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publicació de l’acte d’identificació. Transcorregut este ter-
mini, caducarà el dret a la restitució dels documents, fons 
documentals i altres efectes.

2. Les peticions i sol·licituds que es formulen es tra-
mitaran i resoldran pel procediment que establisca la 
Generalitat de Catalunya en exercici de les seues compe-
tències, i contra els actes i resolucions que es dicten en 
este procediment els particulars podran interposar els 
recursos que corresponguen.

3. Només podrà declarar-se la procedència de la res-
titució dels documents, fons documentals i altres efectes 
si en el procediment esmentat en els apartats anteriors es 
complixen els requisits següents:

a) La identificació precisa dels documents, fons 
documentals i altres efectes la restitució de la qual se sol-
licita.

b) L’acreditació documental, o per qualsevol altre 
mitjà de prova admés en dret, de la seua titularitat domi-
nical en el moment de la confiscació.

c) L’acreditació documental, o per qualsevol altre 
mitjà de prova admés en dret, de la condició de successor 
legítim en cas de mort o declaració de defunció dels titu-
lars que siguen persones naturals, o d’extinció en el cas 
de persones jurídiques.

Article 6. Exempcions tributàries.

1. La incorporació dels documents, fons documen-
tals i altres efectes al patrimoni de les persones físiques o 
jurídiques com a conseqüència de la restitució serà 
exempta de qualsevol tribut.

2. La restitució dels documents, fons documentals i 
altres efectes estarà exempta de l’Impost sobre Transmis-
sions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats si se’n 
deriva la realització d’algun dels fets imposables d’este 
tribut.

3. Els instruments públics, documents, inscripcions 
o escrits que, si és el cas, es practiquen en qualsevol 
Registre Públic, gaudiran dels mateixos beneficis que els 
establits a favor de l’Estat en la legislació vigent respecte 
als honoraris i aranzels que hagen de satisfer-se.

Disposició addicional primera. Restitució a persones 
naturals o jurídiques de caràcter privat d’altres comu-
nitats autònomes.

La restitució dels documents, fons documentals i efec-
tes a les persones naturals o jurídiques de caràcter privat 
podrà ser duta a terme per les comunitats autònomes que 
ho sol·liciten, d’acord amb el procediment que el Govern 
establisca i de conformitat amb els requisits previstos en 
l’article 5.

Disposició addicional segona. Creació i posada en funci-
onament del Centre Documental de la Memòria Histò-
rica.

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’esta 
Llei, es crearà i posarà en funcionament, amb el caràcter 
de titularitat i gestió estatal, un Centre Documental de la 
Memòria Històrica amb seu a Salamanca, en el qual s’in-
tegraran els fons de l’actual Arxiu General de la Guerra 
Civil Espanyola.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions que, del 
mateix rang o d’un rang inferior, s’oposen al que establix 
esta Llei.

Disposició final única. Entrada en vigor.

La present Llei entrarà en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Boletín Oficial del Estado».

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

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 17 de novembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 19003 LLEI 22/2005, de 18 de novembre, per la qual 
s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol 
diverses directives comunitàries en matèria de 
fiscalitat de productes energètics i electricitat i 
del règim fiscal comú aplicable a les societats 
matrius i filials d’estats membres diferents, i es 
regula el règim fiscal de les aportacions trans-
frontereres a fons de pensions en l’àmbit de la 
Unió Europea. («BOE» 277, de 19-11-2005.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

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

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Esta Llei té com a objecte la incorporació a l’ordena-
ment jurídic espanyol de diverses directives comunitàries 
i la regulació del règim fiscal de les aportacions transfron-
tereres a fons de pensions en l’àmbit de la Unió Europea.

Així, es traslladen les següents directives:
a) La Directiva 2003/92/CE del Consell, de 7 d’octubre 

del 2003, per la qual es modifica la Directiva 77/388/CEE, 
pel que fa a les normes relatives al lloc d’entrega del gas i 
l’electricitat.

b) La Directiva 2003/96/CE del Consell, de 27 d’octu-
bre del 2003, per la qual es reestructura el règim comuni-
tari d’imposició dels productes energètics i de l’electricitat.

c) La Directiva 2003/123/CE del Consell, de 22 de 
desembre del 2003, per la qual es modifica la Directiva 
90/435/CEE, relativa al règim fiscal comú aplicable a les 
societats matrius i filials d’Estats membres diferents.

D’altra banda, es regula el règim fiscal de les aportaci-
ons transfrontereres a fons de pensions, i es possibilita en 
l’àmbit dels sistemes col·lectius o d’ocupació que les 
aportacions efectuades a fons de pensions d’altres Estats 
membres tinguen el mateix tractament fiscal que les rea-
litzades a fons de pensions espanyols.

Esta Llei inclou, així mateix, set disposicions finals. En 
la primera es modifica l’article 34 de la Llei 29/1987, de 18 de 
desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions, per 
a incorporar Aragó i Galícia, a sol·licitud de les dites comu-
nitats autònomes, en la llista de comunitats autònomes en 
què és obligatori el règim d’autoliquidació de l’impost. En 
la disposició final segona es regula la reversió de les dife-
rències temporals derivades de l’aplicació del règim fiscal 
de determinats contractes d’arrendament financer, quan es 
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produïx una pèrdua definitiva dels béns arrendats per 
causa no imputable al contribuent. En la disposició final 
tercera es modifica l’article 25 de la Llei 1/2005, de 9 de 
març, per la qual es regula el règim del comerç de drets 
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. En la disposició 
final quarta s’addiciona una nova disposició addicional 
sèptima a la Llei 13/1994, d’1 de juny, d’Autonomia del Banc 
d’Espanya. Finalment, en la disposició final sèptima es 
regula l’entrada en vigor d’esta Llei, que serà l’endemà de 
la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

II

La creixent liberalització del sector del gas i l’electrici-
tat, destinada a completar el mercat interior comunitari 
d’ambdós productes, ha posat de manifest la necessitat 
revisar les regles comunitàries conforme a les quals s’ha 
determinat fins ara la tributació en l’Impost sobre el Valor 
Afegit d’estos subministraments. Així, l’aprovació de la 
Directiva 2003/92/CE fa necessària la modificació 
d’aquells preceptes de la Llei 37/1992, de 28 de desem-
bre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, que determinen la 
dita tributació.

Les entregues de gas distribuït per xarxes i d’electrici-
tat es consideren entregues de béns a l’efecte de l’Impost 
sobre el Valor Afegit. No obstant això, i a diferència del 
que ocorre amb altres béns, no és fàcil el seguiment del 
seu recorregut, per la qual cosa no és factible l’aplicació 
als intercanvis intracomunitaris d’estos béns del règim 
establit amb caràcter general per a estos intercanvis.

La consecució d’un autèntic mercat interior de gas i 
electricitat, en el qual l’aplicació de l’Impost sobre el Valor 
Afegit no supose cap obstacle, obliga a la localització de 
les entregues de gas i electricitat a revenedors en el lloc 
en què estos tinguen la seu de la seua activitat, l’establi-
ment permanent o, a falta dels anteriors, el lloc del seu 
domicili, sempre que siguen estos llocs aquells des dels 
quals s’ha contractat el subministrament. D’esta manera, 
s’evita que les empreses que pretenen beneficiar-se de 
l’existència d’un mercat comunitari per a estos béns 
hagen de suportar quotes de l’impost en països diferents 
d’aquells en què es troben establides. El resultat que 
s’obté amb esta modificació és equivalent al que resulta 
de l’aplicació de les normes que regulen el tràfic intraco-
munitari entre empreses, si bé la solució que s’adopta és 
distinta des d’un punt de vista tècnic, la qual cosa permet 
eliminar els problemes que ocasiona l’especialitat exis-
tent en la distribució d’estos productes.

En la fase de consum del gas i l’electricitat, les corres-
ponents entregues han de considerar-se efectuades on es 
produïsca el consum efectiu d’estos béns, considerant-se 
com a tal el lloc en què es trobe el comptador amb què 
s’efectue el mesurament dels béns adquirits.

Totes estes regles de tributació es contenen en el nou 
apartat 7 que s’afig a l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 
de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

La modificació a què s’acaba de fer referència ha de 
completar-se amb l’aplicació del mecanisme d’inversió 
del subjecte passiu quan el proveïdor de gas o electricitat 
no es troba establit en el territori d’aplicació de l’impost i 
el seu client es troba identificat en este territori. En este 
sentit, es modifica l’article 84 de l’esmentada Llei 37/1992, 
de 28 de desembre.

El gas i l’electricitat se subministren a través de xarxes 
de distribució, la qual cosa origina la prestació de deter-
minats servicis que asseguren l’accés a estes xarxes. 
L’adequat funcionament de l’impost en relació amb estes 
prestacions de servicis aconsella igualment l’establiment 
de regles específiques amb el mateix fi que s’ha assenya-
lat amb anterioritat respecte als subministraments de gas 
i electricitat. A este efecte, es modifica l’apartat 5t de l’ar-
ticle 70.u de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, d’acord 
amb el que preveu la Directiva que es trasllada.

Finalment, i a la vista de les modificacions comenta-
des, s’introduïxen diversos ajustos tècnics que tenen com 
a objectiu assegurar l’adequat funcionament del tribut. A 
esta raó responen les modificacions dels articles 9, 13, 66, 
92, 119 i 170 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Im-
post sobre el Valor Afegit.

III

Esta Llei procedix, així mateix, a la transposició 
d’aquells aspectes de la Directiva 2003/96/CE del Consell, 
de 27 d’octubre del 2003, per la qual es reestructura el 
règim comunitari d’imposició dels productes energètics i 
de l’electricitat, que així ho requerixen. En efecte, esta 
Directiva ha deixat un ampli marge de flexibilitat als Estats, 
fins i tot en relació amb els terminis per a incrementar els 
nivells nacionals d’imposició en els escassos supòsits en 
què els nous nivells mínims comunitaris queden per 
damunt d’estos nivells nacionals. D’altra banda, la nova 
Directiva preveu possibilitats diverses per als Estats mem-
bres, que són sobirans per a decidir el seu establiment. 
Tenint en compte esta flexibilitat, són poques les modifica-
cions que la nova Directiva obliga a posar en pràctica de 
manera immediata, que queden limitades a la modificació 
d’alguns dels preceptes continguts en la Llei 38/1992, de 28 
de desembre, d’Impostos Especials, referits a l’Impost 
sobre Hidrocarburs i a l’Impost sobre l’Electricitat, i a la 
creació formal d’un nou Impost Especial sobre el Carbó.

Quant a les modificacions en l’Impost sobre Hidrocar-
burs, la major part d’estes es referixen al nou ajust formal 
en l’estructura de l’impost dels biocarburants i biocom-
bustibles i del gas natural, però sense que la tributació 
efectiva actual es modifique. No obstant això, es procedix 
a la reducció del tipus impositiu del gas liquat de petroli 
(GLP) utilitzat com a carburant d’ús general i a la fixació 
d’un tipus zero per al gas natural utilitzat com a combusti-
ble o com a carburant en motors estacionaris. D’altra 
banda, sense una vinculació directa amb la transposició 
de la Directiva, se suprimix el requisit del marcat fiscal per 
a l’aplicació de tipus reduïts als hidrocarburs gasosos, ja 
que es tractava d’una previsió continguda en la redacció 
original de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos 
Especials (article 50.3), que mai va ser posada en pràctica 
reglamentàriament, ja que el marcat fiscal s’ha limitat a 
productes líquids com el gasoil i el querosé.

Quant a l’Impost sobre l’Electricitat, sent la seua actual 
estructura conforme amb les previsions de la Directiva, 
l’única novetat que s’introduïx és la fixació d’un import 
mínim de percepció, fixat en euros per megawatt hora 
(MWh), que es correspon amb el nivell impositiu mínim 
que fixa la Directiva.

I pel que fa a l’Impost Especial sobre el Carbó, que es 
regula en un nou Títol III que s’addiciona en la Llei 38/1992, de 
28 de desembre, d’Impostos Especials, ha de destacar-se 
que, d’acord amb les possibilitats de no-subjecció o d’exemp-
ció que la mateixa Directiva 2003/96/CE oferix, la seua crea-
ció no ha de representar, amb caràcter general, una càrrega 
tributària efectiva per al carbó que es consumix a Espanya.

IV

La Directiva 2003/123/CE ha modificat la Directiva 
90/435/CEE, relativa al règim fiscal comú aplicable a les 
societats matrius i filials d’Estats membres diferents. La 
Directiva 90/435/CEE va introduir disposicions comunes 
en relació amb el pagament de dividends i altres beneficis 
distribuïts, concebudes de manera que resultaren neutres 
des de l’òptica de la competència. L’objectiu era eximir de 
retenció en origen els dividends i altres beneficis distribu-
ïts per filials a les seues societats matrius i eliminar la 
doble imposició d’eixes rendes en la societat matriu.

L’experiència adquirida amb l’aplicació de la Directiva 
90/435/CEE ha posat en relleu diversos aspectes en què 
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caldria millorar-ne el text, per a així estendre els efectes 
favorables de les normes comunes aprovades en 1990. 
Açò s’ha dut a terme a través de la Directi va 2003/123/CE 
del Consell, de 22 de desembre del 2003, que modifica la 
directiva citada amb anterioritat.

L’article 2 de la Directiva 90/435/CEE definix quines soci-
etats entren en el seu àmbit d’aplicació, i el seu annex conté 
una llista d’aquelles. Certes formes de societats no figuraven 
en eixa llista, encara que es consideraren residents a efectes 
fiscals en un Estat membre i hi estigueren subjectes a l’Im-
post sobre Societats. Per això, s’ha ampliat l’àmbit d’aplica-
ció de la mencionada Directiva 90/435/CEE, de manera que 
el seu àmbit englobe altres entitats que puguen desenvolu-
par activitats transfrontereres en la Comunitat si complix 
totes les condicions establides en eixa Directiva.

Per a ampliar l’abast dels avantatges de la Directiva 
90/435/CEE, el llindar de participació necessari perquè una 
societat siga considerada societat matriu, i l’altra, la seua 
societat filial ha de rebaixar-se gradualment del 25 al 10 per 
cent, en un període que s’inicia en 2005 i conclou en 2009.

D’altra banda, el pagament de beneficis distribuïts a 
un establiment permanent d’una societat matriu i la per-
cepció d’estos beneficis per este establiment han de 
donar lloc al mateix tracte que regix entre una societat 
filial i la seua societat matriu. Ací ha d’incloure’s el cas en 
què una societat matriu i la seua societat filial estiguen 
situades en el mateix Estat membre i l’establiment perma-
nent estiga situat en un altre, llevat que es trobe ubicat en 
un país o territori qualificat com a paradís fiscal.

En conseqüència, la transposició de la Directiva 
2003/123/CE exigix efectuar modificacions en el Text Refós 
de la Llei de l’Impost sobre la Renda de no Residents, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, 
concretament, en l’article 14, apartats 1.h) i 2.

V

La Comissió Europea, des que publicara el 19 d’abril 
del 2001 la comunicació «L’eliminació dels obstacles fis-
cals a les prestacions per pensions transfrontereres dels 
sistemes d’ocupació», ha desenvolupat una gran activitat 
amb vista a racionalitzar, des del seu punt de vista, la fis-
calitat de les pensions en el si de la Unió Europea.

En l’àmbit de les aportacions transfrontereres, les ins-
titucions de la Unió Europea, fonamentalment la Comis-
sió, sempre han qüestionat les reticències dels Estats 
membres, amb caràcter general, per a atorgar incentius 
tributaris per les aportacions que puguen fer els seus resi-
dents a fons de pensions localitzats en altres Estats mem-
bres en les mateixes condicions que si les aportacions es 
feren a fons localitzats en eixe Estat, dins dels sistemes 
col·lectius o d’ocupació.

La Comissió Europea ha assenyalat que les dites reti-
cències són contràries al patrimoni comunitari, ja que 
vulneren les llibertats bàsiques del Tractat perquè atemp-
ten contra la lliure circulació de treballadors, la llibertat 
d’establiment i la lliure circulació de capitals.

La jurisprudència comunitària avala este plantejament 
en diverses sentències, com en el cas Danner, assumpte 
C-136/00, en sentència de 3 d’octubre del 2002, que esta-
blix que «l’article 59 del Tractat ha d’interpretar-se en el 
sentit que s’oposa a una norma tributària d’un Estat 
membre que limita o exclou el dret a deduir, a l’efecte de 
l’impost sobre la renda, les aportacions a assegurances 
de jubilació voluntàries abonades a entitats d’asseguran-
ces de pensions establides en altres Estats membres, 
alhora que concedix el dret a deduir estes aportacions 
quan es paguen a organismes establits en el primer Estat 
membre, si no exclou així mateix el caràcter imposable de 
les pensions abonades per les dites entitats.»

Per a complir el patrimoni comunitari, cal efectuar una 
sèrie de modificacions en el Text Refós de la Llei de l’Im-
post sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel 

Reial Decret Legislatiu 3/2004, de 5 de març, i en el Text 
Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, per a possibi-
litar que les aportacions transfrontereres a fons de pensi-
ons del segon pilar puguen ser reductibles en la imposició 
personal en les mateixes condicions i circumstàncies que 
si es feren a institucions domiciliades a Espanya.

Per a això, es pren com a referència la Directiva 
2003/41/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de 
juny del 2003, relativa a les activitats i la supervisió de 
fons de pensions d’ocupació, que establix el marc finan-
cer que possibilita que s’efectuen les dites aportacions a 
fons de pensions d’altres Estats en l’àmbit dels sistemes 
col·lectius o d’ocupació. La dita Directiva, com s’indica en 
el seu preàmbul, constituïx el primer pas cap a un mercat 
interior de la previsió ocupacional per a la jubilació orga-
nitzada a escala europea.

CAPÍTOL I

Transposició de la Directiva 2003/92/CE del Consell, de 7 
d’octubre del 2003, per la qual es modifica la Directiva 
77/388/CEE, pel que fa a les normes relatives al lloc d’en-

trega del gas i l’electricitat

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

Amb efectes des del dia 1 de gener del 2005, s’intro-
duïxen les següents modificacions en la Llei 37/1992, 
de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit:

U. S’afig una lletra h) i es modifica l’últim paràgraf 
de l’article 9.3r, amb la redacció següent:

«h) Les entregues de gas a través del sistema 
de distribució de gas natural o d’electricitat que es 
considerarien efectuades en un altre Estat membre 
de la Comunitat d’acord amb el que establix l’apar-
tat set de l’article 68.

Les exclusions a què es referixen les lletres a) 
a h) anteriors no tindran efecte des del moment que 
deixen de complir-se qualssevol dels requisits que 
les condicionen».

Dos. S’afig una lletra g) en l’article 13.1.a, amb la 
redacció següent:

«g) Les adquisicions de béns que es correspon-
guen amb les entregues de gas a través del sistema 
de distribució de gas natural o d’electricitat que 
s’entenguen realitzades al territori d’aplicació de 
l’impost, d’acord amb l’apartat 7 de l’article 68.»

Tres. S’afig un número 3r en l’article 66, amb la 
redacció següent:

«3r. Les importacions de gas a través del sis-
tema de distribució de gas natural o d’electricitat, 
amb independència del lloc en què haja de conside-
rar-se efectuada l’entrega d’estos productes.»

Quatre. S’afig un apartat set en l’article 68, amb la 
redacció següent:

«Set. Les entregues de gas a través del sistema 
de distribució de gas natural o d’electricitat s’enten-
dran efectuades al territori d’aplicació de l’impost en 
els supòsits que es mencionen a continuació:

1r. Les efectuades a un empresari o professio-
nal revenedor, quan este tinga la seu de la seua acti-
vitat econòmica o posseïsca un establiment perma-
nent o, si no n’hi ha, el seu domicili a l’esmentat 
territori, sempre que dites entregues tinguen per 
destinataris a la dita seu, establiment permanent o 
domicili.
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A estos efectes, s’entendrà per empresari o pro-
fessional revenedor aquell l’activitat principal del 
qual respecte a les compres dels esmentats gas o 
electricitat consistisca en la revenda d’estos produc-
tes, sempre que el consum propi d’estos béns siga 
insignificant.

2n. Qualssevol altres, quan l’adquirent efectue 
l’ús o consum efectius dels dits béns al territori 
d’aplicació de l’impost. A estos efectes, es conside-
rarà que tal ús o consum es produïx a l’esmentat 
territori quan s’hi trobe el comptador en què s’efec-
tue el mesurament.

Quan l’adquirent no consumisca efectivament el 
total o part dels dits béns, els no consumits es con-
sideraran usats o consumits al territori d’aplicació 
de l’impost quan l’adquirent tinga en eixe territori la 
seu de la seua activitat econòmica o posseïsca un 
establiment permanent o, si no n’hi ha, el seu domi-
cili, sempre que les entregues hagen tingut per des-
tinataris l’esmentada seu, l’establiment permanent 
o el domicili.»

Cinc. L’actual lletra k) de l’apartat 5t B de l’arti-
cle 70.un passa a ser la lletra l), i s’afig una nova lletra k) 
amb la redacció següent:

«k) La provisió d’accés als sistemes de distribu-
ció de gas natural o electricitat, el transport o trans-
missió de gas i electricitat a través d’estos sistemes, 
així com la prestació d’altres servicis directament 
relacionats amb qualsevol dels servicis compresos 
en esta lletra.»

Sis. S’afig un número 4t en l’article 84.u, amb la 
redacció següent:

«4t. Sense perjuí del que disposen els números 
anteriors, els empresaris o professionals, així com 
les persones jurídiques que no actuen com a empre-
saris o professionals, que siguen destinataris d’en-
tregues de gas i electricitat que s’entenguen realitza-
des al territori d’aplicació de l’impost conforme al 
que disposa l’apartat set de l’article 68, sempre que 
l’entrega l’efectue un empresari o professional no 
establit a l’esmentat territori i li hagen comunicat el 
número d’identificació que, a l’efecte de l’Impost 
sobre el Valor Afegit, tinguen atribuït per l’Adminis-
tració espanyola.»

Set. Es modifica el número 3r de l’article 92.u, que 
queda redactat de la manera següent:

«3r. Les entregues de béns i prestacions de ser-
vicis compreses en els articles 9.1r c) i d); 84.u.2n 
i 4t, i 140 quinque, tots estos de la present Llei.»

Huit. Es modifiquen els números 2n i 3r de l’arti-
cle 119.dos, que queden redactats de la manera següent:

«2n. Que, durant el període a què es referix la 
sol·licitud, no hagen realitzat al territori d’aplicació 
de l’impost entregues de béns o prestacions de ser-
vicis subjectes a este diferents de les que es menci-
onen a continuació:

a) Les entregues de béns i prestacions de servi-
cis en què els subjectes passius de l’impost en 
siguen els destinataris, segons el que disposen els 
números 2n, 3r i 4t de l’article 84.u d’esta Llei.

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

3r. Que, durant el període a què es referix la 
sol·licitud, els interessats no hagen sigut destinata-
ris d’entregues de béns ni de prestacions de servicis 

de les compreses en els números 6t i 7m de l’arti-
cle 70.u i en els articles 72, 73 i 74 d’esta Llei, subjec-
tes i no exemptes de l’impost i respecte de les quals 
tinguen els dits interessats la condició de subjectes 
passius en virtut del que disposen els números 2n 
i 4t de l’article 84.u d’esta Llei.»

Nou. Es modifica el número 4t de l’article 170.dos, 
que queda redactat de la manera següent:

«4t. La no-consignació en l’autoliquidació que 
s’ha de presentar pel període corresponent de les 
quantitats de què siga subjecte passiu el destinatari 
de les operacions conforme als números 2n, 3r i 4t 
de l’article 84.u, de l’article 85 o de l’article 140 quin-
que d’esta Llei.»

CAPÍTOL II

Transposició de la Directiva 2003/96/CE del Consell, de 27 
d’octubre del 2003, per la qual es reestructura el règim 
comunitari d’imposició dels productes energètics i de 

l’electricitat

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

Amb efectes a partir de l’entrada en vigor de la pre-
sent Llei, s’introduïxen les següents modificacions en la 
Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos Especials.

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

«Article 1. Naturalesa dels impostos especials.
1. Els impostos especials són tributs de natura-

lesa indirecta que recauen sobre consums específics 
i graven, en fase única, la fabricació, importació i, si 
és el cas, introducció, en l’àmbit territorial intern de 
determinats béns, així com la matriculació de deter-
minats mitjans de transport i la posada a consum de 
carbó, d’acord amb les normes d’esta Llei.

2. Tenen la consideració d’impostos especials 
els Impostos Especials de Fabricació, l’Impost Espe-
cial sobre Determinats Mitjans de Transport i l’Im-
post Especial sobre el Carbó.»

Dos. Es modifica l’article 46, que queda redactat de 
la manera següent:

«Article 46. Àmbit objectiu.
1.  Als efectes d’esta Llei, s’inclouen en l’àmbit 

objectiu de l’Impost sobre Hidrocarburs els produc-
tes següents:

a) Els productes classificats en els codis 
NC 2705, 2706, 2707, 2709, 2710, 2711, 2712 i 2715.

b) Els productes classificats en els codis NC 2901 
i 2902.

c) Els productes classificats en el codi NC 3403.
d) Els productes classificats en el codi NC 3811.
e) Els productes classificats en el codi NC 3817.
f) L’alcohol etílic produït a partir de productes 

agrícoles o d’origen vegetal classificat en el codi 
NC 2207.20.00, quan es destine a un ús com a carbu-
rant, com a tal o després d’una modificació o trans-
formació química.

g) Els productes que s’indiquen a continuació, 
quan es destinen a un ús com a combustible o com 
a carburant:

1r. L’alcohol metílic classificat en el codi 
NC 2905.11.00 i obtingut a partir de productes d’ori-
gen agrícola o vegetal, ja s’utilitze com a tal o des-
prés d’una modificació o transformació química.
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2n. Els productes classificats en els codis 
NC 1507 a 1518, ja s’utilitzen com a tals o després 
d’una modificació o transformació química, inclosos 
els productes classificats en el codi NC 3824.90.99 
obtinguts a partir d’aquells.

2. Estaran també inclosos en l’àmbit objectiu 
de l’impost els productes no compresos en l’apartat 
anterior destinats a ser utilitzats com a carburant, 
com a additius per a carburants o per a augmentar el 
volum final de determinats carburants.

3. Es comprendran, igualment, en l’àmbit 
objectiu de l’impost aquells hidrocarburs no previs-
tos en l’apartat 1 –a excepció del carbó, el lignit, la 
torba o altres hidrocarburs sòlids– destinats a ser 
utilitzats com a combustibles.»

Tres. Es modifica l’apartat 1 de l’article 49, que queda 
redactat de la manera següent:

«1. Als efectes d’este impost, s’establixen les 
definicions següents:

a) Gasolina amb plom: els productes classifi-
cats, amb independència del seu destí, en els codis 
NC 2710.11.31, 2710.11.51 i 2710.11.59.

b) Gasolina sense plom: els productes classifi-
cats, amb independència del seu destí, en els codis 
NC 2710.11.41, 2710.11.45 i 2710.11.49.

c) Els altres olis lleugers: els productes classi-
ficats en els codis NC 2710.11.11 al 2710.11.90 que 
no siguen gasolina amb plom o gasolina sense 
plom. Quan es tracte de productes classificats en 
els codis NC 2710.11.21 i 2710.11.25, les disposici-
ons que es deriven de la seua inclusió en este apar-
tat només seran aplicables als moviments comerci-
als a l’engròs.

d) Querosé: els productes classificats en els 
codis NC 2710.19.21 i 2710.19.25.

e) Els altres olis mitjans: els productes classifi-
cats en els codis NC 2710.19.11 al 2710.19.29 que no 
siguen querosé. Quan es tracte de productes classi-
ficats en el codi NC 2710.19.29, les disposicions que 
es deriven de la seua inclusió en este apartat 
només seran aplicables als moviments comercials 
a l’engròs.

f) Gasoil: els productes classificats en els codis 
NC 2710.19.31 al 2710.19.49.

g) Fueloil: els productes classificats en els 
codis NC 2710.19.51 al 2710.19.69.

h) Gas liquat de petroli (GLP): els productes 
classificats en els codis NC 2711.12.11 al 2711.19.00.

i) Gas natural: els productes classificats en els 
codis NC 2711.11.00 i 2711.21.00.

j) Bioetanol: els productes a què es referix l’ar-
ticle 46.1.f).

k) Biometanol: els productes a què es referix 
l’article 46.1.g).1r

l) Biodièsel: els productes a què fa referència 
l’article 46.1.g).2n

m) Biocarburants: el biometanol i el biodièsel, 
quan s’utilitzen com a carburants, i el bioetanol.

n) Biocombustibles: el biometanol i el biodiè-
sel quan s’utilitzen com a combustibles.

ñ) Altres hidrocarburs sotmesos a control: els 
productes classificats en els codis NC 2707.10, 
2707.20, 2707.30, 2707.50, 2901.10, 2902.20, 2902.30, 
2902.41, 2902.42, 2902.43 i 2902.44.

o) Es considerarà definit en este article qualse-
vol altre producte a què, d’acord amb el que dis-
posa l’article 20.2 de la Directiva 2003/96/CE del 
Consell, de 27 d’octubre del 2003, per la qual es 
reestructura el règim comunitari d’imposició dels 
productes energètics i de l’electricitat, siguen d’apli-

cació les disposicions de control i circulació previs-
tes en la Directiva 92/12/CEE del Consell, de 25 de 
febrer de 1992, relativa al règim general, tinença, 
circulació i controls dels productes objecte d’impos-
tos especials.»

Quatre. Es modifica l’apartat 1 de l’article 50, que 
queda redactat de la manera següent:

«1. L’impost s’exigirà d’acord amb les següents 
tarifes i epígrafs:

Tarifa 1.a:
Epígraf 1.1 Gasolines amb plom: 404,79 euros 

per 1.000 litres.
Epígraf 1.2.1 Gasolines sense plom de 97 I.O. o 

d’octanatge superior: 402,92 euros per 1.000 litres.
Epígraf 1.2.2 Les altres gasolines sense plom: 

371,69 euros per 1.000 litres.
Epígraf 1.3 Gasoils per a ús general: 269,86 euros 

per 1.000 litres.
Epígraf 1.4 Gasoils utilitzables com a carburant 

en els usos previstos en l’apartat 2 de l’article 54 i, 
en general, com a combustible: 78,71 euros per 
1.000 litres.

Epígraf 1.5 Fueloils: 13,43 euros per tona.
Epígraf 1.6 GLP per a ús general: 57,47 euros per 

tona.
Epígraf 1.8 GLP destinats a usos diferents dels de 

carburant: 0 euros per tona.
Epígraf 1.9 Gas natural per a ús general: 1,15 

euros per gigajoule.
Epígraf 1.10 Gas natural destinat a usos diferents 

dels de carburant, així com el gas natural destinat a 
l’ús com a carburant en motors estacionaris: 0 euros 
per gigajoule.

Epígraf 1.11 Querosé per a ús general: 291,79 
euros per 1.000 litres.

Epígraf 1.12 Querosé destinat a usos diferents 
dels de carburant: 78,71 euros per 1.000 litres.

Epígraf 1.13 Bioetanol i biometanol per a ús com 
a carburant: 0 euros per 1.000 litres. Sense perjuí del 
que preveu l’apartat 2 de l’article 50 bis, a partir de 
l’1 de gener del 2013 s’aplicarà el tipus fixat en l’epí-
graf 1.2.2.

Epígraf 1.14 Biodièsel per a ús com a carburant: 
0 euros per 1.000 litres. Sense perjuí del que preveu 
l’apartat 2 de l’article 50 bis, a partir de l’1 de gener 
del 2013 s’aplicarà el tipus fixat en l’epígraf 1.3.

Epígraf 1.15 Biodièsel i biometanol per a ús com 
a combustible: 0 euros per 1.000 litres. A partir de l’1 
de gener del 2013 s’aplicarà el tipus fixat en l’epí-
graf 1.4.

Tarifa 2.a:
Epígraf 2.1 Quitrans d’hulla i la resta de produc-

tes classificats en el codi NC 2706: el tipus establit 
per a l’epígraf 1.5.

Epígraf 2.2 Benzols i la resta de productes classi-
ficats en els codis NC 2707.10, 2707.20, 2707.30 i 
2707.50: el tipus establit per a l’epígraf 1.1.

Epígraf 2.3 Olis de creosota classificats en el codi 
NC 2707.91.00: el tipus establit per a l’epígraf 1.5.

Epígraf 2.4. Olis bruts i la resta de productes 
classificats en el codi NC 2707 i no compresos en els 
epígrafs 2.2 i 2.3: el tipus establit per a l’epígraf 1.5.

Epígraf 2.5 Olis crus condensats de gas natural, 
classificats en el codi NC 2709, per a ús general: el 
tipus establit per a l’epígraf 1.11.

Epígraf 2.6 Olis crus condensats de gas natural, 
classificats en el codi NC 2709, destinats a usos dife-
rents dels de carburant: el tipus establit per a l’epí-
graf 1.12.



386 Dijous 1 desembre 2005 Suplement núm. 4

Epígraf 2.7 Els altres productes classificats en el 
codi NC 2709: el tipus establit per a l’epígraf 1.5.

Epígraf 2.8. Gasolines especials i la resta de pro-
ductes classificats, amb independència del seu destí, 
en els codis NC 2710.11.11, 2710.11.15, 2710.11.21, 
2710.11.25, 2710.11.70 i 2710.11.90: el tipus establit 
per a l’epígraf 1.1.

Epígraf 2.9 Olis mitjans diferents dels querosens 
classificats, amb independència del seu destí, en els 
codis NC 2710.19.11, 2710.19.15 i 2710.19.29, per a ús 
general: el tipus establit per a l’epígraf 1.11.

Epígraf 2.10 Olis mitjans diferents dels quero-
sens classificats, amb independència del seu destí, 
en els codis NC 2710.19.11, 2710.19.15 i 2710.19.29 i 
destinats a usos diferents dels de carburant: el tipus 
establit per a l’epígraf 1.12.

Epígraf 2.11 Olis pesants i preparacions classifi-
cats, amb independència del seu destí, en el codi NC 
2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 
2710.19.91, 2710.19.93 i 2710.19.99: el tipus establit 
per a l’epígraf 1.5.

Epígraf 2.12 Hidrocarburs gasosos classificats en 
el codi NC 2711.29.00 i productes classificats en el 
codi NC 2705, per a ús general: el tipus establit per a 
l’epígraf 1.9.

Epígraf 2.13 Hidrocarburs gasosos classificats en 
el codi NC 2711.29.00 i productes classificats en el 
codi NC 2705, destinats a usos diferents dels de car-
burant: el tipus establit per a l’epígraf 1.10.

Epígraf 2.14 Vaselina i la resta de productes clas-
sificats en el codi NC 2712: el tipus establit per a 
l’epígraf 1.5.

Epígraf 2.15 Mescles bituminoses classificades 
en el codi NC 2715: el tipus establit per a l’epí-
graf 1.5.

Epígraf 2.16 Hidrocarburs de composició quí-
mica definida, inclosos en l’àmbit objectiu de l’im-
post i classificats en els codis NC 2901 i 2902: el tipus 
establit per a l’epígraf 1.1.

Epígraf 2.17 Preparacions classificades en el codi 
NC 3403: el tipus establit per a l’epígraf 1.5.

Epígraf 2.18. Preparacions antidetonants i addi-
tius classificats en el codi NC 3811: el tipus establit 
per a l’epígraf 1.1.

Epígraf 2.19 Mescles d’alquilbenzens i mescles 
d’alquilnaftalens classificades en el codi NC 3817: el 
tipus establit per a l’epígraf 1.5.»

Cinc. Es modifica l’apartat 3 de l’article 50, que queda 
redactat de la manera següent:

«3. Sense perjuí del que establix l’apartat 6 de 
l’article 8, l’aplicació dels tipus reduïts fixats per als 
epígrafs 1.4, 1.12 i 2.10 queda condicionada al com-
pliment de les condicions que s’establisquen regla-
mentàriament quant a l’addició de traçadors i mar-
cadors, així com a la utilització realment donada als 
productes. Estes condicions podran comprendre 
l’ús de mitjans de pagament específics.»

Sis. Es modifica l’article 50 bis, que queda redactat 
de la manera següent:

«Article 50 bis. Tipus impositius per a biocarbu-
rants i biocombustibles.
1. Els biocarburants i biocombustibles tributa-

ran per este impost als tipus impositius establits en 
els epígrafs 1.13 a 1.15 de la tarifa 1.a establida en 
l’apartat 1 de l’article 50 d’esta Llei. Estos tipus 
s’aplicaran exclusivament sobre el volum de biocar-
burant o de biocombustible sense que puguen apli-
car-se sobre el volum d’altres productes amb què 
puguen utilitzar-se mesclats.

2. Sempre que l’evolució comparativa dels cos-
tos de producció dels productes petrolífers i dels 
biocarburants i biocombustibles així ho aconselle, 
les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat podran 
fixar l’import dels tipus impositius previstos en els 
epígrafs 1.13 a 1.15 en atenció a les mencionades 
circumstàncies i establir, si és el cas, tipus de grava-
men d’import positiu.»

Set. Es modifica l’apartat 1 de l’article 51, que queda 
redactat de la manera següent:

«1. La fabricació i importació de gas natural i de 
productes inclosos en l’àmbit objectiu de l’impost 
compresos en la seua tarifa 2.a, que es destinen a 
ser utilitzats en usos diferents dels de carburant o 
combustible.»

Huit. Es modifica l’apartat 3 de l’article 51, que queda 
redactat de la manera següent:

«3. La fabricació o importació de biocarburants 
o biocombustibles, en el camp dels projectes pilot 
per al desenvolupament tecnològic de productes 
menys contaminants. L’exempció només afectarà el 
biocarburante o el biocombustible, sense que puga 
aplicar-se respecte d’altres productes amb què 
puguen utilitzar-se mesclats.

Als efectes d’este apartat i de l’article 52.c) d’esta 
Llei, tindran la consideració de «projectes pilot per al 
desenvolupament tecnològic de productes menys 
contaminants» els projectes de caràcter experimen-
tal i limitats en el temps, relatius a la producció o 
utilització dels productes indicats i dirigits a demos-
trar la viabilitat tècnica o tecnològica de la seua pro-
ducció o utilització, excloent-ne la ulterior explotació 
industrial dels seus resultats. Podrà considerar-se 
acreditat el compliment d’estes condicions respecte 
dels projectes que afecten una quantitat reduïda de 
productes que no excedisca la que es determine 
reglamentàriament.»

Nou. Es modifica la lletra a) de l’article 52, que queda 
redactada de la manera següent:

«a) El consum, directe o indirecte, de produc-
tes objecte de l’impost a què s’apliquen els tipus 
establits en la seua tarifa 1.a, excepte el gas natural, 
en usos diferents dels de combustible i carburant, 
pels titulars d’explotacions industrials.»

Deu. Es modifica l’apartat 4 de l’article 53, que queda 
redactat de la manera següent:

«4. La circulació, tinença i utilització de gas 
natural i la dels productes inclosos en l’àmbit objec-
tiu de l’Impost sobre Hidrocarburs i no compresos 
en les definicions de l’article 49.1 d’esta Llei no 
estarà sotmesa a requisits formals específics en 
relació amb este impost, sense perjuí del que dis-
posa l’apartat 6 i de l’obligació de justificar el seu 
origen i procedència pels mitjans de prova admissi-
bles en dret.»

Onze. Es modifica l’apartat 5 de l’article 53, que 
queda redactat de la manera següent:

«5. En relació amb els productes compresos en 
la tarifa 2.a i amb el gas natural, als quals s’aplique 
l’exempció establida en l’article 51.1 d’esta Llei, 
s’observaran les següents regles particulars:

a) Sense perjuí del que disposa l’apartat 1.a) 
anterior, no tindrà la consideració de fabricació l’ob-
tenció de productes compresos en la tarifa 2.a a 
partir d’altres igualment inclosos en la dita tarifa 
pels quals ja s’haguera ultimat el règim suspensiu. 
Això no serà un obstacle per al compliment dels 
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requisits que, si és el cas, siguen exigibles en relació 
amb l’aplicació de l’exempció prevista en l’arti-
cle 51.1 d’esta Llei.

b) Quan el gas natural o els productes compre-
sos en la tarifa 2.a als quals es referix este apartat es 
destinen de forma sobrevinguda a un ús com a com-
bustible o carburant, l’impost serà exigible a qui els 
destine o comercialitze amb destinació a estos fins, 
d’acord amb el procediment que reglamentàriament 
s’establisca.»

Dotze. S’afig un apartat 6 a l’article 53, amb la redac-
ció següent:

«6. En els intercanvis intracomunitaris de gas 
natural s’observaran les regles següents:

a) No s’aplicaran els procediments a què es 
referix l’article 16.2 d’esta Llei.

b) Quan la recepció, en l’àmbit territorial intern, 
de gas natural procedent de l’àmbit territorial comu-
nitari no intern es produïsca directament en un 
depòsit fiscal, inclosos els gasoductes i xarxes de 
gasoductes, de conformitat amb el que establix l’ar-
ticle 4.7, la dita recepció s’entendrà efectuada en 
règim suspensiu i s’aplicaran, amb caràcter general, 
les normes previstes en esta Llei per als productes 
objecte dels impostos especials de fabricació que es 
troben a l’empara d’este règim.

c) En els supòsits, diferents dels assenyalats en 
la lletra anterior, de recepció en l’àmbit territorial 
intern de gas natural procedent de l’àmbit territorial 
comunitari no intern, els receptors estaran sotme-
sos al mateix règim que els operadors registrats o 
no registrats a què es referixen els apartats 14 i 15 de 
l’article 4, en atenció, respectivament, al caràcter 
habitual o no de les dites recepcions i sense perjuí 
del que establix l’apartat 4 d’este article.

d) En els enviaments de gas natural efectuats 
des de l’àmbit territorial intern amb destí a l’àmbit 
territorial comunitari no intern, els expedidors hau-
ran d’acreditar, quan siguen requerits per a això, 
que el destinatari és una empresa registrada a este 
efecte en l’Estat membre de destinació de què es 
tracte, d’acord amb la normativa que este Estat 
membre establisca i que el gas natural ha sigut 
rebut pel destinatari.»

Tretze. Es modifica l’article 54, que queda redactat de 
la manera següent:

«Article 54. Prohibicions i limitacions d’ús.
1. La utilització com a carburant dels productes 

a què es referix l’apartat 2 de l’article 46 d’esta Llei, 
o com a combustible dels hidrocarburs a què es 
referix l’apartat 3 d’este article, està prohibida, llevat 
que haja sigut expressament autoritzada pel minis-
tre d’Economia i Hisenda com a conseqüència de la 
resolució d’un expedient que s’iniciarà a petició dels 
interessats i en el qual es determinarà quin és l’hi-
drocarbur dels continguts en la tarifa 1.a de l’impost 
la utilització del qual és equivalent a la del producte 
objecte de l’expedient.

2. La utilització de gasoil com a carburant, amb 
l’aplicació del tipus establit en l’epígraf 1.4 de la 
tarifa 1.a de l’impost, queda autoritzada en tots els 
motors, excepte en els següents:

a) Motors utilitzats en la propulsió d’artefactes 
o aparells que hagen sigut autoritzats per a circular 
per vies i terrenys públics, encara que es tracte de 
vehicles especials.

No obstant l’establit en el paràgraf anterior, 
podrà utilitzar-se gasoil amb aplicació del tipus esta-
blit en l’epígraf 1.4 de la tarifa 1.a de l’impost en els 

motors de tractors i maquinària agrícola, autoritzats 
per a circular per vies i terrenys públics, emprats en 
l’agricultura, inclosa l’horticultura, la ramaderia i la 
silvicultura.

b) Motors utilitzats en la propulsió d’artefactes 
o aparells que, per les seues característiques i confi-
guració objectiva, siguen susceptibles de ser autorit-
zats per a circular per vies i terrenys públics com a 
vehicles diferents dels vehicles especials, encara que 
no hagen obtingut efectivament esta autorització.

c) Motors utilitzats en la propulsió de vaixells i 
embarcacions de recreació.

A l’efecte de l’aplicació dels casos previstos en 
les lletres a) i b), es consideraran «vehicles» i «vehi-
cles especials» els definits com a tals en l’annex II 
del Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial 
Decret 2822/1998, de 23 de desembre. Als mateixos 
efectes, es consideraran «vies i terrenys públics» les 
vies o terrenys a què es referix l’article 2 del Text 
Articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehi-
cles de motor i seguretat vial, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.

Excepte els casos previstos en l’article 51.2 i en 
l’article 52.b) i els autoritzats conforme a este apar-
tat, estarà prohibida la utilització com a carburant de 
gasoil al qual, conforme al que reglamentàriament 
s’establisca, li hagen sigut incorporats els correspo-
nents traçadors i marcadors.

3. La utilització dels fueloils com a carburant 
estarà limitada als motors fixos i als d’embarcacions 
i ferrocarrils.

4. Estarà prohibida la utilització com a carbu-
rant del querosé que porte incorporats els traçadors 
i marcadors establits reglamentàriament per a l’apli-
cació del tipus reduït corresponent als epígrafs 1.12 
de la tarifa 1.a i 2.10 de la tarifa 2.a previstos en l’ar-
ticle 50.1 d’esta Llei.

5. Les prohibicions i limitacions establides en 
este article s’estenen als productes la utilització dels 
quals siga equivalent a la dels olis minerals compre-
sos en la tarifa 1.a de l’impost, d’acord amb el que 
establix l’apartat 1 anterior.»

Catorze. Es modifica l’article 64 quater, que queda 
redactat de la manera següent:

«Article 64 quater. Tipus impositiu.
1. Sense perjuí del que establix l’apartat 2 

d’este article, l’impost s’exigirà al tipus del 4,864 per 
cent.

2. Les quotes resultants de l’aplicació del tipus 
impositiu fixat en l’apartat 1 no podran ser inferiors 
a les quanties següents:

a) 0,5 euros per megawat hora (MWh), quan 
l’electricitat subministrada es destine a usos indus-
trials.

b) 1 euro per megawat hora (MWh), quan 
l’electricitat subministrada es destine a altres usos.

Quan s’incomplisca la condició prevista en este 
apartat, les quanties indicades en les lletres a) i b) 
tindran la consideració de tipus impositius aplica-
bles en lloc de l’establit en l’apartat 1.

3. A l’efecte del que preveu l’apartat 2, es con-
sideren destinats a usos industrials els següents 
subministraments d’electricitat per a consum:

a) Els efectuats en alta tensió.
b) Els efectuats en baixa tensió amb destí a 

regs agrícoles.»
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Quinze. S’afig un Títol III en la Llei 38/1992, de 28 de 
desembre, d’Impostos Especials, la redacció del qual serà 
la següent:

«TÍTOL III
Impost Especial sobre el Carbó

Article 75. Àmbit objectiu.
1.  A l’efecte d’este impost, tenen la considera-

ció de carbó els productes compresos en els codis 
2701, 2702, 2704, 2708, 2713 i 2714 de la nomencla-
tura aranzelària i estadística establida pel Reglament 
(CEE) núm. 2.658/87 del Consell, de 23 de juliol 
de 1987, d’ara en avant «Nomenclatura combi-
nada».

2. Quan es produïsquen variacions en l’estruc-
tura de la Nomenclatura combinada, s’aplicarà el 
que preveu l’article 18.2 d’esta Llei.
Article 76. Àmbit territorial d’aplicació.

1. L’Impost Especial sobre el Carbó s’exigirà 
en tot el territori espanyol, excepte a la Comunitat 
Autònoma de Canàries i a les Ciutats de Ceuta i 
Melilla.

2. El que disposa l’apartat anterior s’entendrà 
sense perjuí d’allò que establixen convenis i tractats 
internacionals i en els règims tributaris especials per 
raó del territori.

Article 77. Fet imposable.
1. Està subjecta a l’impost la posada a consum 

de carbó en el seu àmbit territorial.
2.  A l’efecte del que disposa l’apartat anterior, 

tenen la consideració de «posada a consum» les 
operacions següents:

a) La primera venda o entrega de carbó efectu-
ada en l’àmbit territorial després de la producció o 
extracció, importació o adquisició intracomunitària 
de carbó. Tindran, així mateix, la consideració de 
primera venda o entrega les vendes o entregues 
subsegüents que realitzen els empresaris que desti-
nen el carbó a la seua revenda i els haja sigut apli-
cable a l’adquirir-lo l’exempció regulada en l’arti-
cle 79.1 d’esta Llei.

b) L’autoconsum de carbó. A l’efecte d’este pre-
cepte, tindrà la consideració d’autoconsum la utilit-
zació o consum del carbó realitzat pels productors o 
extractors, importadors, adquirents intracomunita-
ris o empresaris a què es referix la lletra anterior.

3. Es presumirà que el carbó ha sigut objecte 
de posada a consum quan els subjectes passius no 
justifiquen el destí donat al carbó produït, importat o 
adquirit.
Article 78. Supòsits de no-subjecció.

1. No estaran subjectes a l’impost les vendes o 
entregues de carbó que impliquen el seu enviament 
directe pel productor o extractor, importador o 
adquirent intracomunitari a un destí fora de l’àmbit 
territorial d’aplicació de l’impost.

2. L’efectivitat del que establix l’apartat 1 que-
darà condicionada al compliment dels requisits 
següents:

a) Si l’enviament té lloc amb destí a l’«àmbit 
territorial comunitari» definit en l’article 4.1 d’esta 
Llei, diferent de l’àmbit territorial definit en l’arti-
cle 76 d’esta Llei, l’empresari remitent haurà d’acre-
ditar, quan siga requerit per a això, que el receptor 
del carbó és una empresa registrada a este efecte en 
l’Estat membre de què es tracte, d’acord amb la nor-
mativa que este Estat membre establisca i que el 

carbó ha sigut rebut pel destinatari. Els enviaments 
de carbó amb destí a la Comunitat Autònoma de 
Canàries es regiran pel que disposa la lletra 
següent.

b) Si l’enviament té lloc amb un destí fora de 
l’àmbit territorial d’aplicació de l’impost diferent de 
l’indicat en la lletra anterior, l’empresari remitent 
haurà d’acreditar l’exportació del carbó per mitjà de 
la corresponent documentació duanera o, si és el 
cas, el seu enviament a la Comunitat Autònoma de 
Canàries.

3. No estarà subjecte a l’impost l’autoconsum 
de carbó efectuat pels seus productors o extractors 
dins de les instal·lacions de producció o extracció i 
directament vinculat a la realització d’estes activitats.
Article 79. Exempcions.

1. Estarà exempta la primera venda o entrega 
efectuada a empresaris que destinen el carbó a la 
seua revenda en l’àmbit territorial d’aplicació de 
l’impost.

2. Estarà exempta la primera venda o entrega 
efectuada a empresaris que destinen el carbó adqui-
rit al seu enviament amb un destí fora de l’àmbit 
territorial d’aplicació de l’impost. L’efectivitat d’esta 
exempció quedarà condicionada al compliment dels 
requisits establits en l’article 78.2 d’esta Llei.

No obstant això, si el carbó així adquirit es des-
tina al seu consum en l’àmbit territorial d’aplicació 
de l’impost, es considerarà realitzada la primera 
venda o entrega en el moment en què s’efectue 
l’aplicació del carbó a eixe destí.

3. Estaran exemptes de l’impost les operacions 
que constituïsquen posada a consum de carbó quan 
impliquen la utilització d’este en els usos següents:

a) Producció d’energia elèctrica i cogeneració 
d’electricitat i calor.

b) Reducció química i processos electrolítics i 
metal·lúrgics.

c) Processos mineralògics. Es consideren pro-
cessos mineralògics els classificats amb el codi 
DI 26, «indústries d’altres productes minerals no 
metàl·lics», de la nomenclatura NACE, establida pel 
Reglament (CEE) núm. 3037/90 del Consell, de 9 
d’octubre de 1990.

d) Com a combustible en l’àmbit del consum 
domèstic i residencial. Es presumirà que el carbó es 
destina a esta utilització quan siga objecte de venda 
o entrega a consumidors finals no industrials.

e) Qualsevol ús que no supose combustió.
Article 80. Devolucions.

1. Tindran dret a la devolució de les quotes de 
l’Impost Especial sobre el Carbó prèviament satisfe-
tes els empresaris que envien el carbó a un destí 
fora de l’àmbit territorial d’aplicació de l’impost.

2. L’aplicació de la devolució quedarà condicio-
nada al compliment dels requisits següents:

a) La realitat de l’enviament s’acreditarà con-
forme al que disposa l’article 78.2 d’esta Llei.

b) L’ingrés previ de les quotes la devolució del 
qual es reclama s’acreditarà amb l’exemplar per a 
l’interessat de la corresponent declaració liquidació. 
No obstant això, quan l’empresari que realitze l’envi-
ament no tinga la condició de subjecte passiu o res-
ponsable obligat al pagament, este ingrés s’acredi-
tarà per mitjà de la factura en què conste la 
repercussió de les quotes sobre el dit empresari.

3. L’import de les quotes que es tornen serà el 
mateix que el de les quotes suportades. No obstant 
això, quan no siga possible determinar exactament 
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este import, les quotes es determinaran aplicant el 
tipus vigent tres mesos abans de la data en què es 
realitza l’operació que origina el dret a la devolució.

4. La devolució podrà autoritzar-se amb caràc-
ter provisional. Les devolucions provisionals es con-
vertiran en definitives com a conseqüència de la 
comprovació efectuada per la Inspecció dels Tributs 
o bé quan no hagen sigut comprovades dins del ter-
mini de quatre anys, comptats a partir de la data en 
què es realitza l’operació que origina el dret a la 
devolució.
Article 81. Subjectes passius.

1. Són subjectes passius de l’impost els pro-
ductors o extractors, importadors o adquirents 
intracomunitaris de carbó i els empresaris revene-
dors que realitzen les vendes o entregues o les ope-
racions d’autoconsum subjectes a l’impost.

2. En els supòsits regulats en el segon paràgraf 
de l’article 79.2, seran subjectes passius els empre-
saris adquirents de carbó que el destinen al seu 
consum en l’àmbit territorial d’aplicació de l’im-
post.
Article 82. Meritació.

1. L’impost es meritarà en el moment de la 
posada del carbó a disposició dels adquirents o, si 
és el cas, en el del seu autoconsum.

2. En els supòsits previstos en l’article 77.3, 
l’impost es meritarà en el moment en què es cons-
tate la falta de justificació del destí donat al carbó.

3. En els supòsits regulats en el segon paràgraf 
de l’article 79.2, l’impost es meritarà en el moment 
en què es destine el carbó al seu consum en l’àmbit 
territorial d’aplicació de l’impost.
Article 83. Base imposable.

1. La base imposable de l’impost estarà consti-
tuïda pel poder energètic del carbó objecte de les 
operacions subjectes, expressat en gigajoules (GJ).

2. La determinació de la base imposable s’efec-
tuarà en règim d’estimació directa. L’estimació indi-
recta de la base imposable serà aplicable als supò-
sits i en la forma previstos en la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària.
Article 84. Tipus de gravamen.

L’impost s’exigirà al tipus de 0,15 euros per giga-
joule.
Article 85. Repercussió de l’impost.

1. Els subjectes passius hauran, si és el cas, de 
repercutir l’import de les quotes meritades sobre els 
adquirents de carbó, i estos quedaran obligats a 
suportar-les.

2. Quan, d’acord amb la normativa vigent, 
l’operació gravada haja de documentar-se en factura 
o document equivalent, la repercussió de les quotes 
meritades s’efectuarà en este document separada-
ment de la resta de conceptes compresos en esta. 
Quan es tracte d’operacions no subjectes o exemp-
tes, es farà menció de la dita circumstància en el 
mencionat document, amb indicació del precepte 
d’esta Llei en què es basa l’aplicació d’este benefici.
Article 86. Normes de gestió.

1. Els subjectes passius estaran obligats a pre-
sentar trimestralment una declaració-liquidació que 
incloga les quotes meritades, i també estaran obli-
gats a efectuar, simultàniament, el pagament del 
deute tributari. Esta obligació no serà exigible quan, 
en el període de què es tracte, no hi haja quotes a 
ingressar.

2. Els subjectes passius estaran obligats igual-
ment a presentar una declaració resum anual de les 
operacions realitzades en relació amb els productes 
compresos en l’àmbit objectiu de l’impost.

3. El ministre d’Economia i Hisenda establirà 
els models, terminis, requisits i condicions per a la 
presentació de les declaracions a què es referixen 
els apartats anteriors.
Article 87. Infraccions i sancions.

Les infraccions tributàries en este impost es qua-
lificaran i sancionaran conforme al que disposa la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Article 88. Habilitació a la Llei de Pressupostos 

Generals de l’Estat.
La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat podrà 

modificar els supòsits de no-subjecció, les exempci-
ons i els tipus de gravamen de l’impost.»

CAPÍTOL III

Transposició de la Directiva 2003/123/CE del Consell, 
de 22 de desembre de 2003, per la qual es modifica la 
Directiva 90/435/CEE, relativa al règim fiscal comú apli-
cable a les societats matrius i filials d’Estats membres 

diferents

Article tercer. Modificació del Text Refós de la Llei de 
l’Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març.

Amb efectes des del dia 1 de gener de 2005, s’intro-
duïxen les següents modificacions en el Text Refós de la 
Llei de l’Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març:

U. Es modifica la lletra h) de l’apartat 1 de l’article 14, 
que queda redactat de la manera següent:

«h) Els beneficis distribuïts per les societats 
filials residents en territori espanyol a les seues soci-
etats matrius residents en altres Estats membres de 
la Unió Europea o als establiments permanents 
d’estes últimes situats en altres Estats membres, 
quan concórreguen els requisits següents:

1r. Que ambdós societats estiguen subjectes i 
no exemptes a algun dels tributs que graven els 
beneficis de les entitats jurídiques als Estats mem-
bres de la Unió Europea, mencionats en l’article 2.c) 
de la Directiva 90/435/CEE del Consell, de 23 de 
juliol de 1990, relativa al règim aplicable a les soci-
etats matrius i filials d’Estats membres diferents i 
els establiments permanents estiguen subjectes i 
no exempts a imposició a l’Estat en què estiguen 
situats.

2n. Que la distribució del benefici no siga con-
seqüència de la liquidació de la societat filial.

3r. Que les dos societats revisten alguna de les 
formes previstes en l’annex de la Directiva 
90/435/CEE del Consell, de 23 de juliol de 1990, rela-
tiva al règim aplicable a les societats matrius i filials 
d’Estats membres diferents, modificada per la Direc-
tiva 2003/123/CE del Consell, de 22 de desembre 
de 2003.

Tindrà la consideració de societat matriu aquella 
entitat que posseïsca en el capital d’una altra socie-
tat una participació directa, almenys, del 20 per cent. 
Esta última entitat tindrà la consideració de societat 
filial. Este percentatge serà el 15 per cent a partir de 
l’1 de gener de 2007 i el 10 per cent a partir de l’1 de 
gener de 2009.
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La mencionada participació haurà d’haver-se 
mantingut de manera ininterrompuda durant l’any 
anterior al dia en què siga exigible el benefici que es 
distribuïsca o, si no n’hi ha, que es mantinga durant 
el temps que siga necessari per a completar un any. 
En este últim cas, la quota tributària ingressada serà 
tornada una vegada complit este termini.

La residència es determinarà d’acord amb la 
legislació de l’Estat membre que corresponga, sense 
perjuí del que establixen els convenis per a evitar la 
doble imposició.

No obstant el previst anteriorment, el ministre 
d’Economia i Hisenda podrà declarar, a condició de 
reciprocitat, que el que establix esta lletra h) s’apli-
que a les societats filials que revisten una manera 
jurídica diferent de les previstes en l’annex de la 
directiva i als dividends distribuïts a una societat 
matriu que posseïsca en el capital d’una societat 
filial resident a Espanya una participació directa 
almenys del 10 per cent, sempre que es complis-
quen les restants condicions establides en esta lle-
tra h).

El que establix esta lletra h) no s’aplicarà quan la 
majoria dels drets de vot de la societat matriu es 
posseïsca, directament o indirectament, per perso-
nes físiques o jurídiques que no residisquen a Estats 
membres de la Unió Europea, excepte quan aquella 
realitze efectivament una activitat empresarial direc-
tament relacionada amb l’activitat empresarial des-
envolupada per la societat filial o tinga com a objecte 
la direcció i gestió de la societat filial per mitjà de 
l’adequada organització de mitjans materials i per-
sonals o prove que s’ha constituït per motius econò-
mics vàlids i no per a gaudir indegudament del 
règim previst en esta lletra h).»

Dos. Es modifica l’apartat 2 de l’article 14, que queda 
redactat de la manera següent:

«En cap cas s’aplicarà el que disposen les lle-
tres c), d) i i) de l’apartat anterior als rendiments i 
guanys patrimonials obtinguts a través dels països o 
territoris qualificats reglamentàriament com a para-
disos fiscals.

Tampoc s’aplicarà el que es preveu en la lletra h) 
de l’apartat anterior quan la societat matriu tinga la 
seua residència fiscal, o l’establiment permanent 
estiga situat en un país o territori qualificat regla-
mentàriament com a paradís fiscal.»

CAPÍTOL IV

Règim fiscal de les aportacions transfrontereres a fons 
de pensions en l’àmbit de la Unió Europea

Article quart. Modificació del Text Refós de la Llei de 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2004, de 5 de 
març.

Amb efectes des del dia 1 de gener de 2005, s’intro-
duïxen les següents modificacions en el Text Refós de la 
Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2004, de 5 de març:

U. Es modifica la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 16, 
que queda redactat de la manera següent:

«e) Les contribucions o aportacions satisfetes 
pels promotors de plans de pensions o per les 
empreses promotores previstes en la Directiva 
2003/41/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 
de juny de 2003, relativa a les activitats i la supervi-
sió de fons de pensions d’ocupació, així com les 

quantitats satisfetes per empresaris per a afrontar 
als compromisos per pensions en els termes previs-
tos per la disposició addicional primera del Text 
Refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de 
Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, 
de 29 de novembre, i en la seua normativa de des-
plegament, quan aquelles siguen imputades a les 
persones a les quals es vinculen les prestacions. 
Esta imputació fiscal tindrà caràcter obligatori en els 
contractes d’assegurança de vida que, a través de la 
concessió del dret de rescat o per mitjà de qualsevol 
altra fórmula, permeten la seua disposició antici-
pada en supòsits diferents dels previstos en la nor-
mativa de plans de pensions, per part de les perso-
nes a les quals es vinculen les prestacions. No es 
considerarà, a estos efectes, que permeten la dispo-
sició anticipada les assegurances que incorporen 
dret de rescat per als supòsits de malaltia greu o 
desocupació de llarga duració, en els termes que 
s’establisquen reglamentàriament.»

Dos. Es modifica la regla 3a de la lletra a) de l’arti-
cle 16.2, que queda redactada de la manera següent:

«3a. Les prestacions percebudes pels benefici-
aris de plans de pensions i les percebudes dels 
plans de pensions regulats en la Directiva 2003/41/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de juny 
de 2003, relativa a les activitats i la supervisió de 
fons de pensions d’ocupació.»

Tres. Es modifica la lletra e) de l’article 47.1.1r, que 
queda redactat de la manera següent:

«e) Pel seu import, les contribucions satisfetes 
pels promotors de plans de pensions i les contribu-
cions satisfetes per les empreses promotores regu-
lades en la Directiva 2003/41/CE del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 3 de juny de 2003, relativa a les 
activitats i la supervisió de fons de pensions d’ocu-
pació, així com les quantitats satisfetes per empre-
saris per a afrontar als compromisos per pensions 
en els termes previstos per la disposició addicional 
primera del Text Refós de la Llei de Regulació dels 
Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, i la seua nor-
mativa de desplegament.»

Quatre. Es modifiquen els apartats 1 i 5 de l’arti-
cle 60, que queden redactats de la manera següent:

«1.1r. Les aportacions realitzades pels partícips 
a plans de pensions, incloent-hi les contribucions 
del promotor que li hagen sigut imputades en con-
cepte de rendiment del treball.

2n. Les aportacions realitzades pels partícips 
als plans de pensions regulats en la Directiva 
2003/41/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 
de juny de 2003, relativa a les activitats i la supervi-
sió de fons de pensions d’ocupació, incloses les 
contribucions efectuades per les empreses promo-
tores, sempre que es complisquen els requisits 
següents:

a) Que les contribucions s’imputen fiscalment 
al partícip a qui es vincula la prestació.

b) Que es transmeta al partícip de manera irre-
vocable el dret a la percepció de la prestació futura.

c) Que es transmeta al partícip la titularitat dels 
recursos en què consistisca la dita contribució.

d) Les contingències cobertes hauran de ser les 
previstes en l’article 8.6 del Text Refós de la Llei de 
Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.
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Si es disposa, totalment o parcialment, en supò-
sits distints, el contribuent haurà de reposar les 
reduccions en la base imposable indegudament rea-
litzades, per mitjà de les oportunes declaracions-
liquidacions complementàries, incloent-hi els interes-
sos de demora. Al seu torn, les quantitats percebudes 
per la disposició anticipada dels drets consolidats tri-
butaran com a rendiments del treball.»

«5. Els límits d’estes reduccions seran:
a) 8.000 euros anuals per a la suma de les apor-

tacions a plans de pensions previstos en l’apartat 1, 
mutualitats de previsió social i els plans de previsió 
assegurats previstos en l’apartat 3, realitzades pels 
partícips, mutualistes o assegurats.

No obstant això, en cas de partícips, mutualistes 
o assegurats majors de 52 anys, el límit anterior s’in-
crementarà en 1.250 euros addicionals per cada any 
d’edat del partícip, mutualista o assegurat que 
depase de 52, i amb el límit màxim de 24.250 euros 
per a partícips, mutualistes o assegurats de 65 anys 
o més.

A estos efectes, no es computaran les contribuci-
ons empresarials a què es referix la lletra b) 
següent.

b) Les quantitats previstes en la lletra a), per a 
les contribucions empresarials realitzades pels pro-
motors de plans de pensions d’ocupació previstos 
en l’apartat 1 o mutualitats de previsió social que 
actuen com a instrument de previsió social empre-
sarial a favor dels partícips o mutualistes i imputa-
des a estos.

Les aportacions pròpies que l’empresari indivi-
dual realitze a mutualitats de previsió social o a 
plans de pensions d’ocupació previstos en l’apar-
tat 1 de què, al seu torn, siga promotor i partícip o 
mutualista s’entendran incloses dins d’este mateix 
límit.»

Cinc. L’apartat 2 de l’article 101 queda redactat de la 
manera següent:

«2. Les entitats i les persones jurídiques, inclo-
ses les entitats en atribució de rendes, que satisfa-
cen o abonen rendes subjectes a este impost, esta-
ran obligades a realitzar retenció i ingrés a compte, 
en concepte de pagament a compte de l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques correspo-
nent al perceptor, en la quantitat que es determine 
reglamentàriament i a ingressar el seu import en el 
Tresor en els casos i en la manera que s’establis-
quen. Estaran subjectes a estes obligacions els con-
tribuents per este impost que exercisquen activitats 
econòmiques respecte a les rendes que satisfacen o 
abonen en l’exercici de les dites activitats, així com 
les persones físiques, jurídiques i la resta d’entitats 
no residents en territori espanyol, que hi operen per 
mitjà d’establiment permanent, o sense establiment 
permanent respecte als rendiments del treball que 
satisfacen, així com respecte d’altres rendiments 
sotmesos a retenció o ingrés a compte que constitu-
ïsquen despesa deduïble per a l’obtenció de les ren-
des a què es referix l’article 24.2 del Text Refós de la 
Llei de l’Impost sobre la Renda de no Residents, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de 
març.

Quan una entitat, resident o no resident, satis-
faça o abone rendiments del treball a contribuents 
que presten els seus servicis a una entitat resident 
vinculada amb aquella en els termes previstos en 
l’article 16 del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre 
Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, 
de 5 de març o a un establiment permanent radicat 

en territori espanyol, l’entitat o l’establiment perma-
nent en què preste els seus servicis el contribuent 
haurà d’efectuar la retenció o l’ingrés a compte.

El representant designat d’acord amb el que 
disposa l’article 86.1 del Text Refós de la Llei d’orde-
nació i supervisió de les assegurances privades, 
aprovat pel Reial Decret Legislati vo 6/2004, de 29 
d’octubre, que actue en nom de l’entitat assegura-
dora que opere en règim de lliure prestació de ser-
vicis, haurà de practicar retenció i ingrés a compte 
en relació amb les operacions que es realitzen a 
Espanya.

Els fons de pensions domiciliats en un altre 
Estat membre de la Unió Europea que desenvolu-
pen a Espanya plans de pensions d’ocupació sub-
jectes a la legislació espanyola, d’acord amb el que 
preveu la Directiva 2003/41/CE del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 3 de juny de 2003, relativa a les 
activitats i la supervisió de fons de pensions d’ocu-
pació, estaran obligats a designar un representant 
amb residència fiscal a Espanya perquè els repre-
sente a efectes de les obligacions tributàries. Este 
representant haurà de practicar retenció i ingrés a 
compte en relació amb les operacions que es realit-
zen a Espanya.

En cap cas estaran obligades a practicar retenció 
o ingrés a compte les missions diplomàtiques o ofi-
cines consulars a Espanya d’Estats estrangers.»

Sis. S’afig una lletra h) a l’apartat 2 de l’article 107, 
que queda redactat de la manera següent:

«h) Per al representant previst en el penúltim 
paràgraf de l’apartat 2 de l’article 101 d’esta Llei, en 
relació amb les operacions que es realitzen a Espa-
nya. El dit representant estarà subjecte en tot cas a 
les mateixes obligacions d’informació tributària que 
les que es recullen per a les entitats gestores dels 
fons de pensions en el Reglament de Plans i Fons de 
Pensions aprovat per Reial Decret 1.307/1988, de 30 
de setembre.»

Article quint. Modificació del Text Refós de la Llei de 
l’Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 4/2004, de 5 de març.

Amb efectes per als períodes impositius que s’inicien 
a partir del dia 1 de gener de 2005, s’introduïxen les 
següents modificacions en el Text Refós de la Llei de l’Im-
post sobre Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
4/2004, de 5 de març:

U. Es modifica l’apartat 3 de l’article 13, que queda 
redactat de la manera següent:

«3. Seran deduïbles les contribucions dels pro-
motors de plans de pensions regulats en el Text 
Refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de 
Pensions, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2002, 
de 29 de novembre. Les dites contribucions s’impu-
taran a cada partícip en la part corresponent, excepte 
les realitzades de manera extraordinària per aplica-
ció de l’article 5.3.d) de l’esmentat Text Refós de la 
Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions. 
Seran igualment deduïbles les contribucions per a la 
cobertura de contingències anàlogues a les dels 
plans de pensions, sempre que es complisquen els 
requisits següents:

a) Que siguen imputades fiscalment a les per-
sones a les quals es vinculen les prestacions.

b) Que es transmeta de manerairrevocable el 
dret a la percepció de les prestacions futures.
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c) Que es transmeta la titularitat i la gestió 
dels recursos en què consistisquen les dites contri-
bucions.

Així mateix, seran deduïbles les contribucions 
efectuades per les empreses promotores previstes 
en la Directiva 2003/41/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 3 de juny de 2003, relatives a les 
activitats i la supervisió de fons de pensions d’ocu-
pació, sempre que es complisquen els requisits 
regulats en les lletres a), b) i c), i les contingències 
cobertes siguen les previstes en l’article 8.6 del Text 
Refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de 
Pensions».

Dos. Es modifica l’apartat 1 de l’article 43, que queda 
redactat de la manera següent:

«1. El subjecte passiu podrà practicar una 
deducció en la quota íntegra del 10 per cent de les 
contribucions empresarials imputades a favor dels 
treballadors amb retribucions brutes anuals inferi-
ors a 27.000 euros, sempre que estes contribucions 
es realitzen a plans de pensions d’ocupació, a plans 
de pensions regulats en la Directiva 2003/41/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 3 de juny de 
2003, relativa a les activitats i la supervisió de fons 
de pensions d’ocupació, o a mutualitats de previsió 
social que actuen com a instrument de previsió 
social de què siga promotor el subjecte passiu.»

Disposició addicional primera. Relació laboral de caràc-
ter especial dels advocats que presten servicis en des-
patxos, individuals o col·lectius.

1. L’activitat professional dels advocats que presten 
servicis retribuïts, per compte d’altri i dins de l’àmbit d’or-
ganització i direcció del titular d’un despatx d’advocats, 
individual o col·lectiu, tindrà la consideració de relació 
laboral de caràcter especial, i això sense perjuí de la lliber-
tat i independència que per a l’exercici de la dita activitat 
professional reconeixen les lleis o les normes ètiques o 
deontològiques que siguen aplicables.

No es consideraran inclosos en l’àmbit de la relació 
laboral que s’establix en esta disposició, els advocats que 
exercisquen la professió per compte propi, individual-
ment o associats amb altres. Així mateix, tampoc estaran 
incloses les col·laboracions que es concerten entre advo-
cats quan es mantinga la independència dels respectius 
despatxos.

En els termes establits en l’article 11 de l’Estatut dels 
Treballadors, Text Refós aprovat per Reial Decret Legisla-
tiu 1/1995, de 24 de març, es podran concertar contractes 
de treball en pràctiques.

2.  El Govern, en el termini de dotze mesos, regularà 
mitjançant un Reial Decret, la relació laboral a què es refe-
rix el primer paràgraf de l’apartat anterior.

3.  Els advocats que estiguen inclosos en l’àmbit de 
la relació laboral de caràcter especial que s’establix en 
l’apartat 1 d’esta disposició seran donats d’alta en el 
Règim General de la Seguretat Social el dia primer del 
tercer mes següent a l’entrada en vigor de la present 
Llei.

Els procediments sancionadors i de liquidació de quo-
tes a la Seguretat Social, que afecten els advocats asse-
nyalats en el paràgraf anterior i es troben en tràmit a 
l’entrada en vigor de la present Llei, es resoldran d’acord 
amb el que establix l’esmentat paràgraf.

No obstant l’anterior, es consideraran vàlides a tots 
els efectes les cotitzacions que s’hagueren realitzat a la 
Seguretat Social pels referits advocats amb anterioritat a 
la data que s’indica en el paràgraf primer d’este apartat.

Disposició addicional segona. Compensació addicional 
a favor de les entitats locals derivada de la reforma de 
l’Impost sobre Activitats Econòmiques, aprovada per 
la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de Reforma de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Es reconeix en l’exercici de 2005 les entitats locals, i 
en els termes recollits en la present disposició, una com-
pensació addicional a la regulada en la disposició addici-
onal desena de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de 
Reforma de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
com a conseqüència de la reforma de l’Impost sobre Acti-
vitats Econòmiques.

L’esmentada, compensació s’articularà d’acord amb 
les regles següents:

Primera. Àmbit subjectiu de la compensació.
Seran beneficiàries d’esta compensació addicional 

totes les entitats locals que hagen tingut pèrdues de 
recaptació per l’esmentat impost, determinades d’acord 
amb el criteri establit en la regla següent.

Segona. Àmbit objectiu de la compensació.
1. La compensació addicional a favor de cada entitat 

local es definix com la pèrdua de recaptació en l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques l’any 2003 respecte de 
l’any 2002 minorada, si és el cas, en la compensació cor-
responent a l’any 2003, calculada i reconeguda d’acord 
amb la disposició addicional decena de la Llei 51/2002, 
de 27 de desembre, de Reforma de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, sense que, en cap supòsit, puguen 
derivar-se saldos deutors a reintegrar per les entitats 
locals a la Hisenda de l’Estat.

2. El reconeixement i càlcul conforme a les regles 
següents d’esta compensació addicional no afectarà ni al 
reconeixement ni al càlcul de la compensació inicial pre-
vista en la disposició addicional desena de la Llei 51/2002, 
de 27 de desembre, de Reforma de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals.

3. Sense perjuí del que disposa l’apartat 1 anterior en 
la regla quarta, en cap cas una Entitat Local podrà percebre 
per la suma de la compensació addicional reconeguda en 
la present disposició i de la compensació reconeguda en la 
disposició addicional desena de la Llei 51/2002, de 27 de 
desembre, de Reforma de la Llei Reguladora de les Hisen-
des Locals, una quantitat superior a la pèrdua de recapta-
ció calculada, conforme al que disposa la regla següent.

Tercera. Determinació de la compensació addicional.
1. La pèrdua de recaptació en l’Impost sobre Activi-

tats Econòmiques l’any 2003 respecte de l’any 2002 es 
calcularà, per a totes les entitats locals, per mitjà de dife-
rències entre la recaptació líquida de l’exercici corrent 
obtinguda per l’esmentat impost l’any 2003, certificada 
per aquelles en els termes del que disposa l’apartat 2 de 
la disposició addicional desena de la Llei 51/2002, de 27 
de desembre, i la recaptació que s’estime obtinguda pel 
mateix l’any 2002.

2. L’estimació de la recaptació obtinguda pels ajunta-
ments en 2002 es calcularà aplicant a la quota tributària 
municipal estimada de l’Impost sobre Activitats Econòmi-
ques, corresponent a l’esmentat període impositiu, el 
percentatge de recaptació sobre els drets liquidats deduït 
de la liquidació del pressupost de cada municipi correspo-
nent a l’exercici de 2001, i s’incrementarà en el resultat de 
la distribució de les quotes provincials i nacionals deriva-
des dels processos desenvolupats entre els dies 1 de 
desembre de 2001 i 31 de maig de 2002 i 1 de juny i 30 de 
novembre de 2002.

3. L’estimació de la quota tributària municipal serà el 
resultat d’aplicar a les quotes mínimes municipals fixades 
en les tarifes de l’Impost el coeficient únic per a totes les 
activitats exercides en cada terme municipal establit 
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d’acord amb la població de cada municipi, que es recullen 
en l’apartat 1 de l’article 88 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, vigent en 
el període impositiu de 2002.

Al resultat anterior s’aplicarà la semisuma dels índexs 
que, vigents en el període impositiu de 2002, ponderaven 
la situació física dels locals en cada terme municipal, ate-
nent a la categoria de carrer en què radicaren, i que s’han 
definit en l’article 89 de la Llei 39/1988, de 28 de desem-
bre, Reguladora de les Hisendes Locals, vigent en aquell 
període impositiu.

En el cas que el producte dels índexs i coeficients d’in-
crement aplicats en 2002 sobre la quota de tarifa i citats 
en els dos paràgrafs anteriors siga superior al coeficient 
de situació mitjà aplicat en 2003 sobre la quota de tarifa 
ponderada, s’estimarà la recaptació corresponent a este 
últim exercici aplicant aquell producte.

4. L’estimació de la recaptació obtinguda en 2002 per 
les Diputacions, Consells i Capítols Insulars, es realitzarà 
aplicant al producte de les quotes mínimes municipals 
fixades en les Tarifes de l’Imposat pel recàrrec provincial 
vigent en el dit període impositiu, el percentatge de recap-
tació sobre els drets liquidats deduït de la liquidació dels 
pressupostos dels municipis de l’àmbit territorial respec-
tiu, corresponent a l’exercici de 2001, i s’incrementarà en 
el resultat de la distribució de les quotes provincials i naci-
onals derivada dels processos desenvolupats entre els 
dies 1 de desembre de 2001 i 31 de maig de 2002 i 1 de 
juny i 30 de novembre de 2002.

En el cas que el recàrrec provincial aprovat per al perí-
ode impositiu 2002 haja sigut superior al vigent en 2003, 
s’estimarà la recaptació corresponent a este últim exercici 
aplicant aquell recàrrec.

5.  Als efectes anteriors, s’utilitzaran les quotes míni-
mes municipals deduïdes de la matrícula de l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques elaborada per l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària i que ha fonamentat la 
distribució de quotes provincials i nacionals corresponent 
al període impositiu de 2002.

6. La recaptació corresponent a la quota tributària 
municipal de l’Impost sobre Activitats Econòmiques pel 
període impositiu de 2003, mencionada en l’apartat 1, 
s’haurà d’incrementar en el resultat de la distribució de 
les quotes provincials i nacionals derivada dels processos 
desenvolupats entre els dies 1 de desembre de 2002 i 31 
de maig de 2003 i 1 de juny i 30 de novembre de 2003.

7. En el cas que les entitats locals no hagen sol·licitat la 
compensació regulada en la disposició addicional desena 
de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, o no hagen certificat 
la recaptació corresponent a la quota tributària municipal de 
l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a 2003, 
esta s’estimarà d’acord amb els criteris fixats en els apartats 
2 a 5 anteriors, si bé referenciats a l’any 2003.

Quarta. Límit de la compensació.
Si la compensació addicional calculada d’acord amb 

la regla anterior és inferior a 120 milions d’euros per al 
conjunt de les entitats locals, la diferència fins a aconse-
guir este import es complementarà i distribuirà entre 
estes en proporció a la compensació definitiva correspo-
nent a l’any 2003, reconeguda d’acord amb la disposició 
addicional desena de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, 
de Reforma de la Llei de les Hisendes Locals. La quantia 
que resulte d’esta distribució es tindrà en compte als efec-
tes de la regla següent.

Quinta. Integració en la participació en els tributs de 
l’Estat.

1. A partir de l’1 de gener de 2006, la compensació 
addicional resultant de l’aplicació de les regles anteriors 
s’incorporarà a la participació de les entitats locals en els 
tributs de l’Estat en els termes establits per a la compen-

sació corresponent a l’any 2003 en l’apartat 3 de la dispo-
sició addicional desena de la Llei 51/2002, de 27 de 
desembre, de Reforma de la Llei Reguladora de les Hisen-
des Locals.

2. En la compensació addicional no s’aplicarà cap 
minoració per la recaptació líquida de l’epígraf 761.2, 
«Servici de telefonia mòbil», segons la distribució de la 
quota nacional que s’efectue entre les entitats locals.

Sexta. Gestió i pagament de la compensació addi-
cional.

1. El Ministeri d’Economia i Hisenda, a través de la 
Direcció General de Coordinació Financera amb les Enti-
tats Locals, podrà realitzar les actuacions i comprovacions 
necessàries per a la gestió i el pagament de la compensa-
ció addicional regulada en la present disposició.

2. La compensació addicional corresponent a 
l’any 2005 es materialitzarà en dos pagaments. El primer, 
equivalent, com a màxim, al 75 per cent de la dita com-
pensació, es realitzarà a càrrec dels Pressupostos Gene-
rals de l’Estat de l’any 2005, i, l’últim, per l’import restant, 
dins del primer trimestre de 2006, a càrrec dels Pressu-
postos Generals de l’Estat d’enguany.

Disposició final primera. Modificació de la Llei 29/1987, 
de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i 
Donacions.

Es modifica l’apartat 4 de l’article 34 de la Llei 29/1987, 
de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Dona-
cions, que queda redactat de la manera següent:

«4. D’acord amb el que disposa l’apartat ante-
rior, s’establix el règim d’autoliquidació de l’impost 
amb caràcter obligatori en les següents comunitats 
autònomes:

Comunitat Autònoma d’Andalusia.
Comunitat Autònoma d’Aragó.
Comunitat de Castella i Lleó.
Comunitat Autònoma de Galícia.
Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.»

Disposició final segona. Pèrdua o inutilització definitiva 
de béns objecte de determinats contractes d’arrenda-
ment financer.

Amb efectes per als períodes impositius que s’inicien 
a partir de l’1 de gener de l’any 2005, es modifica l’apar-
tat 11 de l’article 115 del Text Refós de la Llei de l’Impost 
sobre Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, 
de 5 de març, que queda redactat en els termes 
següents:

«11. El Ministeri d’Economia i Hisenda podrà 
determinar, segons el procediment que reglamentà-
riament s’establisca, el moment temporal a què es 
referix l’apartat 6, atenent les peculiaritats del perí-
ode de contractació o de la construcció del bé, així 
com les singularitats de la seua utilització econò-
mica, sempre que la dita determinació no afecte el 
càlcul de la base imposable derivada de la utilització 
efectiva del bé, ni les rendes derivades de la seua 
transmissió que hagen de determinar-se segons les 
regles del règim general de l’impost o del règim 
especial previst en el capítol VIII del títol VII d’esta 
Llei.

En els supòsits de pèrdua o inutilització defini-
tiva del bé per causa no imputable al subjecte pas-
siu i degudament justificada, no s’integrarà en la 
base imposable de l’arrendatari la diferència posi-
tiva entre la quantitat deduïda en concepte de recu-
peració del cost del bé i la seua amortització comp-
table.»
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Disposició final tercera. Modificació de la Llei 1/2005, 
de 9 de març, per la qual es regula el règim de comerç 
de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

S’incorpora un apartat 6 a l’article 25 de la Llei 1/2005, 
de 9 de març, pel qual es regula el règim del comerç de 
drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, amb la 
redacció següent:

«Les tarifes que es perceben per la gestió del 
registre hauran de ser objecte d’autorització admi-
nistrativa, per a la qual cosa es considerarà el volum 
de drets inscrits en compte.

No obstant això, no es percebran tarifes per la 
gestió dels comptes a què es referix l’apartat 4.a) 
d’este article.»

Disposició final quarta. Modificació de la Llei 13/1994, 
d’1 de juny, d’Autonomia del Banc d’Espanya.

S’addiciona una nova disposició addicional sèptima 
a la Llei 13/1994, d’1 de juny, d’Autonomia del Banc d’Es-
panya, amb la redacció següent:

«1. Cap tribunal ni autoritat administrativa 
podrà dictar providència d’embargament ni despat-
xar manament d’execució contra els béns i drets 
patrimonials pertanyents, posseïts o gestionats pel 
Banc d’Espanya, quan es troben materialment afec-
tes l’exercici de funcions públiques o al desenvolu-
pament de potestats administratives.

Idèntic règim s’aplicarà a aquells béns i drets 
patrimonials pertanyents, posseïts o gestionats pels 
Estats o els Bancs Centrals estrangers en els quals 
es materialitze la inversió de les seues reserves 
exteriors, així com als que pertanguen o siguen 
posseïts o gestionats pel Banc Internacional de 
Pagaments.

2. Serà vàlida la renúncia expressa a la prerro-
gativa continguda en l’apartat anterior, encara que 
es formule prèviament o posteriorment a l’inici del 
procediment judicial o administratiu corresponent.

3. El règim anterior s’aplicarà en defecte de 
Tractats o Acords Internacionals subscrits per Espa-
nya que es referisquen als subjectes i les matèries 
contingudes en la present Disposició.»

Disposició final quinta.

1. S’incorpora una nova Disposició Addicional Dihui-
tena a la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressu-
postària, amb la redacció següent:

«Disposició addicional dihuitena. Participació de 
l’Organització Nacional de Cegos Espanyols 
(ONCE) en els beneficis líquids de l’Entitat Pública 
Empresarial Loteries i Apostes de l’Estat.
En el cas que l’ONCE no haja aconseguit, en 

l’exercici immediat anterior al considerat, per al con-
junt dels jocs comercialitzats que a este efecte s’au-
toritzen, els objectius de venda aprovats pel Govern, 
l’Entitat Pública Empresarial Loteries i Apostes de 
l’Estat realitzarà, durant els exercicis 2005 al 2012, 
una assignació financera que anualment fixarà el 
Govern d’acord amb les normes contingudes en els 
apartats següents:

1) Amb la sol·lictud prèvia de l’ONCE, l’assig-
nació financera se sotmetrà a l’aprovació del Consell 
de Ministres a proposta conjunta dels Ministeris 
d’Economia i Hisenda, i de Treball i Assumptes Soci-
als, amb un informe previ de la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat i oït el Consell de Pro-
tectorat de l’ONCE.

2) L’import de l’assignació financera de cada 
any serà el necessari per a cobrir, d’una banda, el 
possible resultat negatiu d’explotació en l’exercici 
precedent que figure en els comptes anuals indivi-
duals de l’ONCE, definit conforme als criteris contin-
guts en el Pla General de Comptabilitat, i d’una altra, 
el 3% de la quantitat anterior, que es destinarà a la 
Fundació ONCE, tot això sense perjuí del que dis-
posa l’apartat 5.

Igualment, en cada un dels exercicis 2005 a 2009, 
l’assignació financera anual que, si és el cas, resulte 
del que indica anteriorment s’incrementarà en un 
import de fins a deu milions d’euros destinats espe-
cíficament a l’amortització dels préstecs rebuts per 
l’entitat fins al dia 27 de febrer de 2004, fins que 
estos préstecs subsistisquen. Esta assignació addici-
onal, quan en l’exercici precedent el resultat net 
mencionat en el paràgraf anterior siga positiu, es 
minorarà en l’import del dit resultat net.

3) L’abonament d’esta assignació financera 
s’efectuarà en un únic pagament abans del 31 de 
juliol de l’any en què s’acorde. Sense perjuí de l’an-
terior, el Ministeri d’Economia i Hisenda, a sol·licitud 
de l’ONCE, podrà acordar la realització de bestretes 
parcials, calculades sobre dades de caràcter provisi-
onal, bé per mitjà de pagaments a compte, bé per 
mitjà de la compensació d’Impostos, dins de la nor-
mativa vigent.

L’assignació financera serà satisfeta a càrrec 
dels resultats imputables a la gestió de la Loteria 
denominada «Euromilions». Esta imputació de 
resultats no afectarà les facultats de gestió de la 
loteria mencionada, que serà realitzada en l’àmbit 
de la seua competència territorial de manera exclu-
siva per l’Entitat Pública Empresarial Loteries i 
Apostes de l’Estat.

4) Amb l’objecte que l’Entitat Pública Empresa-
rial Loteries i Apostes de l’Estat puga elaborar les 
previsions financeres en el marc d’elaboració dels 
Pressupostos Generals de l’Estat, la Direcció de 
l’ONCE comunicarà al Ministeri d’Economia i 
Hisenda, abans del mes de juny de cada any, un 
avanç motivat de les previsions de tancament de 
l’exercici en curs en el que afecta les magnituds 
determinants de l’assignació financera.

5) La Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat auditarà les magnituds que expliquen, si és el 
cas, el resultat negatiu d’explotació, element deter-
minant de la quantia de l’assignació financera per 
incompliment de l’objectiu de vendes en els termes 
previstos en la present norma.

Este control financer es desenvoluparà de con-
formitat amb el que disposa la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, General Pressupostària.

Els resultats d’este control es concretaran en un 
informe que incorporarà les al·legacions de l’ONCE 
així com les observacions a estes, d’acord amb el 
principi de procediment contradictori.

Este informe, que haurà d’estar disponible en els 
tres mesos següents a la recepció dels comptes 
aprovats de l’ONCE, inclourà un Dictamen sobre la 
raonabilitat en l’aplicació dels principis de bona ges-
tió i la seua incidència en la quantificació del resultat 
d’explotació.

L’informe elaborat per la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat es remetrà als ministres 
d’Economia i Hisenda i de Treball i Assumptes Soci-
als, que l’elevaran al Consell de Ministres i a 
l’ONCE.

Vist este informe i les al·legacions realitzades a 
este, el Consell de Ministres podrà acordar, si és el 
cas, la correcció de l’assignació financera calculada 
conforme a les previsions dels anteriors apartats.
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6) S’autoritza el Govern a adaptar els distints 
terminis del procediment establit en esta norma 
amb l’objecte d’efectuar, una vegada verificat el 
compliment de les condicions i requeriments esta-
blits, el pagament de l’assignació financera corres-
ponent a l’any 2005, referida al resultat d’explotació 
negatiu de l’exercici 2004 i a les quotes d’amortitza-
ció dels préstecs rebuts per l’ONCE a què es referix 
l’apartat 2.»

2. Es dóna una nova redacció a la disposició addicio-
nal quinta de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius 
fiscals al mecenatge, que queda redactada en els termes 
següents:

«Disposició addicional quinta. Règim tributari de 
la Creu Roja Espanyola i de l’Organització Nacio-
nal de Cegos Espanyols.
El règim previst en els articles 5 a 15, ambdós 

inclusivament, d’esta Llei s’aplicarà, per als perío-
des impositius que s’inicien a partir d’1 de gener 
de 2004, a la Creu Roja Espanyola i a l’Organització 
Nacional de Cegos Espanyols, sempre que complis-
quen el requisit establit en el penúltim paràgraf del 
número 5t de l’article 3 d’esta Llei, i conservaran la 
vigència les exempcions concedides amb anteriori-
tat a la seua entrada en vigor.

Estes entitats seran considerades com a entitats 
beneficiàries del mecenatge als efectes previstos en 
els articles 16 a 25, ambdós inclusivament, d’esta 
Llei.

Tindrà la consideració d’explotació econòmica 
exempta, als efectes del que disposa l’article 7 d’esta 
Llei, la comercialització per l’Organització Nacional 
de Cegos Espanyols de qualsevol tipus de joc auto-
ritzat pel Govern de la Nació, de conformitat amb el 
règim jurídic previst en la disposició addicional 
quarta de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de 
Mesures fiscals, administratives i de l’orde social.»

Disposició final sexta. Valoració de béns immobles de 
naturalesa rústica sitis a la província de Còrdova. 
Impost sobre Béns Immobles: període impositiu 2005 
i següents.

1.  Als efectes de l’aplicació en la província de 
Còrdova del que establix la disposició transitòria segona 
del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, el valor 
cadastral dels béns immobles rústics s’obtindrà capitalit-
zant al tres per cent la mitat de la quantia dels tipus ava-
luatoris que es recullen en l’Annex I per a cada un dels 
diferents cultius o aprofitaments.

Els valors cadastrals que es determinen conforme al 
que disposa el paràgraf anterior tindran efectes des de l’u 
de gener de 2005 i es motivaran per mitjà de l’expressió 
del tipus avaluatori que haja sigut aplicat a la qualificació 
i classe que corresponga al cultiu o aprofitament de què 
es tracte, així com de les superfícies afectades per cada 
tipus. Estos valors seran notificats per la Direcció General 
del Cadastre en el termini de sis mesos des de l’entrada 
en vigor d’esta Llei.

2. El valor cadastral a què es referix l’apartat anterior 
constituirà la base imposable de l’Impost sobre Béns 
Immobles per al període impositiu 2005 dels immobles 
rústics objecte d’esta disposició i continuarà vigent fins 
que no es determine un nou valor cadastral d’acord amb 
el que preveu el Text Refós de la Llei del Cadastre Immobi-
liari, sense perjuí de la seua actualització anual per mitjà 
dels coeficients que s’establisquen per les Lleis de Pressu-
postos Generals de l’Estat.

Quan el valor cadastral siga notificat fora del termini 
mencionat en l’apartat anterior, este valor constituirà la 
base imposable de l’Impost sobre Béns Immobles que es 
merite amb posterioritat a la notificació, sense perjuí de 
l’actualització a què es referix el paràgraf anterior.

3. Una vegada notificats per la Direcció General del 
Cadastre els valors cadastrals dels immobles a què es 
referix esta disposició, i amb els efectes previstos en 
l’apartat anterior, els ajuntaments o entitats gestores de 
l’Impost sobre Béns Immobles practicaran les liquidaci-
ons tributàries que corresponguen als períodes imposi-
tius en què la valoració cadastral haja tingut efectes. Les 
liquidacions així practicades es notificaran individualment 
als subjectes passius de l’impost en els termes previstos 
en l’apartat 2 de l’article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària.

Disposició final sèptima. Entrada en vigor.

La present Llei entrarà en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Boletín Oficial del Estado».

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

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 18 de novembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

ANNEX I

Quadre de Tipus Avaluatoris

Codi Classe del cultiu o aprofi tament
Qualifi cació 
o intensitat 
productiva

Tipus 
avaluatoris 
2005 (€/ha)

    
C- Labor o cultivable secà. 1 127,83
C- Labor o cultivable secà. 2 120,88
C- Labor o cultivable secà. 3 113,93
C- Labor o cultivable secà. 4 106,99
C- Labor o cultivable secà. 5 100,04
C- Labor o cultivable secà. 6 93,09
C- Labor o cultivable secà. 7 90,31
C- Labor o cultivable secà. 8 83,37
C- Labor o cultivable secà. 9 76,42
C- Labor o cultivable secà. 10 69,47
C- Labor o cultivable secà. 11 62,52
C- Labor o cultivable secà. 12 58,35
C- Labor o cultivable secà. 13 51,41
C- Labor o cultivable secà. 14 48,63
C- Labor o cultivable secà. 15 41,68
C- Labor o cultivable secà. 16 37,51
C- Labor o cultivable secà. 17 34,73
C- Labor o cultivable secà. 18 31,95
C- Labor o cultivable secà. 19 30,56
C- Labor o cultivable secà. 20 29,18
C- Labor o cultivable secà. 21 25,01
C- Labor o cultivable secà. 22 23,62
C- Labor o cultivable secà. 23 20,84
C- Labor o cultivable secà. 24 16,67
C- Labor o cultivable secà. 25 15,28
C- Labor o cultivable secà. 26 13,89
C- Labor o cultivable secà. 27 11,11
C- Labor o cultivable secà. 28 8,33
C- Labor o cultivable secà. 29 5,56
C- Labor o cultivable secà. 30 4,16
CE Labor o cultivable amb alzines 

secà.
1 48,63
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CE Labor o cultivable amb alzines 
secà.

2 44,46

CE Labor o cultivable amb alzines 
secà.

3 42,38

CE Labor o cultivable amb alzines 
secà.

4 38,90

CE Labor o cultivable amb alzines 
secà.

5 36,82

CE Labor o cultivable amb alzines 
secà.

6 31,96

CE Labor o cultivable amb alzines 
secà.

7 27,79

CE Labor o cultivable amb alzines 
secà.

8 23,62

CE Labor o cultivable amb alzines 
secà.

9 19,45

CE Labor o cultivable amb alzines 
secà.

10 18,06

CE Labor o cultivable amb alzines 
secà.

11 15,28

CE Labor o cultivable amb alzines 
secà.

12 13,20

CE Labor o cultivable amb alzines 
secà.

13 10,42

CE Labor o cultivable amb alzines 
secà.

14 8,34

CE Labor o cultivable amb alzines 
secà.

15 6,95

CE Labor o cultivable amb alzines 
secà.

16 6,25

CE Labor o cultivable amb alzines 
secà.

17 5,56

CE Labor o cultivable amb alzines 
secà.

18 4,86

CF Labor o cultivable amb fruiter 
regadiu.

1 361,25

CF Labor o cultivable amb fruiter 
regadiu.

2 319,57

CF Labor o cultivable amb fruiter 
regadiu.

3 277,87

CF Labor o cultivable amb fruiter 
regadiu.

4 222,28

CF Labor o cultivable amb fruiter 
regadiu.

5 194,51

CF Labor o cultivable amb fruiter 
regadiu.

6 166,69

CF Labor o cultivable amb fruiter 
regadiu.

7 152,83

CF Labor o cultivable amb fruiter 
regadiu.

8 118,09

CF Labor o cultivable amb fruiter 
regadiu.

9 62,52

CR Labor o cultivable regadiu. 1 444,62
CR Labor o cultivable regadiu. 2 430,73
CR Labor o cultivable regadiu. 3 416,83
CR Labor o cultivable regadiu. 4 402,94
CR Labor o cultivable regadiu. 5 389,04
CR Labor o cultivable regadiu. 6 375,15
CR Labor o cultivable regadiu. 7 361,26
CR Labor o cultivable regadiu. 8 347,36
CR Labor o cultivable regadiu. 9 336,25
CR Labor o cultivable regadiu. 10 315,40
CR Labor o cultivable regadiu. 11 294,56
CR Labor o cultivable regadiu. 12 284,84
CR Labor o cultivable regadiu. 13 263,99
CR Labor o cultivable regadiu. 14 252,88
CR Labor o cultivable regadiu. 15 243,15
CR Labor o cultivable regadiu. 16 222,31

CR Labor o cultivable regadiu. 17 211,19
CR Labor o cultivable regadiu. 18 201,47
CR Labor o cultivable regadiu. 19 190,35
CR Labor o cultivable regadiu. 20 180,63
CR Labor o cultivable regadiu. 21 159,78
CR Labor o cultivable regadiu. 22 148,65
CR Labor o cultivable regadiu. 23 138,94
CR Labor o cultivable regadiu. 24 120,88
CR Labor o cultivable regadiu. 25 112,54
CR Labor o cultivable regadiu. 26 97,26
CR Labor o cultivable regadiu. 27 83,36
CR Labor o cultivable regadiu. 28 69,47
CR Labor o cultivable regadiu. 29 55,57
CR Labor o cultivable regadiu. 30 41,68
CR Labor o cultivable regadiu. 31 30,57
E- Pasturatge. 1 2,78
E- Pasturatge. 2 2,50
E- Pasturatge. 3 2,08
E- Pasturatge. 4 1,94
E- Pasturatge. 5 1,80
E- Pasturatge. 6 1,67
E- Pasturatge. 7 1,39
E- Pasturatge. 8 1,25
E- Pasturatge. 9 0,97
E- Pasturatge. 10 0,68
EE Pasturatge amb alzines. 1 13,89
EE Pasturatge amb alzines. 2 13,20
EE Pasturatge amb alzines. 3 11,81
EE Pasturatge amb alzines. 4 11,12
EE Pasturatge amb alzines. 5 10,42
EE Pasturatge amb alzines. 6 9,73
EE Pasturatge amb alzines. 7 9,03
EE Pasturatge amb alzines. 8 8,34
EE Pasturatge amb alzines. 9 7,78
EE Pasturatge amb alzines. 10 7,22
EE Pasturatge amb alzines. 11 6,95
EE Pasturatge amb alzines. 12 6,25
EE Pasturatge amb alzines. 13 5,56
EE Pasturatge amb alzines. 14 4,86
EE Pasturatge amb alzines. 15 4,17
EE Pasturatge amb alzines. 16 3,47
EE Pasturatge amb alzines. 17 2,78
EE Pasturatge amb alzines. 18 2,08
EE Pasturatge amb alzines. 19 1,39
EO Pasturatge amb oliveres. 1 13,48
EO Pasturatge amb oliveres. 2 11,95
EO Pasturatge amb oliveres. 3 10,42
EO Pasturatge amb oliveres. 4 9,72
EO Pasturatge amb oliveres. 5 8,20
EO Pasturatge amb oliveres. 6 7,36
EO Pasturatge amb oliveres. 7 6,53
EO Pasturatge amb oliveres. 8 5,83
EO Pasturatge amb oliveres. 9 5,00
EO Pasturatge amb oliveres. 10 4,30
EO Pasturatge amb oliveres. 11 3,47
EU Eucaliptus. 1 41,68
EU Eucaliptus. 2 33,34
EU Eucaliptus. 3 29,17
EU Eucaliptus. 4 25,01
EU Eucaliptus. 5 20,84
EU Eucaliptus. 6 16,64
EU Eucaliptus. 7 12,50
EU Eucaliptus. 8 8,32
F- Fruiter secà. 1 27,78
F- Fruiter secà. 2 24,31
F- Fruiter secà. 3 20,83
F- Fruiter secà. 4 17,36
F- Fruiter secà. 5 13,89

Codi Classe del cultiu o aprofi tament
Qualifi cació 
o intensitat 
productiva

Tipus 
avaluatoris 
2005 (€/ha)

    

Codi Classe del cultiu o aprofi tament
Qualifi cació 
o intensitat 
productiva

Tipus 
avaluatoris 
2005 (€/ha)
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F- Fruiter secà. 6 9,72
F- Fruiter secà. 7 6,94
F- Fruiter secà. 8 3,47
FR Fruiter regadiu. 1 514,09
FR Fruiter regadiu. 2 500,19
FR Fruiter regadiu. 3 486,30
FR Fruiter regadiu. 4 472,40
FR Fruiter regadiu. 5 455,74
FR Fruiter regadiu. 6 439,06
FR Fruiter regadiu. 7 422,37
FR Fruiter regadiu. 8 405,72
FR Fruiter regadiu. 9 389,03
FR Fruiter regadiu. 10 375,15
FR Fruiter regadiu. 11 361,22
FR Fruiter regadiu. 12 347,36
FR Fruiter regadiu. 13 333,46
FR Fruiter regadiu. 14 319,56
FR Fruiter regadiu. 15 305,67
FR Fruiter regadiu. 16 272,28
FR Fruiter regadiu. 17 255,64
FR Fruiter regadiu. 18 222,31
FR Fruiter regadiu. 19 188,94
FR Fruiter regadiu. 20 116,69
HR Horta regadiu. 1 458,51
HR Horta regadiu. 2 444,59
HR Horta regadiu. 3 430,71
HR Horta regadiu. 4 402,93
HR Horta regadiu. 5 395,98
HR Horta regadiu. 6 382,09
HR Horta regadiu. 7 368,18
HR Horta regadiu. 8 351,51
HR Horta regadiu. 9 343,17
HR Horta regadiu. 10 326,51
HR Horta regadiu. 11 308,45
HR Horta regadiu. 12 291,78
HR Horta regadiu. 13 282,04
HR Horta regadiu. 14 265,38
HR Horta regadiu. 15 247,31
HR Horta regadiu. 16 238,96
HR Horta regadiu. 17 222,31
HR Horta regadiu. 18 204,23
HR Horta regadiu. 19 187,56
HR Horta regadiu. 20 177,82
HR Horta regadiu. 21 161,15
HR Horta regadiu. 22 143,08
HR Horta regadiu. 23 126,36
HR Horta regadiu. 24 100,01
HR Horta regadiu. 25 83,36
I- Improductiu. 0 0,00

MB Bosquina. 1 4,17
MB Bosquina. 2 3,47
MB Bosquina. 3 2,78
MB Bosquina. 4 2,08
MB Bosquina. 5 1,39
MB Bosquina. 6 1,11
MB Bosquina. 7 0,97
MF Espècies mesclades. 1 19,45
MF Espècies mesclades. 2 18,06
MF Espècies mesclades. 3 17,37
MF Espècies mesclades. 4 16,67
MF Espècies mesclades. 5 15,97
MF Espècies mesclades. 6 15,28
MF Espècies mesclades. 7 13,88
MF Espècies mesclades. 8 13,20
MF Espècies mesclades. 9 12,50
MF Espècies mesclades. 10 11,81
MF Espècies mesclades. 11 11,09
MF Espècies mesclades. 12 9,03

MF Espècies mesclades. 13 7,64
MF Espècies mesclades. 14 6,94
MF Espècies mesclades. 15 6,25
MF Espècies mesclades. 16 4,86
MF Espècies mesclades. 17 4,16
MF Espècies mesclades. 18 3,47
MF Espècies mesclades. 19 2,78
MF Espècies mesclades. 20 2,08

MON Vimeneres o canyars. 1 41,68
MON Vimeneres o canyars. 2 24,97
MON Vimeneres o canyars. 3 22,23
MM Pineda per a fusta. 1 9,73
MM Pineda per a fusta. 2 8,34
MM Pineda per a fusta. 3 6,95
MM Pineda per a fusta. 4 6,25
MM Pineda per a fusta. 5 5,56
MM Pineda per a fusta. 6 4,86
MM Pineda per a fusta. 7 3,47
MM Pineda per a fusta. 8 2,78
MM Pineda per a fusta. 9 2,08
MT Matoll. 1 8,33
MT Matoll. 2 6,94
MT Matoll. 3 6,25
MT Matoll. 4 5,55
MT Matoll. 5 2,08
MT Matoll. 6 1,81
MT Matoll. 7 1,39
NR Cítrics regadiu. 1 444,62
NR Cítrics regadiu. 2 439,06
NR Cítrics regadiu. 3 436,28
NR Cítrics regadiu. 4 433,51
NR Cítrics regadiu. 5 430,73
NR Cítrics regadiu. 6 408,49
NR Cítrics regadiu. 7 375,13
NR Cítrics regadiu. 8 333,47
NR Cítrics regadiu. 9 312,62
NR Cítrics regadiu. 10 270,94
NR Cítrics regadiu. 11 229,26
NR Cítrics regadiu. 12 208,42
NR Cítrics regadiu. 13 166,70
NR Cítrics regadiu. 14 48,62
O- Oliveres secà. 1 125,05
O- Oliveres secà. 2 113,93
O- Oliveres secà. 3 106,99
O- Oliveres secà. 4 100,04
O- Oliveres secà. 5 93,09
O- Oliveres secà. 6 86,14
O- Oliveres secà. 7 79,20
O- Oliveres secà. 8 73,64
O- Oliveres secà. 9 68,08
O- Oliveres secà. 10 63,91
O- Oliveres secà. 11 59,05
O- Oliveres secà. 12 54,19
O- Oliveres secà. 13 49,32
O- Oliveres secà. 14 44,46
O- Oliveres secà. 15 40,29
O- Oliveres secà. 16 36,12
O- Oliveres secà. 17 31,95
O- Oliveres secà. 18 27,79
O- Oliveres secà. 19 25,01
O- Oliveres secà. 20 22,23
O- Oliveres secà. 21 20,84
O- Oliveres secà. 22 19,45
O- Oliveres secà. 23 18,06
O- Oliveres secà. 24 17,36
O- Oliveres secà. 25 16,67
O- Oliveres secà. 26 15,97
O- Oliveres secà. 27 15,28

Codi Classe del cultiu o aprofi tament
Qualifi cació 
o intensitat 
productiva

Tipus 
avaluatoris 
2005 (€/ha)

    

Codi Classe del cultiu o aprofi tament
Qualifi cació 
o intensitat 
productiva

Tipus 
avaluatoris 
2005 (€/ha)
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O- Oliveres secà. 28 14,58
O- Oliveres secà. 29 13,61
O- Oliveres secà. 30 11,95
O- Oliveres secà. 31 10,28
O- Oliveres secà. 32 8,61
O- Oliveres secà. 33 6,81
O- Oliveres secà. 34 5,97
O- Oliveres secà. 35 4,16
O- Oliveres secà. 36 3,47
O- Oliveres secà. 37 2,78
OR Oliveres regadiu. 1 263,99
OR Oliveres regadiu. 2 250,10
OR Oliveres regadiu. 3 236,20
OR Oliveres regadiu. 4 222,31
OR Oliveres regadiu. 5 208,42
OR Oliveres regadiu. 6 187,57
OR Oliveres regadiu. 7 173,68
OR Oliveres regadiu. 8 159,78
OR Oliveres regadiu. 9 148,67
OR Oliveres regadiu. 10 127,83
OR Oliveres regadiu. 11 105,60
OR Oliveres regadiu. 12 83,37
OR Oliveres regadiu. 13 69,47
PD Prats o praderies. 1 27,79
PD Prats o praderies. 2 23,62
PD Prats o praderies. 3 22,23
PD Prats o praderies. 4 15,28
PD Prats o praderies. 5 12,50
PD Prats o praderies. 6 9,73
RI Arbres de ribera. 1 52,80
RI Arbres de ribera. 2 50,02
RI Arbres de ribera. 3 44,45
RI Arbres de ribera. 4 38,90
RI Arbres de ribera. 5 33,34
RI Arbres de ribera. 6 30,56
RI Arbres de ribera. 7 27,78
RI Arbres de ribera. 8 23,61
RI Arbres de ribera. 9 19,43
RI Arbres de ribera. 10 16,66
RI Arbres de ribera. 11 12,49
RI Arbres de ribera. 12 8,28
RI Arbres de ribera. 13 1,39
ST Salines continentals. 1 1.128,21
ST Salines continentals. 2 875,35
ST Salines continentals. 3 597,46
ST Salines continentals. 4 527,98
ST Salines continentals. 5 389,04
V- Vinya secà. 1 161,17
V- Vinya secà. 2 155,61
V- Vinya secà. 3 141,72
V- Vinya secà. 4 136,16
V- Vinya secà. 5 130,60
V- Vinya secà. 6 125,05
V- Vinya secà. 7 113,93
V- Vinya secà. 8 111,15
V- Vinya secà. 9 108,37
V- Vinya secà. 10 105,59
V- Vinya secà. 11 102,82
V- Vinya secà. 12 94,48
V- Vinya secà. 13 86,14
V- Vinya secà. 14 80,58
V- Vinya secà. 15 77,80
V- Vinya secà. 16 73,64
V- Vinya secà. 17 69,46
V- Vinya secà. 18 62,52
V- Vinya secà. 19 55,57
V- Vinya secà. 20 48,63
V- Vinya secà. 21 37,51
V- Vinya secà. 22 25,01

Codi Classe del cultiu o aprofi tament
Qualifi cació 
o intensitat 
productiva

Tipus 
avaluatoris 
2005 (€/ha)

    

V- Vinya secà. 23 12,50
V- Vinya secà. 24 10,42
V- Vinya secà. 25 8,33
V- Vinya secà. 26 6,94
V- Vinya secà. 27 5,53
V- Vinya secà. 28 4,16

Codi Classe del cultiu o aprofi tament
Qualifi cació 
o intensitat 
productiva

Tipus 
avaluatoris 
2005 (€/ha)

    

 19004 LLEI 23/2005, de 18 de novembre, de reformes 
en matèria tributària per a l’impuls a la produc-
tivitat. («BOE» 277, de 19-11-2005.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

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

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El principal objectiu de la política econòmica desenvo-
lupada pel Govern és augmentar el benestar dels ciuta-
dans. Per a aconseguir este objectiu, és necessari impul-
sar un model de creixement equilibrat i sostingut, basat 
en l’augment de la productivitat i de l’ocupació, que per-
meta atendre les necessitats col·lectives i promoure una 
major cohesió social, alhora que facilite la resposta als 
reptes derivats de la cada vegada major integració econò-
mica en els mercats europeus i mundials.

El model de creixement econòmic seguit en els últims 
anys, encara que ha contribuït a aproximar els nivells de 
renda per capita d’Espanya als dels països més avançats 
de la Unió Europea, ha presentat carències que és indis-
pensable afrontar i corregir. D’una banda, s’ha basat en 
factors com el favorable tipus de canvi amb què es va 
entrar en la moneda única o la significativa reducció dels 
tipus d’interés, els efectes positius de la qual tendixen a 
moderar-se. D’altra banda, este model presenta una debi-
litat estructural que, a més, s’ha intensificat en els últims 
anys: l’escassa contribució de la productivitat al creixe-
ment. Esta debilitat ha donat lloc al fet que el nivell mitjà 
de productivitat de l’economia espanyola s’haja allunyat, 
en els últims anys, del dels països més avançats del nos-
tre entorn, en compte de convergir-hi.

L’allunyament respecte als nivells de productivitat 
dels països més avançats representa un seriós risc per a 
l’evolució de l’economia espanyola, tant a llarg termini 
com de manera més immediata. A llarg termini, la pro-
ductivitat és el principal determinant del creixement eco-
nòmic i el seu augment és essencial per a garantir la sos-
tenibilitat futura de l’Estat del benestar, especialment en 
el marc d’envelliment de la població a què s’enfronta la 
nostra societat. De manera més immediata, en el context 
de creixent obertura i integració de l’economia espanyola 
en els mercats europeus i internacionals, l’augment de la 
productivitat és indispensable per a absorbir els incre-
ments en els costos de producció i evitar així pèrdues de 
competitivitat que suposarien un fre al creixement.


