exclusiva-
ment elèctric de la instal·lació (E/Q 


