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CAP DE L’ESTAT
24786 LLEI 55/1999, de 29 de desembre, de Mesu-

res Fiscals, Administratives i de l’Orde Social.
(«BOE» 312, de 30-12-1999, i «BOE» 54, de
3-3-2000.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els que vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei

i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2000 establix un conjunt d’objectius de política eco-
nòmica la consecució del qual exigix, com en anys ante-
riors, la simultània aprovació de diverses mesures nor-
matives que permeten l’execució del programa econòmic
del Govern en els distints àmbits a què s’estén la seua
activitat. Este és el fi perseguit per la present llei, al
llarg de l’articulat de la qual s’arrepleguen una sèrie de
mesures referents a aspectes tributaris, socials, de per-
sonal al servici de les administracions públiques, de ges-
tió i organització administrativa, i d’acció administrativa
en diferents camps: exterior, assegurances, infraestruc-
tures, transports, comunicacions, urbanisme, educació,
cultura, agricultura, sanitat i medi ambient.

II

Entre les disposicions que han de contindre’s en esta
Llei de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde Social,
es troben les normes tributàries que no compten amb
habilitació legislativa per a la seua modificació pressu-
postària; per això, donant compliment al que disposa
la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de Drets i Garanties
dels Contribuents, el títol de la llei al·ludix expressament
a les normes tributàries: «Llei de Mesures Fiscals, Admi-
nistratives i de l’Orde Social» per a l’any 2000.

Les disposicions tributàries contingudes en esta llei
vénen exigides, en general, per tres circumstàncies.

En primer lloc, per imperatiu legal, és a dir, quan
s’ha d’aplicar des de l’1 de gener de l’any 2000 normativa
anterior ja prevista en lleis anteriors o per altres exi-
gències legals. Esta circumstància succeïx amb les modi-
ficacions incorporades en la legislació de l’Impost sobre
el Valor Afegit per a fer efectiva la supressió, des de
l’1 de gener de l’any 2000, del règim especial del comerç
detallista de determinació proporcional de bases impo-
sables i la seua incidència en altres règims especials
de l’impost; amb la introducció, obligada pel dret comu-
nitari, el rang superior al dret nacional del qual és total-
ment reconegut, de l’anomenat règim fiscal especial de
l’or d’inversió, l’entrada en vigor del qual ha de produir-se
a partir del dia 1 de gener de l’any 2000, i amb les
modificacions incorporades en l’Impost General Indirecte
Canari, per a mantindre la coordinació indispensable amb
l’Impost sobre el Valor Afegit, ja que els dos impostos
tenen la mateixa naturalesa i responen a continguts
semblants.

En segon lloc, per raons de tipus tècnic, derivades
de l’experiència que l’aplicació de les normes tributàries
per l’Administració i els contribuents produïx, així com
per l’impacte que la jurisprudència i la doctrina van gene-
rant en la normativa tributària.

I, finalment, per a incentivar determinades actuacions
per part del Govern. Entre estes cal destacar, per la seua
importància, la nova configuració de la deducció per acti-
vitats d’investigació científica i innovació tecnològica en
l’Impost sobre Societats. Per mitjà d’esta reforma es
milloren els incentius actualment existents i es proposen
altres de nous per a, d’esta manera, fomentar el desen-
rotllament científic i tecnològic, afavorir la competitivitat
de les empreses espanyoles i promoure, en definitiva,
el progrés econòmic del nostre país.

Finalment, des de la perspectiva fiscal, també s’han
de destacar la regulació dels «unit linked» i l’ampliació
de la deducció per inversió a vivenda habitual corres-
ponent a les persones amb minusvalidesa.

III

El títol II de la llei té per objecte l’establiment de
mesures relacionades amb l’orde social.

En matèria de relacions laborals, s’introduïxen modi-
ficacions en la regulació del contracte de treball fix-dis-
continu, permetent que els convenis col·lectius sectorials
establisquen, quan l’activitat estacional del sector ho jus-
tifique, límits de jornada superiors al general, i es flexi-
bilitzen els requisits que han de contindre els contractes
per a este tipus de treballs quan tinguen inici i duració
incerta. D’altra banda, s’estipula que l’enrolament de per-
sonal extracomunitari en barcos espanyols dedicats al
cabotatge insular inscrits en el Registre Especial de Bar-
cos i Empreses Navilieres tindrà la consideració de per-
mís de treball, sempre que les seues condicions laborals
i de Seguretat Social coincidisquen amb les exigides
legalment per als treballadors espanyols, a fi d’assegurar
unes condicions mínimes de tripulació semblants per
a tots els barcos comunitaris que realitzen el cabotatge
insular.

Una mesura important és l’autorització al Govern per
a la regulació reglamentària de la relació laboral especial
dels penats que realitzen activitats laborals en tallers
penitenciaris i el seu marc de protecció de Seguretat
Social, preveient que a les corresponents cotitzacions
s’apliquen les bonificacions per a treballadors amb difi-
cultats d’inserció laboral o les que específicament es
fixen. També s’habilita el Govern per a regular la pro-
tecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de
treball en benefici de la comunitat.

Es modifiquen diversos preceptes de la Llei General
de la Seguretat Social. S’introduïx la previsió que el tipus
d’interés aplicable en els ajornaments de deutes sol·li-
citats dins del termini reglamentari d’ingrés s’anirà modi-
ficant en funció de les eventuals variacions de l’interés
legal dels diners que es produïsquen durant la vigència
de l’ajornament. Es regulen les condicions de la pre-
sentació de les liquidacions i dels documents de cotit-
zació pels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics
que reglamentàriament es determinen, així com les con-
seqüències de la dita presentació, inclús als efectes de
compensació de crèdits i deutes amb la Seguretat Social.
Es preveu l’aplicació del procediment de recaptació exe-
cutiva per la Tresoreria General de la Seguretat Social
respecte de determinats recursos econòmics, conside-
rats de dret públic, de les mútues d’accidents de treball
i malalties professionals: ingressos generats per dispen-
sació d’assistència sanitària a col·lectius aliens al seu
àmbit de gestió, i per aplicació de la responsabilitat man-
comunada assumida en el desenrotllament de la col·la-
boració en la gestió de la Seguretat Social. D’altra banda,
s’introduïx una remissió expressa, quant a la formació
i rendició de comptes de les entitats del sistema de la
Seguretat Social, al que establix la Llei General Pres-
supostària, igualment modificada pel que fa a esta matè-
ria en la present llei.
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S’establix, com a excepció a les regles generals d’en-
quadrament dels treballadors i administradors de socie-
tats mercantils, la derivada del fet que l’activitat de les
dites societats siga maritimopesquera, en este cas els
citats treballadors i administradors s’enquadraran en el
Règim Especial de Treballadors del Mar. Les pensions
d’invalidesa no contributives passen a denominar-se pen-
sions de jubilació a partir del moment en què el perceptor
complisca seixanta-cinc anys, igual que ocorre amb les
pensions contributives. S’amplien les possibilitats d’apli-
cació dels ingressos derivats de contractes o convenis
de col·laboració subscrits per l’INSALUD per a fins d’in-
vestigació, de tal forma que puguen estendre’s també
a gastos de personal. I, finalment, es preveu expressa-
ment que els treballadors dedicats a la manipulació,
empaquetatge, envasament i comercialització del plàtan
quedaran inclosos en el Règim General de la Seguretat
Social i no en el Règim Especial Agrari, acabant amb
els dubtes interpretatius suscitats respecte d’això.

Així mateix, s’atribuïx als infermers subsinspectors de
l’INSALUD la consideració d’agents de l’autoritat en l’a-
compliment de les seues funcions de suport als inspec-
tors mèdics i farmacèutics, a fi d’aprofundir en les mesu-
res de lluita contra el frau.

Es modifica el termini de prescripció de l’obligació
de reintegrament a la Seguretat Social de les prestacions
indegudament percebudes, que es reduïx de cinc a qua-
tre anys, a fi d’equiparar-lo al termini aplicable en esta
mateixa matèria en l’ordenament tributari.

Pel que fa als règims especials de Seguretat Social,
s’introduïxen diverses modificacions rellevants. Es modi-
fica el Text Refós del Règim Especial Agrari, per a establir
amb caràcter permanent, en una norma substantiva fora
de les lleis anuals de pressupostos, la regulació de la
cotització per jornades reals. S’estén als metges de l’Ins-
titut Social de la Marina la facultat per a expedir altes
mèdiques en els processos d’incapacitat temporal, res-
pecte de treballadors del Règim Especial de Treballadors
del Mar, només als efectes de les prestacions econò-
miques de la Seguretat Social, en iguals termes que els
metges de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Final-
ment, s’atorga un termini que culmina el 30 d’abril de
l’any 2000 perquè els catedràtics i professors d’univer-
sitat que exercixen places vinculades amb les institucions
sanitàries de la Seguretat Social puguen optar pel Règim
General o pel Règim Especial de Funcionaris Civils de
l’Estat, quedant enquadrats en este últim, en cas de falta
d’opció dins del dit termini, de forma que s’aclarisca
definitivament el règim de Seguretat Social aplicable a
este col·lectiu.

S’introduïx la regulació relativa al Programa de
Foment de l’Ocupació per a l’Any 2000, establint una
sèrie d’importants bonificacions a la contractació. En esta
matèria destaquen la desaparició de les bonificacions
a la conversió en indefinits de determinades modalitats
de contractes temporals; la reducció de les bonificacions
per a jóvens; l’increment de les bonificacions per a dones,
parats de llarga duració, majors de 45 anys, desocupats
procedents del subsidi agrari o quan el que contracta
és un autònom que no tenia assalariats, i la introducció
d’un programa nou per a persones en situació d’exclusió
social.

IV

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

En matèria de creació, integracions i modificacions
de cossos i escales, es pot apuntar les següents novetats.
Es creen les escales de tècnics facultatius, tècnics espe-
cialistes i auxiliars de laboratori en l’Institut de Toxico-
logia, en desenrotllament de les previsions de la Llei

Orgànica del Poder Judicial, i dins del marc del programa
de reforma i racionalització del mencionat Institut. Es
preveu la integració dels funcionaris del Cos d’Auxiliars
d’Intervenció de Ports Francs de Canàries, que es declara
a extingir, en el Cos d’Agents del Servici de Vigilància
Duanera, especialitat d’Investigació, després de la supe-
ració dels oportuns processos selectius.

L’Escala de Conductors i Transmissions de la Direcció
Central de Trànsit, actualment adscrita al grup E, passa
a classificar-se en el grup D, d’acord amb la titulació
exigida per a l’ingrés en esta, i l’escala tècnica de la
citada Direcció passa a anomenar-se Escala Superior de
Tècnics de Trànsit, denominació que respon millor a la
titulació requerida per a accedir-hi i a les funcions que
desenrotlla. S’integra en el Cos de Professors de Música
i Arts Escèniques el personal docent funcionari que pres-
ta servicis en els conservatoris de música integrats en
la xàrcia de centres de la Comunitat Autònoma de la
Rioja. I, finalment, es modifica la denominació de l’Escala
de Delineants de Segona de la Confederació Hidrogràfica
del Guadalquivir, que passa a anomenar-se Escala de
Delineants de Segona d’Organismes Autònoms del
Ministeri de Medi Ambient, d’acord amb l’adscripció
orgànica amb la qual presten els seus servicis.

Quant al règim jurídic general aplicable als funcionaris
públics, es reforma la Llei 17/1993, sobre accés a la
funció pública de nacionals comunitaris, per a assegurar
el principi d’igualtat entre aquells i els espanyols, excepte
pel que fa als llocs que impliquen la participació en l’exer-
cici del poder públic i es tracte de funcions que tinguen
per objecte salvaguardar els interessos de l’Estat o les
administracions públiques. En tals casos haurà d’esta-
blir-se expressament pel Govern o pels òrgans autonò-
mics o locals competents l’exclusió de l’accés de nacio-
nals d’altres estats comunitaris als cossos, escales, pla-
ces, ocupacions o llocs de què es tracte.

S’establix la possibilitat que els funcionaris d’institu-
cions penitenciàries que ocupen llocs en l’àrea de vigi-
lància i custòdia interior passen a exercir altres funcions
més adequades a la seua edat, una vegada complits
els cinquanta-set anys.

S’estén la possibilitat que l’Administració General de
l’Estat i els seus organismes públics concerten assegu-
rances d’accidents i malaltia per al personal desplaçat
a l’exterior, introduïda per la Llei 50/1998, de 30 de
desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde
Social, admetent-la amb caràcter general i amb inde-
pendència que el personal estiga cobert o no pel sistema
de la Seguretat Social, de tal forma que es millore la
protecció d’este en els seus desplaçaments a certs països
estrangers.

Finalment, es modifica la Llei de Classes Passives de
l’Estat per a aclarir que el fet causant de les pensions
extraordinàries per incapacitat dels funcionaris és en tot
cas la jubilació o el retir del dit personal, i no el moment
en què es va produir l’accident, acabant així amb certs
dubtes interpretatius suscitats.

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
modifiquen un conjunt de normes incloses en la Llei
General Pressupostària. S’introduïx la possibilitat d’apli-
car els crèdits del pressupost vigent en el moment d’ex-
pedir les ordes de pagament, a les obligacions derivades
de resolucions judicials, de forma que es facilite i agilitze
el compliment d’estes obligacions. Es modifiquen les nor-
mes aplicables a l’emissió i col·locació de deute públic,
a fi de flexibilitzar-les i permetre al Tresor la utilització
dels instruments habituals en el mercat financer, reduint
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el cost del finançament del citat deute. S’introduïx la
definició de les fundacions de competència o titularitat
pública estatal, als efectes de sotmetiment a les normes
sobre comptabilitat pública, com aquelles en la dotació
de les quals participa majoritàriament l’Administració
General de l’Estat, els seus organismes autònoms o les
altres entitats del sector públic estatal.

Es concreten les normes aplicables al procediment
per a la formació dels pressupostos de l’INSALUD i de
la funció de servicis socials de l’IMSERSO i per a la seua
integració en els pressupostos de la Seguretat Social
i en els pressupostos generals de l’Estat. Es detalla el
procediment de formació del compte del sistema de la
Seguretat Social per part de la Intervenció General de
la Seguretat Social, que la remetrà al Tribunal de Comp-
tes en el mateix termini establit per al compte general
de l’Estat. Finalment, es flexibilitza la forma de lliurament
a les comunitats autònomes dels crèdits que han de
gestionar corresponents al quart trimestre de l’any, pre-
veient que se’ls faran efectius en la segona quinzena
natural del tercer trimestre, quan els programes hagen
de justificar-se davant de la Unió Europea abans del 15
d’octubre.

D’altra banda, s’introduïx el principi de responsabilitat
financera de les administracions públiques que gestionen
els fons de la Unió Europea, de tal forma que aquelles
assumisquen les responsabilitats derivades de les deci-
sions dels òrgans comunitaris relatives a liquidació de
comptes i aplicació de disciplina pressupostària. Es regu-
la concretament la forma en què es realitzaran les opor-
tunes compensacions financeres per mitjà de la deducció
d’imports en futurs lliuraments de fons comunitaris.

S’establix que les obligacions generades per l’IMSER-
SO en els exercicis 1999 i anteriors en crèdits no finan-
çats amb aportació de l’Estat, se satisfaran a càrrec dels
recursos del sistema de la Seguretat Social.

Finalment, es modifiquen diversos articles de la Llei
de Bases del Règim Local, relatius a les competències
de gestió econòmica i contractació dels alcaldes i dels
presidents de les diputacions provincials, a fi de con-
ciliar-ne la redacció amb la recent reforma de la Llei
d’Hisendes Locals.

Pel que fa a l’organització administrativa, es disposa
que el règim d’intervenció i control financer de les pres-
tacions, així com el règim dels concerts per a la prestació
dels servicis d’assistència sanitària i farmacèutica per
part de la Mutualitat de Funcionaris Civils de l’Estat, de
la Mutualitat General Judicial, i de l’Institut Social de
les Forces Armades, serà el previst en la seua legislació
específica, i s’aplicarà la Llei General Pressupostària amb
caràcter supletori. Es faculta la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, en col·la-
boració amb l’entitat pública empresarial Correos y Telé-
grafos, per a prestar servicis tècnics, administratius i de
seguretat respecte de les comunicacions entre els òrgans
judicials i les parts dels processos que puguen realitzar-se
per mitjans electrònics, telemàtics i informàtics, sempre
en condicions no discriminatòries respecte d’altres pro-
veïdors de servicis de certificat electrònic.

Finalment, s’atribuïx a l’Agència Estatal d’Administra-
ció Tributària la competència per a resoldre les recla-
macions de responsabilitat patrimonial derivades del fun-
cionament normal o anormal dels seus servicis.

VI

El títol V de la llei conté previsions relatives a diversos
aspectes de l’acció administrativa sectorial.

En primer lloc, i quant a l’acció administrativa en l’ex-
terior, es preveu la possibilitat d’atendre amb recursos
del Fons d’Ajuda al Desenrotllament els gastos d’iden-
tificació i definició de projectes susceptibles de finan-
çar-se a càrrec del citat Fons.

En matèria d’assegurances, es modifica l’article 22
de la Llei 9/1992, de 30 d’abril, de Mediació en Asse-
gurances Privades, per a delimitar de forma més precisa
les incompatibilitats per a l’exercici de l’activitat de
mediador en assegurances privades.

Quant a l’acció administrativa en matèria de comerç,
es modifica la Llei d’Ordenació del Comerç Detallista,
reduint el termini dins del qual els distribuïdors han de
fer arribar les factures als comerciants, fixant-lo en trenta
dies des de la recepció de les mercaderies, i es faculta
el Govern per a limitar els ajornaments de pagament
de productes peribles i per a fixar els llindars a partir
dels quals el pagament ha d’instrumentar-se en docu-
ment dotat d’acció canviària.

Pel que fa a les infraestructures, es disposa que els
titulars o concessionaris d’aeroports, ports, estacions,
zones i depòsits francs hauran de facilitar els locals
necessaris per a la instal·lació dels servicis duaners i
d’inspecció de comerç exterior que en cada cas corres-
ponguen.

D’altra banda, destaca per la seua importància la
modificació de la Llei 8/1972, sobre construcció, con-
servació i explotació d’autopistes en règim de concessió,
encaminada a permetre que puguen ser objecte de con-
cessió la conservació i explotació de trams d’autopistes
ja construïts, i que les societats concessionàries d’au-
topistes puguen estendre el seu objecte social a la cons-
trucció d’obres d’infraestructures viàries distintes a les
que hagen sigut objecte de concessió, però que tinguen
incidència en estes i estiguen ubicades dins de la seua
àrea d’influència. Igualment rellevant és la introducció
de la figura del contracte de servicis de gestió d’autovies,
pel qual s’adjudica al contractista l’execució d’actuacions
per a mantindre les citades infraestructures en condi-
cions òptimes de servicis viaris, per un termini de fins
a vint anys, podent estendre’s el seu objecte a les acti-
vitats de conservació, adequació, reforma, modernització
inicial, reposició i gran reparació de l’autovia; tot això
amb la finalitat de resoldre el problema de la inadequació
de les autovies de primera generació als actuals i més
exigents criteris de seguretat vial.

En matèria de transports, i com en exercicis anteriors,
s’autoritza el Govern per a modificar durant l’any 2000
la quantia de les subvencions al transport aeri per a
residents a les illes Canàries, Balears, Ceuta i Melilla,
o substituir-les per un altre sistema de compensació sen-
se minva de l’ajuda ni de la qualitat del servici i se sim-
plifiquen els requisits documentals exigits per a acreditar
la condició de resident, als efectes d’obtindre les boni-
ficacions en les tarifes de transport aeri i marítim.

Es reformen diversos preceptes de la Llei de Nave-
gació Aèria de 1960. S’introduïx la possibilitat que les
proves prèvies a l’atorgament del certificat d’aeronave-
gabilitat es realitzen per entitats col·laboradores, quan
es tracte d’aeronaus ultralleugeres motoritzades o de
construcció per aficionats. S’exceptuen de l’exigència de
pla de vol certs vols interiors en els quals se seguisquen
regles de vol visual i ho permeten les condicions de
la circulació aèria. I es permet exceptuar reglamentà-
riament de la inscripció en el Registre d’Aeronaus i de
l’obtenció del certificat d’aeronavegabilitat determinades
aeronaus d’usos limitats. D’altra banda, es flexibilitzen
les normes reguladores de la disciplina de trànsit aeri
en matèria de soroll, facultant els aeroports per a establir
procediments específics d’acord amb les seues pecu-
liaritats, introduint noves infraccions lleus i incorporant
previsions relatives als avions de reacció subsònics deri-
vades de la transposició de la Directiva 98/20.

Es modifica la Llei d’Ordenació dels Transports Terres-
tres per a unificar en els òrgans competents en matèria
de transport les facultats sancionadores relatives a tacò-
grafs i temps de conducció, eliminant l’actual divisió d’es-
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tes facultats entre els dits òrgans i els competents en
matèria de trànsit.

Pel que fa a les comunicacions, es reforma la dis-
posició derogatòria de la Llei 11/1998, General de Tele-
comunicacions, a fi d’estendre la lliure competència als
servicis de valor afegit de telecomunicacions prestats
a través de servicis difusors; s’introduïx una modificació
puntual en l’article 21 de la Llei 10/1988, de Televisió
Privada, per a aclarir que el Ministeri de Foment ha de
pronunciar-se expressament per a acceptar o rebutjar
les adquisicions de participacions significatives en el
capital de les societats concessionàries, en el termini
de tres mesos des de l’entrada de la preceptiva comu-
nicació en el citat departament.

Com a mesura rellevant en matèria urbanística, s’in-
troduïx en la Llei 6/1998, sobre Règim del Sòl i Valo-
racions, la previsió expressa que les ciutats de Ceuta
i Melilla exerciran les seues potestats normatives regla-
mentàries en el marc de la legislació aplicable, si bé
l’aprovació definitiva dels seus plans generals d’orde-
nació urbana correspondrà al Ministeri de Foment; així
com la previsió que l’aprovació definitiva dels seus plans
parcials requerirà un informe preceptiu i vinculant previ
del mateix departament.

En matèria educativa, es flexibilitzen els requisits exi-
gits per a l’accés a cicles formatius de formació pro-
fessional de grau superior dels que es troben en pos-
sessió del títol de tècnic.

Com a mesura rellevant en matèria cultural, s’acorda
la pròrroga durant l’any 2000 de l’actual sistema d’ajudes
per a l’amortització als productors de pel·lícules de llarg-
metratge, fins que es modifique el dit sistema.

Respecte de l’acció administrativa en matèria d’ener-
gia, es crea una Vicepresidència en la Comissió Nacional
d’Energia, el titular de la qual serà designat pel Govern,
entre els vocals de l’òrgan, amb les funcions que regla-
mentàriament es determinen.

Pel que fa a l’agricultura, es faculta el Govern per
a modificar les quanties establides en l’article 131 de
l’Estatut de la Vinya, el Vi i els Alcohols per a la deter-
minació de les competències dels òrgans corresponents,
i s’estén la possibilitat d’accedir a les ajudes per a l’accés
a la propietat previstes en la Llei 1/1992, d’Arrenda-
ments Rústics Històrics, i desenrotllades pel Reial Decret
1147/1992, de 25 de setembre, als arrendataris que
hagen exercitat el seu dret a accedir a la propietat abans
del 31 de desembre de 1997 i obtinguen sentència fer-
ma a favor seu o arriben a un acord amb els propietaris
de les finques que pose fi als litigis.

En matèria de sanitat, s’atribuïx a les comunitats autò-
nomes la competència per a autoritzar establiments dedi-
cats a la fabricació de productes sanitaris a mida, acabant
amb l’actual duplicitat competencial Estat-comunitats
autònomes. S’amplien les competències de la Comissió
Interministerial de Preus dels Medicaments, facultant
este òrgan per a realitzar revisions conjunturals dels
preus de les especialitats farmacèutiques per motius
sociosanitaris, tècnics, empresarials o pressupostaris. I
es concedix un nou termini de tres mesos per a la pre-
sentació de sol·licituds d’atorgament de les ajudes
socials previstes en el Reial Decret Llei 9/1993, per part
dels afectats pel virus d’immunodeficiència humana per
actuacions realitzades en el sistema sanitari públic.

Finalment, en l’àmbit de l’acció administrativa
mediambiental, s’introduïxen diverses modificacions en
la Llei 38/1995, de 12 de desembre, sobre dret d’accés
a la informació en matèria de medi ambient, incloent-hi
les diligències judicials o administratives sancionadores
preliminars entre els supòsits en què no ha de facilitar-se
la informació, suprimint el silenci negatiu, establint el
règim de recursos en via administrativa i introduint la
possibilitat d’exigència d’abonament de taxes, per a con-
ciliar la norma amb les exigències del dret comunitari.

VII

Les disposicions addicionals complementen la llei
arreplegant diverses previsions que, per raons de tècnica
legislativa, no es consideren susceptibles d’inclusió en
els títols anteriorment al·ludits.

Es delega en el Govern l’aprovació, en el termini de
nou mesos, d’un text refós de la llei sobre infraccions
i sancions en l’orde social; i es prorroga per un termini
de sis mesos la delegació legislativa concedida al Govern
en la Llei 50/1998, de Mesures Fiscals, Administratives
i de l’Orde Social, per a l’elaboració de textos refosos
de les lleis dels Règims Especials de Seguretat Social
dels Funcionaris Civils de l’Estat, de les Forces Armades
i dels Funcionaris de l’Administració de Justícia.

S’establix el règim jurídic aplicable a l’Organització
Internacional de Comissions de Valors, amb motiu de
l’establiment de la seu de la seua Secretaria General
a Madrid, i se li reconeix la condició d’associació d’utilitat
pública, atorgant-li la inviolabilitat dels seus locals i docu-
ments i fixant el seu règim especial en matèria fiscal
i de Seguretat Social.

S’establix que l’ONCE necessitarà un acord del Con-
sell de Ministres per a la concessió d’autoritzacions rela-
tives al règim de sortejos del cupó pro cegos i d’altres
modalitats de joc definides en el seu Acord General amb
el Govern de la Nació.

Es preveu l’aplicació de la disposició transitòria ter-
cera de la Llei d’Arrendaments Urbans als arrendaments
de local de negoci per a oficina de farmàcia, de forma
que estos es regiran per les mateixes normes transitòries
aplicables als locals de negoci en general.

Per raó d’interés general i increment de la lliure com-
petència, i amb la finalitat de modernitzar i donar major
eficiència al sistema de fe pública, millorant l’atenció
al ciutadà, es porta a terme la fusió dels cossos de Notaris
i Corredors de Comerç Col·legiats que exercixen la fe
pública extraregistral, d’acord amb els respectius col·le-
gis i corporacions, en un únic Cos de Notaris.

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 de l’1 de gener de l’any 2000, s’in-
troduïxen les següents modificacions en la Llei 40/1998,
de 9 de desembre, de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques i altres Normes Tributàries:

U. S’afig una nova lletra q) a l’article 7, amb la redac-
ció següent:

«q) Les indemnitzacions satisfetes per les admi-
nistracions públiques per danys físics o psíquics
a persones com a conseqüència del funcionament
dels servicis públics, quan estiguen establides d’a-
cord amb els procediments previstos en el Reial
Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual es regu-
la el Reglament dels Procediments de les Admi-
nistracions Públiques en Matèria de Responsabilitat
Patrimonial.»

Dos. S’afig una nova lletra h) a l’article 14.2, amb
la redacció següent:
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«h) S’imputarà com a rendiment de capital
mobiliari de cada període impositiu la diferència
entre el valor liquidatiu dels actius afectes a la pòlis-
sa al final i al començament del període impositiu
en aquells contractes d’assegurança de vida en què
l’acceptant assumisca el risc de la inversió, que
no complisquen els requisits previstos en l’arti-
cle 24.3 d’esta llei.

L’import de les rendes imputades minorarà el
rendiment derivat de la percepció de quantitats dels
contractes.»

Tres. S’afig un nou apartat 3 a l’article 24, amb la
redacció següent:

«3. Les reduccions previstes en la lletra b) de
l’apartat 2 d’este article no resultaran aplicables
als rendiments derivats de percepcions de contrac-
tes d’assegurances de vida en què l’acceptant assu-
misca el risc d’inversió, llevat que en tals contractes
concórrega alguna de les circumstàncies següents:

A) No s’atorgue a l’acceptant la facultat de
modificar les inversions afectes a la pòlissa.

B) Les provisions matemàtiques es troben
invertides en:

a) Accions o participacions d’institucions d’in-
versió col·lectiva, predeterminades en els contrac-
tes, sempre que:

Es tracte d’institucions d’inversió col·lectiva
adaptades a la Llei 46/1984, de 26 de desembre,
Reguladora de les Institucions d’Inversió Col·lectiva.

Es tracte d’institucions d’inversió col·lectiva
emparades per la Directiva 85/611/C.E.E. del Con-
sell, de 20 de desembre de 1985.

b) Conjunts d’actius reflectits de forma sepa-
rada en el balanç de l’entitat asseguradora, sempre
que es complisquen els requisits següents:

La determinació dels actius integrants de cada
un dels distints conjunts d’actius separats haurà
de correspondre, en tot moment, a l’entitat asse-
guradora que, a estos efectes, gaudirà de plena
llibertat per a triar els actius amb subjecció, úni-
cament, a criteris generals predeterminats relatius
al perfil de risc del conjunt d’actius o a altres cir-
cumstàncies objectives.

La inversió de les provisions haurà d’efectuar-se
en els actius aptes per a la inversió de les provisions
tècniques, arreplegats en l’article 50 del Reglament
d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Pri-
vades, aprovat pel Reial Decret 2486/1998, de
20 de novembre, amb excepció dels béns immobles
i drets reals immobiliaris.

Les inversions de cada conjunt d’actius hauran
de complir els límits de diversificació i dispersió
establits, amb caràcter general, per als contractes
d’assegurança per la Llei 30/1995, de 8 de novem-
bre, d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances
Privades, el seu Reglament, aprovat pel Reial Decret
2486/1998, de 20 de novembre, i la resta de nor-
mes que es dicten en desplegament d’aquella.

L’acceptant únicament tindrà la facultat de triar,
entre els distints conjunts separats d’actius, en
quins ha d’invertir l’entitat asseguradora la provisió
matemàtica de l’assegurança, però en cap cas
podrà intervindre en la determinació dels actius
concrets en què, dins de cada conjunt separat, s’in-
vertixen estes provisions.

En estos contractes, l’acceptant o l’assegurat
podran triar entre un nombre limitat d’institucions
d’inversió col·lectiva o conjunts separats d’actius
expressament designats en els contractes, en cap

cas superior a 10, sense que puguen produir-se
especificacions singulars per a cada acceptant o
assegurat.

Les condicions a què es referix este apartat hau-
ran de complir-se durant tota la vigència del con-
tracte.»

Quatre. L’apartat 4t de l’article 55.1 quedarà redac-
tat com seguix:

«4t. També podran aplicar la deducció per
inversió en vivenda habitual els contribuents que
efectuen obres i instal·lacions d’adequació en esta,
inclosos els elements comuns de l’edifici i els que
servisquen de pas necessari entre la finca i la via
pública, amb les especialitats següents:

a) Les obres i instal·lacions d’adequació hauran
de ser certificades per l’Administració competent
com a necessàries per a l’accessibilitat i comuni-
cació sensorial que facilite el desenvolupament dig-
ne i adequat de les persones amb minusvalidesa,
en els termes que s’establisquen reglamentària-
ment.

b) Donaran dret a deducció les obres i instal·la-
cions d’adequació que hagen d’efectuar-se en la
vivenda habitual del contribuent, per raó de la
minusvalidesa del mateix contribuent, del seu còn-
juge, ascendents o descendents que convisquen
amb ell.

c) La vivenda ha d’estar ocupada per qualsevol
de les persones a què es referix la lletra anterior
a títol de propietari, arrendatari, subarrendatari o
usufructuari.

d) La base màxima d’esta deducció, indepen-
dentment de la fixada en la lletra a) de l’apartat 1r
anterior, serà de 2.000.000 de pessetes anuals.

e) Quan, en la inversió per a l’adequació de la
vivenda s’utilitze finançament alié, els percentatges
de deducció aplicables seran, en les condicions i
els requisits que s’establisquen reglamentàriament,
els previstos en la lletra b) de l’apartat 1r anterior.

f) S’entendrà com a circumstància que neces-
sàriament exigix el canvi de vivenda quan l’anterior
resulte inadequada en raó a la minusvalidesa.»

Cinc. L’article 17.2.a) quedarà redactat com seguix:

«2. Com a regla general, els rendiments ínte-
gres es computaran en la seua totalitat, excepte
que els siga d’aplicació alguna de les reduccions
següents:

a) El 30 per 100 de reducció, en el cas de
rendiments que tinguen un període de generació
superior a dos anys i que no s’obtinguen de forma
periòdica o recurrent, així com aquells que es qua-
lifiquen reglamentàriament com a obtinguts de for-
ma notòriament irregular en el temps.

El còmput del període de generació, en el cas
que estos rendiments es cobren de forma fraccio-
nada, haurà de tindre en compte el nombre d’anys
de fraccionament, en els termes que reglamentà-
riament s’establisquen.

La quantia del rendiment sobre la qual s’aplicarà
la reducció del 30 per 100 no podrà superar l’import
que resulte de multiplicar el salari mitjà anual del
conjunt dels declarants en el IRPF pel nombre d’anys
de generació del rendiment. A estos efectes, quan
es tracte de rendiments obtinguts de forma notò-
riament irregular en el temps, es prendran cinc anys.

Reglamentàriament es fixarà la quantia del salari
mitjà anual, tenint en compte les estadístiques de
l’impost sobre el conjunt dels contribuents en els
tres anys anteriors.»
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Article 2. Reducció de rendiments nets en el règim d’es-
timació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques.

U. Els contribuents que determinen el rendiment net
de les seues activitats econòmiques pel règim d’esti-
mació objectiva, podran reduir el rendiment net obtingut
l’any 2000 en els percentatges següents:

a) Amb caràcter general, en un 7 per 100.
b) Quan l’any 2000 es produïsca un augment de

plantilla, almenys, de 0,75 persona assalariada respecte
a 1999, en un 12 per 100.

Este augment de plantilla es calcularà comparant les
plantilles mitjanes de persones assalariades en els dits
exercicis, computant-se els treballadors amb contracte
laboral i afiliació al règim corresponent de la Seguretat
Social.

La plantilla mitjana s’obtindrà dividint el nombre d’ho-
res treballades per la totalitat de la plantilla entre les
hores anuals fixades en el conveni col·lectiu o, si no
n’hi ha, entre 1.800 hores.

Quan el contribuent desenrotlle diverses activitats
econòmiques, les plantilles mitjanes es referiran al con-
junt de les activitats desenrotllades.

Dos. Les reduccions previstes en l’apartat anterior
seran incompatibles entre si.

Tres. Als efectes dels pagaments fraccionats corres-
ponents a l’exercici 2000, es tindrà en compte, exclu-
sivament, la reducció general del 7 per 100.

SECCIÓ 2a. IMPOST SOBRE SOCIETATS

Article 3. Modificació de la Llei 43/1995, de 27 de
desembre, de l’Impost sobre Societats.

Amb efectes per als períodes impositius que s’inicien
a partir de l’1 de gener de l’any 2000, s’introduïxen
les següents modificacions en la Llei 43/1995, de 27
de desembre, de l’Impost sobre Societats:

U. S’afig un nou apartat 10 a l’article 19, amb la
redacció següent:

«10. Quan l’entitat siga beneficiària o tinga reco-
negut el dret de rescat de contractes d’assegurança
de vida en què, a més, assumisca el risc d’inversió,
integrarà en tot cas en la base imposable la dife-
rència entre el valor liquidatiu dels actius afectes
a la pòlissa al final i al començament de cada perío-
de impositiu.

El que disposa este apartat no s’aplicarà a les
assegurances que instrumenten compromisos per
pensions assumits per les empreses en els termes
previstos en la disposició addicional primera de la
Llei 8/1987, de 8 de juny, de Regulació dels Plans
i Fons de Pensions, i en la seua normativa de
desplegament.

L’import de les rendes imputades minorarà el
rendiment derivat de la percepció de quantitats dels
contractes.»

Dos. S’afigen dos noves lletres, c) i d), en l’apar-
tat 2 de l’article 24, amb la redacció següent:

«c) Quan es produïsca la transformació de la
forma jurídica de l’entitat i això determine la no
subjecció a este impost de l’entitat resultant.

A fi de determinar la base imposable correspo-
nent a este període impositiu, s’entendrà que l’en-
titat s’ha dissolt amb els efectes establits en l’arti-
cle 15.3 d’esta llei.

d) Quan es produïsca la transformació de la
forma jurídica de l’entitat i això determine la modi-

ficació del seu tipus de gravamen o l’aplicació d’un
règim tributari especial.

La renda derivada de la transmissió d’elements
patrimonials existents en el moment de la trans-
formació, realitzada amb posterioritat a esta, s’en-
tendrà generada de forma lineal, excepte prova en
contra, durant tot el temps de tinença de l’element
transmés. La part de la dita renda generada fins
al moment de la transformació es gravarà aplicant
el tipus de gravamen i el règim tributari que haguera
correspost a l’entitat d’haver conservat la seua for-
ma jurídica originària.»

Tres. L’article 33 es redacta en els termes següents:

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

1. La realització d’activitats d’investigació i
desenrotllament donarà dret a practicar una deduc-
ció de la quota íntegra del 30 per 100 dels gastos
efectuats en el període impositiu per este concepte.

En el cas que els gastos efectuats en la realització
d’activitats d’investigació i desenrotllament en el
període impositiu siguen majors que la mitjana dels
efectuats en els dos anys anteriors, s’aplicarà el
percentatge establit en el paràgraf anterior fins a
la dita mitjana, i el 50 per 100 sobre l’excés res-
pecte d’esta.

A més de la deducció que corresponga conforme
al que es disposa en els paràgrafs anteriors, es
practicarà una deducció addicional del 10 per 100
de l’import dels següents gastos del període:

a) Els gastos de personal de l’entitat corres-
ponents a investigadors qualificats adscrits en
exclusiva a activitats d’investigació i desenrotlla-
ment.

b) Els gastos corresponents a projectes d’in-
vestigació i desenrotllament contractats amb uni-
versitats, organismes públics d’investigació o cen-
tres d’Innovació i tecnologia, reconeguts i registrats
com a tals segons el Reial Decret 2609/1996, de
20 de desembre, pel qual es regulen els centres
d’innovació i tecnologia.

2. Es considera investigació la indagació ori-
ginal i planificada que perseguisca descobrir nous
coneixements i una superior comprensió en l’àmbit
científic o tecnològic.

Es considera desenrotllament l’aplicació dels
resultats de la investigació o de qualsevol altre tipus
de coneixement científic per a la fabricació de nous
materials o productes o per al disseny de nous pro-
cessos o sistemes de producció, així com per a
la millora tecnològica substancial de materials, pro-
ductes, processos o sistemes preexistents. Esta
activitat inclourà la materialització dels resultats de
la investigació en un pla, esquema o disseny, així
com la creació d’un primer prototip no comercia-
litzable i els projectes de demostració inicial o pro-
jectes pilot, sempre que estos no puguen conver-
tir-se o utilitzar-se per a aplicacions industrials o
per a la seua explotació comercial. Igualment s’in-
clourà el disseny i l’elaboració del mostrari per al
llançament dels nous productes.

Es considera activitat d’investigació i desenrot-
llament la concepció de programari avançat, sem-
pre que supose un progrés científic o tecnològic
significatiu per mitjà del desenrotllament de nous
teoremes i algoritmes o per mitjà de la creació de
sistemes operatius i llenguatges nous. No s’in-
clouen les activitats habituals o rutinàries relacio-
nades amb el programari.
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3. La realització d’activitats d’innovació tecno-
lògica no incloses en l’apartat anterior donarà dret
a practicar una deducció de la quota íntegra en
les condicions establides en este apartat.

Es considerarà innovació tecnològica l’activitat
el resultat de la qual és l’obtenció de nous productes
o processos de producció, o de millores substan-
cials, tecnològicament significatives, dels ja exis-
tents. Es consideraran nous aquells productes o
processos les característiques o aplicacions dels
quals, des del punt de vista tecnològic, diferisquen
substancialment de les existents amb anterioritat.
Esta activitat inclourà la materialització dels nous
productes o processos en un pla, esquema o dis-
seny, així com la creació d’un primer prototip no
comercialitzable i els projectes de demostració ini-
cial o projectes pilot, sempre que estos no puguen
convertir-se o utilitzar-se per a aplicacions indus-
trials o per a la seua explotació comercial. També
s’inclouen les activitats de diagnòstic tecnològic
tendents a la identificació, la definició i l’orientació
de solucions tecnològiques avançades realitzades
per les entitats a què es referix la lletra a) següent,
amb independència dels resultats que s’obtinguen.

La base de la deducció estarà constituïda per
l’import dels gastos del període en activitats d’in-
novació tecnològica que corresponguen als con-
ceptes següents:

a) Projectes la realització dels quals s’encarre-
gue a universitats, organismes públics d’investiga-
ció o centres d’innovació i tecnologia, reconeguts
i registrats com a tals segons el citat Reial Decret
2609/1996, de 20 de desembre.

b) Disseny industrial i enginyeria de processos
de producció, que inclouran la concepció i l’ela-
boració dels plans, dibuixos i suports destinats a
definir els elements descriptius, les especificacions
tècniques i les característiques de funcionament
necessaris per a la fabricació, prova, instal·lació i
utilització d’un producte.

c) Adquisició de tecnologia avançada en forma
de patents, llicències, “know-how” i dissenys. No
donaran dret a la deducció les quantitats satisfetes
a persones o entitats vinculades al subjecte passiu.
La base corresponent a este concepte no podrà
superar la quantia de 50 milions de pessetes anuals.

d) Obtenció del certificat de compliment de les
normes d’assegurament de la qualitat de la sèrie
ISO 9000, GMP o semblants, sense incloure aquells
gastos corresponents a la implantació de les dites
normes.

El percentatge de la deducció serà el 15 per
100 per als conceptes previstos en la lletra a), i
el 10 per 100 per als conceptes previstos en les
lletres restants.

4. No es consideraran activitats d’investigació
i desenrotllament ni d’innovació tecnològica les
consistents en:

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

b) Les activitats de producció industrial i pro-
visió de servicis, o de distribució de béns i servicis.
En particular, la planificació de l’activitat productiva;
la preparació i l’inici de la producció, incloent-hi

el reglatge de ferramentes i aquelles altres activitats
distintes de les descrites en la lletra b) de l’apartat
anterior; la incorporació o modificació d’instal·la-
cions, màquines, equips i sistemes per a la pro-
ducció; la solució de problemes tècnics de proces-
sos productius interromputs; el control de qualitat
i la normalització de productes i processos; els estu-
dis de mercat i l’establiment de xàrcies o instal·la-
cions per a la comercialització; l’ensinistrament i
la formació del personal relacionada amb les dites
activitats.

c) La prospecció en matèria de ciències socials
i l’exploració i investigació de minerals i hidrocar-
burs.

5. Es consideraran gastos d’investigació i
desenrotllament o d’innovació tecnològica els rea-
litzats pel subjecte passiu quan estiguen directa-
ment relacionats amb les dites activitats i s’apliquen
efectivament a la realització d’estes, i hauran de
constar específicament individualitzats per projec-
tes.

Els gastos d’investigació i desenrotllament o d’in-
novació tecnològica corresponents a activitats rea-
litzades en l’exterior gaudiran de la deducció sem-
pre que l’activitat principal s’efectue a Espanya i
no sobrepassen el 25 per 100 de l’import total
invertit.

Igualment tindran la consideració de gastos d’in-
vestigació i desenrotllament o d’innovació tecno-
lògica les quantitats pagades per a la realització
de les dites activitats a Espanya, per encàrrec del
subjecte passiu, individualment o en col·laboració
amb altres entitats.

Per a determinar la base de la deducció l’import
dels gastos d’investigació i desenrotllament o d’in-
novació tecnològica es minorarà en el 65 per 100
de les subvencions rebudes per al foment de les
citades activitats i imputables com a ingrés en el
període impositiu.

6. El límit de les deduccions a què es referix
l’apartat 1 de l’article 37 s’elevarà al 45 per 100
quan l’import de la deducció prevista en este article
i que corresponga a gastos efectuats en el mateix
període impositiu excedisca el 10 per 100 de la
quota íntegra, minorada en les deduccions per a
evitar la doble imposició interna i internacional i
les bonificacions.

7. El subjecte passiu podrà plantejar consultes
sobre la interpretació i aplicació de la present
deducció, la contestació de la qual tindrà caràcter
vinculant per a l’Administració tributària, en els ter-
mes previstos en l’article 107 de la Llei 230/1963,
de 28 de desembre, General Tributària.

Igualment, a l’efecte d’aplicar la present deduc-
ció, el subjecte passiu podrà sol·licitar a l’Admi-
nistració tributària l’adopció d’acords previs de valo-
ració dels gastos corresponents a projectes d’in-
vestigació i desenrotllament o d’innovació tecno-
lògica, conforme al que preveu l’article 9 de la Llei
1/1998, de 26 de febrer, de Drets i Garanties dels
Contribuents.

8. Reglamentàriament, es podran concretar els
supòsits de fet que determinen l’aplicació de les
deduccions incloses en este precepte, així com el
procediment d’adopció d’acords de valoració al
qual es referix l’apartat anterior.»

Quatre. Es dóna nova redacció a l’apartat 4 de l’ar-
ticle 35 en els termes següents:

«Les inversions realitzades en béns de l’actiu
material destinades a la protecció del medi ambient
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consistents en instal·lacions que eviten la conta-
minació atmosfèrica procedent d’instal·lacions
industrials, contra la contaminació d’aigües super-
ficials, subterrànies i marines per a la reducció, recu-
peració o tractament de residus industrials per al
compliment o, si és el cas, millora de la normativa
vigent en els dits àmbits d’actuació, donaran dret
a practicar una deducció en la quota íntegra del
10 per 100 de les inversions que estiguen incloses
en programes, convenis o acords amb l’Adminis-
tració competent en matèria mediambiental, la qual
haurà d’expedir el certificat de la revalidació de
la inversió.

La deducció prevista en el paràgraf anterior tam-
bé s’aplicarà en el supòsit d’adquisició de nous vehi-
cles industrials o comercials de transport per carre-
tera, només per aquella part de la inversió que regla-
mentàriament es determine que contribuïx de
manera efectiva a la reducció de la contaminació
atmosfèrica.

Reglamentàriament s’establiran les condicions i
els procediments que regularan la pràctica d’esta
deducció.»

Cinc. Es dóna nova redacció a l’últim paràgraf de
la lletra a) de l’apartat 1 i a l’apartat 3, els dos de l’arti-
cle 75, en els termes següents:

«Als efectes del que preveu esta lletra, no es
computaran com a valors ni com a elements no
afectes a activitats empresarials o professionals
aquells el preu d’adquisició dels quals no supere
l’import dels beneficis no distribuïts obtinguts per
l’entitat, sempre que els dits beneficis provinguen
de la realització d’activitats empresarials o profes-
sionals, amb el límit de l’import dels beneficis obtin-
guts tant en el mateix any com en els deu anys
anteriors. No seran assimilables als beneficis pro-
cedents d’activitats empresarials o professionals els
dividends, ni tan sols aquells que procedisquen dels
valors a què es referix l’últim incís del paràgraf ante-
rior quan els ingressos obtinguts per l’entitat par-
ticipada no procedisquen, almenys en el 90 per
100, de la realització d’activitats econòmiques en
el sentit de l’article 25 de la Llei 40/1998, de 9
de desembre, de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques i altres Normes Tributàries.»

«3. La base imposable imputable als socis serà
la que resulte de les normes d’este impost. Les
bases imposables negatives no s’imputaran, i es
podran compensar amb les rendes positives obtin-
gudes per la societat conforme al que establix l’ar-
ticle 23 d’esta llei.»

Sis. Es dóna nova redacció a l’últim paràgraf de la
lletra b) de l’apartat 1, de l’article 95, en els termes
següents:

«La compensació es realitzarà amb les bases
imposables positives que es determinen en règim
individual de tributació en els períodes impositius
que resten fins a completar el termini establit en
l’article 23.1 d’esta llei, comptat a partir del següent
o següents a aquell o aquells en què es van deter-
minar bases imposables negatives del grup de
societats.»

Set. En l’apartat 1 de l’article 98, es deroga l’actual
últim paràgraf i s’afigen al final els dos paràgrafs
següents:

«No s’exclouran de la base imposable les rendes
derivades de les operacions referides en les lletres
a), b) i c) anteriors, quan l’entitat adquirent es trobe

exempta per este impost o sotmesa al règim d’a-
tribució de rendes.

S’exclouran de la base imposable les rendes deri-
vades de les operacions a què es referix este apar-
tat, encara que l’entitat adquirent gaudisca de l’a-
plicació d’un tipus de gravamen o un règim tributari
especial. Quan l’entitat adquirent gaudisca de l’a-
plicació d’un tipus de gravamen o un règim tributari
especial distint del de la transmetent, com a con-
seqüència de la seua diferent forma jurídica, la ren-
da derivada de la transmissió d’elements patrimo-
nials existents en el moment de l’operació, realit-
zada amb posterioritat a esta, s’entendrà generada
de forma lineal, excepte prova en contra, durant
tot el temps de tinença de l’element transmés. La
part de la dita renda generada fins al moment de
realització de l’operació serà gravada aplicant el
tipus de gravamen i el règim tributari que haguera
correspost a l’entitat transmetent.»

Huit. Es dóna nova redacció a l’article 106 de la
Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre
Societats:

«Quan es transmeta un establiment permanent
i siga d’aplicació el règim previst en la lletra d)
de l’apartat, 1 de l’article 98 d’esta llei, la base
imposable de les entitats transmetents residents
en territori espanyol s’incrementarà en l’import de
l’excés de les pèrdues sobre els beneficis imputats
per l’establiment permanent en els deu exercicis
anteriors.»

Nou. En la disposició addicional quinze de la Llei
43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre Societats,
se suprimixen la lletra d) de l’apartat 1 i l’apartat 5.

Article 4. Modificació de la Llei 20/1990, de 19 de
desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.

Amb efectes per als períodes impositius que s’inicien
a partir de l’1 de gener de l’any 2000, l’apartat 1 de
l’article 24, de la Llei 20/1990, de 19 de desembre,
sobre Règim Fiscal de les Cooperatives, quedarà redactat
de la forma següent:

«1. Si la suma algebraica a què es referix l’ar-
ticle anterior resultara negativa, el seu import podrà
compensar-se per la cooperativa amb les quotes
íntegres positives dels períodes impositius que con-
cloguen en els deu anys immediats i successius.
Només als efectes de determinar els imports com-
pensables, l’Administració Tributària podrà compro-
var les declaracions i liquidar les quotes negatives
corresponents, encara que haja transcorregut el ter-
mini a què es referix l’article 64 de la Llei General
Tributària.»

Article 5. Modificació de la Llei 29/1987, de 18 de
desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions.

U. Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2000,
s’afig un nou paràgraf a la lletra c) de l’apartat 2, de
l’article 20 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre,
de l’Impost sobre Successions i Donacions, que haurà
de situar-se immediatament abans de l’últim dels parà-
grafs actuals d’eixa lletra:

«Quan, en la base imposable corresponent a una
adquisició “mortis causa” del cònjuge, descendents
o adoptats de la persona morta, s’inclogueren béns
compresos en els apartats u, dos o tres, de l’arti-
cle 4 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’Impost
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sobre el Patrimoni, com a integrants del Patrimoni
Històric Espanyol o del Patrimoni Històric o Cultural
de les Comunitats Autònomes, s’aplicarà així mateix
una reducció del 95 per 100 del seu valor amb
els mateixos requisits de permanència assenyalats
en la lletra anterior.»

Dos. Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2000,
s’afig un nou apartat 7 a l’article 20, de la Llei 29/1987,
de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i
Donacions, amb el text següent:

«7. La mateixa reducció en la base imposable
inclosa en l’apartat anterior i amb les condicions
assenyalades en les seues lletres a) i c) s’aplicarà
en cas de donació, a favor del cònjuge, descendents
o adoptats, dels béns compresos en els apartats
u, dos i tres, de l’article 4 de la Llei 19/1991, de
6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni, com a
integrants del Patrimoni Històric Espanyol o del
Patrimoni Històric o Cultural de les Comunitats
Autònomes.

L’incompliment dels requisits exigits comportarà
el pagament de l’impost deixat d’ingressar i els
corresponents interessos de demora.»

CAPÍTOL II

Impostos indirectes

SECCIÓ 1a. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Article 6. Modificació de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2000, s’in-
troduïxen les següents modificacions en la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit:

U. Es modifica la lletra c), b’) del número 1r de l’ar-
ticle 9, que quedarà redactada de la forma següent:

«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.»

Dos. Es modifica el número 12 de l’apartat dos de
l’article 11, que quedarà redactat de la forma següent:

«12. Els préstecs i crèdits en diners.»

Tres. Es modifica la lletra j) del número 18, de l’a-
partat u, de l’article 20, que quedarà redactada de la
forma següent:

«j) Les operacions de compra, venda o canvi
i servicis anàlegs que tinguen per objecte divises,
bitllets de banc i monedes que siguen mitjans legals
de pagament, a excepció de les monedes i bitllets
de col·lecció i de les peces d’or, plata i platí.

Als efectes del que disposa el paràgraf anterior,
es consideraran de col·lecció les monedes i els bit-
llets que no siguen normalment utilitzats per a la
seua funció de mitjà legal de pagament o tinguen
un interés numismàtic.

No s’aplicarà esta exempció a les monedes d’or
que tinguen la consideració d’or d’inversió, d’acord
amb el que establix el número 2, de l’article 140
d’esta llei.»

Quatre. Es deroga el número 4 de l’apartat u, de
l’article 70.

Cinc. Es modifica la lletra b) del número 2, de l’a-
partat u, de l’article 84, que quedarà redactada de la
forma següent:

«b) Quan es tracte d’entregues d’or sense ela-
borar o de productes semielaborats d’or, de llei igual
o superior a 325 mil·lèsimes.»

Sis. Es reduïx a quatre anys el termini de cinc anys
a què es fa referència en els següents preceptes de
la llei: apartat u de l’article 89, apartats tres i cinc de
l’article 99, article 100 i apartat dos de l’article 114.

Set. Es modifica l’article 91.u.2.3r amb l’addició del
text següent:

«Igualment s’aplicarà este tipus impositiu a les
prestacions de servicis realitzades per les coope-
ratives agràries als seus socis com a conseqüència
de la seua activitat cooperativitzada i en compli-
ment del seu objecte social, inclosa la utilització
pels socis de la maquinària en comú.»

Huit. Se suprimix el número 2, de l’apartat u, de
l’article 96.

Nou. Es modifica l’apartat u, de l’article 101, que
quedarà redactat de la forma següent:

«U. Els subjectes passius que realitzen activi-
tats econòmiques en sectors diferenciats de l’ac-
tivitat empresarial o professional hauran d’aplicar
amb independència el règim de deduccions res-
pecte de cada un d’estos.

L’aplicació de la regla de prorrata especial podrà
efectuar-se independentment respecte de cada un
dels sectors diferenciats de l’activitat empresarial
o professional determinats per aplicació del que
disposa l’article 9, número 1, lletra c), lletres a’)
i c’) d’esta llei.

Els règims de deducció corresponents als sectors
diferenciats d’activitat determinats per aplicació del
que disposa l’article 9, número 1, lletra c), lletra
b’) d’esta llei es regiran, en tot cas, pel que preveu
esta llei per als règims especials simplificat, de l’a-
gricultura, ramaderia i pesca, de les operacions amb
or d’inversió i del recàrrec d’equivalència, segons
corresponga.

Quan s’efectuen adquisicions o importacions de
béns o servicis per a la seua utilització en comú
en diversos sectors diferenciats d’activitat, serà d’a-
plicació el que establix l’article 104, apartats dos
i següents d’esta llei per a determinar el percen-
tatge de deducció aplicable respecte de les quotes
suportades en les dites adquisicions o importa-
cions, computant-se a este fi les operacions rea-
litzades en els sectors diferenciats corresponents
i considerant-se que, a estos efectes, no originen
el dret a deduir les operacions incloses en el règim
especial de l’agricultura, ramaderia i pesca o en
el règim especial del recàrrec d’equivalència.

Per excepció al que disposa el paràgraf anterior
i sempre que no puga aplicar-se el que este preveu,
quan estos béns o servicis es destinen a ser uti-
litzats simultàniament en activitats acollides al
règim especial simplificat i en altres activitats sot-
meses al règim especial de l’agricultura, ramaderia
i pesca o del recàrrec d’equivalència, el referit per-
centatge de deducció a l’efecte del règim simplificat
serà del 50 per 100 si l’afectació es produïx res-
pecte d’activitats sotmeses a dos dels citats règims
especials, o d’un terç en qualsevol altre cas.»

Deu. Es modifica l’article 104.2, apartat 2, parà-
graf 3, que queda redactat de la manera següent:

«Als efectes del que disposen els paràgrafs ante-
riors, no es prendran en compte les subvencions
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que no integren la base imposable, d’acord amb
el que disposa l’article 78.2, apartat 3, d’esta llei,
finançades a càrrec dels Fons Europeus del FEOGA
i de l’IFOP, ni les percebudes pels centres especials
d’ocupació regulats per la Llei 13/1982, de 7 d’a-
bril, quan es complisquen els requisits establits en
l’apartat 2, del seu article 43.»

Onze. Règims especials.

Es modifica l’article 120, que queda redactat com
seguix:

«U. Els règims especials en l’Impost sobre el
Valor Afegit són els següents:

1r. Règim simplificat.
2n. Règim especial de l’agricultura, ramaderia

i pesca.
3r. Règim especial dels béns usats, objectes

d’art, antiguitats i objectes de col·lecció.
4t. Règim especial aplicable a les operacions

amb or d’inversió.
5t. Règim especial de les agències de viatges.
6t. Règim especial del recàrrec d’equivalència.

Dos. Els règims especials regulats en este títol
tindran caràcter voluntari a excepció dels compre-
sos en els números 4, 5 i 6 de l’apartat anterior,
sense perjuí del que establix l’article 140 ter d’esta
llei.

Tres. El règim especial dels béns usats, objec-
tes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció s’apli-
carà exclusivament als subjectes passius que hagen
presentat la declaració prevista en l’article 164,
apartat u, número 1r d’esta llei, relativa al comen-
çament de les activitats que determinen la seua
subjecció a l’impost.

Quatre. Els règims especials simplificat i de l’a-
gricultura, ramaderia i pesca s’aplicaran excepte
renúncia dels subjectes passius, exercitada en els
terminis i forma que es determinen reglamentària-
ment.

El règim especial dels béns usats, objectes d’art,
antiguitats i objectes de col·lecció s’aplicarà excep-
te renúncia dels subjectes passius, que podrà efec-
tuar-se per a cada operació en particular i sense
comunicació expressa a l’Administració.»

Dotze. Es modifica l’article 121, que quedarà redac-
tat de la forma següent:

«Article 121. Determinació del volum d’opera-
cions.

U. Als efectes del que disposa esta llei, s’en-
tendrà per volum d’operacions l’import total, exclòs
el mateix Impost sobre el Valor Afegit i, si és el
cas, el recàrrec d’equivalència i la compensació a
tant alçat, de les entregues de béns i prestacions
de servicis efectuades pel subjecte passiu durant
l’any natural anterior, incloses les exemptes de l’Im-
post.

En els supòsits de transmissió de la totalitat o
part d’un patrimoni empresarial o professional, el
volum d’operacions a computar pel subjecte passiu
adquirent serà el resultat d’afegir al realitzat, si és
el cas, per este últim durant l’any natural anterior,
el volum d’operacions realitzades durant el mateix
període pel transmetent en relació a la part del
seu patrimoni transmesa.

Dos. Les operacions s’entendran realitzades
quan es produïsca o, si és el cas, s’haguera produït
la meritació de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Tres. Per a la determinació del volum d’ope-
racions no es prendran en consideració les
següents:

1r. Les entregues ocasionals de béns immo-
bles.

2n. Les entregues de béns qualificats com d’in-
versió respecte del transmetent, d’acord amb el que
disposa l’article 108 d’esta llei.

3r. Les operacions financeres mencionades en
l’article 20, apartat u, número 18 d’esta llei, incloses
les que no gaudisquen d’exempció, així com les
operacions exemptes relatives a l’or d’inversió com-
preses en l’article 140 bis d’esta llei, quan unes
i altres no siguen habituals de l’activitat empresarial
o professional del subjecte passiu.»

Tretze. S’incorpora un nou apartat, el dos, a l’arti-
cle 136, i passa a constituir el text actual del dit article
l’apartat u d’este.

El nou apartat dos serà el següent:

«Dos. En cap cas s’aplicarà este règim especial
a l’or d’inversió definit en l’article 140 d’esta llei.»

Catorze. Es dóna nova redacció al capítol V del tí-
tol IX, que quedarà redactat de la forma següent:

«CAPÍTOL V

Règim especial de l’or d’inversió

Article 140. Concepte d’or d’inversió.

Als efectes del que disposa la present llei, es
consideraran or d’inversió:

1r. Els lingots o làmines d’or de llei igual o supe-
rior a 995 mil·lèsimes el pes dels quals s’ajusta
al que disposa l’apartat nou de l’annex d’esta llei.

2n. Les monedes d’or que reunisquen-los requi-
sits següents:

a) Que siguen de llei igual o superior a 900
mil·lèsimes.

b) Que hagen sigut encunyades amb posterio-
ritat a l’any 1800.

c) Que siguen o hagen sigut moneda de curs
legal en el seu país d’origen.

d) Que siguen comercialitzades habitualment
per un preu no superior en un 80 per 100 al valor
de mercat de l’or contingut en estes.

En tot cas, s’entendrà que els requisits anteriors
es complixen en relació amb les monedes d’or inclo-
ses en la relació que, amb esta finalitat, es publicarà
en el Diari Oficial de les Comunitats Europees sèrie
C, amb anterioritat a l’1 de desembre de cada any.
Es considerarà que les citades monedes complixen
els requisits exigits per a ser considerades com
a or d’inversió durant l’any natural següent a aquell
en què es publique la relació citada o en els anys
successius mentre no es modifiquen les publicades
anteriorment.

Article 140 bis. Exempcions.

U. Estaran exemptes de l’impost les operacions
següents:

1r. Les entregues, adquisicions intracomunità-
ries i importacions d’or d’inversió. S’inclouran en
l’àmbit de l’exempció, en concepte d’entregues, els
préstecs i les operacions de permuta financera, així
com les operacions derivades de contractes de
futur o a termini, sempre que tinguen per objecte,
en tots els casos, or d’inversió i sempre que impli-
quen la transmissió del poder de disposició sobre
el dit or.

No s’aplicarà el que disposa el paràgraf anterior:
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a) A les prestacions de servicis que tinguen per
objecte or d’inversió, sense perjuí del que disposa
el número 2n d’este article.

b) A les adquisicions intracomunitàries d’or
d’inversió en el cas que l’empresari que efectue
l’entrega haja renunciat a l’exempció de l’impost
en el règim especial previst per a dita entrega en
l’estat membre d’origen.

2n. Els servicis de mediació en les operacions
exemptes, d’acord amb el número 1r anterior, pres-
tats en nom i per compte alié.

Dos. En el cas que a una mateixa entrega li
siguen d’aplicació l’exempció regulada en este pre-
cepte i la prevista en l’article 25 d’esta llei, es con-
siderarà aplicable la regulada en este precepte, lle-
vat que s’efectue la renúncia a esta, d’acord amb
el que disposa l’apartat u de l’article 140 ter.

Article 140 ter. Renúncia a l’exempció.

U. L’exempció de l’impost aplicable a les entre-
gues d’or d’inversió, a què es referix l’article 140
bis, u.1r d’esta llei, podrà ser objecte de renúncia
per part del transmetent, en la forma i amb els
requisits que reglamentàriament es determinen i
sempre que es complisquen les condicions
següents:

1a. Que el transmetent es dedique habitual-
ment a la realització d’activitats de producció d’or
d’inversió o de transformació d’or que no siga d’in-
versió en or d’inversió i sempre que l’entrega tinga
per objecte or d’inversió resultant de les activitats
citades.

2a. Que l’adquirent siga un empresari o pro-
fessional que actue en l’exercici de les seues acti-
vitats empresarials o professionals.

Dos. L’exempció de l’impost aplicable als ser-
vicis de mediació a què es referix el número 2n
de l’apartat u, de l’article 140 bis d’esta llei podrà
ser objecte de renúncia, sempre que el destinatari
del servici de mediació siga un empresari o pro-
fessional que actue en l’exercici de les seues acti-
vitats empresarials o professionals, en la forma i
amb els requisits que reglamentàriament es deter-
minen i sempre que s’efectue la renúncia a l’exemp-
ció aplicable a l’entrega de l’or d’inversió a què
es referix el servici de mediació.

Article 140 quarter. Deduccions.

U. Les quotes de l’Impost sobre el Valor Afegit
compreses en l’article 92 d’esta llei no seran deduï-
bles en la mesura que els béns o servicis per l’ad-
quisició o importació dels quals se suporten o satis-
facen les citades quotes, s’utilitzen en la realització
de les entregues d’or d’inversió exemptes, d’acord
amb el que disposa l’article 140, bis d’esta llei.

Dos. Per excepció al que disposa l’apartat ante-
rior, la realització de les entregues d’or d’inversió
a què este fa referència, generarà el dret a deduir
les quotes següents:

1r. Les suportades per l’adquisició d’eixe or
quan el seu proveïdor haja efectuat la renúncia a
l’exempció regulada en l’article 140 ter, apartat u.

El que disposa el paràgraf anterior s’aplicarà tam-
bé a les quotes corresponents a les adquisicions
intracomunitàries d’or d’inversió en el cas que l’em-
presari que efectue l’entrega haja renunciat a
l’exempció de l’impost en el règim especial previst
per a la dita entrega en l’Estat membre d’origen.

2n. Les suportades o satisfetes per l’adquisició
o importació d’eixe or, quan en el moment de l’ad-

quisició o importació no reunia els requisits per
a ser considerat com a or d’inversió, i ha sigut trans-
format en or d’inversió per qui efectua l’entrega
exempta o pel seu compte.

3r. Les suportades pels servicis que consistisquen
en el canvi de forma, de pes o de llei d’eixe or.

Tres. Igualment, per excepció al que disposa
l’apartat u anterior, la realització d’entregues d’or
d’inversió exemptes de l’imposat per part dels
empresaris o professionals que l’hagen produït
directament o obtingut per mitjà de transformació,
generarà el dret a deduir les quotes de l’impost
suportades o satisfetes per l’adquisició o la impor-
tació de béns i servicis vinculats a la dita producció
o transformació.

Article 140 quinque. Subjecte passiu.

Serà subjecte passiu de l’impost corresponent
a les entregues d’or d’inversió que resulten gra-
vades per haver-se efectuat la renúncia a l’exemp-
ció a què es referix l’article 140, ter, l’empresari
o professional per a qui s’efectue l’operació gra-
vada.»

Quinze. El capítol VII, del títol IX, quedarà modificat
de la forma següent:

1r. Es modifica el títol del capítol VII, del títol IX,
que quedarà redactat de la forma següent:

«Règim especial del recàrrec d’equivalència.»

2n. Se suprimixen els títols de les seccions 1a «Dis-
posicions comunes», 2a «Règim especial de determina-
ció proporcional de les bases imposables» i 3a «Règim
especial del recàrrec d’equivalència» del capítol VII, del
títol IX.

3r. Es modifica l’article 148, que queda redactat de
la forma següent:

«Article 148. Règim especial del recàrrec d’equi-
valència.

U. El règim especial del recàrrec d’equivalència
s’aplicarà als comerciants detallistes que siguen
persones físiques o entitats en règim d’atribució
de rendes en l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques, que desenrotllen la seua activitat
en els sectors econòmics i complisquen els requisits
que es determinen reglamentàriament.

Dos. En el cas que el subjecte passiu a qui
siga d’aplicació este règim especial realitzara altres
activitats empresarials o professionals subjectes a
l’Impost sobre el Valor Afegit, la de comerç deta-
llista sotmesa al dit règim especial tindrà, en tot
cas, la consideració de sector diferenciat de l’ac-
tivitat econòmica.

Tres. Reglamentàriament, podran determi-
nar-se els articles o productes la comercialització
dels quals quedarà exclosa d’este règim especial.»

Setze. Es deroguen els articles 150 «Règim especial
de determinació proporcional de les bases imposables»,
151 «Exclusions del règim especial de determinació pro-
porcional de les bases imposables», 152 «Contingut del
règim especial de determinació proporcional de les bases
imposables» i 153 «Règim especial del recàrrec d’equi-
valència».

Dèsset. Es modifica l’apartat u de l’article 165, que
quedarà redactat de la forma següent:

«U. En els supòsits a què es referixen els arti-
cles 84, apartat u, número 2n, i 140, quinque, d’esta
llei i en les adquisicions intracomunitàries definides
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en l’article 13, número 1r, d’esta, s’unirà al jus-
tificant comptable de cada operació un document
que continga la liquidació de l’impost.

El dit document s’ajustarà als requisits que s’es-
tablisquen reglamentàriament.»

Díhuit. Es modifica la disposició addicional quarta,
que quedarà redactada com seguix:

«Quarta. Delimitació de les referències als
impostos especials.

Les referències als impostos especials contingu-
des en esta llei, han d’entendre’s realitzades als
impostos especials de fabricació compresos en l’ar-
ticle 2 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre,
d’Impostos Especials.»

Dènou. Es modifica la lletra a), de l’apartat quint
de l’annex, que quedarà redactada de la forma següent:

«a) En relació amb els béns objecte d’impostos
especials, el règim de depòsit distint dels duaners
serà el règim suspensiu aplicable en els supòsits
de fabricació, transformació o tinença de productes
objecte dels impostos especials de fabricació en
fàbriques o depòsits fiscals, de circulació dels refe-
rits productes entre els dits establiments i d’im-
portació d’estos amb destí a fàbrica o depòsit fiscal.

Als efectes del paràgraf anterior, l’electricitat no
tindrà la consideració de bé objecte dels impostos
especials.»

Vint. Es dóna nova redacció al número 3r, de l’a-
partat sext, de l’annex de la llei, en els termes següents:

«3r. Els titulars de les àrees o depòsits a què
es referix este precepte seran responsables soli-
daris del pagament del deute tributari que corres-
ponga, segons el que disposen els números ante-
riors d’este apartat sext, independentment que
puguen actuar com a representants fiscals dels
empresaris o professionals no establits en l’àmbit
espacial de l’impost.»

Vint-i-u. S’afig un nou apartat, el nové, a l’annex de
la llei, redactat en els termes següents:

«Nové. Pes dels lingots o làmines d’or als efec-
tes de la seua consideració com a or d’inversió.

Es consideraran or d’inversió als efectes d’esta
llei els lingots o làmines d’or de llei igual o superior
a 995 mil·lèsimes i que s’ajusten a algun dels pesos
següents en la forma acceptada pels mercats de
lingots:

12,5 quilograms.
1 quilogram.

500 grams.
250 grams.
100 grams.

50 grams.
20 grams.
10 grams.

5 grams.
2,5 grams.
2 grams.

100 unces.
10 unces.

5 unces.
1 unça.
0,5 unces.
0,25 unces.
0 tael.
5 tael.
1 tael.

10 toles.»

SECCIÓ 2a. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES

JURÍDICS DOCUMENTATS

Article 7. Modificació del Text Refós de la Llei de l’Im-
post sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/-
1993, de 24 de setembre.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2000, es
modifica la lletra A) de l’apartat 2, de l’article 7 del Text
Refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patri-
monials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, que que-
darà redactada com seguix:

«A) Les adjudicacions en pagament i per a
pagament de deutes, així com les adjudicacions
expresses en pagament d’assumpció de deutes. Els
adjudicataris per a pagament de deutes que acre-
diten haver transmés al creditor en solvència del
seu crèdit, dins del termini de dos anys, els mateixos
béns o drets que els van ser adjudicats i els que
justifiquen haver-los transmés a un tercer per a este
objecte, dins del mateix termini, podran exigir la
devolució de l’impost satisfet per estes adjudica-
cions.»

SECCIÓ 3a. IMPOSTOS ESPECIALS

Article 8. Modificació de la Llei 38/1992, de 28 de
desembre, d’Impostos Especials.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2000, es
modifica la lletra a) de l’apartat 2, de l’article 70 bis
de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos
Especials, que quedarà redactada com seguix:

«a) Tindre, en el moment en què siga aplicable
la deducció a què es referix este article, una anti-
guitat igual o superior a deu anys, comptada des
de la data en què haguera sigut objecte de la seua
primera matriculació definitiva.

Quan la primera matriculació definitiva no hague-
ra tingut lloc a Espanya, es requerirà, a més de
l’antiguitat a què es referix el paràgraf anterior, que
el vehicle automòbil de turisme usat haja sigut
objecte de matriculació definitiva a Espanya,
almenys sis mesos abans de la baixa definitiva per
desballestament a què es referix la lletra b)
següent.»

SECCIÓ 4a. RÈGIM ECONÒMIC FISCAL DE CANÀRIES

Article 9. Modificació de la Llei 20/1991, de 7 de juny,
de Modificació dels Aspectes Fiscals del Règim Eco-
nòmic Fiscal de Canàries.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2000, s’in-
troduïxen les següents modificacions en la Llei 20/1991,
de 7 de juny, de Modificació dels Aspectes Fiscals del
Règim Econòmic Fiscal de Canàries:

U. Es modifica l’apartat 12, del número 2, de l’arti-
cle 7, que quedarà redactat com seguix:

«12. Els préstecs i crèdits en diners.»

Dos. Es modifica la lletra f) de l’apartat 18), del
número 1, de l’article 10, que quedarà redactada com
seguix:

«f) Les operacions de compravenda, canvi i ser-
vicis anàlegs que tinguen per objecte divises, bit-
llets de banc i monedes que siguen mitjans legals
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de pagament, a excepció de les monedes i bitllets
de col·lecció i de les peces d’or, plata i platí.

Als efectes del que disposa el paràgraf anterior,
es consideraran de col·lecció les monedes i els bit-
llets que no siguen normalment utilitzats per a la
seua funció de mitjà legal de pagament o tinguen
un interés numismàtic.

No s’aplicarà esta exempció a les monedes d’or
que tinguen la consideració d’or d’inversió, d’acord
amb el que establix l’apartat 2n del número 2 de
l’article 58 ter d’esta llei.»

Tres. S’afig l’apartat 30) al número 1 de l’article 10,
redactat en els termes següents:

«30) Les entregues dels següents materials de
recuperació, definits en l’annex III bis de la llei, llevat
que la Conselleria d’Economia i Hisenda del Govern
Canari autoritze el subjecte passiu a renunciar a
l’aplicació de l’exempció en els termes i les con-
dicions que es determinen reglamentàriament:

a) Desperdicis o rebutjos de fosa de ferro o
d’acer, ferralla o lingots de ferralla de ferro o d’acer,
quan l’import de les entregues d’estos materials
no haja excedit els 200 milions de pessetes durant
l’any natural precedent o fins que, l’any en curs,
el dit import excedisca la quantitat indicada.

Als efectes d’esta exempció no es comprendran
en esta lletra a) els acers inoxidables.

b) Desperdicis o rebutjos de metalls no fèrrics,
inclosos els acers inoxidables, o els seus aliatges,
escòries, cendres i residus de la indústria que con-
tinguen metalls o els seus aliatges, siga quin siga
l’import de les entregues d’estos materials.

c) Desperdicis o rebutjos de paper, cartó o
vidre, quan l’import de les entregues d’estos mate-
rials no haja excedit els 50 milions de pessetes
durant l’any natural precedent o fins que, l’any en
curs, el dit import excedisca la quantitat indicada.

El que disposa este apartat no serà d’aplicació
a les entregues dels materials de recuperació efec-
tuades pels empresaris que els obtinguen en els
seus propis processos de producció.»

Quatre. Es modifica l’apartat 2n del número 1, de
l’article 19, que quedarà redactat de la manera següent:

«2n. Excepcionalment, s’invertix la condició de
subjecte passiu en els empresaris o professionals
per a qui es realitzen les operacions subjectes a
gravamen, quan estes s’efectuen per persones o
entitats no establides a les illes Canàries o con-
sistisquen en entregues d’or sense elaborar o de
productes semielaborats d’or, de llei igual o superior
a 325 mil·lèsimes.

Als efectes del que disposa esta llei, es consi-
deren establits en un determinat territori els sub-
jectes passius que tinguen en este la seu de la
seua activitat econòmica, un establiment perma-
nent o el seu domicili fiscal, encara que no realitzen
les operacions subjectes des d’un establiment
situat a les illes Canàries.»

Cinc. Es reduïx a quatre anys el termini de cinc anys
a què es fa referència en els següents preceptes de
la llei: números 3 i 5 de l’article 33; article 33 bis; núme-
ro 3 de l’article 44 i apartat dos de l’article 20, el qual,
així mateix, quedarà redactat així:

«Dos. La rectificació de les quotes impositives
repercutides haurà de realitzar-se d’acord amb el
procediment següent:

1. Els subjectes passius hauran d’efectuar la
rectificació de les quotes impositives repercutides
quan l’import d’estes s’haguera determinat
incorrectament o es produïsquen les circumstàn-
cies que, segons el que disposa l’article 22 d’esta
llei, donen lloc a la modificació de la base impo-
sable.

La rectificació haurà d’efectuar-se en el moment
en què s’advertisquen les causes de la incorrecta
determinació de les quotes o es produïsquen les
altres circumstàncies a què es referix el paràgraf
anterior, sempre que no hagueren transcorregut
quatre anys a partir del moment en què es va meri-
tar l’impost corresponent a l’operació o, si és el
cas, es van produir les circumstàncies a què es
referix el citat article 22.

2. El que disposa l’apartat anterior també serà
d’aplicació quan, no havent-se repercutit cap quota,
s’haguera expedit la factura o el document anàleg
corresponent a l’operació.

3. No obstant el que s’ha disposat en els apar-
tats anteriors, no procedirà la rectificació de les
quotes impositives repercutides en els casos
següents:

1r. Quan la rectificació no estiga motivada per
les causes previstes en l’article 22 d’esta llei, impli-
que un augment de les quotes repercutides i els
destinataris de les operacions no actuen com a
empresaris o professionals, excepte en supòsits d’e-
levació legal dels tipus impositius, en què la rec-
tificació podrà efectuar-se en el mes en què tinga
lloc l’entrada en vigor dels nous tipus impositius
i en el següent.

2n. Quan siga l’Administració tributària la que
pose de manifest, a través de les corresponents
liquidacions, quotes impositives meritades i no
repercutides majors que les declarades pel subjecte
passiu i la conducta d’este siga constitutiva d’in-
fracció tributària.

4. La rectificació de les quotes impositives
repercutides haurà de documentar-se en la forma
que reglamentàriament s’establisca.

5. Quan la rectificació de les quotes implique
un augment de les inicialment repercutides i no
hi haja hagut requeriment previ, el subjecte passiu
haurà de presentar una declaració-liquidació rec-
tificativa, i s’aplicarà a esta el recàrrec i els inte-
ressos de demora que procedisquen, de conformi-
tat amb el que establix l’article 61, número 3, de
la Llei General Tributària.

No obstant el que s’ha disposat en el paràgraf
anterior, quan la rectificació es funde en les causes
de modificació de la base imposable establides en
l’article 22 d’esta llei o es dega a un error fundat
de dret, el subjecte passiu podrà incloure la dife-
rència corresponent en la declaració-liquidació del
període en què s’haja d’efectuar la rectificació.

Quan la rectificació determine una minoració de
les quotes inicialment repercutides, el subjecte pas-
siu podrà optar per qualsevol de les dos alternatives
següents:

a) Iniciar davant de l’Administració tributària el
corresponent procediment de devolució d’ingres-
sos indeguts.

b) Regularitzar la situació tributària en la decla-
ració liquidació corresponent al període en què haja
d’efectuar-se la rectificació o en les posteriors fins



88 Dilluns 30 d’abril 2001 Suplement núm. 1

al termini d’un any, a comptar des del moment
en què va haver d’efectuar-se la mencionada rec-
tificació. En este cas, el subjecte passiu estarà obli-
gat a reintegrar al destinatari de l’operació l’import
de les quotes repercutides en excés.»

Sis. Es modifica l’apartat 4t, del número 1, de l’ar-
ticle 30, que quedarà redactat com seguix:

«4t. Les quotes suportades com a conseqüèn-
cia de les adquisicions, arrendaments o importa-
cions de joies i articles semblants, peces de vestir
o d’adorn personal confeccionades amb pells de
caràcter sumptuari, tabac manufacturat i tapissos.»

Set. Es modifiquen els números 1 i 2 de l’arti-
cle 34, que quedaran redactats com seguix:

«1. Els subjectes passius que realitzen activi-
tats econòmiques en sectors diferenciats de l’ac-
tivitat empresarial o professional hauran d’aplicar
el règim de deduccions amb independència res-
pecte de cada un dels sectors.

L’aplicació de la regla de prorrata especial podrà
efectuar-se independentment respecte de cada un
dels sectors diferenciats de l’activitat empresarial
o professional determinats per aplicació del que
disposen les lletres a’) i c’) del número 2 del present
article.

Els règims de deducció corresponents als sectors
diferenciats d’activitat determinats per aplicació del
que disposa el número 2, lletra b’) del present article
es regiran, en tot cas, pel que esta preveu per als
règims especials simplificat, de l’agricultura i rama-
deria, de les operacions amb or d’inversió i dels
comerciants detallistes, segons corresponga.

Quan s’efectuen adquisicions o importacions de
béns o servicis per a la seua utilització en comú
en diversos sectors diferenciats d’activitat, serà d’a-
plicació el que establix l’article 37, números 2 i
següents, d’esta llei, per a determinar el percen-
tatge de deducció aplicable respecte de les quotes
suportades en les citades adquisicions o importa-
cions. Amb esta finalitat, es computaran les ope-
racions realitzades en els sectors diferenciats
corresponents i es considerarà que, a estos efectes,
no originen el dret a deduir les operacions incloses
en el règim especial de l’agricultura i ramaderia
o en el règim especial dels comerciants detallistes.

Per excepció al que disposa el paràgraf anterior
i sempre que no puga aplicar-se el que este preveu,
quan estos béns o servicis es destinen a ser uti-
litzats simultàniament en activitats acollides al
règim especial simplificat i en altres activitats sot-
meses al règim especial de l’agricultura i ramaderia
o dels comerciants detallistes, el referit percentatge
de deducció, als efectes del règim simplificat, serà
del 50 per 100 si l’afectació es produïx respecte
d’activitats sotmeses a dos dels citats règims espe-
cials, o d’un terç, en qualsevol altre cas.

2. Als efectes del que disposa esta llei, es con-
sideraran sectors diferenciats de l’activitat empre-
sarial o professional els següents:

a’) Aquells en què les activitats econòmiques
realitzades i els règims de deducció aplicables
siguen distints.

Es consideraran activitats econòmiques distintes
aquelles que tinguen assignats grups diferents en
la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques.

No obstant el que hi ha establit en el paràgraf
anterior, no es reputarà distinta l’activitat acces-
sòria a una altra quan, l’any precedent, el seu volum
d’operacions no excedira el 15 per 100 del d’esta

última i, a més, contribuïsca a la seua realització.
Si no s’haguera exercit l’activitat accessòria durant
l’any precedent, el requisit relatiu al mencionat per-
centatge durant l’any en curs serà aplicable segons
les previsions raonables del subjecte passiu, sense
perjuí de la regularització que corresponga si el
percentatge real excedira del límit indicat.

Les activitats accessòries seguiran el mateix
règim que les activitats de les quals depenguen.

Els règims de deducció a què es referix esta
lletra a’) es consideraran distints si els percentatges
de deducció, determinats d’acord amb el que dis-
posa l’article 37 d’esta llei, que resultarien aplica-
bles en l’activitat o activitats distintes de la principal,
diferiren en més de 50 punts percentuals del corres-
ponent a la citada activitat principal.

L’activitat principal, junt amb les activitats acces-
sòries a esta i les activitats econòmiques distintes
els percentatges de deducció de les quals no dife-
riren en més de 50 punts percentuals amb el d’a-
quella constituiran un sol sector diferenciat.

Les activitats distintes de la principal els per-
centatges de deducció de les quals diferiren en
més de 50 punts percentuals amb el d’esta cons-
tituiran un altre sector diferenciat del principal.

Als efectes del que disposa la lletra a’), es con-
siderarà principal l’activitat en què s’haguera rea-
litzat un major volum d’operacions durant l’any
immediat anterior.

b’) Les activitats acollides als règims especials
simplificat, de l’agricultura i ramaderia, de les ope-
racions amb or d’inversió i les activitats realitzades
per comerciants detallistes que resulten exemptes
en virtut del que disposa l’article 10.1.27) d’esta
llei, així com aquelles a què siga d’aplicació el règim
especial del comerciant detallista.

c’) Les operacions d’arrendament financer a
què es referix la disposició addicional sèptima de
la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre Disciplina
i Intervenció de les Entitats de Crèdit.»

Huit. Es modifica l’article 35, que quedarà redactat
de la forma següent:

«La regla de prorrata serà d’aplicació quan el
subjecte passiu, en l’exercici de la seua activitat
empresarial o professional, efectue conjuntament
entregues de béns o prestacions de servicis que
originen el dret a la deducció i altres operacions
d’anàloga naturalesa que no habiliten per a l’exer-
cici del citat dret.

Així mateix, s’aplicarà la regla de prorrata quan
el subjecte passiu perceba subvencions que, d’a-
cord amb l’article 22, número 2, apartat b) d’esta
llei, no integren la base imposable, sempre que
estes es destinen a finançar activitats empresarials
o professionals del subjecte passiu.»

Nou. Es modifiquen els números 1 i 2 de l’arti-
cle 37, que quedaran redactats com seguix:

«1. En els casos d’aplicació de la regla de
prorrata general, només serà deduïble l’impost
suportat en cada període de liquidació en el per-
centatge que resulte del que disposa el número 2
següent.

Per a l’aplicació del que disposa el paràgraf ante-
rior, no es computaran en l’impost suportat les quo-
tes que no siguen deduïbles, en virtut del que dis-
posen els articles 29 i 30 d’esta llei.

2. El percentatge de deducció a què es referix
el número anterior es determinarà multiplicant per
100 el resultant d’una fracció en què figuren:
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1r. En el numerador, l’import total, determinat
per a cada any natural, de les entregues de béns
i prestacions de servicis que originen el dret a la
deducció, realitzades pel subjecte passiu en el
desenrotllament de la seua activitat empresarial o
professional o, si és el cas, en el sector diferenciat
que corresponga.

2n. En el denominador, l’import total, determi-
nat per al mateix període de temps, de les entregues
de béns i prestacions de servicis realitzades pel
subjecte passiu en el desenrotllament de la seua
activitat empresarial o professional o, si és el cas,
en el sector diferenciat que corresponga, incloses
aquelles que no originen el dret a deduir, incre-
mentat en l’import total de les subvencions que,
d’acord amb el que disposa l’article 22, número 2,
apartat b) d’esta llei, no integren la base imposable,
sempre que estes es destinen a finançar activitats
empresarials o professionals del subjecte passiu.
Les referides subvencions s’inclouran en el deno-
minador de la prorrata en l’exercici en què es per-
ceben efectivament, excepte les de capital, que
s’imputaran en la forma indicada en el paràgraf
següent.

No s’inclouran les citades subvencions en la
mesura que estiguen relacionades amb les opera-
cions exemptes o no subjectes que originen el dret
a la deducció.

Les subvencions de capital s’inclouran en el
denominador de la prorrata, tot i que podran impu-
tar-se per quintes parts en l’exercici en què s’hagen
percebut i en els quatre següents. No obstant, les
subvencions de capital concedides per a finançar
la compra de determinats béns o servicis, adquirits
en virtut d’operacions subjectes i no exemptes de
l’impost, minoraran exclusivament l’import de la
deducció de les quotes suportades o satisfetes per
les citades operacions, en la mateixa mesura que
hagen contribuït al seu finançament.

Als efectes del que disposen els paràgrafs ante-
riors, no es prendran en compte les subvencions
que no integren la base imposable, d’acord amb
el que disposa l’article 22, número 2, apartat b)
d’esta llei, percebudes pels centres especials d’o-
cupació regulats per la Llei 13/1982, de 7 d’abril,
d’integració social dels minusvàlids, quan es com-
plisquen els requisits establits en l’apartat 2 del
seu article 43, ni les subvencions dirigides a per-
metre l’abastiment de productes comunitaris o dis-
ponibles en el mercat de la CE, previst en el pro-
grama d’opcions específiques per la llunyania i insu-
laritat de les illes Canàries.

En les operacions de cessió de divises, bitllets
de banc i monedes que siguen mitjans legals de
pagament, exemptes de l’impost, l’import a com-
putar en el denominador serà el de la contrapres-
tació de la revenda dels citats mitjans de pagament,
incrementada, si és el cas, en el de les comissions
percebudes i minorada en el preu d’adquisició d’es-
tes o, si este no poguera determinar-se, en el preu
d’altres divises, bitllets o monedes de la mateixa
naturalesa adquirides en igual data.

En les operacions de cessió de pagarés i valors
no integrats en la cartera de les entitats financeres,
l’import a computar en el denominador serà el de
la contraprestació de la revenda dels dits efectes
incrementat, si és el cas, en el dels interessos i
les comissions exigibles i minorat en el preu d’ad-
quisició d’estos.

Tractant-se de valors integrats en la cartera de
les entitats financeres, hauran de computar-se en
el denominador de la prorrata els interessos exi-

gibles durant el període de temps que corresponga
i, en els casos de transmissió dels referits valors,
les plusvàlues obtingudes.

La prorrata de deducció resultant de l’aplicació
dels criteris anteriors s’arredonirà en la unitat supe-
rior.»

Deu. Es modifica el número 1 de l’article 39, que
quedarà redactat de la forma següent:

«1. Les quotes impositives suportades en l’ad-
quisició o importació de béns o servicis utilitzats
exclusivament en la realització d’operacions que
originen el dret a la deducció podran deduir-se ínte-
grament.

No obstant, en el cas que estes operacions es
financen a través de subvencions que, segons el
que preveu l’article 22, número 2, apartat b) d’esta
llei, no integren la base imposable, s’aplicarà el que
disposa el número 3 d’este article.»

Onze. Es modifica l’article 51, que quedarà redactat
de la forma següent:

«Article 51. Determinació del volum d’operacions.

1. Als efectes del que disposa esta llei, s’en-
tendrà per volum d’operacions l’import total, exclòs
el mateix Impost General Indirecte Canari i, si és
el cas, el recàrrec del règim especial de comerciants
detallistes i la compensació a tant alçat, de les
entregues de béns i prestacions de servicis efec-
tuades pel subjecte passiu durant l’any natural,
incloses les exemptes de l’impost.

En els supòsits de transmissió de la totalitat o
part d’un patrimoni empresarial o professional, el
volum d’operacions a computar pel subjecte passiu
adquirent serà el resultat d’afegir al realitzat, si és
el cas, per este últim durant l’any natural anterior,
el volum d’operacions realitzades durant el mateix
període pel transmetent en relació amb la part
transmesa del seu patrimoni.

2. Les operacions s’entendran realitzades quan
es produïsca o, si és el cas, s’haguera produït la
meritació de l’Impost General Indirecte Canari.

3. Per a la determinació del volum d’operacions
no es prendran en consideració les següents:

1r. Les entregues ocasionals de béns immo-
bles.

2n. Les entregues de béns qualificats com d’in-
versió respecte del transmetent, d’acord amb el que
disposa l’article 40, números 8 i 9 d’esta llei.

3r. Les operacions financeres mencionades en
l’article 10, número 1, apartat 18) d’esta llei, inclo-
ses les que no gaudisquen d’exempció, així com
les operacions exemptes relatives a l’or d’inversió
compreses en el número 3 de l’article 58 ter d’esta
llei, quan no siguen habituals de l’activitat empre-
sarial o professional del subjecte passiu.»

Dotze. Es modifica el número 1 de l’article 53, que
quedarà redactat com seguix:

«1. Els subjectes passius que realitzen habitual-
ment entregues d’objectes artístics, antiguitats i
objectes de col·lecció de naturalesa mobiliària
podran optar per aplicar les regles de determinació
de la base imposable previstes en el número 3 de
l’article anterior d’esta llei, en la forma que s’es-
tablisca reglamentàriament.

El que disposa el paràgraf precedent no serà
d’aplicació en les entregues dels següents béns:

1r. Els construïts, renovats o transformats pel
propi subjecte passiu o pel seu compte.
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2n. Els integrats totalment o parcialment per
perles naturals o cultivades, pedres o metalls pre-
ciosos.

3r. Els adquirits a altres subjectes passius de
l’impost, excepte els casos en què les entregues
en virtut de les quals es va efectuar la dita adquisició
no hagueren estat subjectes a l’impost o hagueren
estat exemptes d’este.

4t. Els importats directament pel subjecte pas-
siu.

5t. L’or d’inversió definit en el número 2 de
l’article 58 ter d’esta llei.»

Tretze. S’afig un capítol VII en el títol III, dels Règims
Especials, amb la redacció següent:

«CAPÍTOL VII

Règim especial aplicable a les operacions
amb or d’inversió

Article 58 ter. Règim especial aplicable a les ope-
racions amb or d’inversió.

1. El règim regulat en este article serà d’apli-
cació obligatòria, sense perjuí del dret de renúncia
previst en el número 4 d’este article.

2. Als efectes del que disposa la present llei,
es considerarà or d’inversió:

1r. Els lingots o làmines d’or de llei igual o supe-
rior a 995 mil·lèsimes el pes dels quals s’ajuste
al que disposa l’annex III d’esta llei.

2n. Les monedes d’or que reunisquen els requi-
sits següents:

a) Que siguen de llei igual o superior a 900
mil·lèsimes.

b) Que hagen sigut encunyades amb posterio-
ritat a l’any 1800.

c) Que siguen o hagen sigut moneda de curs
legal en el seu país d’origen.

d) Que siguen comercialitzades habitualment
per un preu no superior en un 80 per 100 al valor
de mercat de l’or contingut en estes.

En tot cas, s’entendrà que els requisits anteriors
es complixen en relació amb les monedes d’or inclo-
ses en la relació que, amb esta finalitat, es publicarà
en el Diari Oficial de les Comunitats Europees amb
anterioritat a l’1 de desembre de cada any. Es con-
siderarà que les citades monedes complixen els
requisits exigits per a ser considerades com a or
d’inversió durant l’any natural següent a aquell en
què es publique la relació citada o en els anys suc-
cessius mentre no es modifiquen les publicades
anteriorment.

3. Estaran exemptes de l’Impost les operacions
següents:

1r. Les entregues i importacions d’or d’inversió.
S’inclouran en l’àmbit de l’exempció, en concepte
d’entregues, els préstecs i les operacions de per-
muta financera, així com les operacions derivades
de contractes de futur o a termini, sempre que tin-
guen per objecte, en tots els casos, or d’inversió
i sempre que impliquen la transmissió del poder
de disposició sobre el dit or.

No s’aplicarà el que disposa el paràgraf anterior
a les prestacions de servicis que tinguen per objecte
or d’inversió, sense perjuí del que disposa l’apar-
tat 2n d’este número.

2n. Els servicis de mediació en les operacions
exemptes d’acord amb l’apartat 1r anterior, prestats
en nom i per compte alié.

4. La renúncia a l’exempció regulada en el
número 3 anterior podrà realitzar-se amb els requi-
sits següents:

1r. L’exempció de l’impost aplicable a les entre-
gues d’or d’inversió, a què es referix l’apartat 1r
del número 3, d’este article, podrà ser objecte de
renúncia per part del transmetent, en la forma i
amb els requisits que reglamentàriament es deter-
minen i sempre que es complisquen les condicions
següents:

a) Que el transmetent es dedique habitualment
a la realització d’activitats de producció d’or d’in-
versió o de transformació d’or que no siga d’inversió
en or d’inversió, i sempre que l’entrega tinga per
objecte or d’inversió resultant de les activitats cita-
des.

b) Que l’adquirent siga un empresari o profes-
sional que actue en l’exercici de les seues activitats
empresarials o professionals.

2n. L’exempció de l’impost aplicable als ser-
vicis de mediació, a què es referix l’apartat 2n del
número 3 d’este article, podrà ser objecte de renún-
cia, sempre que el destinatari del servici de media-
ció siga un empresari o professional que actue en
l’exercici de les seues activitats empresarials o pro-
fessionals, en la forma i amb els requisits que regla-
mentàriament es determinen i sempre que s’efec-
tue la renúncia a l’exempció aplicable a l’entrega
de l’or d’inversió a què es referix el servici de media-
ció.

5. El dret a deduir les quotes suportades en
relació amb l’or d’inversió es regirà per les regles
següents:

1a. Les quotes de l’Impost General Indirecte
Canari compreses en l’article 29 d’esta llei no seran
deduïbles en la mesura que els béns o servicis per
l’adquisició o importació dels quals se suporten o
satisfacen les citades quotes s’utilitzen en la rea-
lització de les entregues d’or d’inversió exemptes,
d’acord amb el que disposa el número 3 d’este
article.

2a. Per excepció al que disposa la regla ante-
rior, la realització de les entregues d’or d’inversió
a què este es referix generarà el dret a deduir les
quotes següents:

a) Les suportades per l’adquisició d’eixe or
quan el proveïdor d’este haja efectuat la renúncia
a l’exempció regulada en l’apartat 1r del núme-
ro 4 d’este article.

b) Les suportades o satisfetes per l’adquisició
o importació d’eixe or, quan en el moment de l’ad-
quisició o importació no reunia els requisits per
a ser considerat com a or d’inversió, havent sigut
transformat en or d’inversió per qui efectua l’en-
trega exempta o pel seu compte.

c) Les suportades pels servicis que consistis-
quen en el canvi de forma, de pes o de puresa
d’eixe or.

3a. Igualment, per excepció al que disposa la
regla 1a anterior, la realització d’entregues d’or d’in-
versió exemptes de l’impost per part dels empre-
saris o professionals que l’hagen produït directa-
ment o obtingut per mitjà de transformació gene-
rarà el dret a deduir les quotes de l’impost supor-
tades o satisfetes per l’adquisició o importació de
béns i servicis vinculats amb la dita producció o
transformació.
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6. L’empresari o professional per a qui s’efec-
tue l’operació gravada serà subjecte passiu de l’im-
post corresponent a les entregues d’or d’inversió
que resulten gravades per haver-se efectuat la
renúncia a l’exempció a què es referix el núme-
ro 4 d’este article.»

Catorze. S’afig un annex III amb la redacció següent:

«ANNEX III

Pes dels lingots o làmines d’or als efectes de
la seua consideració com a or d’inversió.

Es consideraran or d’inversió als efectes d’esta
llei els lingots o les làmines d’or de llei igual o
superior a 995 mil·lèsimes i que s’ajusten a algun
dels pesos següents, en la forma acceptada pels
mercats de lingots:

12,5 quilograms.
1 quilogram.

500 grams.
250 grams.
100 grams.

50 grams.
20 grams.
10 grams.

5 grams.
2,5 grams.
2 grams.

100 unces.
10 unces.

5 unces.
1 unça.
0,5 unces.
0,25 unces.

10 tael.
5 tael.
1 tael.

10 toles.»

Quinze. S’afig un annex III bis, redactat en els termes
següents:

«ANNEX III bis

Desperdicis o rebutjos de fosa, de ferro acer,
ferralla o lingots de ferralla de ferro o acer, des-
perdicis o rebutjos de metalls no fèrrics o els seus
aliatges, escòries, cendres i residus de la indústria
que continguen metalls o els seus aliatges: els com-
presos en les partides següents de l’aranzel de
duanes:

Codi Nce Designació de la mercaderia

7204 Desperdicis i rebutjos de fosa de ferro o
acer (ferralla i lingots).

Els desperdicis i rebutjos dels metalls fèrrics
comprenen:

a) Desperdicis obtinguts durant la fabricació o
el mecanitzat de la fosa del ferro o de l’acer, com
ara els encenalls, llimadures, escapçadures de lin-
gots, de palanquetes, de barres o de perfils.

b) Les manufactures de fosa de ferro o acer
definitivament inutilitzables com a tals per trenca-
ments, talls, desgast o altres motius, així com els
seus rebutjos, inclús si alguna de les seues parts
o peces són reutilitzables.

No s’hi inclouen els productes susceptibles d’u-
tilitzar-se per al seu ús primitiu tal com estan o
després de reparar-los.

Els lingots de ferralla són, generalment, de ferro
o acer molt aliat, toscament colats, obtinguts a par-
tir de desperdicis i rebutjos fins refosos (pols d’es-
molat o encenalls fins) i la seua superfície és rugosa
i irregular.

7404: Desperdicis i rebutjos de coure.
7503: Desperdicis i rebutjos de níquel.
7602: Desperdicis i rebutjos d’alumini.
7802: Desperdicis i rebutjos de plom.
7902: Desperdicis i rebutjos de zinc (calamina).
8002: Desperdicis i rebutjos d’estany
2618: Escòries granulades (arena d’escòries) de

la siderúrgia.
2619: Escòries (excepte granulats), batedores i

la resta de desperdicis de la siderúrgia.
2620: Cendres i residus (excepte siderúrgia) que

continguen metall o compostos de metall.
47.07: Desperdicis o rebutjos de paper o cartó.

Els desperdicis de paper o cartó comprenen les
raspadures, retalls, fulls trencats, periòdics vells i
publicacions, maculatures i proves d’impremta i arti-
cles semblants.

La definició comprén també les manufactures
velles de paper o de cartó venudes per al seu reci-
clatge.

70.01: Desperdicis o rebutjos de vidre.
Els desperdicis o rebutjos de vidre comprenen

els residus de la fabricació d’objectes de vidre, així
com els produïts pel seu ús o consum. Es carac-
teritzen generalment per les seues arestes tallants.»

Setze. Es modifica l’article 43 bis, que quedarà
redactat com seguix:

«Article 43 bis. Regularització complementària de
les quotes suportades amb anterioritat al comen-
çament de les activitats empresarials o profes-
sionals per adquisició de béns d’inversió que
siguen edificacions o terrenys.

1. Les deduccions de les quotes suportades
amb anterioritat al començament de les activitats
empresarials o professionals o, si és procedent, d’un
sector diferenciat d’activitat, per adquisició de béns
d’inversió que siguen edificacions o terrenys, regu-
laritzades d’acord amb el que disposa l’article ante-
rior, hauran de ser objecte d’una regularització com-
plementària quan resulte procedent, segons el que
establix l’article 40 d’esta llei. La dita regularització
es referirà als cinc anys següents a la finalització
del termini indicat en el número 10 de l’article 43
d’esta llei.

2. Per a la pràctica de la regularització prevista
en este article, es considerarà deducció efectuada
l’any en què va tindre lloc la repercussió, segons
el que disposa l’article 41, apartat 2n, d’esta llei,
la que resulte del percentatge de deducció defi-
nitivament aplicable en virtut del que establix l’ar-
ticle 43, número 10, de la citada llei.

3. Quan els béns d’inversió a què es referix
este article siguen objecte d’entrega abans de la
terminació del període de regularització a què es
referix este article, s’aplicaran les regles de l’arti-
cle 42, sense perjuí del que preveu l’article 43 i
els apartats anteriors d’este article.»

Dèsset. Es modifica la lletra g) del número 1, de
l’article 76, que quedarà redactada com seguix:

«g) Els béns destinats a l’Estat, Comunitat Autò-
noma de Canàries, entitats locals canàries, ens
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públics dependents d’estos que no tinguen caràcter
empresarial i entitats gestores de la Seguretat
Social, mentre vinguen manifestats a favor seu i
després que l’organisme competent expedisca un
certificat en el qual faça constar que s’adquirixen
a càrrec dels seus pressupostos. Així mateix, els
béns destinats als estats membres de la Unió Euro-
pea, en les mateixes condicions.

Als efectes d’esta exempció, s’entén per ens
públics que no tinguen caràcter empresarial els
organismes autònoms estatals previstos en la Llei
6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funciona-
ment de l’Administració General de l’Estat, així com
els de la mateixa naturalesa dependents dels altres
ens públics territorials.»

Díhuit. Se suprimix l’apartat 3r del número 1 de l’an-
nex I, el qual quedarà sense contingut.

Dènou. Es modifica el número 4 de l’article 55 de
la Llei 20/1991, de 7 de juny, de Modificació dels Aspec-
tes Fiscals del Règim Economicofiscal de Canàries, que
quedarà redactat així:

«4. El règim especial de l’agricultura i la rama-
deria serà aplicable a les explotacions agrícoles,
forestals o ramaderes que obtinguen directament
productes naturals, vegetals o animals dels seus
cultius o explotacions per a la seua transmissió a
tercers, així com als servicis accessoris a les citades
explotacions a què es referix este article.

En particular, es consideraran explotacions agrí-
coles, forestals o ramaderes les següents:

1r. Les que realitzen activitats agrícoles en
general, incloent-hi el cultiu de les plantes orna-
mentals o medicinals, flors, xampinyons, espècies,
llavors o plançons, siga quin siga el lloc d’obtenció
dels productes, encara que es tracte d’hivernacles
o vivers.

2n. Les dedicades a silvicultura.
3r. La ramaderia, inclosa l’avicultura, apicultu-

ra, cuniculicultura, cericicultura i la cria d’espècies
cinegètiques, sempre que estiga vinculada a l’ex-
plotació del sòl.

No serà aplicable el règim especial de l’agricul-
tura i la ramaderia a les activitats següents:

1r. Les explotacions cinegètiques de caràcter
esportiu o recreatiu.

2n. La ramaderia integrada i la independent.

A estos efectes, es considera ramaderia inde-
pendent la definida com a tal en l’Impost sobre
Activitats Econòmiques, amb referència al conjunt
de l’activitat ramadera explotada directament pel
subjecte passiu.

3r. La prestació de servicis distints dels pre-
vistos com a accessoris en el número 6 d’este
article.

4t. La cessió d’una explotació agrícola, forestal
o ramadera en arrendament o en qualsevol altra
forma que supose la cessió de la seua titularitat.”

Vint. Es modifica el número 3 de l’article 57, que
quedarà redactat com seguix:

«3. Els empresaris titulars de les explotacions
a què siga d’aplicació el règim especial de l’agri-
cultura i ramaderia tindran dret a percebre la com-
pensació a què es referix este article quan realitzen
les operacions següents:

1r. Les entregues dels productes naturals
obtinguts en les dites explotacions efectuades a

altres empresaris o professionals siga quin siga el
territori en què estiguen establits, amb les excep-
cions següents:

a) Les efectuades a empresaris que estiguen
acollits a este mateix règim especial en el territori
d’aplicació de l’impost i que utilitzen els referits
productes en el desenrotllament de les activitats
a què apliquen el dit règim especial.

b) Les efectuades a empresaris o professionals
que, en el territori d’aplicació de l’impost, realitzen,
exclusivament, operacions exemptes de l’impost
distintes de les enumerades en l’article 29, número
4, d’esta llei.

2n. Les prestacions de servicis a què es referix
l’article 55, número 6, d’esta llei, siga quin siga
el territori en què estiguen establits els seus des-
tinataris, i sempre que estos últims no estiguen
acollits a este mateix règim especial en l’àmbit espa-
cial de l’impost.»

CAPÍTOL III

Taxes

Article 10. Taxa per expedició de títols, certificats i
diplomes acadèmics, docents i professionals.

Es modifica l’article 9é del Decret 1639/1959, de
23 de setembre, pel qual es convalida la taxa per expe-
dició de títols, certificats i diplomes acadèmics, docents
i professionals, que queda redactada com seguix:

«La recaptació s’efectuarà en efectiu a través
de les entitats bancàries col·laboradores en la ges-
tió recaptadora que té encomanada l’Agència Esta-
tal d’Administració Tributària i s’atindrà als models
i procediments vigents en cada moment.»

Article 11. Es modifica l’article 14 del capítol III de
la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de Mesures
Fiscals, Administratives i de l’Orde Social, que que-
darà redactat en els termes següents:

«S’addiciona un nou apartat en el concepte 9é
de la tarifa 2a “Autoritzacions” de la taxa “Reco-
neixements, autoritzacions i concursos”, convalida-
da pel Decret 551/1960, de 24 de març, en la
redacció donada per l’article 23 de la Llei 13/1996,
de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Adminis-
tratives i de l’Orde Social, en els termes següents:

e) Realització de proves de capacitació per a
l’obtenció de llicències d’armes llargues ratllades
per a caça major o d’escopetes i armes assimilades:
12.340 pessetes.

No obstant, quan la disposició dels camps o les
galeries de tir adequats per a la realització de les
proves pràctiques no represente cap gasto per a
la Direcció de la Guàrdia Civil, perquè estos camps
o galeries siguen aportats gratuïtament per les fede-
racions de Caça o per altres entitats, o perquè la
seua utilització siga sufragada, directament o indi-
rectament, pels mateixos interessats, la quantia de
la taxa serà de 9.000 pessetes.

f) Habilitació d’entitats per a dedicar-se a l’en-
senyança conduent a l’obtenció de llicències d’ar-
mes llargues ratllades per a caça major o d’esco-
petes i armes assimilades: 33.250 pessetes.»

Article 12. Modificació de la Llei 17/1975, de 2 de
maig, sobre creació de l’organisme autònom Registre
de la Propietat Industrial.

El paràgraf segon de l’apartat 5, de l’article 11, de
la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de l’or-
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ganisme autònom Registre de la Propietat Industrial, que-
darà redactat com seguix:

«El pagament de les taxes o exaccions podrà
ser exigit en el moment de ser sol·licitat el servici,
la prestació o l’activitat, encara que, en el cas que
no fóra prestat, serà obligatori tornar el que s’haja
percebut. En el supòsit de les taxes de manteniment
de drets, la data de venciment serà:

a) En el cas d’anualitats de patents i models
d’utilitat, concedits conforme a l’Estatut de la Pro-
pietat Industrial, l’últim dia del mes de l’aniversari
de la data de concessió del registre.

b) En el cas de quinquennis de marques, noms
comercials i rètols d’establiments, concedits con-
forme a l’Estatut de la Propietat Industrial i mentre
no hagueren sigut renovats durant la vigència de
la Llei 32/1988, de 10 de novembre, de Marques,
l’últim dia del mes en què es complisca el quint,
dècim i quinzé aniversari de la data de concessió
del registre.

c) En el cas de quinquennis de models i
dibuixos industrials o artístics, l’últim dia del mes
en què es complisca el quint aniversari de la data
de concessió del registre.

El pagament d’estes taxes de manteniment hau-
rà d’efectuar-se dins dels tres mesos anteriors a
la data de venciment o en el mes posterior a la
dita data. Si no se satisfera el seu import en este
termini, podrà abonar-se este amb un recàrrec del
25 per 100 dins dels tres primers mesos, i d’un
50 per 100 dins dels tres següents, fins a un màxim
de sis mesos de demora.»

Article 13. Modificació de la Llei 25/1998, de 13 de
juliol, de Modificació del Règim Legal de les Taxes
Estatals i Locals i de Reordenació de les Prestacions
Patrimonials de Caràcter Públic.

Es modifica l’apartat b) de l’article 15, de la Llei 25/-
1998, de 13 de juliol, de Modificació del Règim Legal
de les Taxes Estatals i Locals i de Reordenació de les
Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic, que queda
redactada com seguix:

«b) Els anuncis oficials de l’Administració de
Justícia, de l’Administració General de l’Estat o dels
seus organismes autònoms, així com de les entitats
gestores i servicis comuns de la Seguretat Social,
la inserció dels quals en el ‘‘Boletín Oficial del Esta-
do’’ resulte obligatòria, d’acord amb el que establix
una norma legal o reglamentària i responguen a
un interés general. Esta exempció no serà aplicable
als anuncis publicats a instància dels particulars,
al anuncis que els beneficien singularment, o a
aquells altres anuncis l’import dels quals, segons
les disposicions aplicables, siga repercutible en els
interessats.»

Article 14. Taxa per drets d’examen.

Es modifiquen els apartats cinc i set, tarifa quarta,
de l’article 18 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre,
de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde Social,
que quedaran redactats en els termes següents:

«Cinc. Estaran exemptes del pagament de la
taxa.

a) Les persones amb discapacitat igual o supe-
rior al 33 per 100.

b) Les persones que figuren com a demandants
d’ocupació durant el termini, almenys, d’un mes
anterior a la data de convocatòria de proves selec-

tives d’accés als cossos i escales de funcionaris
o a les categories de personal laboral convocades
per l’Administració Pública Estatal en què sol·liciten
la seua participació. Seran requisits per al gaudi
de l’exempció que, en el termini de què es tracte,
no hagueren rebutjat oferta d’ocupació adequada
ni s’hagueren negat a participar, excepte causa jus-
tificada, en accions de promoció, formació o recon-
versió professionals i que, així mateix, no tinguen
rendes superiors, en còmput mensual, al salari
mínim interprofessional.

c) Els aspirants en proves selectives d’accés
a militars professionals de tropa i marineria.»

«Set. Les quanties de les taxes seran les
següents:

Tarifa quarta. Per a accés, com a funcionari de
carrera, al grup de titulació D, o com a personal
laboral fix als nivells 5 i 6: 1.500 pessetes.»

CAPÍTOL IV

Altres normes tributàries

Article 15. Modificació de la Llei 230/1963, de 28
de desembre, General Tributària.

S’afig una nova lletra g) a l’apartat 4 de l’article 107,
de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tri-
butària, amb la redacció següent:

«g) Interpretació i aplicació a supòsits i projec-
tes específics dels incentius a la investigació cien-
tífica i a la innovació tecnològica previstos en l’ar-
ticle 33 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre,
de l’Impost sobre Societats.»

Article 16. Modificació de la Llei 30/1994, de 24 de
novembre, de Fundacions i d’Incentius Fiscals a la
Participació Privada en Activitats d’Interés General.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2000, s’in-
troduïxen les següents modificacions en la Llei 30/1994,
de 24 de novembre, de Fundacions i d’Incentius Fiscals
a la Participació Privada en Activitats d’Interés General.

U. L’apartat 2 de l’article 48 quedarà redactat com
seguix:

«2. Els resultats obtinguts en l’exercici d’una
explotació econòmica resultaran gravats, encara
que el Ministeri d’Economia i Hisenda podrà, a sol·li-
citud de l’entitat interessada, estendre l’exempció
mencionada anteriorment a estos rendiments sem-
pre que les explotacions econòmiques en què s’ha-
gen obtingut coincidisquen amb l’objecte o la fina-
litat específica de l’entitat, en els termes que es
despleguen reglamentàriament.

A estos efectes, s’entendrà que les explotacions
econòmiques coincidixen amb l’objecte o la finalitat
específica de l’entitat quan les activitats que en
les dites explotacions es realitzen perseguisquen
el compliment dels fins previstos en l’article 42.1.a),
quan el gaudi d’esta exempció no produïsca dis-
torsions en la competència en relació amb empre-
ses que realitzen la mateixa activitat i els seus des-
tinataris siguen col·lectivitats genèriques de per-
sones.

No obstant el que s’ha disposat en els paràgrafs
anteriors, gaudiran de l’exempció, en els termes
i amb l’abast que reglamentàriament es determi-
nen, les explotacions econòmiques que coincidis-
quen amb l’objecte o la finalitat específica, quan
consistisquen en activitats d’assistència social, en
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els termes i amb els límits de l’article 20.u.8u de
la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost
sobre el Valor Afegit, que hagen obtingut el gaudi
de l’exempció en este últim impost, de conformitat
amb el que preveu la seua normativa reguladora.»

Dos. El paràgraf segon de l’apartat 2, de l’arti-
cle 58, quedarà redactat com seguix:

«A estos efectes, s’entendrà que les explotacions
econòmiques coincidixen amb l’objecte o finalitat
específica de l’entitat quan les activitats que en
les dites explotacions es realitzen perseguisquen
el compliment dels fins contemplats en els articles
2.4 i 42.1.a), quan el gaudi d’esta exempció no
produïsca distorsions en la competència en relació
amb empreses que realitzen la mateixa activitat
i els seus destinataris siguen col·lectivitats genè-
riques de persones.»

Tres. L’apartat 2 de l’article 59 quedarà redactat com
seguix:

«2. El 20 per 100 de les donacions pures i
simples de béns que hagen de formar part de l’actiu
de l’entitat donatària i que contribuïsquen a la rea-
lització de les activitats que efectuen en compli-
ment dels fins previstos en l’article 42. 1.a).»

Quatre. La lletra b) de l’apartat 1, de l’article 63,
quedarà redactada com seguix:

«b) Les donacions pures i simples de béns que
hagen de formar part de l’actiu de l’entitat donatària
i que contribuïsquen a la realització de les activitats
que efectuen en compliment dels fins previstos en
l’article 42.1.a).»

Article 17. Modificació de la Llei 39/1997, de 8 d’oc-
tubre, per la qual s’aprova el programa PREVER per
a la modernització del parc de vehicles automòbils,
l’increment de la seguretat vial i la defensa i protecció
del medi ambient.

Es modifica l’apartat 1.a) de l’article 3, de la Llei 39/-
1997, de 8 d’octubre, per la qual s’aprova el programa
PREVER per a la modernització del parc de vehicles auto-
mòbils, l’increment de la seguretat vial i la defensa i
protecció del medi ambient, que quedarà redactat de
la forma següent:

«a) Que el vehicle per al desballestament tinga
més de set anys d’antiguitat des de la seua primera
matriculació.

Quan la primera matriculació no haguera tingut
lloc a Espanya, es requerirà, a més de l’antiguitat
a què es referix el paràgraf anterior, que el vehicle
per al desballestament haja sigut objecte de matri-
culació a Espanya, almenys, sis mesos abans de
la seua baixa per desballestament.»

Article 18. Beneficis fiscals en l’Impost sobre Béns
Immobles a centres sanitaris de titularitat pública.

S’afig un paràgraf al final de l’article 64 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisen-
des Locals, amb la redacció següent:

«Així mateix, les ordenances fiscals podran regu-
lar una exempció a favor dels béns de què siguen
titulars els centres sanitaris de titularitat pública,
sempre que estos estiguen afectats directament
al compliment dels fins específics dels referits cen-
tres. La regulació dels restants aspectes substantius
i formals d’esta exempció s’establirà en l’ordenança
fiscal.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disposició addicional quinta. Exempció per danys físics
o psíquics.

L’exempció prevista en 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 Tri-
butàries, en la redacció donada en l’article 1 d’esta llei,
s’aplicarà al període impositiu de 1999 i anteriors no
prescrits, amb excepció de les actuacions administratives
que hagen esdevingut fermes.

Disposició addicional sexta. Exempcions fiscals a les
ajudes públiques per a reparar els danys personals
causats per les inundacions a Biescas, i per la riuada
de Badajoz.

U. Estaran exemptes de l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques les ajudes públiques per a reparar
els danys personals causats per les inundacions ocorre-
gudes en el terme municipal de Biescas el 7 d’agost
de 1996, i per la riuada ocorreguda a Badajoz els dies
5 i 6 de novembre de 1997.

Dos. Estes exempcions s’aplicaran als períodes
impositius de 1999 i anteriors no prescrits.

Tres. Estaran exemptes dels impostos de Succes-
sions i Donacions i, si és el cas, els de Transmissions
Patrimonials i d’Actes Jurídics Documentats, regulats res-
pectivament per la Llei 29/1987, de 18 de desembre,
i pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre,
les entregues de vivendes efectuades per les adminis-
tracions públiques, i els damnificats per la riuada de Bada-
joz dels dies 5 i 6 de novembre de 1997, a fi de reparar
els danys causats per la inundació i els temporals i dotar
estos damnificats d’una vivenda digna.

Disposició addicional sèptima. Règim de les reclama-
cions economicoadministratives contra actes dictats
en via de gestió dels tributs cedits a les comunitats
autònomes i dels recàrrecs sobre tributs de l’Estat.

El coneixement de les reclamacions economicoad-
ministratives interposades contra els actes de gestió tri-
butària emanats de les comunitats autònomes en relació
amb els tributs de l’Estat cedits a estes, així com amb
els recàrrecs autonòmics sobre els tributs de l’Estat,
correspon exclusivament als òrgans economicoadminis-
tratius de l’Estat, d’acord amb el que preveu l’article 20
de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finan-
çament de les Comunitats Autònomes, amb l’abast pre-
vist en l’article 17 de la Llei 30/1983, de 28 de desem-
bre, Reguladora de la Cessió de Tributs de l’Estat a les
Comunitats Autònomes, i en l’article 19 de la Llei
14/1996, de 30 de desembre, de Cessió de Tributs de
l’Estat a les Comunitats Autònomes i de Mesures Fiscals
Complementàries.

A més, l’exercici de la competència exclusiva a què
es referix el paràgraf anterior se sotmetrà a les següents
normes dictades a l’empara de l’article 149.1.14.a de
la Constitució i de les lleis anteriorment citades:

Primera. En la notificació dels actes de gestió tri-
butària a què es referix esta disposició, haurà d’expres-
sar-se que contra estos, sense perjuí que els interessats
puguen exercitar el recurs previ de reposició, es podrà
interposar reclamació economicoadministrativa, regula-
da en els articles 163 a 171 de la Llei General Tributària
i en el Reial Decret Legislatiu 2795/1980, de 12 de
desembre.

S’indicarà expressament en la notificació l’òrgan com-
petent per a resoldre la reclamació economicoadminis-
trativa, que serà un tribunal economicoadministratiu
dependent del Ministeri d’Economia i Hisenda, així com
el termini per a interposar-la.
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Segona. Sense perjuí del que disposa la norma ante-
rior, quan en la notificació de l’acte de gestió tributària
no es faça constar expressament la competència del
Tribunal Economicoadministratiu de l’Estat per a
conéixer la reclamació que puga formular-se contra
aquell, o quan s’indique que esta competència correspon
a un òrgan propi de la comunitat autònoma, l’interessat
podrà interposar la corresponent reclamació davant del
Tribunal Economicoadministratiu de l’Estat; en este cas,
el Tribunal podrà suspendre l’acte impugnat sense neces-
sitat que l’interessat preste cap garantia.

Tercera. No obstant, si la reclamació economicoad-
ministrativa s’haguera presentat davant d’un òrgan de
la comunitat autònoma gestora, este haurà de remetre,
immediatament, la citada reclamació junt amb l’expe-
dient de gestió al Tribunal Economicoadministratiu esta-
tal corresponent.

Quarta. Les resolucions dictades pels òrgans eco-
nomicoadministratius de l’Estat i relatives als citats tri-
buts i recàrrecs hauran de ser executades per les oficines
gestores ajustant-se exactament als pronunciaments d’a-
quelles.

Quinta. Les normes contingudes en esta disposició
també seran d’aplicació a les notificacions realitzades
i a les reclamacions presentades amb anterioritat a l’en-
trada en vigor de la present llei.

Disposició addicional octava. Modificació de la Llei
29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments
Urbans.

S’afig un nou apartat 12 a la disposició transitòria
tercera de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arren-
daments Urbans, amb la redacció següent:

«12. La present disposició transitòria s’aplicarà
als contractes d’arrendament de local de negoci
per a oficina de farmàcia subscrits abans del 9 de
maig de 1985 i que subsistisquen el 31 de desem-
bre de 1999.»

Disposició addicional novena. Beneficis fiscals aplica-
bles a «Salamanca Capital Europea de la Cultura
2002».

U. El règim de mecenatge prioritari previst en l’ar-
ticle 67 de la Llei 30/1994, de Fundacions i d’Incentius
a la Participació Privada en Activitats d’Interés General,
serà d’aplicació als programes i activitats relacionats amb
«Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002», sem-
pre que s’aproven pel Consorci per a l’Organització de
Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002, i es rea-
litzen per les entitats o institucions a què es referixen
l’article 41 i la disposició addicional sexta de la Llei
30/1994.

A estos efectes s’elevaran en cinc punts els percen-
tatges de deducció i la quantia percentual dels límits
màxims de deducció establits amb caràcter general en
la mateixa llei, en relació amb els programes i les acti-
vitats que es realitzen per a este esdeveniment fins al
final del període de la seua vigència.

Dos. 1. Els subjectes passius de l’Impost sobre
Societats podran deduir de la quota íntegra de l’impost
el 15 per 100 de les inversions que, efectuades en el
terme municipal de Salamanca, es realitzen en compli-
ment dels plans i programes d’activitats establits pel Con-
sorci per a l’Organització de Salamanca Capital Europea
de la Cultura 2002, i consistisquen en:

a) Elements de l’immobilitzat material nous, sense
que, en cap cas, es consideren com a tals els terrenys.

b) Obres de rehabilitació d’edificis i altres construc-
cions que reunisquen els requisits establits en els Reials

Decrets 1932/1991, de 20 de desembre i 726/1993,
de 14 de maig, i que contribuïsquen a realçar l’espai
físic afectat per esta disposició addicional.

Les citades obres hauran de complir, a més, les nor-
mes arquitectòniques i urbanístiques que respecte d’això
puguen establir l’Ajuntament i el Consorci per a l’Or-
ganització de Salamanca Capital Europea de la Cultura
2002.

c) La satisfacció a Espanya o a l’estranger de gastos
de propaganda i publicitat de projecció plurianual que
servisquen directament per a la promoció de ”Salamanca
Capital Europea de la Cultura 2002” i reben l’aprovació
del Consorci per a l’Organització de Salamanca Capital
Europea de la Cultura 2002.

2. Esta deducció, conjuntament amb les regulades
en el capítol IV del títol VI de la Llei 43/1995, de 27
de desembre, de l’Impost sobre Societats, no podrà exce-
dir el 35 per 100 de la quota íntegra, minorada en les
deduccions per a evitar la doble imposició interna i inter-
nacional i les bonificacions, i serà incompatible per a
estos béns o gastos amb les previstes en la citada Llei
43/1995, de 27 de desembre. Les quantitats no deduï-
des podran aplicar-se, respectant igual límit, en les liqui-
dacions dels períodes impositius que concloguen en els
cinc anys immediats i successius.

El còmput dels terminis per a l’aplicació de les deduc-
cions previstes en el present capítol podrà diferir-se fins
al primer exercici en què, dins del període de prescripció,
es produïsquen resultats positius, en els casos següents:

a) En les entitats de nova creació.
b) En les entitats que sanegen pèrdues d’exercicis

anteriors per mitjà de l’aportació efectiva de nous recur-
sos, sense que es considere com a tal l’aplicació o capi-
talització de reserves.

Tres. Als subjectes passius que exercisquen activi-
tats empresarials, professionals o artístiques en règim
d’estimació directa els serà d’aplicació la deducció esta-
blida en l’apartat anterior en els termes i amb les con-
dicions que preveu la normativa de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques.

Quatre. Les transmissions patrimonials subjectes a
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurí-
dics Documentats gaudiran d’una bonificació del 95 per
100 de la quota quan els béns i drets adquirits es des-
tinen, directament i exclusivament pel subjecte passiu,
a la realització d’inversions amb dret a deducció a què
es referixen els apartats anteriors.

Cinc. 1. Els subjectes passius de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques gaudiran d’una bonificació del
95 per 100 en les quotes i recàrrecs corresponents a
les activitats de caràcter artístic, cultural, científic o espor-
tiu que hagen de tindre lloc durant la celebració de ”Sa-
lamanca Capital Europea de la Cultura 2002” i que cer-
tifique el Consorci per a l’Organització de Salamanca
Capital Europea de la Cultura 2002, que s’emmarquen
en els seus plans i programes d’activitats.

2. Les empreses o entitats que desenrotllen exclu-
sivament els objectius de «Salamanca Capital Europea
de la Cultura 2002» segons certificat del Consorci per
a l’Organització de Salamanca Capital Europea de la Cul-
tura 2002, gaudiran d’una bonificació del 95 per 100
en tots els impostos i les taxes locals que puguen recaure
sobre les seues operacions relacionades amb la citada
finalitat.

3. Als efectes previstos en este apartat, no serà d’a-
plicació el que disposen els apartats 2 i 3 de l’arti-
cle 9 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora
de les Hisendes Locals.

Sis. El gaudi dels beneficis fiscals previstos en la
present disposició requerirà el reconeixement previ de
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l’Administració Tributària sobre la seua procedència en
la forma que reglamentàriament es determine.

A este efecte, a la sol·licitud de reconeixement haurà
d’acompanyar-se un certificat expedit pel «Consorci per
a l’Organització de Salamanca Capital Europea de la Cul-
tura 2002» que les inversions amb dret a deducció s’han
realitzat en compliment dels seus plans i programes d’ac-
tivitats així com de les altres circumstàncies previstes
en esta disposició.

Posteriorment, l’Administració tributària comprovarà
la concurrència de les circumstàncies o els requisits
necessaris per al gaudi dels beneficis fiscals, efectuant,
si és el cas, la regularització que resulte necessària de
la situació tributària dels subjectes passius.

Set. El «Consorci per a l’Organització de Salamanca
Capital Europea de la Cultura 2002» remetrà a la Direcció
General de Tributs una còpia dels certificats emesos en
relació amb els beneficis continguts en la present dis-
posició addicional en els mesos de gener, abril, juliol
i octubre, per a la seua ulterior remissió als òrgans de
gestió corresponents.

Huit. 1. La present disposició cessarà en la seua
vigència el 31 de desembre del 2002.

2. S’autoritza el Govern a dictar totes les disposi-
cions que siguen necessàries per al desenrotllament i
l’execució del que preveu la present disposició addicio-
nal.

Disposició addicional dècima. Tractament en l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques dels com-
plements especials al personal laboral local a què
es referix el Decret 1182/1971, d’11 de maig.

En els períodes impositius no prescrits anteriors a
1 de gener de l’any 2000, tindran la consideració de
renda exempta en l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques les retribucions que, amb el concepte
de «suplement especial», ha percebut el personal laboral
local al servici de les Forces Armades dels Estats Units
a Espanya, empleat per l’entitat Activitats Forces Estats
Units a Espanya, a què es referix el Decret 1182/1971,
d’11 de maig.

Disposició addicional onze. Residència habitual en terri-
tori espanyol.

L’article 9.1.a) de la Llei 40/1998, de 9 de desembre,
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i
Altres Normes Tributàries, quedarà redactat com seguix:

«1. S’entendrà que el contribuent té la seua
residència habitual en territori espanyol quan es
done qualsevol de les circumstàncies següents:

a) Que residisca més de cent huitanta-tres dies,
durant l’any natural, en territori espanyol. Per a
determinar este període de permanència en territori
espanyol es computaran les absències esporàdi-
ques, llevat que el contribuent acredite la seua resi-
dència fiscal en un altre país. En el supòsit de països
o territoris dels qualificats reglamentàriament com
a paradís fiscal, l’Administració tributària podrà exi-
gir que es prove la permanència en este durant
cent huitanta-tres dies en l’any natural.

Per a determinar el període de permanència a
què es referix el paràgraf anterior, no es compu-
taran les estades temporals a Espanya que siguen
conseqüència de les obligacions contretes en
acords de col·laboració cultural o humanitària, a
títol gratuït, amb les administracions públiques
espanyoles.»

Disposició addicional dotze. Règim aplicable als minus-
vàlids incapacitats judicialment.

Les disposicions específiques previstes en la norma-
tiva tributària en favor de les persones discapacitades
amb grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per
100, seran d’aplicació als minusvàlids la incapacitat de
la qual es declare judicialment, encara que no arribe
al dit grau.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disposició addicional setze. Revocació i suspensió d’au-
torització de despatx en operacions de comerç exte-
rior.

1. Sense perjuí de les responsabilitats que en cada
cas es puguen exigir, l’Administració tributària canària
podrà suspendre temporalment o revocar definitivament
l’autorització conferida als representants dels interessats
en els despatxos d’importació i exportació relatius als
tributs derivats del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries,
si els indicats intermediaris incompliren les seues obli-
gacions de col·laboració amb la Hisenda Pública canària
o les normes tributàries en general.

2. En particular, podrà fer-se ús de les facultats a
què es referix l’apartat anterior, per mitjà de resolució
motivada i després de l’expedient instruït a este efecte
en el qual haurà de donar-se audiència al representant
en qüestió, quan es donen alguna de les circumstàncies
següents:

a) Presentació reiterada de la documentació que ha
d’aportar-se per al despatx de les mercaderies en l’Ad-
ministració tributària fora dels terminis establits, de for-
ma incompleta o amb greus deficiències, o bé amb mani-
pulació de les dades contingudes en la dita documen-
tació.

b) Incompliment reiterat de l’obligació d’efectuar els
pagaments per compte dels seus poderdants dins dels
terminis reglamentàriament establits.

c) Ser declarat responsable solidari per ser causant
o col·laborar en la realització d’infraccions tributàries.

d) Incompliment de les obligacions que tinguen els
professionals autoritzats de proporcionar o declarar qual-
sevol tipus de dades, informes o antecedents amb trans-
cendència tributària a les quals obliga la Llei General
tributària i la resta de disposicions aplicables a este
efecte.

e) Atorgar poders per a actuar davant de l’Admi-
nistració tributària a favor de persones que no complis-
quen els requisits establits reglamentàriament pel
Govern de Canàries.

f) Baixa com a col·legiat, si és el cas, en el col·legi
professional respectiu i, en general, pèrdua dels requisits
de capacitació per al despatx de mercaderies. A este
efecte, els col·legis afectats hauran de comunicar amb
caràcter immediat les baixes que es produïsquen.

g) Col·laboració o consentiment en l’alçament de
mercaderies sense la preceptiva autorització.

h) Resistència, negativa o obstrucció a l’actuació
dels òrgans de gestió, inspecció o recaptació de l’Ad-
ministració tributària.

i) Inutilitat de l’autorització, manifestada pel nul o
escàs volum de presentació de declaracions d’importació
o exportació de mercaderies a despatx.

j) Transgressió de la bona fe en l’exercici de la
col·laboració.

3. Podrà suspendre’s l’autorització amb caràcter
cautelar i respectant el principi de presumpció d’inno-
cència, en el cas que l’intermediari es trobara imputat
en un procés penal per un delicte íntimament relacionat
amb l’exercici de la seua activitat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Disposició transitòria primera. Modificació de la Llei
40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques i altres Normes Tri-
butàries.

Amb efectes des de l’1 de gener de 1999, es modifica
la disposició transitòria novena de la Llei 40/1998, de
9 de desembre, de l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques i altres Normes Tributàries, que quedarà
redactada com seguix:

«Disposició transitòria novena. Guanys patrimo-
nials derivats d’elements adquirits amb anterio-
ritat al 31 de desembre de 1994.

Els guanys patrimonials derivats de la transmis-
sió d’elements patrimonials no afectes a activitats
econòmiques, adquirits abans del 31 de desembre
de 1994, es reduiran d’acord amb el que establixen
les regles 2a i 4a de l’apartat 2 de la disposició
transitòria octava de la Llei 18/1991, de 6 de juny,
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

A estos efectes, es consideraran elements patri-
monials no afectes a activitats econòmiques aquells
en què la desafectació d’estes activitats s’haja pro-
duït amb més de tres anys d’antelació a la data
de transmissió.»

Disposició transitòria quinta. Manteniment del termini
de cinc anys per a la deducció o compensació de
determinades quotes en l’Impost sobre el Valor Afegit.

U. Els subjectes passius que hagueren suportat o
satisfet quotes de l’Impost sobre el Valor Afegit el dret
a la deducció dels quals s’haguera originat durant 1995,
podran practicar la deducció de les citades quotes con-
forme al que disposa el títol VII, capítol I, de la Llei 37/-
1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor
Afegit, en les declaracions-liquidacions corresponents als
períodes de liquidació de l’any 2000.

Dos. Els subjectes passius que tingueren quotes
pendents de compensar procedents de declara-
cions-liquidacions presentades durant 1995, podran
efectuar les citades compensacions en les declara-
cions-liquidacions a presentar per l’Impost durant l’any
2000.

Disposició transitòria sexta. Règim transitori de les
modificacions en la disposició addicional quarta i en
la lletra a) de l’apartat quint de l’annex de la Llei
37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el
Valor Afegit.

Les modificacions de la disposició addicional quarta
i la lletra a) de l’apartat quint, de l’annex de la Llei 37/-
1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor
Afegit, introduïdes en la present llei, produiran efectes
des de l’1 de gener de 1998.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disposició transitòria octava. Aplicació de determina-
des modificacions introduïdes en l’àmbit de l’Impost
General Indirecte Canari.

U. Les quotes suportades o satisfetes abans del dia
1 de gener de l’any 2000, per l’adquisició o importació
de béns d’inversió, no hauran de ser objecte de la regu-
larització establida en l’article 40 de la Llei 20/1991,
de 7 de juny, de Modificació dels Aspectes Fiscals del
Règim Econòmic Fiscal de Canàries, en la mesura que
la prorrata aplicable en els anys posteriors resulte modi-
ficada, respecte de la de l’any en què es van suportar
les mencionades quotes, per aplicació del que disposen
els articles 35, 37, número 2, i 39 de la citada llei, en

relació amb la percepció de subvencions que, d’acord
amb el que disposa l’article 22, número 2, apartat b),
d’esta, no integren la base imposable de l’Impost General
Indirecte Canari.

Dos. La deducció de les quotes suportades o satis-
fetes amb anterioritat al dia 1 de gener de l’any 2000
no es vorà reduïda per la percepció de subvencions de
capital acordades a partir de la dita data per a finançar
la compra dels béns o servicis per l’adquisició o impor-
tació dels quals es van suportar les citades quotes.

Tres. Les previsions contingudes en l’article 35, en
els números 1 i 2, de l’article 37, i en el número 1
de l’article 39 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de
Modificació dels Aspectes Fiscals del Règim Econòmic
Fiscal de Canàries, relatives a les subvencions no incloses
en la base imposable de l’Impost General Indirecte Cana-
ri, s’aplicaran en relació amb les que s’acorden a partir
de l’1 de gener del 2000.

Disposició transitòria novena. Manteniment del termini
de cinc anys per a la deducció o compensació de
determinades quotes de l’Impost General Indirecte
Canari.

U. Els subjectes passius que hagueren suportat o
satisfet quotes de l’Impost General Indirecte Canari el
dret a la deducció dels quals s’haguera originat durant
1995, podran practicar la deducció de les mencionades
quotes conforme al que disposa el títol II, capítol I, de
la Llei 20/1991, de 7 de juny, de Modificació dels Aspec-
tes Fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries, en
les declaracions-liquidacions corresponents als períodes
de liquidació de l’any 2000.

Dos. Els subjectes passius que tingueren quotes
pendents de compensar procedents de declara-
cions-liquidacions presentades durant 1995, podran
practicar les citades compensacions en les declara-
cions-liquidacions a presentar per l’Impost durant l’any
2000.

Disposició transitòria deu. Règim transitori de les modi-
ficacions introduïdes en els articles 24 i 98 de la
Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre
Societats.

Les modificacions dels articles 24 i 98 de la Llei 43/-
1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre Societats,
introduïdes en la present llei, seran aplicables a partir
de l’1 d’octubre de 1999.

Disposició transitòria onze. Règim transitori de la modi-
ficació introduïda en l’apartat 4t de l’article 55.1, de
la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques i altres Normes
Tributàries.

La modificació introduïda, en virtut del que preveu
l’apartat quatre de l’article 1 d’esta llei; en l’apartat 4t,
de l’article 55.1, de la Llei 40/1998, de 9 de desembre,
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i
altres Normes Tributàries, produirà efectes des de l’1
de gener de 1999.

Disposició transitòria dotze. Règim transitori de la
modificació introduïda en l’article 17.2.a) de la Llei
40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques i altres Normes Tri-
butàries.

La modificació introduïda en l’article 17.2.a) de la
Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques i altres Normes Tribu-
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tàries, per l’article 1 d’esta llei, serà aplicable als ren-
diments meritats des del dia 1 d’octubre de 1999.

A estos efectes, la quantia del salari mitjà corres-
ponent a 1999 serà 2.500.000 pessetes.

Disposició derogatòria primera. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions d’igual o
inferior rang que s’oposen al que establix la present llei.

Disposició derogatòria segona. Derogació de la dispo-
sició transitòria vint-i-dos, de la Llei 66/1997, de 30
de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i
de l’Orde Social.

A partir de l’entrada en vigor de la present llei, queda
derogada la disposició transitòria vint-i-dos de la Llei 66/-
1997, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Admi-
nistratives i de l’Orde Social, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» del dia 31 de desembre, de manera
que, a les subvencions que no integren la base imposable
de l’Impost sobre el Valor Afegit, acordades abans de
l’1 de gener de 1998 i percebudes a partir de la data
d’entrada en vigor de la present llei, els seran d’aplicació
les normes contingudes en els articles 102, apartat u,
104, apartats u i dos, i 106, apartat u, de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Disposició final primera. Desplegament reglamentari.

Es faculta el Govern per a dictar totes les disposicions
que siguen necessàries per al desplegament i l’execució
de la present llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor el dia 1 de gener
de l’any 2000.

Per tant, mane a tots els espanyols, particulars i auto-
ritats, que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 29 de desembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

(Esta llei s’hi inclou tenint en compte la correcció d’errates publicada

en el «Boletín Oficial del Estado» número 54, amb data 3 de març del 2000.)

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA

24789 REIAL DECRET 1968/1999, de 23 de desem-
bre, pel qual es modifiquen determinats arti-
cles del Reglament de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques, de l’Impost sobre
la Renda de no Residents i del Reglament de
Plans i Fons de Pensions, en matèria de dietes,
obligació de declarar, pagaments a compte
i obligacions d’informació. («BOE» 312,
de 30-12-1999, i «BOE» 17, de 20-1-2000.)

El present reial decret porta a terme la modificació
de determinats preceptes dels reglaments de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques, de l’Impost

sobre la Renda de no Residents i del Reglament de Plans
i Fons de Pensions, en matèries relatives al règim de
retencions a compte i determinades obligacions d’infor-
mació. Així mateix, en l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques es desplega l’obligació de declarar,
i es fixen nous terminis per al desplegament del règim
d’estimació objectiva i per a la realització de les renúncies
i revocacions a la modalitat simplificada de l’estimació
directa i a l’estimació objectiva.

El capítol I arreplega les modificacions en el Regla-
ment de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

L’article 1 actualitza l’import exonerat de gravamen
corresponent a gastos de manutenció quan es produïx
un desplaçament amb pernocta en territori estranger.

L’article 2 dóna una nova redacció a l’article 48 del
Reglament de l’Impost, amb la finalitat d’incorporar en
este precepte el límit màxim de rendes per a l’aplicació
del mínim familiar per ascendents discapacitats.

L’article 3 desplega l’obligació de declarar, d’acord
amb les remissions al desplegament reglamentari que
arreplega l’article 79 de la Llei de l’Impost i, en con-
seqüència, es deroga la disposició transitòria sèptima
de l’anterior text reglamentari, atés que el nou text resul-
tarà també aplicable a les declaracions corresponents
al període impositiu de 1999.

L’article 4 afig, en l’apartat 3 de l’article 66 del Regla-
ment de l’Impost, relatiu a les obligacions d’informació
de les entitats gestores d’institucions d’inversió col·lec-
tiva, que esta obligació s’entén complida amb el resum
anual de retencions que han de presentar les mateixes
entitats en què conste idèntica informació, amb l’objecte
d’alleugerir càrregues formals a estes; així mateix, afig,
dins de l’article 66 del Reglament de l’Impost, obligacions
d’informació sobre els perceptors dels premis que gau-
dixen d’exempció d’acord amb el que preveu l’article
7.ñ) de la Llei de l’Impost, amb l’objecte de facilitar un
adequat control d’estes rendes exemptes.

L’article 5 afig a les rendes sotmeses a retenció o
ingrés a compte els rendiments d’activitats forestals, atés
que estes entraran en el 2000 en l’àmbit d’aplicació
del règim d’estimació objectiva.

L’article 6 modifica el paràgraf d) de l’apartat 2 de
l’article 71 del Reglament de l’Impost, suprimint l’apar-
tat 2 que arreplegava l’obligació de retenció a càrrec
de les entitats depositàries de societats d’inversió mobi-
liària de capital variable, amb la qual cosa, en el cas
de transmissió o reembossament de les accions d’estes
serà el soci o partícip qui haja d’efectuar un pagament
a compte, de la mateixa manera que succeïx en les socie-
tats d’inversió mobiliària de capital fix.

L’article 7 modifica el tipus de retenció aplicable als
rendiments del treball derivats d’impartir cursos, con-
ferències, col·loquis, seminaris i semblants o derivats de
l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques,
sempre que se cedisca el dret a la seua explotació, per
a la seua equiparació amb el tipus de retenció aplicable
amb caràcter general als rendiments d’activitats profes-
sionals.

L’article 8 modifica l’apartat 2 de l’article 78 del Regla-
ment de l’Impost, amb l’objecte de suprimir les regles
especials de quantificació de l’import de les retribucions
per al càlcul del tipus de retenció corresponent als tri-
pulants d’embarcacions de pesca les retribucions de les
quals consistisquen, totalment o parcialment, en una par-
ticipació en el valor de la pesca capturada, atés que
esta regla impedia l’adequació del tipus de retenció apli-
cable a estos contribuents a qui correspondria d’acord
amb els rendiments realment percebuts al llarg de l’exer-
cici.

L’article 9 adapta el sistema de càlcul de les reten-
cions previst en l’article 79, apartat 1, del reglament
als tipus de les noves tarifes arreplegades en el Projecte
de Llei de Pressupostos per a l’any 2000.


