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I.    Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT
 739 REIAL DECRET LLEI 1/2007, de 12 de gener, pel 

qual es deroga la disposició transitòria cin-
quena de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, 
de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i 
reguladora de la venda, el subministrament, el 
consum i la publicitat dels productes del tabac. 
(«BOE» 12, de 13-1-2007.)

Entre els diversos objectius perseguits per la Llei 
28/2005, de 27 de desembre, de mesures sanitàries 
enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el sub-
ministrament, el consum i la publicitat dels productes del 
tabac, es troba, com indica la seva exposició de motius, la 
transposició de la Directiva 2003/33/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 26 de maig de 2003 (LCEur 2003, 
1924 i LCEur 2004, 952), relativa a l’aproximació de les 
disposicions legals, reglamentàries i administratives dels 
estats membres en matèria de publicitat i de patrocini 
dels productes del tabac.

Amb aquesta finalitat, l’article 9 de la Llei esmentada 
prohibeix el patrocini dels productes del tabac, així com 
tota classe de publicitat i promoció d’aquests productes 
en tots els mitjans i suports, incloses les màquines expe-
nedores i els serveis de la societat de la informació amb 
diverses excepcions que el precepte estableix a les lletres 
a), b) i c) de l’apartat primer relatives a publicacions desti-
nades exclusivament als professionals que intervenen en 
el comerç del tabac, presentacions de productes del tabac 
a professionals del sector en el marc de la Llei 13/1998, de 
4 de maig (RCL 1998, 1137), d’ordenació del mercat de 
tabacs i normativa tributària, així com la promoció dels 
productes esmentats a les expenedories de tabac i timbre 
de l’Estat, sempre que concorrin determinades circums-
tàncies i les publicacions que continguin publicitat de 
productes del tabac, editades o impreses en països que 
no formen part de la Unió Europea.

No obstant això, la disposició transitòria cinquena de 
la Llei esmentada estableix un règim d’excepció temporal 
de tres anys des de la seva entrada en vigor quan es tracti 
de publicitat i patrocini que incorporin en el seu vestuari, 
complements, instruments, equipaments, prototips i/o 
vehicles, els equips participants en competicions i esde-
veniments esportius del motor amb efectes transfronte-
rers.

Aquesta previsió normativa ha motivat l’inici d’un 
procediment d’infracció pels serveis de la Comissió Euro-
pea per transposició incorrecta de la Directiva 2003/33/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de maig de 
2003, relativa a l’aproximació de les disposicions legals, 

reglamentàries i administratives dels estats membres en 
matèria de publicitat i de patrocini dels productes del 
tabac, el termini de transposició de la qual va finalitzar el 
31 de juliol de 2005, i que al seu article 5 estableix, sense 
termini transitori, la prohibició del patrocini dels esdeve-
niments esportius transfronterers esmentats.

Aquest procediment, iniciat segons el que preveu 
l’article 226 del Tractat constitutiu de la Comunitat Euro-
pea, en aquest moment està en fase de dictamen motivat, 
moment immediatament anterior a la demanda davant el 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En aquest dicta-
men, de 12 d’octubre de 2006, se sol·licita a les autoritats 
espanyoles que adoptin les mesures necessàries per ajus-
tar-se al contingut de la Directiva, en un termini de dos 
mesos, perquè es considera que l’excepció introduïda 
mitjançant la disposició transitòria cinquena de la Llei 
28/2005, de 27 de desembre, constitueix una infracció de 
la prohibició del patrocini que preveu l’article 5 de la 
Directiva 2003/33/CE.

Per això aquest Reial decret llei, en el seu article únic,  
deroga la disposició transitòria esmentada, derogació 
que respon a la necessitat d’impedir la continuació del 
procediment d’infracció iniciat, així com del recurs davant 
el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i, si s’escau, de 
la condemna i la sanció pecuniària que en pugui derivar.

Quant a la figura jurídica a través de la qual s’aprova 
aquesta mesura, s’ha de destacar que la derogació de la 
disposició transitòria de la Llei 28/2005, de 27 de desem-
bre, està subjecta al principi de reserva de llei. 
L’extraordinària i urgent necessitat, pressupòsit de 
l’aprovació del Reial decret llei, està motivada en primer 
terme per la necessitat de donar una completa resposta 
en el termini més breu possible al requeriment del dicta-
men motivat de la Comissió, que no pot esperar a la tra-
mitació d’una llei pel procediment ordinari, i en segon 
lloc, per la necessitat d’evitar els perjudicis economico-
pressupostaris que derivin d’una eventual sentència con-
demnatòria a Espanya, resultat de l’imminent procés 
judicial per incompliment de les obligacions que li incum-
beixen de conformitat amb l’article 5.1 de la Directiva 
2003/33/CE, en el cas que no es procedeixi a la derogació 
objecte d’aquesta norma.

Aquestes circumstàncies justifiquen el recurs a la 
figura jurídica del Reial decret llei, ja que es dóna el supò-
sit habilitador de l’extraordinària i urgent necessitat que 
la nostra Constitució exigeix per utilitzar-lo.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització continguda a 
l’article 86 de la Constitució espanyola, a proposta de la 
ministra de Sanitat i Consum i amb la deliberació prèvia 
del Consell de Ministres en la reunió del dia 12 de gener 
de 2007,
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D I S P O S O :

Article únic. Derogació de la disposició transitòria cin-
quena de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesu-
res sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de 
la venda, el subministrament, el consum i la publicitat 
dels productes del tabac.

Queda derogada la disposició transitòria cinquena de 
la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries 
enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el sub-
ministrament, el consum i la publicitat dels productes del 
tabac.

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret llei entra en vigor el mateix dia 
de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 12 de gener de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 742 REIAL DECRET 2/2007, de 12 de gener, pel qual es 

modifica el Reial decret 1432/2003, de 21 de no-
vembre, pel qual es regula l’emissió d’informes 
motivats relatius al compliment de requisits 
científics i tecnològics, als efectes de l’aplicació i 
interpretació de deduccions fiscals per activitats 
de recerca i desenvolupament i innovació tecno-
lògica. («BOE» 12, de 13-1-2007.)

La Llei 7/2003, d’1 d’abril, de la societat limitada nova 
empresa, per la qual es modifica la Llei 2/1995, de 23 de 
març, de societats de responsabilitat limitada, a la dispo-
sició addicional primera estableix que, amb efectes per 
als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener
de 2003, es modifica l’apartat 4 de l’article 33 de la
Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’impost sobre socie-
tats, i introdueix la possibilitat per als subjectes passius 
d’aportar a l’Administració tributària informes motivats 
relatius al compliment dels requisits científics i tecnolò-
gics necessaris per poder aplicar la deducció per activitats 
de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica. 
Així mateix, la Llei preveu la possibilitat d’aportar aquests 
informes a l’efecte de la presentació de consultes vincu-
lants per a l’Administració sobre la interpretació i aplica-
ció de la deducció, o bé quan es pretengui sol·licitar a 
l’Administració tributària l’adopció d’acords previs de 
valoració de les despeses i inversions corresponents a 
projectes de recerca i desenvolupament o d’innovació 
tecnològica. Aquests informes motivats, que tenen caràc-
ter vinculant per a l’Administració tributària, els ha 
d’elaborar i emetre el Ministeri de Ciència i Tecnologia o 
un organisme que hi estigui adscrit.

Actualment la regulació d’aquests informes motivats 
està continguda a l’article 35.4 del Text refós de la Llei de 
l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret legisla-
tiu 4/2004, de 5 de març.

La previsió inicial va ser desplegada pel Reial decret 
1432/2003, de 21 de novembre, que regula l’emissió per 
part del Ministeri de Ciència i Tecnologia d’informes moti-
vats relatius al compliment de requisits científics i tecno-
lògics, als efectes de l’aplicació i interpretació de deduc-
cions fiscals per activitats de recerca i desenvolupament i 
innovació tecnològica.

El Reial decret esmentat estableix a l’article 4 que la 
competència per emetre aquests informes correspon, 
d’una banda, a la Direcció General de Política Tecnològica 
de l’extint Ministeri de Ciència i Tecnologia, les funcions 
de la qual han estat assumides per l’actual Direcció Gene-
ral de Desenvolupament Industrial, del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç; i, de l’altra, al director gene-
ral del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Indus-
trial, en els supòsits en què l’informe es refereixi a projec-
tes que prèviament hagin estat avaluats com a 
conseqüència de la seva presentació a qualsevol de les 
línies de suport financer a projectes empresarials que 
gestiona el dit Centre.

Posteriorment, el Reial decret 1554/2004, de 25 de 
juny, pel qual es desplega l’estructura orgànica bàsica del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, va establir a 
l’article 13.1.ñ) que correspon a la Direcció General de 
Desenvolupament Industrial l’exercici de les funcions 
derivades del Reial decret 1432/2003, de 21 de novembre, 
i per tant és l’únic òrgan competent per emetre els infor-
mes motivats vinculants per a l’Administració tributària.

L’aplicació pràctica d’aquesta previsió ha posat de 
manifest la necessitat que, amb la finalitat d’incrementar-
ne la qualitat, la Direcció General de Desenvolupament 
Industrial del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç no 
sigui l’únic òrgan que realitzi aquests informes motivats, i 
que hi han de participar, també, els organismes següents: 
el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial 
(CDTI) quan li correspongui, de conformitat amb l’article 
4.2 del Reial decret 1432/2003, de 21 de novembre; 
l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, en col·laboració 
amb la Direcció General de Desenvolupament Industrial i 
a través de les entitats acreditades respecte dels projectes 
en què l’informe motivat es refereixi a projectes de 
recerca i desenvolupament i innovació tecnològica que 
hagin donat lloc a una patent o model d’utilitat o sobre els 
quals s’hagi obtingut un informe tecnològic de patents de 
l’Oficina Espanyola de Patents i Marques; i l’Institut per a 
la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), respecte dels 
projectes sobre eficiència energètica i l’ús racional de 
l’energia, així com de suport a la diversificació de les 
fonts de proveïment i l’impuls de la utilització de les ener-
gies renovables, atès que aquests organismes també dis-
posen de personal qualificat adequadament per 
col·laborar en la realització dels informes motivats rela-
tius al compliment dels requisits científics i tecnològics 
necessaris per poder aplicar la deducció per activitats de 
recerca i desenvolupament i innovació tecnològica.

Per això, mitjançant aquest Reial decret es modifiquen 
els articles 4 i 5 del Reial decret 1432/2003, de 21 de no-
vembre, per incloure l’Oficina Espanyola de Patents i Mar-
ques i l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia 
(IDAE) entre els òrgans que col·laboren amb el Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç per realitzar o col·laborar en 
la realització dels informes motivats.

Es poden destacar les modificacions següents: quan 
correspongui realitzar els informes motivats al CDTI, 
s’exceptua el sol·licitant del requisit de presentar un 
informe tècnic de qualificació de les activitats i identifica-
ció de les despeses i inversions associades a R+D+i, efec-
tuat per una entitat acreditada per l’Entitat Nacional 
d’Acreditació (ENAC), ja que l’organisme esmentat dis-
posa de personal qualificat per elaborar l’informe tècnic. 
En els altres casos, l’organisme competent per emetre 
informes motivats vinculants pot exceptuar l’exigència 
d’informes tècnics previs en els supòsits que determini. 


