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Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la qual s’establixen determinades mesures
en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres mesures tributàries i
financeres.
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.
PREÀMBUL
I
La realitat econòmica evidencia que, a pesar dels esforços duts a terme durant 2012
a fi de posar les bases per a aconseguir la consolidació de les finances públiques, la
consecució d’este objectiu requerix encara l’adopció de mesures addicionals que,
complementant les ja incorporades a l’ordenament, contribuïsquen a avançar en la senda
iniciada.
Amb esta finalitat, la llei introduïx diverses modificacions en la normativa tributària,
fonamentalment en la regulació de l’Impost sobre Societats, que, a més del tribut
mencionat, incidixen en l’àmbit de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de
l’Impost sobre la Renda de no Residents, de l’Impost sobre el Patrimoni i de determinats
tributs locals.
Amb el mateix propòsit de contribuir a la consolidació de les finances públiques, al
qual s’unix en este cas el de coadjuvar a la consecució dels objectius en matèria de medi
ambient, en línia amb els principis bàsics que regixen la política fiscal, energètica i
ambiental de la Unió Europea, i com a continuació de les mesures adoptades en este
àmbit a final de 2012, per mitjà d’esta llei es regula l’Impost sobre els Gasos Fluorats
d’Efecte d’Hivernacle, com a instrument que actua sobre les emissions d’hidrocarburs
halogenats.
II
En relació amb l’Impost sobre Societats, com a novetat substancial, s’establix la
no-deduïbilitat del deteriorament de valor de les participacions en el capital o fons propis
d’entitats, així com de les rendes negatives generades durant el termini de manteniment
d’establiments permanents ubicats en l’estranger. Les dos mesures tracten d’evitar la
doble deduïbilitat de les pèrdues, en un primer moment, en la seu de l’entitat o de
l’establiment permanent que els genera, i, en un segon, en la seu de l’inversor o casa
central. Amb esta mesura, la normativa fiscal de l’Impost sobre Societats s’aproxima a la
dels països del nostre entorn, i així es permet una major comparativa i competitivitat fiscal
respecte d’estos.
Esta modificació va acompanyada d’un règim transitori que establix la recuperació en
la base imposable de l’Impost sobre Societats dels deterioraments de valor de les
participacions i de les rendes negatives dels establiments permanents que han sigut
fiscalment deduïbles, a través d’un increment de fons propis o distribució de resultats, en
el primer cas, i de l’obtenció de rendes positives semblant al règim anterior, en el segon.
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Addicionalment, els compromisos d’estabilitat acordats requerixen la pròrroga, per als
exercicis 2014 i 2015, d’una part de les mesures de caràcter temporal ja incorporades a
través del Reial Decret Llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s’introduïxen diverses
mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic, i del Reial
Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i
de foment de la competitivitat. És el cas de la limitació en la compensació de bases
imposables negatives, la limitació en la deduïbilitat fiscal del fons de comerç en les seues
diferents versions i dels actius intangibles de vida útil indefinida, i del límit establit en
l’aplicació de les deduccions per a incentivar determinades activitats, en cada període
impositiu.
Per idèntiques raons, es prorroguen per als mateixos anys la inclusió, en la base dels
pagaments fraccionats que es realitzen en els esmentats exercicis, del 25 per cent dels
dividends i rendes que procedixen de la transmissió de participacions que tenen dret al
règim d’exempció i l’establiment d’un pagament fraccionat mínim determinat en funció del
resultat comptable de l’exercici, si bé exclusivament per a les grans empreses. També es
prorroguen, per a 2014, els tipus incrementats corresponents als pagaments fraccionats.
D’altra banda, s’establix la vigència indefinida de la deducció per inversions en
produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals, i s’amplia la base d’esta deducció,
incloent-hi les còpies i els gastos de publicitat que vagen a càrrec del productor.
Així mateix, es modifica la regulació actual de la bonificació per rendes obtingudes a
Ceuta i Melilla, amb la finalitat d’equiparar-la a l’existent en l’àmbit de les persones
físiques i d’establir unes regles mínimes que faciliten l’aplicació pràctica de la bonificació.
Al marge d’això, s’establix una pròrroga, per als contractes d’arrendament financer els
períodes anuals de duració dels quals s’inicien en els anys 2012 a 2015, de l’excepció
prevista en la normativa de l’impost respecte al caràcter constant o creixent de la part que
es correspon amb la recuperació del cost del bé en les quotes d’arrendament financer,
atés que la situació actual continua obligant els arrendataris d’estos contractes a modificar
les seues condicions.
Finalment, s’establix un règim fiscal específic per a la Societat de Gestió d’Actius de
Reestructuració Bancària, amb l’objecte d’equiparar-la, en l’aplicació de determinades
mesures fiscals, amb les entitats de crèdit, la qual cosa permet eliminar les distorsions
que es generen en l’operativa de l’entitat com a conseqüència de no tindre esta
configuració des del punt de vista de la seua regulació substantiva.
III
En l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques s’introduïxen diverses
modificacions en sintonia amb altres que recull esta llei en l’àmbit de l’Impost sobre
Societats, així com les que deriven de la regulació que s’establix per als anomenats
«comptes òmnibus», raó esta última que també explica les modificacions que s’incorporen
en l’Impost sobre la Renda de no Residents.
IV
A fi de potenciar l’autonomia local per a estimular activitats d’especial interés o utilitat
per al municipi, es fa extensiva a l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana la bonificació potestativa aplicable en l’Impost sobre Béns Immobles,
en l’Impost sobre Activitats Econòmiques i en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions
i Obres, quan s’exercisquen activitats econòmiques que siguen declarades d’especial
interés o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquen esta declaració.
Així mateix, en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’efectuen els
ajustos tècnics necessaris per al supòsit en què l’aplicació dels coeficients d’actualització
previstos en l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari supose una
disminució de la base imposable dels immobles. Per a això, es modifiquen els articles 68 i
69, relatius a la reducció de la base imposable de l’Impost sobre Béns Immobles.

Pàg. 2

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 260

Dimecres 30 d'octubre de 2013

Secc. I.

Com a conseqüència dels compromisos d’estabilitat mantinguts pel regne d’Espanya,
cal dotar de continuïtat l’increment del tipus impositiu de l’Impost sobre Béns Immobles
per als immobles urbans, establit al desembre de 2011, evitant l’impacte negatiu
inicialment previst per a 2014.
D’altra banda, es modifica el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari per a, d’una
banda, ampliar el termini perquè els ajuntaments sol·liciten l’aplicació dels coeficients
d’actualització previstos en l’article 32.2, i, d’una altra, possibilitar que mitjançant una orde
ministerial es regule l’edicte electrònic en l’àmbit cadastral en aplicació del que preveu
l’article 112.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
V
En el marc de les economies occidentals, i en particular de la Unió Europea, des de fa
ja alguns anys s’atorga una creixent importància al paper de la tributació mediambiental
com a instrument per a afavorir la construcció d’una economia sostenible que, per tant,
contribuïsca al compliment del principi de suficiència. A això cal afegir-hi que, en el cas
d’Espanya, les mesures en matèria de fiscalitat mediambiental es justifiquen pel que
disposa l’article 45 de la Constitució Espanyola, precepte que consagra la protecció del
medi ambient. La fiscalitat mediambiental constituïx, per tant, un mitjà complementari per
a coadjuvar a la protecció i defensa del medi ambient, i s’articula entorn de figures
impositives la finalitat de les quals és estimular i incentivar comportaments més
respectuosos amb l’entorn natural.
En este context, és oportú introduir mecanismes de correcció de determinades
externalitats ambientals, com ara el cas de les ocasionades per l’emissió de gasos
d’efecte d’hivernacle: pel seu abast global i per la magnitud de l’impacte mediambiental.
Amb esta finalitat, la llei introduïx en el nostre ordenament l’Impost sobre els Gasos
Fluorats d’Efecte d’Hivernacle.
Els hidrocarburs halogenats han sigut utilitzats de manera habitual en nombrosos
sectors, com a refrigerants, dissolvents, agents espumejants o agents extintors d’incendis,
per les seues especials propietats.
No obstant això, entre les característiques d’estes substàncies cal destacar la seua
negativa contribució al calfament de l’atmosfera, amb un potencial de calfament global
molt més elevat que el CO2, la qual cosa ha fet que gran part d’estes substàncies hagen
sigut regulades pel Protocol de Kyoto sobre gasos d’efecte d’hivernacle, on s’establixen
objectius obligatoris d’emissió per als països desenrotllats que l’hagen ratificat, com els
estats membres de la Unió Europea.
L’Impost sobre els Gasos Fluorats d’Efecte d’Hivernacle és un tribut de naturalesa
indirecta que recau sobre el consum d’estos gasos i grava, en fase única, la seua posada
a consum atenent el potencial de calfament atmosfèric. D’altra banda, s’establix una
deducció de l’impost en els casos que s’acredite la destrucció dels productes objecte de
l’impost, ja que regular estes opcions estimula el desenrotllament de tecnologies
ecològiques.
VI
A més, es modifica l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport, per a
regular l’exempció de l’impost en la primera matriculació o, si és el cas, en la circulació o
utilització de les embarcacions de recreació o d’esports nàutics destinades per les
empreses exclusivament a les activitats de lloguer amb independència de la longitud de
l’eslora. Amb això es pretén acostar la nostra tributació a la d’altres estats membres de la
Unió Europea, potenciant el sector de la nàutica de recreació i produint un efecte
dinamitzador cap a altres sectors productius, amb el consegüent increment en la capacitat
de generació de riquesa i ocupació.
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VII
També es regula una franquícia d’àmbit nacional per a determinades operacions
d’avituallament de barcos i aeronaus, en coordinació amb altres figures de la imposició
indirecta, la qual cosa permetrà que la normativa espanyola s’equipare a la d’altres estats
membres de la Unió Europea.
VIII
Es modifica la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’Institucions d’Inversió Col·lectiva,
pel que fa a la comercialització en el mercat interior per mitjà de comptes globals dels
fons d’inversió constituïts a Espanya, amb la finalitat d’implantar un sistema semblant al
d’altres països del nostre entorn que reforce la competitivitat del sector.
La modificació suposa la substitució del sistema d’administració del registre únic de
partícips d’un fons d’inversió per l’entitat gestora per un sistema en què, quan s’acorde la
comercialització del fons amb un intermediari financer establit a Espanya per mitjà de
compte global, puga ser este intermediari l’encarregat de l’administració del registre dels
partícips que siguen clients seus. Congruentment amb el fet que l’entitat gestora ja no
disposarà de tota la informació dels partícips del fons, sinó que part d’estos o de les seues
participacions figuraran en els registres de les entitats comercialitzadores, estes, respecte
dels partícips inclosos en els seus registres, han d’assumir obligacions en l’àmbit financer
i fiscal que fan necessària la modificació, a més, de les lleis que regulen l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques, l’Impost sobre Societats i l’Impost sobre la Renda de no
Residents.
IX
La Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat
energètica, va crear en el capítol II del títol II l’Impost sobre la Producció de Combustible
Nuclear Gastat i Residus Radioactius Resultants de la Generació d’Energia
Nucleoelèctrica.
Amb l’objectiu d’aclarir la regulació i l’aplicació pràctica d’este impost, cal fer
determinades modificacions i una reestructuració del seu articulat.
Així, quant al combustible nuclear gastat, es modifica el fet imposable tant per a
incorporar la definició de combustible nuclear gastat com per a precisar que es grava la
producció de combustible nuclear gastat resultant de cada reactor. Addicionalment, es
regula la forma de determinar la base imposable en els supòsits de cessament definitiu de
l’explotació i es modifica el període impositiu, que passa a ser el cicle d’operació de cada
reactor, és a dir, el temps que transcorre entre dos parades de recàrrega del combustible
nuclear gastat del nucli del reactor.
D’altra banda, amb la finalitat d’establir una recaptació homogènia, es fa una nova
regulació dels pagaments a compte. Així, s’establixen dos pagaments fraccionats de cada
període impositiu en curs, a realitzar en els mesos de juny i desembre. La base per a
calcular el pagament fraccionat passa a estar constituïda pels quilograms de metall
pesant que es considere que conté el combustible nuclear gastat a extraure definitivament
del reactor a la finalització del corresponent període impositiu en curs corregida per un
coeficient. De la mateixa manera, l’autoliquidació definitiva s’haurà de practicar en els vint
primers dies del mes següent a la finalització del període impositiu.
En relació amb els residus radioactius resultants de la generació d’energia
nucleoelèctrica, es modifiquen els terminis dels pagaments fraccionats per a fer-los
coincidents amb els establits per al combustible nuclear gastat i així minimitzar els costos
de gestió i administratius tant del contribuent com de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària.
Finalment, s’introduïxen tres disposicions transitòries, tercera, quarta i quinta, en
l’esmentada Llei 15/2012.
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Per mitjà de la primera s’establix, per als períodes impositius dels quals el combustible
extret definitivament del reactor continga elements de combustible introduïts en el nucli
del reactor amb anterioritat a l’1 de gener de 2013, un mètode específic de càlcul de la
base imposable i de la base dels pagaments fraccionats.
La segona regula com a data d’inici del cicle d’operació de cada reactor l’1 de gener
de 2013.
Finalment, la tercera determina el període de declaració de l’impost per a aquells
contribuents el període impositiu dels quals, d’acord amb la regulació establida en
l’esmentada Llei 15/2012, va finalitzar l’any 2013.
Article 1. Modificació del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març.
Primer. Amb efectes per als períodes impositius que s’inicien a partir de l’1 de gener
de 2012, es modifica l’apartat 1 de la disposició transitòria trenta 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 de la manera següent:
«1. En els contractes d’arrendament financer vigents els períodes anuals de
duració dels quals s’inicien d’ací als anys 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i
2015, el requisit establit en l’apartat 4 de l’article 115 d’esta llei no serà exigit a
l’import de la part de les quotes d’arrendament corresponent a la recuperació del
cost del bé.»
Segon. Amb efectes per als períodes impositius que s’inicien a partir de l’1 de gener
de 2013, s’introduïxen les següents modificacions en el text refós de la Llei de l’Impost
sobre Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març:
U. Es deroga l’apartat 3 de l’article 12.
Dos. S’afigen les lletres j), k) i l) a l’apartat 1 de l’article 14, que queden redactades
de la manera següent:
«j) Les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació
en el capital o en els fons propis d’entitats.
k) Les rendes negatives obtingudes en l’estranger a través d’un establiment
permanent, excepte en el cas de transmissió o cessament de la seua activitat.
l) Les rendes negatives obtingudes per empreses membres d’una unió
temporal d’empreses que opere en l’estranger, excepte en el cas de transmissió de
la participació en esta o extinció.»
Tres.
següent:

S’afigen els apartats 11 i 12 a l’article 19, que queden redactats de la manera

«11. Les rendes negatives generades en la transmissió de valors
representatius de la participació en el capital o en els fons propis d’entitats, quan
l’adquirent siga una entitat del mateix grup de societats segons els criteris establits
en l’article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de
l’obligació de formular comptes anuals consolidats, s’imputaran en el període
impositiu en què estos valors siguen transmesos a tercers aliens al mencionat grup
de societats, o bé quan l’entitat transmetent o l’adquirent deixen de formar part del
grup.
El que disposa este apartat no serà aplicable en el cas d’extinció de l’entitat
transmesa.
12. Les rendes negatives generades en la transmissió d’un establiment
permanent, quan l’adquirent siga una entitat del mateix grup de societats segons
els criteris establits en l’article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la
residència i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats, s’imputaran en
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el període impositiu en què l’establiment permanent siga transmés a tercers aliens
al mencionat grup de societats, o bé quan l’entitat transmetent o l’adquirent deixen
de formar part del grup.
El que disposa este apartat no serà aplicable en el cas de cessament de
l’activitat de l’establiment permanent.»
Quatre. Es modifica l’apartat 4 i s’afig un apartat 5 a l’article 21, que queden
redactats de la manera següent:
«4. Si s’obté una renda negativa en la transmissió de la participació en una
entitat no resident que haja sigut prèviament transmesa per una altra entitat que
reunisca les circumstàncies a què es referix l’article 42 del Codi de Comerç per a
formar part d’un mateix grup de societats amb el subjecte passiu, la renda negativa
es minorarà en l’import de la renda positiva obtinguda en la transmissió precedent i
a la qual s’haja aplicat l’exempció.
5. L’import de les rendes negatives derivades de la transmissió de la
participació en una entitat no resident es minorarà en l’import dels dividends o
participacions en beneficis rebuts de l’entitat participada a partir del període
impositiu que s’haja iniciat l’any 2009, sempre que estos dividends o participacions
en beneficis no hagen minorat el valor d’adquisició d’esta i que hagen tingut dret a
l’aplicació de l’exempció prevista en l’apartat 1 d’este article.»
Cinc.
següent:

Es modifica l’apartat 2 de l’article 22, que queda redactat de la manera

«2. L’import de les rendes negatives derivades de la transmissió d’un
establiment permanent es minorarà en l’import de les rendes positives netes
obtingudes amb anterioritat, procedents d’este.»
Sis. Es modifica la lletra e) de l’apartat 4 i s’afigen els apartats 6 i 7 a l’article 30,
amb la qual cosa l’anterior 6 passa a numerar-se com a 8, que queden redactats de la
manera següent:
«e) Quan la distribució del dividend o la participació en beneficis no determine
la integració de renda en la base imposable per no tindre la consideració d’ingrés.
El que disposa el paràgraf anterior no s’aplicarà quan:
1r. El subjecte passiu prove que un import equivalent al dividend o participació
en beneficis s’ha integrat en la base imposable de l’Impost sobre Societats tributant
a algun dels tipus de gravamen previstos en els apartats 1, 2 i 7 de l’article 28 o en
l’article 114 d’esta llei, en concepte de renda obtinguda per les successives entitats
propietàries de la participació en ocasió de la seua transmissió, i que la renda no
haja tingut dret a la deducció per doble imposició interna de plusvàlues.
En este supòsit, quan les anteriors entitats propietàries de la participació hagen
aplicat a les rendes obtingudes per estes en ocasió de la seua transmissió la
deducció per reinversió de beneficis extraordinaris, la deducció serà del 18 per cent
de l’import del dividend o de la participació en beneficis.
La deducció es practicarà parcialment quan la prova a què es referix este
paràgraf e) tinga caràcter parcial.
2n. El subjecte passiu prove que un import equivalent al dividend o participació
en beneficis s’ha integrat en la base imposable de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, en concepte de renda obtinguda per les successives persones
físiques propietàries de la participació en ocasió de la seua transmissió. La
deducció es practicarà parcialment quan la prova a què es referix este paràgraf e)
tinga caràcter parcial.
En este supòsit, la deducció no podrà excedir l’import resultant d’aplicar al
dividend o a la participació en beneficis el tipus de gravamen que en l’Impost sobre
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la Renda de les Persones Físiques correspon als guanys patrimonials integrats en
la part especial de la base imposable o en la de l’estalvi, per al cas de transmissions
realitzades a partir de l’1 de gener de 2007.»
«6. En el cas que l’entitat prove la tributació d’un import igual al dividend o la
participació en beneficis, en els termes indicats en els paràgrafs 1r o 2n de la lletra
e) de l’apartat 4 d’este article, no s’integrarà en la base imposable de l’entitat el
mencionat dividend o participació en beneficis. El dividend o participació en
beneficis minorarà el valor fiscal de la participació. En este cas, el subjecte passiu
aplicarà la deducció en els termes indicats en els apartats 1 o 2 d’este article,
segons corresponga.
7. L’import de les rendes negatives derivades de la transmissió de la
participació en una entitat resident es minorarà en l’import dels dividends o
participacions en beneficis rebuts de l’entitat participada a partir del període
impositiu que s’haja iniciat l’any 2009, sempre que els mencionats dividends o
participacions en beneficis no hagen minorat el valor d’adquisició d’esta i hagen
tingut dret a l’aplicació de la deducció prevista en l’apartat 2 d’eixe article.»
Set. Es modifica l’apartat 4 i s’afig un apartat 5 a l’article 31, amb la qual cosa
l’anterior 4 passa a numerar-se com a 6, que queden redactats de la manera següent:
«4. En el supòsit d’establiments permanents que hagen obtingut en anteriors
períodes impositius rendes negatives que no s’hagen integrat en la base imposable
de l’entitat, no s’integraran les rendes positives obtingudes amb posterioritat fins a
l’import d’aquelles.
5. En el cas de rendes negatives derivades de la transmissió d’un establiment
permanent, el seu import es minorarà en l’import de les rendes positives netes
obtingudes amb anterioritat, procedents d’este.»
Huit. Es modifica l’apartat 5 i s’afig un apartat 6 a l’article 32, que queden redactats
de la manera següent:
«5. En el cas que el dividend o participació en beneficis no determine la
integració de renda en la base imposable per no tindre la consideració d’ingrés,
serà procedent aplicar la deducció quan el subjecte passiu prove que un import
equivalent a eixe dividend o participació en beneficis ha tributat a Espanya a través
de qualsevol transmissió de la participació, en els termes que establix este article.
El límit al qual es referix l’apartat 3 d’este article es calcularà atenent la quota
íntegra que resultaria de la integració en la base imposable del dividend o
participació en beneficis.
Igualment, si el subjecte passiu prova que un import equivalent al dividend o
participació en beneficis ha tributat a Espanya a través de qualsevol transmissió de
la participació, en els termes que establix este article, no s’integrarà en la base
imposable de l’entitat el mencionat dividend o participació en beneficis quan la seua
distribució haja produït una pèrdua comptable per deteriorament del valor de la
participació. El dividend o participació en beneficis minorarà el valor fiscal de la
participació. En este cas el subjecte passiu aplicarà la deducció en els termes
indicats en este article, tenint en compte que el límit a què es referix l’apartat 3
anterior, es calcularà atenent la quota íntegra que resultaria de la integració en la
base imposable del dividend o participació en beneficis.
6. L’import de les rendes negatives derivades de la transmissió de la
participació en una entitat no resident es minorarà en l’import dels dividends o
participacions en beneficis rebuts de l’entitat participada a partir del període
impositiu que s’haja iniciat l’any 2009, sempre que els dividends o participacions en
beneficis no hagen minorat el valor d’adquisició d’esta i hagen tingut dret a
l’aplicació de la deducció prevista en este article.»
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Nou. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 50, que queden redactats de la
manera següent:
«2. Les entitats que participen en obres, servicis o subministraments que
realitzen o presten en l’estranger, per mitjà de fórmules de col·laboració anàlogues
a les unions temporals, es podran acollir a l’exempció respecte de les rendes
procedents de l’estranger. No obstant això, s’opte o no pel règim d’exempció, no
seran fiscalment deduïbles les rendes negatives procedents de l’estranger. En este
últim cas, no s’integraran en la base imposable les rendes positives obtingudes
amb posterioritat, fins a l’import de les dites rendes negatives.
Les entitats hauran de sol·licitar l’exempció al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, aportant informació semblant a l’exigida per a les
unions temporals d’empreses constituïdes en territori espanyol.
3. L’opció per l’exempció determinarà la seua aplicació fins a l’extinció de la
unió temporal.
L’import de les rendes negatives derivades de la transmissió de la participació
en la unió temporal o de la seua extinció es minorarà en l’import de les rendes
positives netes obtingudes amb anterioritat, procedents d’esta. »
Deu.

S’afig un apartat 4 a l’article 71, que queda redactat de la manera següent:

«4. L’import de les rendes negatives derivades de la transmissió de la
participació d’una societat del grup fiscal que deixe de formar-ne part es minorarà
en l’import de les bases imposables negatives generades dins del grup fiscal per
l’entitat transmesa i que hi hagen sigut compensades.»
Onze. Es deroga l’apartat 3 de l’article 73.
Dotze. Es modifica l’apartat 4 de l’article 87, que queda redactat de la manera
següent:
«4. En el cas que el soci perda la qualitat de resident en territori espanyol,
s’integrarà en la base imposable de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques o d’este impost del període impositiu en què es produïsca esta
circumstància, la diferència entre el valor normal de mercat de les accions o
participacions i el valor a què es referix l’apartat anterior.
La part de deute tributari corresponent a esta renda es podrà ajornar i ingressar
conjuntament amb la declaració corresponent al període impositiu en què es
transmeten els valors, a condició que el subjecte passiu garantisca el pagament
d’aquella.»
Tretze.
següent:

Es modifica l’apartat 3 de l’article 88, que queda redactat de la manera

«3. En el cas que el soci perda la qualitat de resident en territori espanyol,
s’integrarà en la base imposable de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques o d’este impost del període impositiu en què es produïsca esta
circumstància, la diferència entre el valor normal de mercat de les accions o
participacions i el valor a què es referix l’apartat anterior.
La part de deute tributari corresponent a esta renda es podrà ajornar i ingressar
conjuntament amb la declaració corresponent al període impositiu en què es
transmeten els valors, a condició que el subjecte passiu garantisca el pagament
d’aquella.»
Catorze. S’afig un nou paràgraf a l’apartat 3 de l’article 89, que queda redactat de la
manera següent:
L’import de la diferència fiscalment deduïble a què es referix este apartat es
minorarà en la quantia de les bases imposables negatives pendents de
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compensació en l’entitat transmetent que puguen ser compensades per l’entitat
adquirent, en proporció a la participació, sempre que aquelles s’hagen generat
durant el període de temps en què l’entitat adquirent participe en la transmetent.»
Quinze.
següent:

Es modifica l’apartat 3 de l’article 90, que queda redactat de la manera

«3. Les bases imposables negatives pendents de compensació en l’entitat
transmetent podran ser compensades per l’entitat adquirent.
Quan l’entitat adquirent participe en el capital de l’entitat transmetent, o bé les
dos formen part d’un grup de societats a què es referix l’article 42 del Codi de
Comerç, la base imposable negativa susceptible de compensació es reduirà en
l’import de la diferència positiva entre el valor de les aportacions dels socis,
realitzades per qualsevol títol, corresponents a la participació o les participacions
que les entitats del grup tinguen sobre l’entitat transmetent, i el seu valor
comptable.»
Setze.

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

«Article 92.

Pèrdues dels establiments permanents.

Quan en la transmissió d’un establiment permanent es genere una renda
positiva, i s’aplique el règim previst en la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 84 d’esta
llei, l’import d’aquella que supere les rendes negatives netes obtingudes per
l’establiment permanent s’integrarà en la base imposable de l’entitat transmetent,
sense perjuí que es puga deduir de la quota íntegra l’impost que, si no fóra per les
disposicions de la Directiva 2009/133/CE, hauria gravat eixa mateixa renda
integrada en la base imposable, en l’estat membre en què estiga situat este
establiment permanent, amb el límit de l’import de la quota íntegra corresponent a
eixa renda integrada en la base imposable.»
Dèsset.
següent:

Es modifica l’apartat 1 de l’article 95, que queda redactat de la manera

«1. A fi d’evitar la doble imposició que es podria produir per aplicació de les
regles de valoració previstes en els articles 86, 87.2 i 94 d’esta llei s’aplicaran les
normes següents:
a) Els beneficis distribuïts amb càrrec a rendes imputables als béns aportats
donaran dret a la deducció per a evitar la doble imposició interna de dividends a
què es referix l’article 30.2 d’esta llei, siga quin siga el percentatge de participació
del soci i la seua antiguitat. El mateix criteri s’aplicarà respecte de la deducció per a
evitar la doble imposició interna de plusvàlues a què es referix l’article 30.5 d’esta
llei per les rendes generades en la transmissió de la participació.
b) Els beneficis distribuïts amb càrrec a les rendes imputables als béns
aportats tindran dret a l’exempció o a la deducció per a evitar la doble imposició
internacional de dividends siga quin siga el grau de participació del soci.»
Díhuit. S’afig una disposició transitòria quaranta-u, que queda redactada de la
manera següent:
«Disposició transitòria quaranta-u. Règim transitori aplicable a les pèrdues per
deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els
fons propis d’entitats, i a les rendes negatives obtingudes en l’estranger a
través d’un establiment permanent, generades en períodes impositius iniciats
amb anterioritat a l’1 de gener de 2013.
1. La reversió de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de
la participació en el capital o en els fons propis d’entitats que hagen resultat

Pàg. 9

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 260

Dimecres 30 d'octubre de 2013

Secc. I.

fiscalment deduïbles de la base imposable de l’Impost sobre Societats d’acord amb
el que establix l’apartat 3 de l’article 12 d’esta llei, en períodes impositius iniciats
amb anterioritat a l’1 de gener de 2013, amb independència de la seua imputació
comptable en el compte de pèrdues i guanys, s’integraran en la base imposable del
període en què el valor dels fons propis al tancament de l’exercici excedisca el de
l’inici, en proporció a la seua participació, tenint en compte les aportacions o
devolucions d’aportacions fetes en este, amb el límit del mencionat excés. A estos
efectes, s’entendrà que la diferència positiva entre el valor dels fons propis al
tancament i a l’inici de l’exercici, en els termes establits en este paràgraf, es
correspon, en primer lloc, amb pèrdues per deteriorament que han resultat
fiscalment deduïbles.
Igualment, seran objecte d’integració en la base imposable les mencionades
pèrdues per deteriorament, per l’import dels dividends o participacions en beneficis
percebuts de les entitats participades, excepte que la distribució no tinga la condició
d’ingrés comptable.
El que disposa este apartat no serà aplicable respecte d’aquelles pèrdues per
deteriorament de valor de la participació que estiguen determinades per la
distribució de dividends o participacions en beneficis i que no hagen donat lloc a
l’aplicació de la deducció per doble imposició interna o bé que les esmentades
pèrdues no hagen resultat fiscalment deduïbles en l’àmbit de la deducció per doble
imposició internacional.
2. La reversió de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de
la participació en el capital o en els fons propis d’entitats que cotitzen en un mercat
regulat a les quals no haja sigut aplicable l’apartat 3 de l’article 12 d’esta llei, en
períodes impositius iniciats amb anterioritat a l’1 de gener de 2013, s’integraran en
la base imposable de l’Impost sobre Societats del període impositiu en què es
produïsca la recuperació del seu valor en l’àmbit comptable.
3. En el cas que un establiment permanent haja obtingut rendes negatives
netes que s’hagen integrat en la base imposable de l’entitat en períodes impositius
iniciats amb anterioritat a l’1 de gener de 2013, l’exempció prevista en l’article 22 o
la deducció a què es referix l’article 31 d’esta llei només s’aplicaran a les rendes
positives obtingudes posteriorment a partir del moment en què superen la quantia
de les rendes negatives.
4. Si es produïx la transmissió d’un establiment permanent i és aplicable el
règim previst en la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 84 d’esta llei, la base imposable
de l’entitat transmetent resident en territori espanyol s’incrementarà en l’import de
l’excés de les rendes negatives sobre les positives imputades per l’establiment
permanent en períodes impositius iniciats amb anterioritat a l’1 de gener de 2013,
amb el límit de la renda positiva derivada de la seua transmissió.
5. En el cas d’una unió temporal d’empreses que, havent-se acollit al règim
d’exempció, haja obtingut rendes negatives netes en l’estranger que s’hagen
integrat en la base imposable de les entitats membres en períodes impositius
iniciats amb anterioritat a l’1 de gener de 2013, quan en successius exercicis la
unió temporal obtinga rendes positives, les empreses membres integraran en la
seua base imposable, amb caràcter positiu, la renda negativa prèviament imputada,
amb el límit de l’import de les dites rendes positives.
6. En el supòsit d’operacions de reestructuració acollides al règim fiscal
especial establit en el capítol VIII del títol VII d’esta llei:
a) Si el soci perd la qualitat de resident en territori espanyol, la diferència a
què es referixen l’apartat 4 de l’article 87 i l’apartat 3 de l’article 88 d’esta llei es
corregirà, si és el cas, en l’import de les pèrdues per deteriorament del valor que
hagen sigut fiscalment deduïbles en períodes impositius iniciats amb anterioritat a
l’1 de gener de 2013.
b) Als efectes del que preveu l’apartat 3 de l’article 90 d’esta llei, en cap cas
seran compensables les bases imposables negatives corresponents a pèrdues
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experimentades per l’entitat transmetent que hagen motivat la depreciació de la
participació de l’entitat adquirent en el capital de la transmetent, o la depreciació de
la participació d’una altra entitat en esta última quan totes estes formen part d’un
grup de societats a què es referix l’article 42 del Codi de Comerç, quan qualsevol
de les referides depreciacions s’haja produït en períodes impositius iniciats amb
anterioritat a l’1 de gener de 2013.»
Tercer. Amb efectes a partir de l’entrada en vigor d’esta llei, s’afig una disposició
addicional vint en el text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, que queda redactada de la manera següent:
«Disposició addicional vint. Efectes en els pagaments fraccionats de les
modificacions establides en la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la qual
s’establixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i
s’adopten altres mesures tributàries i financeres.
El que preveu l’apartat segon de l’article u de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre,
per la qual s’establixen determinades mesures en matèria de fiscalitat
mediambiental i s’adopten altres mesures tributàries i financeres, no serà aplicable
als pagaments fraccionats el termini de declaració dels quals haja començat abans
de l’entrada en vigor de la llei.»
Quart. Amb efectes des de l’1 de gener de 2014 es modifica el paràgraf tercer de
l’apartat 4 de l’article 141 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 de la manera següent:
«Així mateix, estaran subjectes a esta obligació d’informació les societats
gestores d’institucions d’inversió col·lectiva i les entitats comercialitzadores
respecte de les accions i participacions en les institucions incloses en els seus
registres d’accionistes o partícips.»
Quint. Amb efectes per als períodes impositius que s’inicien a partir de l’1 de gener
de 2014 s’introduïxen les següents modificacions en el text refós de la Llei de l’Impost
sobre Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març:
U.

Es modifica l’article 33, que queda redactat de la manera següent:
«Article 33.

Bonificació per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla.

1. Tindrà una bonificació del 50 per cent la part de quota íntegra que
corresponga a les rendes obtingudes a Ceuta o Melilla per entitats que operen
efectivament i materialment en estos territoris.
Les entitats a què es referix el paràgraf anterior seran les següents:
a) Entitats espanyoles domiciliades fiscalment en estos territoris.
b) Entitats espanyoles domiciliades fiscalment fora d’estos territoris i que hi
operen per mitjà d’establiment o sucursal.
c) Entitats estrangeres no residents a Espanya i que operen en estos territoris
per mitjà d’establiment permanent.
2. S’entendrà per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla aquelles que
corresponguen a activitats que determinen en estos territoris el tancament d’un
cicle mercantil amb resultats econòmics.
A estos efectes, es considerarà complit el que disposa el paràgraf anterior en el
cas d’arrendament d’immobles situats en estos territoris.
No es considerarà que hi ha les esmentades circumstàncies quan es tracte
d’operacions aïllades d’extracció, fabricació, compra, transport, entrada i eixida de
gèneres o efectes en aquells i, en general, quan les operacions no determinen per
si soles rendes.
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3. A l’efecte de l’aplicació de la bonificació prevista en este article, tindran la
consideració de rendes obtingudes a Ceuta o Melilla les corresponents a les entitats
indicades en l’apartat 1 d’este article que posseïsquen, com a mínim, un lloc fix de
negocis en estos territoris, fins a un import de 50.000 euros per persona empleada
amb contracte laboral i a jornada completa que exercisca les seues funcions a
Ceuta o Melilla, amb un límit màxim total de 400.000 euros. En el cas que
s’obtinguen rendes superiors a l’esmentat import, l’aplicació de la bonificació
prevista en este article exigirà l’acreditació del tancament a Ceuta o Melilla d’un
cicle mercantil que determine resultats econòmics. Les quantitats a què es referix
este apartat es determinaran a nivell del grup de societats, en el supòsit d’entitats
que en formen part segons els criteris establits en l’article 42 del Codi de Comerç.
Així mateix, s’entendran obtingudes a Ceuta o Melilla les rendes procedents del
comerç a l’engròs quan esta activitat s’organitze, es dirigisca, es contracte i es
facture a través d’un lloc fix de negocis situat en estos territoris que hi compte amb
els mitjans materials i personals necessaris per a això.
4. Excepcionalment, per a la determinació de la renda imputable a Ceuta o
Melilla obtinguda per entitats pesqueres, es procedirà assignant els percentatges
següents:
a) El 20 per cent de la renda total al territori en què estiga la seu de direcció
efectiva.
b) El 40 per cent de la renda total es distribuirà en proporció al volum de
desembarcaments de captures que realitzen a Ceuta o Melilla.
Les exportacions s’imputaran al territori en què radique la seu de direcció
efectiva.
c) El 40 per cent restant de la renda total, en proporció al valor comptable dels
barcos segons estiguen matriculats a Ceuta o Melilla i en territoris distints.
El percentatge previst en el paràgraf c) només serà aplicable quan l’entitat de
què es tracte tinga la seu de direcció efectiva a Ceuta o Melilla. En qualsevol altre
cas el percentatge acreixerà el del paràgraf b).
5. En les entitats de navegació marítima i aèria s’atribuirà la renda a Ceuta o
Melilla d’acord amb els mateixos criteris i percentatges aplicables a les empreses
pesqueres, substituint la referència a desembarcaments de les captures per la de
passatges, nolis i arrendaments contractats allí.
6. Les entitats a què es referix la lletra a) que tinguen la seua seu de direcció
efectiva a Ceuta o Melilla i les indicades en la lletra c), de l’apartat 1 d’este article,
que operen efectivament i materialment a Ceuta o Melilla durant un termini no
inferior a 3 anys, podran aplicar la bonificació prevista en este article per les rendes
obtingudes fora de les dites ciutats en els períodes impositius que finalitzen una
vegada transcorregut l’esmentat termini quan, almenys, la mitat dels seus actius hi
estiguen situats. No obstant això, queden exceptuades del que preveu este apartat
les rendes que procedisquen de l’arrendament de béns immobles situats fora
d’estos territoris.
L’import màxim de rendes amb dret a bonificació serà el de les rendes
obtingudes a Ceuta o Melilla, en els termes indicats en este article.»
Dos.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 38, que queda redactat de la manera següent:
«2. Les inversions en produccions espanyoles de llargmetratges
cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, que
permeten la confecció d’un suport físic previ a la seua producció industrial seriada
donaran dret al productor a una deducció del 18 per cent. La base de la deducció
estarà constituïda pel cost de producció, així com pels gastos per a l’obtenció de
còpies i els gastos de publicitat i promoció a càrrec del productor fins al límit per als

Pàg. 12

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 260

Dimecres 30 d'octubre de 2013

Secc. I.

dos del 40 per cent del cost de producció, minorats tots en la part finançada pel
coproductor financer.
El coproductor financer que participe en una producció espanyola de
llargmetratge cinematogràfic tindrà dret a una deducció del 5 per cent de la inversió
que finance, amb el límit del 5 per cent de la renda del període derivada de les
inversions.
A l’efecte d’esta deducció, es considerarà coproductor financer l’entitat que
participe en la producció de les pel·lícules indicades en el paràgraf anterior
exclusivament per mitjà de l’aportació de recursos financers en quantia que no siga
inferior al 10 per cent ni superior al 25 per cent del cost total de la producció, a
canvi de participar en els ingressos derivats de la seua explotació. El contracte de
coproducció, on hauran de constar les circumstàncies indicades, es presentarà
davant del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
Les deduccions a què es referix este apartat es practicaran a partir del període
impositiu en què finalitze la producció de l’obra. Les quantitats no deduïdes en el
període es podran aplicar en les liquidacions dels períodes impositius successius,
en les condicions previstes en l’apartat 1 de l’article 44 d’esta llei. En este cas, el
límit del 5 per cent a què es referix este apartat es calcularà sobre la renda derivada
de la coproducció que s’obtinga en el període que s’aplique la deducció.
Reglamentàriament es podran establir les condicions i els procediments per a
la pràctica d’esta deducció.»
Article 2.

Mesures temporals aplicables en l’Impost sobre Societats.

Primer. Amb efectes per als períodes impositius que s’inicien l’any 2014, es modifica
el número u de l’apartat primer de l’article 9 del Reial Decret Llei 9/2011, de 19 d’agost, de
mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del Sistema Nacional de Salut, de
contribució a la consolidació fiscal i d’elevació de l’import màxim dels avals de l’Estat per
al 2011, que queda redactat de la manera següent:
«U. El percentatge a què es referix l’apartat 4 de l’article 45 del text refós de la
Llei de l’Impost sobre Societats, per a la modalitat prevista en l’apartat 3 de
l’esmentat article, serà:
a) Quan es tracte de subjectes passius el volum d’operacions dels quals,
calculat d’acord amb el que disposa l’article 121 de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, no haja superat la quantitat de
6.010.121,04 euros durant els dotze mesos anteriors a la data en què s’inicien els
períodes impositius dins dels anys 2012, 2013 o 2014, segons corresponga, el
resultat de multiplicar per cinc sèptims el tipus de gravamen arredonit per defecte.
b) Quan es tracte de subjectes passius el volum d’operacions dels quals,
calculat d’acord amb el que disposa l’article 121 de la Llei 37/1992, haja superat la
quantitat de 6.010.121,04 euros durant els dotze mesos anteriors a la data en què
s’inicien els períodes impositius dins dels anys 2012, 2013 o 2014:
– El resultat de multiplicar per cinc sèptims el tipus de gravamen arredonit per
defecte, quan en eixos dotze mesos l’import net de la xifra de negocis siga inferior
a deu milions d’euros.
– El resultat de multiplicar per quinze vintens el tipus de gravamen arredonit
per excés, quan en eixos dotze mesos l’import net de la xifra de negocis siga
almenys deu milions d’euros, però inferior a vint milions d’euros.
– El resultat de multiplicar per dèsset vintens el tipus de gravamen arredonit
per excés, quan en eixos dotze mesos l’import net de la xifra de negocis siga
almenys vint milions d’euros, però inferior a seixanta milions d’euros.
– El resultat de multiplicar per dènou vintens el tipus de gravamen arredonit per
excés, quan en eixos dotze mesos l’import net de la xifra de negocis siga almenys
seixanta milions d’euros.
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Estaran obligats a la modalitat a què es referix l’apartat 3 de l’article 45 del text
refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, els subjectes passius el volum
d’operacions dels quals, calculat d’acord amb el que disposa l’article 121 de la Llei
37/1992, haja superat la quantitat de 6.010.121,04 euros durant els dotze mesos
anteriors a la data en què s’inicien els períodes impositius dins dels anys 2012,
2013 o 2014.»
Segon. Amb efectes per als períodes impositius que s’inicien en els anys 2014 i
2015, s’introduïxen les següents modificacions en el règim legal de l’Impost sobre
Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març:
U. Es modifica l’apartat 2 de la disposició transitòria trenta-set 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 de la manera següent:
«2. No obstant això, en els períodes impositius que s’inicien dins dels anys
2012, 2013, 2014 o 2015, els subjectes passius que hagen fet inversions fins a
l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 12/2012, de 30 de març, a les quals siga
aplicable la disposició addicional onze d’esta llei, segons la redacció que en fa el
Reial Decret Llei 6/2010, de 9 d’abril, en períodes impositius en què no hagen
complit els requisits establits en l’apartat 1 de l’article 108 d’esta llei, i tinguen
quantitats pendents d’aplicar, podran aplicar-les amb el límit del 40 per cent de la
base imposable abans de ser aplicades i de la compensació de bases imposables
negatives a què es referix l’article 25 d’esta llei.
En els períodes impositius que s’inicien dins dels anys 2012, 2013, 2014 o 2015,
els subjectes passius que hagen fet inversions fins a l’entrada en vigor del Reial
Decret Llei 12/2012, de 30 de març, a les quals siga aplicable la disposició addicional
onze d’esta llei, segons la redacció que en fa el Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de
desembre, en períodes impositius en què no hagen complit els requisits establits en
l’apartat 1 de l’article 108 d’esta llei, i tinguen quantitats pendents d’aplicar, podran
aplicar-les amb el límit del 20 per cent de la base imposable abans de ser aplicades i
de la compensació de bases imposables negatives a què es referix l’article 25 d’esta
llei.
En el cas que els subjectes passius tinguen quantitats pendents d’aplicar en els
termes indicats en els dos paràgrafs anteriors, aplicaran el límit del 40 per cent fins que
esgoten les quantitats pendents generades d’acord amb el que disposa el Reial Decret
Llei 6/2010, de 9 d’abril, i s’entendran aplicades estes en primer lloc. Es podran aplicar en
el mateix període impositiu les quantitats pendents segons el que disposa el paràgraf
anterior, fins a l’import de la diferència entre el límit previst en el paràgraf mencionat i les
quantitats ja aplicades en el mateix període impositiu.
Els límits previstos en este apartat s’aplicaran, igualment, respecte dels subjectes
passius referits en este apartat i de les inversions en curs fetes fins a l’entrada en
vigor del Reial Decret Llei 12/2012, de 30 de març, que corresponguen a elements
nous encarregats en virtut de contractes d’execució d’obres o projectes d’inversió el
període d’execució dels quals, en els dos casos, requerisca un termini superior a dos
anys entre la data d’encàrrec o d’inici de la inversió i la data de la posada a disposició
o en funcionament, a les quals siga aplicable la disposició addicional onze d’esta llei,
segons la redacció que en fan el Reial Decret Llei 6/2010, de 9 d’abril, i el Reial Decret
Llei 13/2010, de 3 de desembre.»
Dos. Per als subjectes passius el volum d’operacions dels quals, calculat d’acord
amb el que disposa l’article 121 de la Llei 37/1992, haja superat la quantitat de
6.010.121,04 euros durant els dotze mesos anteriors a la data en què s’inicien els
períodes impositius dins dels anys 2014 o 2015, en la compensació de bases imposables
negatives a què es referix l’article 25 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats
es tindran en consideració les especialitats següents:
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– La compensació de bases imposables negatives està limitada al 50 per cent de la
base imposable prèvia a la compensació, quan en eixos dotze mesos l’import net de la
xifra de negocis siga, almenys, de vint milions d’euros, però inferior a seixanta milions
d’euros.
– La compensació de bases imposables negatives està limitada al 25 per cent de la
base imposable prèvia a la compensació, quan en eixos dotze mesos l’import net de la
xifra de negocis siga, almenys, seixanta milions d’euros.
La limitació a la compensació de bases imposables negatives no serà d’aplicació en
l’import de les rendes corresponents a quitaments conseqüència d’un acord amb els
creditors no vinculats amb el subjecte passiu, aprovat en un període impositiu iniciat a
partir de l’1 de gener de 2013.
Tres. Es modifica el número tres de l’apartat primer de l’article 9 del Reial Decret Llei
9/2011, de 19 d’agost, de mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del Sistema
Nacional de Salut, de contribució a la consolidació fiscal i d’elevació de l’import màxim
dels avals de l’Estat per al 2011, que queda redactat de la manera següent:
«Tres. La deducció de la diferència a què es referix l’apartat 5 de l’article 12
del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, que es deduïsca de la base
imposable en els períodes impositius iniciats dins dels anys 2011, 2012, 2013, 2014
o 2015, està subjecta al límit anual màxim de la centèsima part del seu import.»
Quatre. Es modifiquen els números u, dos i tres de l’apartat primer de l’article 1 del
Reial Decret Llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s’introduïxen diverses mesures
tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic, que queden redactats
de la manera següent:
«U. La deducció corresponent al fons de comerç a què es referix l’apartat 6
de l’article 12 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, que es deduïsca de la base imposable en
els períodes impositius iniciats dins dels anys 2012, 2013, 2014 o 2015, està
subjecta al límit anual màxim de la centèsima part del seu import.
El que disposa el paràgraf anterior no serà aplicable als contribuents de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques que complisquen els requisits establits en
l’apartat 1 de l’article 108 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats.
Dos. La deducció de la diferència entre el preu d’adquisició de la participació
per part de l’entitat adquirent i els fons propis de l’entitat transmetent, que no haja
sigut imputada a béns i drets adquirits, a què es referix l’apartat 3 de l’article 89 del
text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, que es deduïsca de la base
imposable en els períodes impositius iniciats dins dels anys 2012, 2013, 2014 o
2015, està subjecta al límit anual màxim de la centèsima part del seu import.
Tres. El límit que establix l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 44 del text
refós de la Llei de l’Impost sobre Societats serà del 25 per cent de la quota íntegra
minorada en les deduccions per a evitar la doble imposició interna i internacional i
les bonificacions en relació amb les deduccions aplicades en els períodes
impositius iniciats dins dels anys 2012, 2013, 2014 o 2015. No obstant això,
l’esmentat límit serà del 50 per cent quan l’import de la deducció prevista en l’article
35, que corresponga a gastos i inversions efectuats en el mateix període impositiu,
excedisca el 10 per cent de la quota íntegra, minorada en les deduccions per a
evitar la doble imposició interna i internacional i les bonificacions.
Així mateix, en els períodes impositius iniciats dins dels anys 2012, 2013, 2014 o
2015, el límit previst en l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 44 del text refós de la
Llei de l’Impost sobre Societats s’aplicarà igualment a la deducció per reinversió de
beneficis extraordinaris regulada en l’article 42 de la mateixa llei, i es computarà la
mencionada deducció a l’efecte del càlcul de l’esmentat límit.»
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Cinc. Es modifica el número tres de l’apartat primer de l’article 26 del Reial Decret
Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, que queda redactat de la manera següent:
«Tres. La deducció corresponent a l’immobilitzat intangible amb vida útil
indefinida a què es referix l’apartat 7 de l’article 12 del text refós de la Llei de
l’Impost sobre Societats, que es deduïsca de la base imposable en els períodes
impositius iniciats dins dels anys 2012, 2013, 2014 o 2015, està subjecta al límit
anual màxim de la cinquantena part del seu import.
El que disposa el paràgraf anterior no serà aplicable als contribuents de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques que complisquen els requisits que establix
l’apartat 1 de l’article 108 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats.»
Tercer. Amb efectes per als pagaments fraccionats corresponents a períodes
impositius iniciats dins dels anys 2014 i 2015, s’introduïxen les següents modificacions en
el règim legal de l’Impost sobre Societats:
U. En la determinació dels pagaments fraccionats que es realitzen en la modalitat
prevista en l’apartat 3 de l’article 45 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats,
s’integrarà en la base imposable del període respecte del qual es calcula el corresponent
pagament fraccionat, el 25 per cent de l’import dels dividends i les rendes meritades en
aquell, als quals siga aplicable l’article 21 de l’esmentada llei.
Dos. La quantitat a ingressar corresponent als pagaments fraccionats establits en
l’apartat 3 de l’article 45 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, per a aquells
subjectes passius que estiguen obligats a aplicar esta modalitat i que tinguen un import
net de la xifra de negocis en els dotze mesos anteriors a la data en què s’inicien els
períodes impositius dins dels anys 2014 o 2015, almenys, de vint milions d’euros, no
podrà ser inferior, en cap cas, al 12 per cent del resultat positiu del compte de pèrdues i
guanys de l’exercici dels tres, nou o onze primers mesos de cada any natural, o, per a
subjectes passius el període impositiu dels quals no coincidisca amb l’any natural, de
l’exercici transcorregut des de l’inici del període impositiu fins al dia anterior a l’inici de
cada període d’ingrés del pagament fraccionat, determinat d’acord amb el Codi de
Comerç i la resta de normativa comptable de desplegament, minorat exclusivament en els
pagaments fraccionats realitzats amb anterioritat, corresponents al mateix període
impositiu.
No obstant això, el percentatge establit en el paràgraf anterior serà del 6 per cent per
a aquelles entitats que s’hi indiquen, en les quals almenys el 85 per cent dels ingressos
dels tres, nou o onze primers mesos de cada any natural, o, per a subjectes passius el
període impositiu dels quals no coincidisca amb l’any natural, de l’exercici transcorregut
des de l’inici del període impositiu fins al dia anterior a l’inici de cada període d’ingrés del
pagament fraccionat, corresponguen a rendes a les quals siguen aplicable les exempcions
previstes en els articles 21 i 22 o la deducció prevista en l’article 30.2 d’esta llei.
En el cas d’entitats parcialment exemptes a les quals siga aplicable el règim fiscal
especial que establix el capítol XV del títol VII del text refós de la Llei de l’Impost sobre
Societats, es prendrà com a resultat positiu el corresponent exclusivament a rendes no
exemptes.
El que disposa este apartat no serà d’aplicació a les entitats a què es referixen els
apartats 4, 5 i 6 de l’article 28 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats ni a les
referides en la Llei 11/2009, de 26 d’octubre, per la qual es regulen les societats anònimes
cotitzades d’inversió en el mercat immobiliari.
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Article 3. Modificació de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre
Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.
Primer. Amb efectes des de l’1 de gener de 2013, s’afig una nova regla 6 en l’apartat
2 de l’article 30 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre Societats,
sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, que queda redactada de la manera
següent:
«6a. No serà d’aplicació el que disposa la lletra k) de l’article 14.1 del text
refós de la Llei de l’Impost sobre Societats.»
Segon. Amb efectes des de l’1 de gener de 2014 s’introduïxen les següents
modificacions en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre Societats,
sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni:
U. Es modifica la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 96, que queda redactada de la
manera següent:
«b) Rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos
a retenció o a ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.
El que disposa esta lletra no serà aplicable respecte dels guanys patrimonials
procedents de transmissions o reembossaments d’accions o participacions
d’institucions d’inversió col·lectiva en què la base de retenció, d’acord amb el que
s’establisca reglamentàriament, no pertoque determinar-la per la quantia que s’haja
d’integrar en la base imposable.»
Dos. Es modifica el paràgraf tercer de l’apartat 4 de l’article 100, que queda redactat
de la manera següent:
«Així mateix, estaran subjectes a esta obligació d’informació les societats
gestores d’institucions d’inversió col·lectiva i les entitats comercialitzadores
respecte de les accions i participacions en les esmentades institucions incloses en
els seus registres d’accionistes o partícips.»
Tres. Es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional tretze, que queda redactat
de la manera següent:
«1. Reglamentàriament podran establir-se obligacions de subministrament
d’informació a les societats gestores d’institucions d’inversió col·lectiva, a les
societats d’inversió, a les entitats comercialitzadores en territori espanyol d’accions
o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva domiciliades a Espanya o a
l’estranger, i al representant designat d’acord amb el que disposen l’article 55.7 i la
disposició addicional segona de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’Institucions
d’Inversió Col·lectiva, que actue en nom de la gestora que opere en règim de lliure
prestació de servicis, en relació amb les operacions sobre accions o participacions
de les institucions mencionades, inclosa la informació que disposen relativa al
resultat de les operacions de compra i venda d’aquelles.»
Article 4. 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 març.
Amb efectes des de l’1 de gener de 2014, s’introduïxen 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 l’apartat 3 de l’article 28, que queda redactat de la manera següent:
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«3. No s’exigirà als contribuents per este impost la presentació de la
declaració corresponent a les rendes respecte de les quals s’haja practicat la
retenció o efectuat l’ingrés a compte, al qual es referix l’article 31, excepte en el cas
de guanys patrimonials derivats del reembossament de participacions en fons
d’inversió regulats en la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’Institucions d’Inversió
Col·lectiva, quan la retenció practicada haja sigut inferior a la quota tributària
calculada d’acord amb el que preveuen els articles 24 i 25 d’esta llei.»
Dos.

S’afig un paràgraf tercer a l’apartat 2 de l’article 31, amb la redacció següent:

«No obstant el que preveu el primer paràgraf d’este apartat, en els
reembossaments de participacions en fons d’inversió regulats per la Llei 35/2003,
de 4 de novembre, d’Institucions d’Inversió Col·lectiva, la base per al càlcul de la
retenció serà la que es determine reglamentàriament.»
Tres. Es modifica el paràgraf tercer de l’apartat 4 de l’article 53, que queda redactat
de la manera següent:
«Així mateix, estaran subjectes a esta obligació d’informació les societats
gestores d’institucions d’inversió col·lectiva i les entitats comercialitzadores
respecte de les accions i participacions en les esmentades institucions incloses en
els seus registres d’accionistes o partícips.»
Article 5.

Impost sobre els Gasos Fluorats d’Efecte d’Hivernacle.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2014, es crea l’Impost sobre els Gasos Fluorats
d’Efecte d’Hivernacle, que es regirà pels apartats següents:
U.

Naturalesa.

L’Impost sobre els Gasos Fluorats d’Efecte d’Hivernacle és un tribut de naturalesa
indirecta que recau sobre el consum d’aquells productes compresos en el seu àmbit
objectiu i grava, en fase única, el consum d’estos productes atenent el potencial de
calfament atmosfèric.
Dos.

Àmbit objectiu.

Als efectes d’este impost, tenen la consideració de «gasos fluorats d’efecte
d’hivernacle»: els hidrofluorocarburs (HFC), perfluorocarburs (PFC) i l’hexafluorur de
sofre (SF6) que figuren en l’annex I del Reglament (CE) núm. 842/2006, del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, sobre determinats gasos fluorats d’efecte
d’hivernacle, així com els preparats que continguen les substàncies mencionades, inclús
regenerats i reciclats en els dos casos, amb exclusió de les substàncies regulades d’acord
amb el Reglament (CE) núm. 1005/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de
setembre de 2009, sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó.
Tres.

Àmbit d’aplicació.

1. L’Impost s’aplicarà en tot el territori espanyol.
2. El que disposa el número anterior s’entendrà sense perjuí dels règims tributaris
forals de concert i conveni econòmic en vigor, respectivament, en els territoris del País
Basc i a la Comunitat Foral de Navarra.
Quatre. Tractats i convenis.
El que establix este article s’entendrà sense perjuí del que disposen els tractats i
convenis internacionals que hagen passat a formar part de l’ordenament intern, de
conformitat amb l’article 96 de la Constitució Espanyola.
Cinc.

Conceptes i definicions.

Pàg. 18

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 260

Dimecres 30 d'octubre de 2013

Secc. I.

1. «Equips i aparells nous»: són aquells equips, aparells i instal·lacions que són
posats en servici o en funcionament per primera vegada.
2. «Potencial de calfament atmosfèric» (PCA): és el potencial de calfament climàtic
d’un gas fluorat d’efecte d’hivernacle en relació amb el del diòxid de carboni sobre un
període de cent anys. El potencial de calfament atmosfèric d’estos gasos és el que
s’indica en el número 1 de l’apartat onze.
3. «Potencial de calfament atmosfèric d’un preparat»: és la mitjana ponderada
derivada de la suma de les fraccions expressades en pes de cada una de les substàncies
a què es referix el número 1 de l’apartat onze multiplicades pels seus PCA amb una
tolerància de pes de l’1%.
4. «Preparat»: una mescla de dos o més substàncies, de les quals almenys una és
un gas fluorat d’efecte d’hivernacle, excepte quan el potencial de calfament atmosfèric
total del preparat és inferior a 150.
5. «Reciclatge»: el tractament en el territori d’aplicació de l’Impost de Gasos Fluorats
d’Efecte d’Hivernacle per mitjà de procediment bàsic de neteja.
6. «Regeneració»: el tractament i la millora en el territori d’aplicació de l’Impost de
Gasos Fluorats d’Efecte d’Hivernacle recuperats per mitjà de procediments o tractaments
químics per a restablir els nivells conformes amb la norma de les qualitats tècniques del
gas fluorat.
7. Respecte als conceptes i termes amb substantivitat pròpia que apareixen en este
article, excepte els que s’hi definixen, caldrà ajustar-se al que disposa la normativa
comunitària i de caràcter estatal relativa als gasos fluorats d’efecte d’hivernacle.
Sis. Fet imposable.
1. Està subjecta a l’impost:
a) La primera venda o entrega dels gasos fluorats d’efecte d’hivernacle després de
la producció, importació o adquisició intracomunitària. Tindran, així mateix, la consideració
de primera venda o entrega, les vendes o entregues subsegüents que realitzen els
empresaris que destinen els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle a la revenda i els haja
sigut aplicable a l’adquirir-los l’exempció regulada en la lletra a) del número 1 de l’apartat
set.
b) L’autoconsum dels gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Tindrà la consideració
d’autoconsum, la utilització o el consum dels gasos fluorats d’efecte d’hivernacle pels
productors, importadors, adquirents intracomunitaris o empresaris als quals es referix la
lletra anterior.
2. No estaran subjectes a l’impost les vendes o entregues de gasos fluorats d’efecte
d’hivernacle que impliquen l’enviament directe pel productor, importador o adquirent
intracomunitari a una destinació fora de l’àmbit territorial d’aplicació de l’impost.
Tampoc estaran subjectes a l’impost les vendes o entregues o l’autoconsum dels
gasos fluorats d’efecte d’hivernacle amb un potencial de calfament atmosfèric igual o
inferior a 150.
3. Es presumirà, excepte prova en contra, que els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle han
sigut objecte de vendes o entregues subjectes a l’impost quan els contribuents no justifiquen la
destinació donada als productes fabricats, importats o adquirits.
Set.

Exempcions.

1. Estaran exemptes, en les condicions que reglamentàriament s’establisquen:
a) La primera venda o entrega efectuada a empresaris que destinen els gasos
fluorats d’efecte d’hivernacle a la revenda en l’àmbit territorial d’aplicació de l’impost.
Als efectes de l’aplicació d’esta exempció, no es considerarà que els empresaris
destinen els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle per a la revenda quan l’adquisició tinga
per objecte la utilització o l’ús dels gasos en la fabricació, càrrega, recàrrega, reparació o
manteniment de productes, equips o aparells per a ser objecte de venda o entrega, sense
perjuí del que establix la lletra d).
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b) La primera venda o entrega efectuada a empresaris que destinen els gasos
fluorats d’efecte d’hivernacle, inclosos els continguts en productes, equips o aparells, a
enviar-los o utilitzar-los fora de l’àmbit territorial d’aplicació de l’impost.
Reglamentàriament s’establiran les condicions d’aplicació del dret a l’exempció per
enviament o utilització fora de l’àmbit territorial d’aplicació de l’impost.
c) La primera venda o entrega a empresaris que destinen els gasos fluorats d’efecte
d’hivernacle com a matèria primera per a transformar-los químicament en un procés en
què estos gasos són enterament alterats en la seua composició.
d) La primera venda o entrega efectuada a empresaris que destinen els gasos
fluorats d’efecte d’hivernacle a la incorporació per primera vegada a equips o aparells
nous.
e) La primera venda o entrega efectuada a empresaris que destinen els gasos
fluorats d’efecte d’hivernacle a la fabricació de medicaments que es presenten com a
aerosols dosificadors per a inhalació.
f) La primera venda o entrega dels gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, importats o
adquirits en equips o aparells nous.
g) La primera venda o entrega dels gasos fluorats d’efecte d’hivernacle importats o
adquirits en medicaments que es presenten com a aerosols dosificadors per a inhalació.
2. Estarà exempta en un 90 per cent, en les condicions que reglamentàriament
s’establisquen, la primera venda o entrega efectuada a empresaris o professionals que
destinen els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle amb un potencial de calfament
atmosfèric igual o inferior a 3.500 a la incorporació en sistemes fixos d’extinció
d’incendis o s’importen o adquirisquen en sistemes fixos d’extinció d’incendis.
3. No obstant el que disposen els números 1 i 2 d’este apartat, si els gasos fluorats
d’efecte d’hivernacle adquirits així són destinats a usos diferents dels que generen el dret
a l’exempció, es considerarà feta la primera venda o entrega en el moment en què es
destinen al consum en l’àmbit territorial d’aplicació de l’impost o s’utilitzen en els usos
mencionats.
Huit.

Meritació.

1. L’impost es meritarà en el moment de la posada dels productes objecte de
l’impost a disposició dels adquirents, o, si és el cas, en el de l’autoconsum.
2. En els supòsits previstos en el número 3 de l’apartat sis, s’entendrà meritat l’impost
en el moment de la fabricació, importació o adquisició, excepte prova fefaent de la data en
què s’ha produït la irregularitat, i en este cas serà esta el moment de la meritació.
3. En els supòsits previstos en el número 3 de l’apartat set, l’impost es meritarà
quan es considere feta la primera venda o entrega.
Nou.

Contribuents.

1. Són contribuents de l’impost els fabricants, importadors, o adquirents
intracomunitaris de gasos fluorats d’efecte d’hivernacle i els empresaris revenedors que
realitzen les vendes o entregues o les operacions d’autoconsum subjectes a l’impost.
2. En els supòsits previstos en el número 3 de l’apartat set, tindran la consideració
de contribuents els empresaris que destinen els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle a
usos diferents dels que generen el dret a l’exempció en l’àmbit territorial d’aplicació de
l’impost.
Deu.

Base imposable.

La base imposable estarà constituïda pel pes dels productes objecte de l’impost,
expressada en quilograms.
Onze. Tipus impositiu.
1. Tarifa 1a:
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L’Impost s’exigirà en funció del potencial de calfament atmosfèric.
El tipus impositiu estarà constituït pel resultat d’aplicar el coeficient 0,020 al potencial
de calfament atmosfèric que corresponga a cada gas fluorat, amb el màxim de 100 euros
per quilogram, d’acord amb els epígrafs següents:
Epígraf

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

Gas fluorat d’efecte
d’hivernacle

Hexafluorur de sofre.
HFC - 23.
HFC - 32.
HFC - 41.
HFC - 43-10mee.
HFC - 125.
HFC - 134.
HFC - 134a.
HFC - 152a.
HFC - 143.
HFC - 143a.
HFC - 227ea.
HFC - 236cb.
HFC - 236ea.
HFC - 236fa.
HFC - 245ca.
HFC - 245fa.
HFC - 365mfc.
Perfluorometà.
Perfluoroetà.
Perfluoropropà.
Perfluorobutà.
Perfluoropentà.
Perfluorohexà.
Perfluorociclobutà.

Potencial de calfament
atmosfèric (PCA)

22.200
12.000
550
97
1.500
3.400
1.100
1.300
120
330
4.300
3.500
1.300
1.200
9.400
640
950
890
5.700
11.900
8.600
8.600
8.900
9.000
10.000

Tipus
–
€/kg

100
100
11
–
30
68
22
26
–
6,6
86
70
26
24
100
12,8
19
17,8
100
100
100
100
100
100
100

2. Tarifa 2a:
Epígraf 2.1. Preparats: el tipus impositiu estarà constituït pel resultat d’aplicar el
coeficient 0,020 al potencial de calfament atmosfèric (PCA) que s’obtinga del preparat, en
virtut del que disposa el número 2 de l’apartat cinc, amb el màxim de 100 euros per
quilogram.
3. Tarifa 3a:
Epígraf 3.1. Gasos regenerats i reciclats de la tarifa 1a: el tipus impositiu estarà constituït
pel resultat d’aplicar el coeficient de 0,85 al tipus establit en la tarifa 1a.
Epígraf 3.2. Preparats regenerats i reciclats de la tarifa 2a: el tipus impositiu estarà
constituït pel resultat d’aplicar el coeficient de 0,85 al tipus establit en la tarifa 2a.
Dotze.

Quota íntegra.

La quota íntegra és la quantitat que resulta d’aplicar a la base imposable el tipus de
gravamen.
Tretze. Repercussió.
1. Els contribuents hauran de fer repercutir l’import de les quotes meritades sobre els
adquirents dels productes objecte de l’impost, i estos quedaran obligats a suportar-les.
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2. La repercussió de les quotes meritades s’efectuarà en la factura separadament
de la resta de conceptes compresos en esta. Quan es tracte d’operacions no subjectes o
exemptes, es farà menció d’esta circumstància en el referit document, amb indicació del
precepte d’este article en què es basa l’aplicació d’eixe benefici.
3. No serà procedent la repercussió de les quotes resultants en els supòsits de
liquidació que siguen conseqüència d’actes d’inspecció i en els d’estimació indirecta de
bases.
Catorze.

Deduccions i devolucions.

1. En les autoliquidacions corresponents a cada un dels períodes de liquidació, i en
les condicions que reglamentàriament s’establisquen, els contribuents podran deduir les
quotes de l’impost pagat respecte dels gasos fluorats d’efecte d’hivernacle que acrediten
haver entregat als gestors de residus reconeguts per l’administració pública competent,
perquè siguen destruïts, reciclats o regenerats d’acord amb els controls i la documentació
requerits per la legislació sectorial de residus.
La deducció es farà per mitjà de la minoració de la quota corresponent al període de
liquidació en què es produïsca la destrucció. Quan la quantia de les deduccions
procedents supere l’import de les quotes meritades en el mateix període de liquidació,
l’excés podrà ser compensat en les autoliquidacions posteriors, sempre que no hagen
transcorregut quatre anys comptats a partir de la presentació de l’autoliquidació en què
s’origine l’excés.
2. Els consumidors finals de gasos fluorats d’efecte d’hivernacle que hagen
suportat l’impost i hagen tingut dret a l’aplicació de les exempcions previstes en l’apartat
set o acrediten haver entregat gasos fluorats d’efecte d’hivernacle als gestors de residus
reconeguts per l’administració pública competent, perquè siguen destruïts, reciclats o
regenerats d’acord amb els controls i la documentació requerits per la legislació sectorial
de residus sempre que no haja sigut objecte de deducció prèvia, podran sol·licitar a
l’Administració tributària la devolució d’aquell, en les condicions que reglamentàriament
s’establisquen.
Quinze.

Normes generals de gestió.

1. Els contribuents estaran obligats a presentar quadrimestralment una autoliquidació
comprensiva de les quotes meritades, així com a efectuar, simultàniament, el pagament
del deute tributari.
2. El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques establirà els models, terminis,
requisits i condicions per a la presentació de les autoliquidacions a què es referix el
número anterior i, si és el cas, per a la sol·licitud de les devolucions de l’impost prèviament
suportat i incorporat al preu pagat del respectiu producte gravat sense que haja sigut
objecte de deducció prèvia.
3. Els contribuents que duguen a terme les activitats indicades en l’apartat sis d’este
article estaran obligats a inscriure les seues instal·lacions en el registre territorial de
l’Impost sobre els Gasos Fluorats d’Efecte d’Hivernacle.
El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques establirà l’estructura del cens
d’obligats tributaris pel mencionat impost, així com el procediment per a la inscripció
d’estos en el registre territorial.
4. Amb independència dels requisits de tipus comptable establits per les disposicions
mercantils i altres normes fiscals o de caràcter sectorial, es podrà establir l’administració
d’una comptabilitat d’existències de gasos fluorats d’efecte d’hivernacle en els termes que
es determinen reglamentàriament.
5. L’aplicació dels tipus impositius previstos en el número 3 de l’apartat onze
requerirà el compliment dels requisits que s’establisquen reglamentàriament.
Setze. Infraccions i sancions.
Les infraccions tributàries relatives a este impost seran qualificades i sancionades de
conformitat amb el que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
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Habilitacions a la llei de pressupostos generals de l’Estat.

La llei de pressupostos generals de l’Estat podrà modificar, de conformitat amb el que
preveu l’article 134.7 de la Constitució Espanyola, els tipus impositius i les seues
magnituds de determinació, els supòsits de no-subjecció, les exempcions, deduccions i
devolucions que s’establixen en este article.
Règim transitori.

Díhuit.

Per als exercicis 2014 i 2015, els tipus impositius que s’aplicaran en l’Impost sobre els
Gasos Fluorats d’Efecte d’Hivernacle seran els resultants de multiplicar els tipus regulats
en l’apartat onze de l’article 5 pels coeficients 0,33 i 0,66, respectivament.
No obstant això, per als exercicis 2014, 2015 i 2016, els tipus impositius que
s’aplicaran als gasos fluorats que es destinen a produir poliuretà o s’importen o
adquirisquen en poliuretà ja fabricat, serà el resultat de multiplicar el tipus impositiu que li
corresponga segons el seu potencial de calfament atmosfèric, que conté l’apartat onze de
l’article 5, pel coeficient 0,05; 0,10 i 0,20, respectivament.
Dènou.

Desplegament reglamentari.

S’habilita el Govern perquè, en l’àmbit de les seues competències, dicte les
disposicions reglamentàries necessàries per al desplegament i l’aplicació d’este article.
Article 6.

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

S’introduïxen les modificacions següents:
U. Es modifiquen els apartats 1 i 4 de l’article 14, que queden redactats de la manera
següent.
«1. Els subjectes passius hauran de fer repercutir l’import de les quotes
meritades sobre els adquirents dels productes objecte dels impostos especials de
fabricació, i estos quedaran obligats a suportar-les.
En els subministraments de gas natural efectuats en els termes de l’article 50.4
de la llei, els subjectes passius que hagen fet repercutir l’import de les quotes
meritades en funció d’un percentatge provisional comunicat pels titulars de centrals
de cogeneració d’electricitat i energia tèrmica útil, hauran de regularitzar l’import de
les quotes repercutides d’acord amb el percentatge definitiu de destinació del gas
natural, una vegada conegut, per mitjà del procediment que s’establisca
reglamentàriament.
(…)
4. Els subjectes passius dels impostos especials de fabricació que hagen
efectuat l’ingrés de les corresponents quotes tributàries gaudiran dels mateixos
drets i garanties que reconeixen a la hisenda pública els articles 77 i 79 de la Llei
General Tributària, davant dels obligats a suportar la repercussió de les esmentades
quotes tributàries i per l’import d’estes integrat en els crèdits vençuts i no satisfets
per eixos obligats.»
Dos. Es modifiquen l’epígraf 1.10 de la tarifa 1a, els epígrafs 2.8, 2.11 i 2.13, i es
crea l’epígraf 2.20 de la tarifa 2a de l’Impost sobre Hidrocarburs, en l’article 50.1, que
queden redactats de la manera següent:
«Epígraf 1.10.1. Gas natural destinat a usos diferents dels de carburant, així
com el gas natural destinat a l’ús com a carburant en motors estacionaris: 0,65
euros per gigajoule.
Epígraf 1.10.2. Gas natural destinat a usos amb fins professionals sempre que
no s’utilitzen en processos de cogeneració i generació directa o indirecta d’energia
elèctrica: 0,15 euros per gigajoule.
Als efectes del que preveu este epígraf, es considera gas natural destinat a
usos amb fins professionals els subministraments de gas natural efectuats per al
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consum en plantes i instal·lacions industrials, amb exclusió del que s’utilitze per a
produir energia tèrmica útil l’aprofitament final de la qual es produïsca en
establiments o locals que no tinguen la condició de plantes o instal·lacions
industrials. Així mateix, tindrà la consideració de gas natural destinat a usos amb
fins professionals el gas natural utilitzat en cultius agrícoles.
(…)
Epígraf 2.8. Gasolines especials i la resta de productes classificats, amb
independència de la destinació, en els codis NC 2710.12.11, 2710.12.15,
2710.12.21, 2710.12.25, 2710.12.70 i 2710.12.90: el tipus establit per a l’epígraf
1.1.
(…)
Epígraf 2.11. Olis pesants i preparacions classificats, amb independència de la
destinació, en els codis NC 2710.19.71, 2710.19.75, 2710.19.81, 2710.19.83,
2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93, 2710.19.99 i 2710.20.90: el tipus
establit per a l’epígraf 1.5.
(…)
Epígraf 2.13.1. Hidrocarburs gasosos classificats en el codi NC 2711.29.00 i
productes classificats en el codi NC 2705, així com el biogàs, destinats a usos
diferents dels de carburant o a usos com a carburant en motors estacionaris: el
tipus establit per a l’epígraf 1.10.1.
Epígraf 2.13.2. Hidrocarburs gasosos classificats en el codi NC 2711.29.00 i
productes classificats en el codi NC 2705, així com el biogàs, destinats a usos amb fins
professionals sempre que no s’utilitzen en processos de generació i cogeneració
elèctrica: el tipus establit per a l’epígraf 1.10.2.
Per a l’aplicació d’estos dos últims epígrafs, es considera biogàs el combustible
gasós produït a partir de la biomassa i/o a partir de la fracció biodegradable dels
residus, i que pot ser purificat fins a aconseguir una qualitat semblant a la del gas
natural, per a ús com a biocarburant, o el gas produït a partir de fusta.
(…)
Epígraf 2.20 Rebutjos d’olis classificats en els codis NC 2710.91.00 i
2710.99.00: el tipus establit per a l’epígraf 1.5.»
Tres. S’afig un apartat 4 en l’article 50, que queda redactat de la manera següent:
«4. En els subministraments de gas natural destinat a ser utilitzat en una planta
de cogeneració d’energia elèctrica i energia tèrmica útil, subjecta al requisit
d’acreditació del compliment del rendiment elèctric equivalent a què es referix la
normativa d’aplicació de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, o
que complisca els requisits que s’establisquen reglamentàriament, s’aplicaran els
tipus impositius regulats en els epígrafs 1.10.1 i 1.10.2 de l’apartat 1 d’este article, en
funció del percentatge de gas natural que corresponga imputar a la producció
d’electricitat mesurada en borns d’alternador i a l’energia tèrmica útil, d’acord amb el
procediment que s’establisca reglamentàriament.»
Quatre. Es modifiquen els apartats 4, 5 i 6, que queden redactats de la manera
següent, i se suprimix l’apartat 7, de l’article 55:
«4.

La sanció que s’impose a l’autor o a cada un dels autors consistirà:

a) Quan el motor del vehicle, artefacte o embarcació amb què s’ha comés la
infracció tinga fins a 10 CV de potència fiscal o fins a 220 kW en el cas del motor o
motors de les embarcacions, en multa pecuniària fixa de 1.200 euros.
b) En motors de més de 10 CV i fins a 25 CV de potència fiscal o de més de
220 kW i fins a 550 kW en el cas del motor o motors de les embarcacions, en multa
pecuniària fixa de 3.600 euros.
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c) En motors de més de 25 CV i fins a 50 CV de potència fiscal o de més de
550 kW i fins a 1.100 kW en el cas del motor o motors de les embarcacions, en
multa pecuniària fixa de 7.200 euros.
d) En motors de més de 50 CV de potència fiscal o de més de 110 kW en el
cas del motor o motors de les embarcacions, en multa pecuniària fixa de 12.000
euros.
e) En els supòsits previstos en el paràgraf a) de l’apartat 2 anterior, la sanció
consistirà en multa pecuniària fixa de 1.200 euros.
5. En els casos de comissió repetida d’esta classe d’infraccions, es duplicaran
els imports que establix l’apartat anterior.
Es considerarà esta circumstància quan l’infractor, dins dels dos anys anteriors
a la comissió de la nova infracció, haja sigut sancionat per resolució ferma en via
administrativa per infringir qualsevol de les prohibicions que establix l’article
anterior.
6. En els subministraments de gas natural realitzats amb aplicació del tipus
impositiu que establix l’epígraf 1.10.2 de la tarifa 1a, constituïx infracció tributària
greu comunicar dades falses o inexactes als subjectes passius, quan es derive
d’això la repercussió de quotes inferiors a les procedents.
La base de la sanció serà la diferència entre les quotes que s’havien d’haver fet
repercutir i les que s’han fet repercutir efectivament.
La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional del 50 per cent.»
Cinc. Amb efectes des de l’1 de gener de 2014, s’afig un apartat 3 en l’article 64
quint, que queda redactat de la manera següent:
«3. La fabricació, importació o adquisició intracomunitària del 85 per cent de
l’energia elèctrica que es destine, en els termes establits reglamentàriament, als
usos següents:
a) Reducció química i processos electrolítics.
b) Processos mineralògics. Es consideren processos mineralògics els
classificats en la divisió 23 del Reglament (CE) núm. 1893/2006, del Parlament
Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 2006, pel qual s’establix la
nomenclatura estadística d’activitats econòmiques NACE Revisió 2 i pel qual es
modifica el Reglament (CEE) núm. 3037/90, del Consell, i determinats reglaments
de la CE sobre aspectes estadístics específics.
c) Processos metal·lúrgics. Es consideren processos metal·lúrgics els relatius
a la producció de metall i la seua preparació, així com, dins de la producció de
productes metàl·lics, la producció de peces de forjat, premsa, encunyat i estirada,
anells laminats i productes de mineral en pols, i tractament de superfícies i
tractament tèrmic de fosa, calfament, conservació, distensió o altres tractaments
tèrmics.»
Sis. Es modifica la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 65, que queda redactada de la
manera següent:
«d) Estarà subjecta a l’impost la circulació o la utilització a Espanya dels
mitjans de transport a què es referixen els apartats anteriors, quan no s’haja
sol·licitat matricular-los definitivament a Espanya d’acord amb el que preveu la
disposició addicional primera, dins del termini dels 30 dies següents a l’inici de la
utilització a Espanya. Este termini s’estendrà a 60 dies quan es tracte de mitjans de
transport que s’utilitzen a Espanya com a conseqüència del trasllat de la residència
habitual del seu titular al territori espanyol, sempre que siga aplicable l’exempció
prevista en l’apartat 1.n) de l’article 66.
A estos efectes, es consideraran com a dates d’inici de la circulació o utilització
a Espanya, les següents:
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1r. Si es tracta de mitjans de transport que han estat acollits als règims
d’importació temporal o de matrícula turística, la data d’abandonament o d’extinció
d’eixos règims.
2n. En la resta dels casos, la data de la introducció del mitjà de transport a
Espanya. Si eixa data no consta fefaentment, es considerarà com a data d’inici de
la utilització la que siga posterior de les dos següents:
1r. Data d’adquisició del mitjà de transport.
2n. Data des de la qual es considera l’interessat resident a Espanya o titular
d’un establiment situat a Espanya.»
Set. Es modifiquen les lletres g) i h) de l’apartat 1 de l’article 66, i passen les anteriors
lletres h), i), j), k), l) i m) a anomenar-se i), j), k), l), m) i n), i es modifica el primer paràgraf
de l’apartat 2, que queden redactades de la manera següent:
«g) Les embarcacions i els barcos de recreació o d’esports nàutics, que
s’afecten efectivament i exclusivament a l’exercici d’activitats de lloguer.
Esta exempció quedarà condicionada a les limitacions i al compliment dels
requisits establits per al lloguer de vehicles. En tot cas, s’entendrà que no hi ha
activitat de lloguer quan l’embarcació siga cedida pel titular per a ser arrendada,
sempre que eixe titular o una persona vinculada a ell reba per qualsevol títol un
dret d’ús total o parcial sobre la referida embarcació o sobre qualsevol altra de la
qual siga titular el cessionari o una persona vinculada al cessionari. Per a l’aplicació
d’este paràgraf es consideren persones vinculades aquelles en què concorren les
condicions previstes en l’article 79 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit.
h) Les embarcacions i els barcos de recreació o d’esports nàutics la titularitat
dels quals corresponga a escoles esportives nàutiques reconegudes oficialment per
la Direcció General de la Marina Mercant i destinades efectivament i exclusivament a
l’exercici de l’activitat d’ensenyança per a governar-los.
No obstant això, no perdran el dret a l’exempció les embarcacions i els barcos
de recreació o d’esports nàutics que gaudisquen d’esta exempció i es destinen tant
a l’activitat d’ensenyança com a la de lloguer, sempre que es complisquen els
requisits que establix el segon paràgraf de la lletra g) de l’apartat 1 d’este article.
(…)
2. L’aplicació de les exempcions a què es referixen les lletres a), b), c), d), f),
g), h), k) i m) de l’apartat anterior estarà condicionada al fet que siguen prèviament
reconegudes per l’Administració tributària en la forma que es determine
reglamentàriament. En particular, quan es tracte de l’exempció a què es referix la
lletra d), serà necessària la certificació prèvia de la minusvalidesa o de la invalidesa
per l’Institut Nacional de Servicis Socials o per les entitats gestores competents.»
Article 7. Modificació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Primer. Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 108 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
i s’afigen a l’esmentat article dos nous apartats, 5 i 6, que queden redactats de la manera
següent:
«3. La quota líquida de l’impost serà el resultat d’aplicar sobre la quota
íntegra, si és el cas, les bonificacions a què es referixen els apartats següents.
4. Les ordenances fiscals podran regular una bonificació de fins al 95 per cent
de la quota íntegra de l’impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió
o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu
per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents
i adoptants.
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5. Les ordenances fiscals podran regular una bonificació de fins al 95 per cent
de la quota íntegra de l’impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o
constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini de terrenys, sobre els quals
s’exercisquen activitats econòmiques que siguen declarades d’especial interés o
utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques
o de foment de l’ocupació que justifiquen eixa declaració. Correspondrà la declaració
al ple de la corporació i s’acordarà, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per
vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
6. La regulació de la resta d’aspectes substantius i formals de les bonificacions
a què es referixen els apartats anteriors s’establirà en l’ordenança fiscal.»
Segon. Amb efectes des de l’1 de gener de 2014 s’introduïxen les modificacions
següents en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:
U.

Es modifica l’apartat 4 de l’article 68, que queda redactat de la manera següent:
«4. El component individual de la reducció serà, en cada any, la diferència
positiva entre el nou valor cadastral que corresponga a l’immoble en el primer
exercici de la vigència i el seu valor base. La diferència es dividirà per l’últim
coeficient reductor aplicat quan hi concórreguen els supòsits de l’article 67, apartats
1.b).2 i b).3 d’esta llei.
En el cas que l’actualització de valors cadastrals per aplicació dels coeficients
establits en les lleis de pressupostos generals de l’Estat determine una disminució
de la base imposable dels immobles, el component individual de la reducció serà,
en cada any, la diferència positiva entre el valor cadastral resultant de l’actualització
i el seu valor base. La diferència es dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat.
No obstant això, si es tracta de béns immobles de característiques especials, el
component individual de la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre
el nou valor cadastral que corresponga a l’immoble en el primer exercici de la
vigència i el doble del valor a què es referix l’article 67.2, que, a estos efectes, es
prendrà com a valor base.»

Dos.

Es modifica l’article 69, que queda redactat de la manera següent:

«Article 69.

Valor base de la reducció.

El valor base serà la base liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada
en vigor del nou valor cadastral, excepte quan concórreguen les circumstàncies
següents:
a) Per a aquells immobles en què s’hagen produït alteracions susceptibles
d’inscripció cadastral abans de la modificació del planejament o de l’1 de gener de
l’any anterior a l’entrada en vigor dels valors cadastrals resultants de les ponències
de valors a què es referix l’article 67, i que encara no s’haja modificat el seu valor
cadastral en el moment de l’aprovació d’estes, el valor base serà l’import de la base
liquidable que d’acord amb les alteracions corresponga a l’exercici immediat
anterior a l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals per l’aplicació als
mencionats béns de la ponència de valors anterior a l’última aprovada.
b) Per als immobles a què es referix l’article 67, en l’apartat 1.b).4, el valor base
serà el resultat de multiplicar el nou valor cadastral per un quocient, determinat per
la Direcció General del Cadastre, que, calculat amb els seus dos primers decimals,
s’obté de dividir el valor cadastral mitjà de tots els immobles de la mateixa classe
del municipi inclosos en l’últim padró entre la mitjana dels valors cadastrals
resultants de l’aplicació de la nova ponència de valors.
En els procediments de valoració col·lectiva de caràcter general, una vegada
aprovada la corresponent ponència de valors, la Direcció General del Cadastre farà
públics el valor cadastral mitjà de tots els immobles de la classe de què es tracte
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inclosos en l’últim padró del municipi i el valor cadastral mitjà resultant de l’aplicació
de la nova ponència, abans de l’inici de les notificacions dels valors cadastrals. Els
anuncis d’exposició pública d’estos valors mitjans es publicaran per edictes en el
butlletí oficial de la província, amb indicació del lloc i del termini, que no serà inferior
a 15 dies.
Així mateix, este valor base s’utilitzarà per a aquells immobles que hagen de
ser novament valorats com a béns de classe diferent del que tenien.
c) Quan l’actualització de valors cadastrals per aplicació dels coeficients
establits en les lleis de pressupostos generals de l’Estat determine una disminució
de la base imposable dels immobles, el valor base serà la base liquidable de
l’exercici immediatament anterior a l’esmentada actualització.»
Article 8.

Tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles.

1. Amb efectes per als períodes impositius que s’inicien en els anys 2014 i 2015,
els tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles dels béns immobles urbans
determinats d’acord amb el que disposa l’article 72 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, seran
incrementats en els percentatges següents:
a) El 10 per 100 per als municipis que hagen sigut objecte d’un procediment de
valoració col·lectiva de caràcter general per a béns immobles urbans com a conseqüència
d’una ponència de valors total aprovada amb anterioritat a l’any 2002; el tipus de
gravamen mínim i supletori no pot ser inferior al 0,6 per 100.
b) El 6 per 100 per als municipis que hagen sigut objecte d’un procediment de
valoració col·lectiva de caràcter general per a béns immobles urbans com a conseqüència
d’una ponència de valors total aprovada entre 2002 i 2004; el tipus de gravamen mínim i
supletori no pot ser inferior al 0,5 per 100.
c) El 4 per 100 per als municipis que hagen sigut objecte d’un procediment de
valoració col·lectiva de caràcter general per a béns immobles urbans com a conseqüència
d’una ponència de valors total aprovada entre 2009 i 2012.
El que disposa este apartat s’aplicarà únicament en els termes següents:
– Als immobles d’ús no residencial, en tot cas, inclosos els immobles gravats amb
tipus diferenciats a què es referix l’article 72.4 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
– A la totalitat dels immobles d’ús residencial als quals siga aplicable una ponència de
valors total aprovada amb anterioritat a l’any 2002.
– Als immobles d’ús residencial als quals siga aplicable una ponència de valors total
aprovada l’any 2002 o en un any posterior, i que pertanguen a la mitat amb major valor
cadastral del conjunt dels immobles del municipi que tinguen eixe ús.
2. En el cas que el tipus aprovat per un municipi per al 2014 o 2015 siga inferior a
l’aprovat per a 2011, l’any en què això ocórrega s’aplicarà el que disposa este article,
prenent com a base el tipus aprovat per al 2011. No obstant això, quan es tracte de
municipis en què s’haja aprovat una ponència de valors total l’any 2012, es prendrà com a
base el tipus aprovat per al 2013 quan siga superior a l’aprovat per al 2014 o 2015.
3. El tipus aplicable no podrà ser superior, en cap cas, al màxim que resulte del que
establix l’article 72 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
4. El que disposa este article no serà aplicable en els casos següents:
a) Municipis per als quals s’haja aprovat una ponència de valors total entre els anys
2005 i 2008.
b) Municipis en què s’aprove una ponència de valors total en els anys 2013 i 2014.
c) Municipis als quals, en el corresponent període impositiu, siga d’aplicació el que
disposa l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.

Pàg. 28

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 260

Dimecres 30 d'octubre de 2013

Secc. I.

d) Municipis als quals, en el corresponent període impositiu, siga d’aplicació el que
disposa l’article 30 del Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra
la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes
financers.
Article 9. Modificació del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.
S’introduïxen les modificacions següents en el text refós de la Llei del Cadastre
Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.
U. Es modifica la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 32, que queda redactada de la
manera següent:
«c) Que la sol·licitud es comunique a la Direcció General del Cadastre abans
del 31 de maig de l’exercici anterior a aquell per al qual se sol·licita l’aplicació dels
coeficients.»
Dos.

S’introduïx una disposició addicional quinta, amb la redacció següent:

«Disposició addicional quinta.

Anuncis de notificació per compareixença.

Mitjançant una orde del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, es
determinaran les condicions, dates de publicació i terminis de permanència d’acord
amb els quals la Direcció General del Cadastre i les gerències del Cadastre podran
publicar en la seu electrònica del Cadastre els anuncis de notificació per
compareixença, d’acord amb el que preveu l’article 112.1.a) de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària.»
Article 10. Modificació a la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la
sostenibilitat energètica.
S’introduïxen les següents modificacions en la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de
mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica:
U.

Es modifica el capítol II del títol II, que queda redactat de la manera següent:
«CAPÍTOL II
Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus
radioactius resultants de la generació d’energia nucleoelèctrica
Article 15.

Fet imposable.

1. Constituïx el fet imposable, en els termes que es preveuen en els articles
següents:
a) La producció de combustible nuclear gastat resultant de cada reactor
nuclear.
b) La producció de residus radioactius resultants de la generació d’energia
nucleoelèctrica.
2. Als efectes del que disposa la lletra a) de l’apartat anterior, té la consideració
de combustible nuclear gastat el combustible nuclear irradiat quan és extret
definitivament del reactor.
En el cas en què el combustible nuclear gastat extret del reactor es reintroduïsca
amb posterioritat en l’esmentat reactor, i s’haja produït el fet imposable arreplegat
en la lletra a) d’este article en una extracció anterior, no donarà lloc a un nou fet
imposable l’extracció ulterior.
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Contribuents.

1. Són contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
referix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que
realitzen qualsevol de les activitats assenyalades en l’article anterior.
2. Seran responsables solidaris del deute tributari de l’impost els propietaris
de les instal·lacions nuclears que generen el fet imposable quan no coincidisquen
amb els que les exploten.
Article 16 bis.

Infraccions i sancions.

Les infraccions tributàries relatives a estos impostos seran qualificades i
sancionades de conformitat amb el que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.»
Dos. Es modifica el capítol III i l’actual passa a ser el V, que queda redactat de la
manera següent:
«CAPÍTOL III
Combustible nuclear gastat
Article 17.

Base imposable.

1. Constituïx la base imposable els quilograms de metall pesant continguts en
el combustible nuclear gastat; s’entén com a metall pesant l’urani i el plutoni que
conté.
2. La base imposable, d’acord amb el que disposa l’article 15.1.a) anterior, es
determinarà per a cada reactor nuclear del que s’extraga el combustible nuclear
gastat.
3. En els supòsits de cessament definitiu de l’explotació, la base imposable
corresponent a l’extracció definitiva de tot el combustible d’un reactor estarà
constituïda per la mitjana aritmètica del pes del metall pesant contingut en el
combustible nuclear extret definitivament del reactor en les quatre parades de
recàrrega anteriors.
Article 17 bis.

Tipus impositiu i quota tributària.

La quota tributària serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus impositiu
de 2.190 euros per quilogram de metall pesant.
Article 17 ter. Període impositiu i meritació.
1. El període impositiu coincidirà amb el cicle d’operació de cada reactor, i hi
haurà, per a cada contribuent, tants períodes impositius com reactors. S’entendrà
per cicle d’operació el període de temps que transcorre entre dos parades de
recàrrega successives del reactor. Així mateix, es considerarà que el cicle
d’operació s’inicia en la data en què es produïx la connexió a la xarxa elèctrica
després d’una parada de recàrrega, i finalitza quan es torna a connectar després
de la parada de recàrrega següent.
2. En el supòsit de cessament del contribuent en l’exercici de l’activitat que
constituïx el fet imposable a què es referix l’article 15.1.a), el període impositiu
finalitzarà el dia en què s’entén produït el cessament.
3. L’Impost es meritarà l’últim dia del període impositiu.
Article 17 quater.

Liquidació i pagament.

1. Els contribuents estaran obligats a autoliquidar l’impost i a ingressar la
quota dins dels vint primers dies naturals del mes següent a la conclusió de cada
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període impositiu, d’acord amb les normes i els models que establisca el ministre
d’Hisenda i Administracions Públiques.
2. En els primers 20 dies naturals dels mesos de juny i desembre, els
contribuents hauran d’efectuar un pagament fraccionat a compte de la liquidació
corresponent a cada període impositiu que estiga en curs el dia 1 de cada un dels
mesos indicats, d’acord amb les normes i models que establisca el ministre
d’Hisenda i Administracions Públiques.
3. La base per a calcular el pagament fraccionat estarà constituïda pels
quilograms de metall pesant que s’estime que conté el combustible nuclear gastat
que cal extraure definitivament del reactor a la finalització del corresponent període
impositiu en curs, multiplicat pel quocient següent:
– En el numerador, el nombre de dies transcorreguts entre la data d’inici del
període impositiu en curs i el dia anterior a l’inici de cada un dels períodes d’ingrés
del pagament fraccionat;
– En el denominador, el nombre de dies previstos de duració del període
impositiu en curs.
La quantia del pagament fraccionat serà el resultat d’aplicar a la base prevista
en el paràgraf anterior el tipus impositiu establit en l’article 17 bis i deduir els
pagaments fraccionats efectuats corresponents al període impositiu.»
Tres. Es modifica el capítol IV, que queda redactat de la manera següent.
«CAPÍTOL IV
Residus radioactius resultants de la generació d’energia nucleoelèctrica
Article 18.

Base imposable.

1. Constituïx la base imposable els metres cúbics de residus radioactius de
mitjana, baixa i molt baixa activitat produïts, que han sigut preparats per a ser
emmagatzemats amb caràcter temporal en l’emplaçament de la instal·lació.
2. La base imposable definida en este article es determinarà per a cada
instal·lació en què es duguen a terme les activitats que constituïxen el fet imposable
d’este impost.
Article 18 bis.

Tipus impositiu i quota tributària.

La quota tributària serà el resultat d’aplicar a la base imposable els següents
tipus impositius:
a) Per a residus radioactius de baixa i mitjana activitat, 6.000 euros per metre
cúbic.
b) Per a residus radioactius de molt baixa activitat, 1.000 euros per metre
cúbic.
Article 18 ter. Període impositiu i meritació.
1. El període impositiu coincidirà amb l’any natural.
2. En el supòsit de cessament del contribuent en l’exercici de l’activitat que
constituïx el fet imposable a què es referix l’article 15.1.b), el període impositiu
finalitzarà el dia en què s’entén produït el cessament.
3. L’impost es meritarà l’últim dia del període impositiu.
Article 18 quater.

Liquidació i pagament.

1. Els contribuents estaran obligats a autoliquidar l’impost i a ingressar la
quota dins dels vint primers dies naturals del mes següent a la conclusió del període
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impositiu, d’acord amb les normes i els models que establisca el ministre d’Hisenda
i Administracions Públiques.
2. En els primers 20 dies naturals dels mesos de juny i desembre, els
contribuents hauran d’efectuar un pagament fraccionat a compte de la liquidació
corresponent al període impositiu que estiga en curs el dia 1 de cada un dels mesos
indicats, d’acord amb les normes i els models que establisca el ministre d’Hisenda i
Administracions Públiques.
3. L’import dels pagaments fraccionats es calcularà en funció de les magnituds
determinants de la base imposable que corresponguen a cada període de
pagament fraccionat, d’acord amb el que disposa l’apartat 2 d’este article, i aplicant
el corresponent tipus impositiu de l’article 18 bis.»
Quatre. Es modifiquen els articles 25, 26 i 27, que s’integren en el capítol V, que
queden redactats de la manera següent:
«Article 25.

Període impositiu i meritació.

1. El període impositiu coincidirà amb l’any natural, excepte en el supòsit de
cessament del contribuent en la realització de les activitats que constituïx el fet
imposable a què es referix l’article 19, i en este cas finalitzarà el dia en què
s’entenga produït el cessament.
2. L’Impost es meritarà l’últim dia del període impositiu.
Article 26.

Liquidació i pagament.

1. Els contribuents estaran obligats a autoliquidar l’impost i a ingressar la
quota resultant en el termini dels primers 20 dies naturals següents a la meritació
de l’impost, d’acord amb les normes i models que establisca el ministre d’Hisenda i
Administracions Públiques.
2. En els primers 20 dies naturals dels mesos d’abril, juliol i octubre, els
contribuents que realitzen el fet imposable establit en l’article 19 hauran d’efectuar
un pagament fraccionat a compte de la liquidació corresponent al període impositiu
en curs, d’acord amb les normes i models que establisca el ministre d’Hisenda i
Administracions Públiques.
L’import dels pagaments fraccionats es calcularà en funció de les magnituds
determinants de la base imposable que corresponguen al trimestre natural anterior
a l’inici del termini de realització de cada un dels pagaments fraccionats, i aplicant
el tipus impositiu a què es referix l’article 24 de la llei.
Article 27.

Infraccions i sancions.

Les infraccions tributàries relatives a este impost seran qualificades i
sancionades de conformitat amb el que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.»
Cinc. S’afigen les disposicions transitòries tercera, quarta i quinta, que queden
redactades de la manera següent:
«Disposició transitòria tercera.
fraccionats.

Càlcul de la base imposable i dels pagaments

No obstant el que disposa l’article 17 d’esta llei, en aquells períodes impositius
en què s’extraguen definitivament elements combustibles introduïts en el reactor
amb anterioritat a l’1 de gener de 2013, per al càlcul de la base imposable de
l’impost sobre la producció de combustible nuclear gastat corresponent als
esmentats elements, es multiplicaran els quilograms del metall pesant que conté
pel quocient següent:
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– En el numerador, el nombre de dies transcorreguts des de l’1 de gener del
2013 fins al dia de finalització del període impositiu.
– En el denominador, el nombre de dies transcorreguts entre la data de
connexió a la xarxa elèctrica després de l’última parada de recàrrega efectuada
amb anterioritat a l’1 de gener de 2013 i el dia de finalització del període impositiu.
Així mateix, als efectes dels períodes impositius mencionats, per al càlcul dels
pagaments fraccionats establits en l’article 17 quater es consideraran els quilograms
de metall pesant que resulten del càlcul anterior.
Esta disposició transitòria tercera no serà aplicable en el cas que un reactor no
continga combustible nuclear durant l’any 2013.
Disposició transitòria quarta.

Període impositiu.

Als efectes del que establix l’article 17 ter, i amb efectes exclusius per al primer
període impositiu, es considerarà com a data d’inici del cicle d’operació de cada
reactor el dia 1 de gener de 2013, excepte en el cas que un reactor no continga
combustible nuclear en eixa data, i en este cas s’iniciarà quan es produïsca la
primera connexió a la xarxa posterior a l’esmentada data.
Disposició transitòria quinta.

Termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost.

Els contribuents per l’impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i
residus radioactius resultants de la generació d’energia nucleoelèctrica que a
l’entrada en vigor d’esta llei hagen conclòs el seu període impositiu hauran de
presentar l’autoliquidació de l’impost en els 20 primers dies naturals del mes de
gener de 2014.»
Disposició addicional única. Importacions de productes d’avituallament que es destinen
al subministrament a determinats barcos i aeronaus.
Seran admeses amb franquícia de drets d’importació les mercaderies de tercers
països, sempre que estes es destinen a operacions exemptes de l’Impost sobre el Valor
Afegit en virtut de les disposicions de la legislació nacional adoptades de conformitat amb
allò que disposa l’article 148, lletres a), b) i e), de la Directiva 2006/112/CE, del Consell,
de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l’Impost sobre el Valor Afegit.
També, en el cas de mercaderies que es troben dins de l’àmbit d’aplicació dels
Impostos Especials de Fabricació, seran admeses amb franquícia de drets d’importació
les procedents de tercers països, sempre que les mercaderies es destinen a operacions
exemptes dels Impostos Especials de Fabricació en virtut de les disposicions de la
legislació nacional adoptades de conformitat amb allò que disposa l’article 41 de la
Directiva 2008/118/CE, del Consell, de 16 de desembre de 2008, relativa al règim general
dels impostos especials, i per la qual es deroga la Directiva 92/12/CEE.
Disposició derogatòria única.
1. Amb efectes des de l’1 de gener de 2014, queden derogades les disposicions
finals primera i segona de la Llei 31/2011, de 4 d’octubre, per la qual es modifica la Llei
35/2003, de 4 de novembre, d’Institucions d’Inversió Col·lectiva.
2. Amb efectes per als períodes impositius que s’inicien a partir de l’1 de gener de
2014, queden derogats:
a) L’apartat 3 de la disposició derogatòria segona de la Llei 35/2006, de 28 de
novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial
de les lleis dels impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el
Patrimoni.
b) L’apartat 5 de la disposició addicional deu i l’apartat 2 de la disposició transitòria
vint-i-u del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 4/2004, de 5 de març.
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c) L’article 15 del Reial Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de suport als
deutors hipotecaris, de control del gasto públic i cancel·lació de deutes amb empreses i
autònoms contrets per les entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la
rehabilitació i de simplificació administrativa.
Disposició final primera. Modificació de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’Institucions
d’Inversió Col·lectiva.
Amb efectes des de l’1 de gener de 2014 s’introduïxen les següents modificacions en
la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’Institucions d’Inversió Col·lectiva:
U.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 28, que queda redactat de la manera següent:
«2. Per a iniciar el traspàs, el partícip o accionista s’haurà de dirigir, segons
siga procedent, a la societat gestora, comercialitzadora o d’inversió, de destinació,
a la qual ordenarà per escrit la realització de les gestions necessàries. Si la
receptora de la sol·licitud és la comercialitzadora, esta haurà de traslladar
immediatament la sol·licitud de traspàs a la societat gestora o d’inversió de
destinació (d’ara endavant, la societat de destinació). En tot cas, una vegada
rebuda la sol·licitud de traspàs, la societat de destinació haurà de comunicar a la
societat gestora, comercialitzadora o d’inversió d’origen (d’ara endavant, societat
d’origen), en el termini màxim d’un dia hàbil des que estiga en el seu poder, la
sol·licitud degudament omplida amb indicació, almenys, de la denominació de la
IIC de destinació i, si és el cas, del compartiment, de les dades identificatives del
compte de la IIC a la qual s’ha de realitzar el traspàs, del seu depositari, si és el
cas, de la seua societat gestora, i de la IIC d’origen, i, si és el cas, del compartiment.
La societat d’origen disposarà d’un màxim de dos dies hàbils des de la recepció
de la sol·licitud per a realitzar les comprovacions que considere necessàries.
Tant el traspàs d’efectiu com la transmissió per part de la societat d’origen a la
societat de destinació de tota la informació financera i fiscal necessària per al
traspàs s’hauran de realitzar, a partir del tercer dia hàbil des de la recepció de la
sol·licitud, en els terminis reglamentàriament establits per al pagament dels
reembossaments o per a l’alienació d’accions. En tot cas, el traspàs d’efectiu
s’haurà de realitzar per mitjà de transferència bancària, ordenada per la societat
d’origen al seu depositari o, si és el cas, comercialitzador, des del compte de la IIC
d’origen al compte de la IIC de destinació.
La societat de destinació conservarà la documentació derivada dels anteriors
actes i obligacions a disposició de la societat d’origen, dels òrgans de supervisió
corresponents, si és el cas, dels depositaris d’origen i destinació, i de les autoritats
tributàries competents.
Els partícips o accionistes que durant el període de tinença de les participacions
o accions objecte de traspàs hagen sigut simultàniament titulars de participacions o
accions homogènies de la mateixa institució d’inversió col·lectiva registrades en
una altra entitat, o bé quan les participacions o accions objecte de traspàs
procedisquen en tot o en part d’un, de diversos o de successius traspassos d’altres
participacions o accions, i algun d’estos traspassos s’haja realitzat concorrent la
mateixa situació de simultaneïtat en les participacions o accions reembossades o
transmeses, hauran de comunicar esta circumstància expressament en l’escrit de
sol·licitud de traspàs. Així mateix, els partícips o accionistes hauran de conservar la
documentació relativa a les operacions realitzades en les institucions d’inversió
col·lectiva que siga necessària per a determinar i, si és el cas, acreditar els valors i
les dates d’adquisició atribuïbles a les participacions o accions de les institucions
d’inversió col·lectiva d’origen i de destinació, d’acord amb les previsions
contingudes en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre
Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, als efectes de
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posteriors reembossaments, transmissions o traspassos, amb independència de la
informació fiscal comunicada per la societat d’origen a la de destinació en l’operació.
Quan la institució d’inversió col·lectiva d’origen o de procedència tinga diferents
compartiments o distintes classes de participacions o sèries d’accions, les
circumstàncies a què es referix el paràgraf anterior es consideraran referides a
cada compartiment, classe de participacions o sèrie d’accions.»
Es modifica l’apartat 3 de l’article 40, que queda redactat de la manera següent:
«3. Les societats gestores podran comercialitzar accions o participacions
d’IIC. Esta activitat addicional podrà ser realitzada directament o per mitjà d’agents
o apoderats en les condicions que reglamentàriament es determinen, i també per
mitjà d’entitats autoritzades per a la prestació de servicis d’inversió.
Les participacions en fons d’inversió comercialitzades per mitjà d’entitats
autoritzades per a la prestació de servicis d’inversió o a través d’altres societats
gestores, domiciliades o establides en territori espanyol, podran figurar en el
registre de partícips de la societat gestora del fons objecte de comercialització a
nom del comercialitzador per compte de partícips.
Al seu torn, quan en el registre de la societat gestora del fons figuren registrades
participacions a nom d’un comercialitzador per compte de partícips, el
comercialitzador portarà el registre identificatiu dels partícips titulars de les
participacions, el qual haurà de contindre en tot moment, de manera individualitzada
per a cada un d’estos, el saldo i el valor de les seues participacions, desglossades
per cada operació realitzada amb totes les seues dades, tant les financeres com
les fiscals que siguen procedents als efectes del compliment de les obligacions
tributàries que corresponguen al comercialitzador.
Una entitat comercialitzadora no podrà simultaniejar per a un partícip en un
fons d’inversió, respecte d’una mateixa classe de participacions, la inclusió en el
registre de partícips de l’entitat comercialitzadora amb la inclusió en el registre de
partícips de la societat gestora del fons, de manera que tota la seua inversió en el
fons canalitzada a través del mateix comercialitzador haurà de figurar a nom del
partícip en un únic registre. Quan una societat gestora acorde amb un
comercialitzador per a un fons d’inversió el sistema de registre a què es referixen
els dos paràgrafs anteriors, el sistema no s’aplicarà a les subscripcions que
corresponguen a partícips que, en el moment de fer-se efectiu el mencionat acord,
figuren inscrits en el registre de la societat gestora del fons com a titulars de
participacions mitjançades per l’esmentat comercialitzador, respecte de les quals
es continuarà aplicant este últim sistema de registre.
En els contractes que se subscriguen entre la societat gestora i la
comercialitzadora s’haurà d’establir l’obligació per a esta última de remetre o posar
a disposició dels partícips canalitzats a través d’esta els documents informatius
que, d’acord amb el que establix la normativa reguladora de les institucions
d’inversió col·lectiva, tinguen dret a rebre, per la qual cosa la societat gestora haurà
de facilitar a l’entitat comercialitzadora la informació que siga pertinent d’acord amb
la normativa aplicable en cada moment. Així mateix, en estos contractes s’haurà
d’establir l’obligació per a l’entitat comercialitzadora de remetre a la societat gestora
tota aquella informació estadística de caràcter agregat relativa a partícips que,
d’acord amb la normativa vigent, haja de remetre la societat gestora a la Comissió
Nacional del Mercat de Valors, sempre que la societat gestora no dispose d’eixa
informació.
Quan, d’acord amb el que disposen els paràgrafs anteriors, les participacions
figuren en el registre de la societat gestora a nom del comercialitzador per compte
de partícips, als efectes de la informació i salvaguarda dels actius dels inversors,
s’aplicaran la Llei del Mercat de Valors i la normativa que la desplega. En particular,
serà aplicable el que preveu l’article 42.2 del Reial Decret 217/2008, de 15 de
febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de servicis d’inversió i de les altres
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entitats que presten servicis d’inversió i pel qual es modifica parcialment el
Reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’Institucions d’Inversió
Col·lectiva, aprovat pel Reial Decret 1309/2005, de 4 de novembre.
Les subscripcions o les adquisicions de participacions o accions s’hauran
d’efectuar obligatòriament per mitjà d’un xec nominatiu lliurat a favor de la IIC,
transferència bancària a favor d’esta o entrega en efectiu directament per la
persona interessada al depositari, perquè siga posteriorment abonat en el compte
del fons o de la societat.
Reglamentàriament es podran desenrotllar altres aspectes relatius al
procediment de comercialització previst en este apartat, entre d’altres, el règim de
comissions.»
Tres. Es modifica el paràgraf e) de l’article 46.1, que queda redactat de la manera
següent:
«e) Emetre els certificats de les participacions en els fons d’inversió que
estiguen representades a través dels títols mencionats. Així mateix, podran
sol·licitar a les entitats encarregades dels registres comptables, per compte i en
nom dels partícips, l’expedició dels certificats a què al·ludix l’article 12 de la Llei del
Mercat de Valors, quan es tracte de participacions representades per mitjà
d’anotacions en compte. Això no serà aplicable en el cas que en el registre de
partícips de la societat gestora, les participacions figuren a nom d’una entitat
comercialitzadora per compte de partícips, d’acord amb el que establix l’article 40.3
d’esta llei, i en este cas serà l’entitat comercialitzadora la que haja d’emetre els
certificats corresponents a cada un dels partícips.»
Quatre. S’afig una disposició addicional quinta, amb la redacció següent:
«Disposició addicional quinta. Informació addicional de naturalesa tributària que
s’ha de facilitar a determinats inversors en institucions d’inversió col·lectiva.
1. En relació amb els fons d’inversió regulats per esta llei, les societats
gestores o, si és el cas, les entitats comercialitzadores hauran d’informar els
partícips dels efectes tributaris que s’originen en el cas de tinença simultània de
participacions del mateix fons en registres de partícips de més d’una entitat en
qualsevol moment durant el període de tinença previ a un reembossament de les
participacions, o en el supòsit de tinença de participacions procedents d’un, de
diversos o de successius traspassos d’altres participacions o accions quan algun
d’estos traspassos s’haja realitzat concorrent la mateixa situació de simultaneïtat
en les participacions o accions reembossades o transmeses.
Esta obligació d’informació no serà aplicable respecte dels partícips que siguen
subjectes passius de l’Impost sobre Societats o contribuents de l’Impost sobre la
Renda de no Residents amb establiment permanent en territori espanyol.
Els efectes tributaris sobre els quals caldrà informar seran els següents:
a) Quan es realitze un reembossament, el guany o la pèrdua patrimonial que
caldrà integrar en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o en l’Impost
sobre la Renda de no Residents hauran de ser determinats pel partícip, ja que
poden diferir del resultat calculat per la societat gestora o l’entitat comercialitzadora
amb què s’efectue l’operació.
b) El guany patrimonial obtingut no es podrà computar com a guany
patrimonial sotmés a retenció o ingrés a compte als efectes dels límits excloents de
l’obligació de declarar previstos en l’article 96 de la Llei 35/2006, de 28 de
novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació
parcial de la lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i
sobre el Patrimoni.
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c) Quan es realitze un reembossament de participacions acollit al règim de
diferiment regulat en l’article 94.1.a), segon paràgraf, de la Llei 35/2006, el partícip
haurà de determinar les dates i el valors d’adquisició que corresponga atribuir
d’acord amb el que disposa l’esmentada llei a les noves participacions o accions
adquirides, així com conservar eixa informació als efectes de posteriors
reembossaments o traspassos, amb independència de la informació fiscal
comunicada entre les entitats intervinents en l’operació.
d) Els partícips que hagen de tributar en l’Impost sobre la Renda de no
Residents per obtenció de guanys patrimonials sense mediació d’establiment
permanent en territori espanyol, derivats del reembossament de les participacions
del fons, hauran de declarar i ingressar en el Tresor el deute tributari corresponent
als esmentats guanys patrimonials, quan la retenció o l’ingrés a compte practicat
sobre estos siga inferior a la quota que calga ingressar per l’esmentat impost.
2. En relació amb les institucions d’inversió col·lectiva estrangeres a què es
referix l’apartat 2.a) de l’article 94 de la Llei 35/2006, les entitats comercialitzadores
hauran d’informar els partícips o els accionistes dels efectes tributaris que s’originen
en cas de tinença simultània de participacions o accions de la mateixa institució
registrades en més d’una entitat en qualsevol moment durant el període de tinença
previ a un reembossament o transmissió de les esmentades participacions o
accions, o en el supòsit de tinença de participacions o accions procedents d’un, de
diversos o de successius traspassos d’altres participacions o accions quan algun
dels traspassos s’haja realitzat concorrent la mateixa situació de simultaneïtat en
les participacions o accions reembossades o transmeses.
Esta obligació d’informació no serà aplicable respecte dels partícips que siguen
subjectes passius de l’Impost sobre Societats o contribuents de l’Impost sobre la
Renda de no Residents.
Els efectes tributaris sobre els cuals caldrà informar seran els previstos en les
lletres a) a c) de l’apartat 1.
3. Quan les institucions d’inversió col·lectiva tinguen diferents compartiments
o distintes classes de participacions o sèries d’accions, les circumstàncies a què es
referix el primer paràgraf dels apartats 1 i 2 anteriors s’entendran referides a cada
compartiment, classe de participacions o sèrie d’accions.
4. La informació assenyalada en l’apartat 1 d’este article haurà de ser
subministrada per la corresponent entitat gestora o comercialitzadora als nous
partícips que quedaran inclosos en els seus registres, amb caràcter previ a la
primera subscripció que realitzen en qualsevol fons d’inversió gestionat o
comercialitzat per l’esmentada entitat.
5. La informació assenyalada en l’apartat 2 d’este article l’haurà de
subministrar l’entitat comercialitzadora als nous partícips o accionistes que
quedaran inclosos en el seu registre, amb caràcter previ a la primera subscripció o
adquisició de participacions o accions que realitzen en qualsevol de les institucions
d’inversió col·lectiva comercialitzades per l’esmentada entitat.»
Disposició final segona. Modificació de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de
reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.
Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2013, s’afig una disposició addicional vint-i-u
en la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit,
que queda redactada de la manera següent:
«Disposició addicional vint-i-u. Règim fiscal de la Societat de Gestió d’Actius
Procedents de la Reestructuració Bancària.
1. Als efectes del que preveu l’article 20 del text refós de la Llei de l’Impost
sobre Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, la
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Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària tindrà la
consideració d’entitat de crèdit.
La mateixa consideració tindrà la Societat als efectes dels interessos i les
comissions de préstecs que constituïsquen ingrés i que se li hagen transferit,
d’acord amb el que establix l’article 48 del Reial Decret 1559/2012, de 15 de
novembre, pel qual s’establix el règim jurídic de les societats de gestió d’actius.
2. Estaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de la
modalitat d’actes jurídics documentats de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials
i Actes Jurídics Documentats, la constitució de garanties per al finançament de les
adquisicions de béns immobles a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària, a entitats participades directament o indirectament per
l’esmentada societat en, almenys, el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o
drets de vot de l’entitat participada en el moment immediatament anterior a la
transmissió o com a conseqüència d’esta, o als Fons d’Actius Bancaris, mentres es
mantinga l’exposició a les entitats per part del Fons de Reestructuració Ordenada
Bancària.
Així mateix, s’aplicaran els beneficis fiscals establits en la Llei 2/1994, de 30 de
març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris, a les novacions
modificatives dels préstecs pactats de comú acord entre el creditor i el deutor, quan
la condició de creditor recaiga en la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària, en les entitats participades directament o indirectament
per l’esmentada societat en, almenys, el 50 per cent del capital, fons propis,
resultats o drets de vot de l’entitat participada, o en els Fons d’Actius Bancaris, i es
complisquen la resta de requisits i condicions establits en l’esmentada llei.
3. Les aportacions o transmissions d’immobles que realitze la Societat de
Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, regulada en la
disposició addicional sèptima de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de
reestructuració i resolució d’entitats de crèdit, no es tindran en compte per al càlcul
de la quota dels epígrafs 833.1 i 833.2 de la secció primera de les tarifes de l’Impost
sobre Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de
28 de setembre.»
Disposició final tercera. Modificació de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013.
Amb efectes des de l’1 de gener de 2013, s’introduïxen les següents modificacions en
la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013:
U.

Es modifica l’apartat tres de l’article 63, que queda redactat de la manera següent:
«Tres. Si es tracta d’elements patrimonials actualitzats d’acord amb el que
preveuen l’article 5 del Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures
urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat econòmica, o
l’article 9 de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses
mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls
de l’activitat econòmica, s’aplicaran les regles següents:
1a. Els coeficients d’actualització a què es referix l’apartat anterior s’aplicaran
sobre el preu d’adquisició i sobre les amortitzacions comptabilitzades corresponents
a este, sense prendre en consideració l’import de l’increment net del valor resultant
de les operacions d’actualització.
2a. La diferència entre les quantitats determinades per l’aplicació del que
establix el número anterior es minorarà en l’import del valor anterior de l’element
patrimonial.
3a. Per a determinar el valor anterior de l’element patrimonial actualitzat es
prendran els valors que hagen sigut considerats a l’efecte d’aplicar els coeficients
d’actualització.
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L’import que resulte de les operacions descrites en el número anterior es
minorarà en l’increment net de valor derivat de les operacions d’actualització
previstes en el Reial Decret Llei 7/1996 o en la Llei 16/2012, i la diferència positiva
així determinada serà l’import de la depreciació monetària.
El guany o la pèrdua patrimonial serà el resultat de minorar la diferència entre
el valor de transmissió i el valor comptable en l’import de la depreciació monetària a
què es referix el número anterior.»
Dos.
següent:

Es modifica l’apartat tres de l’article 64, que queda redactat de la manera

«Tres. Si es tracta d’elements patrimonials actualitzats d’acord amb el que
preveuen l’article 5 del Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, o l’article 9 de la Llei
16/2012, de 27 de desembre, els coeficients s’aplicaran sobre el preu d’adquisició i
sobre les amortitzacions comptabilitzades corresponents a este, sense tindre en
consideració l’import de l’increment net de valor resultant de les operacions
d’actualització.
La diferència entre les quantitats determinades per l’aplicació del que establix
l’apartat anterior es minorarà en l’import del valor anterior de l’element patrimonial, i
al resultat s’aplicarà, quan siga procedent, el coeficient a què es referix la lletra c)
de l’apartat 9 de l’article 15 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats.
L’import que resulte de les operacions descrites en el paràgraf anterior es
minorarà en l’increment net de valor derivat de les operacions d’actualització
previstes en el Reial Decret Llei 7/1996 o en la Llei 16/2012, i la diferència positiva
així determinada serà l’import de la depreciació monetària a què fa referència
l’apartat 9 de l’article 15 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats.
Per a determinar el valor anterior de l’element patrimonial actualitzat es
prendran els valors que hagen sigut considerats a l’efecte d’aplicar els coeficients
establits en l’apartat u.»
Disposició final quarta.

Títol competencial.

Esta llei s’aprova a l’empara del que disposen els articles 149.1.6 i 14 de la Constitució,
que atribuïx a l’Estat la competència en matèria de legislació mercantil i d’hisenda general,
respectivament.
Disposició final quinta.

Desplegament reglamentari.

S’habilita el Govern perquè, en l’àmbit de les seues competències, dicte les
disposicions reglamentàries necessàries per al desplegament i l’aplicació d’esta llei.
Disposició final sexta.

Entrada en vigor.

Esta llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada 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, 29 d’octubre de 2013.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY

http://www.boe.es
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