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Modificados Xeneticamente serán postas ó dispor das
comunidades autónomas para que formulen as súas
observacións.

Disposición derradeira terceira. Actualización de taxas
e sancións.

O Goberno, mediante real decreto, poderá actualiza-la
contía das taxas e das sancións establecidas nesta lei,
atendendo á variación que experimente o índice de pre-
zos de consumo.

Disposición derradeira cuarta. Informes de situación.

Cada tres anos elaborarase un informe, que se fará
público, sobre a situación en España en materia de orga-
nismos modificados xeneticamente, nos termos que
regulamentariamente se determinen.

Disposición derradeira quinta. Habilitación de desen-
volvemento.

Facúltase o Goberno para dictar, no ámbito das súas
competencias, as disposicións necesarias para o desen-
volvemento e execución desta lei e para modifica-los
seus preceptos cando as ditas modificacións se deriven
dun cambio da normativa comunitaria e afecten as téc-
nicas ou os métodos excluídos do ámbito de aplicación
da lei, tanto as xerais como as de cada actividade; as
definicións; a clasificación do risco das actividades de
utilización confinada, e os requisitos para poder reali-
za-las actividades reguladas nesta lei.

Por tanto,
Mando a tódolos españoles, particulares e autorida-

des, que cumpran e fagan cumprir esta lei.
Madrid, 25 de abril de 2003.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

8589 REAL DECRETO LEI 2/2003, do 25 de abril,
de medidas de reforma económica. («BOE» 100,
do 26-4-2003.)

O obxectivo fundamental da política económica espa-
ñola é seguir progresando na converxencia real cos paí-
ses máis avanzados da Unión Europea. A estratexia para
alcanzar este obxectivo esixe, ademais do mantemento
da estabilidade macroeconómica, o incremento da capa-
cidade de crecemento a longo prazo da economía.

No contexto determinado pola integración de España
na Unión Económica e Monetaria, que ofrece un marco
favorable para a estabilidade macroeconómica, a política
de reforma estructural dos mercados de productos e
factores adquire un especial protagonismo. A liberali-
zación e o incremento da competencia nestes mercados,
tralas reformas emprendidas nos últimos anos, permi-
tiron manter un diferencial de crecemento positivo coas
economías máis avanzadas da Unión Europea que se
reflectiu en progresos na converxencia cos niveis de ren-
da e de emprego destes países.

Este crecemento diferencial produciuse tanto na fase
expansiva do ciclo como na máis recente fase de desa-
celeración. Nun contexto internacional de débil crece-
mento, a economía española foi capaz de manter taxas

de crecemento e de creación de emprego relativamente
elevadas. Rómpese así coa tendencia estructural seguida
en ciclos anteriores, nos que a economía española crecía
por encima da media europea nos períodos de expansión
pero sufría de forma diferencial as desaceleracións ou
as recesións.

A economía española está cada vez máis aberta ó
exterior e integrada nos mercados europeos e interna-
cionais. Polo tanto, está tamén máis exposta ós riscos
e ás incertezas que condicionan a evolución da economía
internacional e que, nos últimos meses, foron particu-
larmente intensos.

No momento actual, en que algunhas destas incer-
tezas se empezaron a despexar, é preciso adoptar medi-
das extraordinarias e urxentes de continuación co pro-
ceso de reforma estructural que permitan que a eco-
nomía española continúe co proceso de converxencia
coas economías máis avanzadas e eviten decididamente
que se poida ver exposta ó risco de abandona-la súa
senda de crecemento diferencial. Trátase de afondar na
liña mantida nos últimos anos pola política económica,
orientada á reforma e liberalización dos mercados de
productos e factores, que tiveron efectos positivos per-
ceptibles en termos do nivel de renda e de emprego,
actuando sobre aquelas barreiras que dificultan o pro-
ceso de crecemento.

As reformas deben prestar especial atención, en pri-
meiro lugar, á creación de condicións idóneas para o
desenvolvemento do espíritu emprendedor e a pequena
e mediana empresa, elementos dinamizadores da acti-
vidade económica.

En segundo lugar, resulta necesario impulsa-lo mer-
cado de arrendamento de vivenda, para lle dar resposta
á premente demanda social de contar cun parque ase-
quible de vivendas en aluguer, para facilitar así a mobi-
lidade xeográfica dos traballadores e o acceso á vivenda
de mozos e inmigrantes.

En terceiro lugar, en liña coas conclusións dos Con-
sellos Europeos de Gotemburgo e de Barcelona, é nece-
sario adoptar medidas para garantir e impulsa-lo desen-
volvemento económico. Isto esixe prestar especial aten-
ción á participación de tódolos colectivos sociais e, en
particular, dos máis vulnerables, como os traballadores
por conta propia e as mulleres, nos beneficios da libe-
ralización e o crecemento, facilitando a súa incorporación
ó mercado de traballo, así como potencia-la integración
dos obxectivos ambientais no deseño e na execución
da política económica.

Por último, é necesario continuar coa adopción de
medidas de reforma para aumenta-la eficiencia dos mer-
cados de productos e factores, así como potencia-lo
investimento productivo e mellora-lo funcionamento do
mercado hipotecario.

No título I do texto atópanse as medidas dirixidas
a impulsa-la actividade e creación de pequenas e media-
nas empresas.

Para isto, no imposto sobre a renda das persoas físicas
créase a figura da «conta aforro-empresa», que se con-
figura como unha conta de aforro de características moi
similares á actual conta aforro-vivenda.

Este incentivo fiscal nace para facilita-la creación de
empresas mediante o fomento do espírito emprendedor,
seguindo así as recomendacións efectuadas pola Comi-
sión Europea no Libro Verde de «O espírito empresarial
en Europa» co fin de contribuír a estimula-lo aforrador
español, de modo que este reoriente o seu esforzo inves-
tidor cara á creación e desenvolvemento de novos nego-
cios mediante incentivos fiscais que potencien este tipo
de aforro.

En segundo lugar, auméntase o número de empresas
que poderá acceder ás vantaxes fiscais das entidades
de reducida dimensión, ó fixa-lo límite de entrada nunha
cifra neta de negocios inferior ós 6 millóns de euros,
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cando ata a data o limiar se establecía en 5 millóns
de euros.

O título II do real decreto lei agrupa as medidas de
política de vivenda establecidas para potencia-lo mer-
cado de arrendamento de vivendas en España.

Articúlase no imposto sobre sociedades un réxime
especial para as entidades que teñan como obxecto
social exclusivo o aluguer de vivendas. Quérese así esti-
mula-lo mercado inmobiliario de vivendas en aluguer e
dar resposta á necesidade social de contar cun parque
de vivendas en aluguer, hoxe moi limitado.

O réxime especial beneficiará os que ofrezan en alu-
guer vivendas que, polas súas dimensións e prezos de
aluguer, vaian destinadas ós sectores de poder adqui-
sitivo medio ou baixo, e concrétase nunha bonificación
da cota impositiva que resulte da aplicación do réxime
xeral. Desta bonificación beneficiaranse os rendementos
obtidos na actividade de arrendamento de vivendas e
as ganancias derivadas do seu alleamento, baixo deter-
minadas condicións. A bonificación increméntase no
suposto de vivendas alugadas que cumpren un maior
papel social nos termos definidos pola norma, suposto
que se complementa coa tributación da adquisición des-
tas vivendas ó tipo super-reducido do imposto sobre o
valor engadido.

O título III introduce un conxunto de medidas de
mellora da acción protectora da Seguridade Social dos
traballadores por conta propia ou autónomos e de fomen-
to da súa actividade.

Os números 3 e 4 do artigo 10 do texto refundido
da Lei xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real
decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, establecen
como principio xeral a tendencia á máxima homoxenei-
dade dos réximes especiais con respecto ó réxime xeral,
en función do que permitan as dispoñibilidades finan-
ceiras do sistema e as características dos distintos gru-
pos afectados por estes réximes.

Neste sentido, en primeiro termo prevese, á opción
do interesado, unha minoración temporal na cotización
para os que se incorporan por vez primeira ó réxime
especial de traballadores autónomos, no caso de meno-
res de trinta anos de idade e de mulleres maiores de
corenta e cinco.

Adicionalmente, a exoneración de cotas prevista na
actualidade para traballadores maiores de sesenta e cin-
co anos que continúen no exercicio da súa actividade,
incluídos no réxime especial de traballadores autónomos,
faise extensiva ós traballadores por conta propia incluí-
dos nos réximes especiais agrario e dos traballadores
do mar.

Por outra parte, e co fin de dar efectividade á exten-
sión da acción protectora dos traballadores incluídos no
réxime especial de autónomos establecida na disposi-
ción adicional trixésimo cuarta da Lei xeral da Seguridade
Social, con respecto ás continxencias derivadas de acci-
dentes de traballo e enfermidades profesionais, faise pre-
ciso introduci-los pertinentes acomodos na tarifa de pri-
mas vixente na actualidade.

A continuación, opérase unha ampliación dos efectos
económicos do subsidio por incapacidade temporal para
a totalidade dos traballadores por conta propia ou autó-
nomos, dando cobertura ó período comprendido entre
o cuarto e o décimo quinto día a partir da baixa, esta-
blecendo as correspondentes cotizacións adicionais. No
caso de continxencias profesionais, a prestación nacerá
a partir do día seguinte ó da baixa.

En materia de cotización, procédese a iguala-las bases
e tipos de cotización dos traballadores por conta propia
do réxime especial agrario cos do réxime especial dos
traballadores autónomos, ben que, para mitigar no posi-
ble o impacto económico que podería orixina-la aplica-

ción íntegra desta medida con carácter inmediato, esta-
blécese un período transitorio durante o cal se aplicarán
minoracións progresivamente decrecentes no tipo de
cotización.

En canto ós traballadores por conta propia do réxime
especial agrario, efectúase unha reformulación do requi-
sito de medio fundamental de vida pola realización de
labores agrarios, delimitándoo de modo que a concorren-
cia ou non de tal requisito non quede condicionada á
magnitude dos ingresos percibidos en cada caso, medida
que facilitará a incorporación da muller que realiza labo-
res agrarios ó citado réxime especial.

No atinente ó cálculo das pensións, modifícase o réxi-
me xurídico aplicable ás situacións nas que un traballador
estea incluído, de forma simultánea, en dous réximes
da Seguridade Social.

Finalmente, establécense bonificacións do 100 por
cento nas cotas empresariais por continxencias comúns
respecto á cotización de traballadoras que se reincor-
poren ó seu traballo trala maternidade e amplíanse as
bonificacións existentes na actualidade pola contrata-
ción temporal de mulleres minusválidas. Así mesmo,
amplíanse as posibilidades de capitalización da presta-
ción por desemprego en caso de incorporación a coo-
perativas ou sociedades laborais.

Tal como veu sucedendo desde hai tempo no ámbito
sociolaboral, tamén nesta ocasión cómpre recorrer á fór-
mula do real decreto lei, en razón da urxencia que se
aprecia para a posta en práctica de ampliacións e mello-
ras da acción protectora, algunhas das cales están pre-
vistas en normas que xa entraron en vigor o 1 de xaneiro
de 2003, así como para facer posible que outras medidas
beneficiosas para os traballadores por conta propia e
para as traballadoras nos supostos de maternidade e,
así mesmo, incentivadoras da actividade profesional e
do emprego destes, teñan tamén unha pronta efecti-
vidade.

O título IV, pola súa parte, recolle unha serie de medi-
das de carácter tributario e de reforma estructural orien-
tadas ó fomento do investimento en determinadas áreas
e á mellora da eficiencia productiva.

En primeiro lugar, para incrementa-las dispoñibilida-
des de capital das empresas, ofrécese a posibilidade de
aumenta-lo ritmo de amortización, elevando nun 10 por
cento os coeficientes máximos de amortización fixados
nas táboas autorizadas para os contribuíntes do imposto
sobre a renda das persoas físicas e do imposto sobre
sociedades. A medida introdúcese con carácter tempo-
ral, como corresponde á finalidade estimuladora que per-
segue, e sen prexuízo dunha futura revisión das táboas
oficiais de amortización.

En segundo lugar, avánzase na liña xa emprendida
de estimular fiscalmente a quen participa de maneira
activa na mellora do ambiente. Así, a deducción por
investimentos en adquisición de bens novos destinados
ó aproveitamento de enerxías renovables pasa a ser apli-
cable por calquera entidade, eliminando a actual limi-
tación a prol das entidades de reducida dimensión. Esta
novidade aprovéitase para reorganiza-las deduccións por
investimentos en defensa ou protección do ambiente
no imposto sobre sociedades, que se agrupan nun novo
artigo da lei deste tributo.

En terceiro lugar, e na mesma liña de potenciación
do uso das enerxías renovables, habilítanse os concellos,
no marco da normativa reguladora das facendas locais,
para estableceren unha bonificación na cota do imposto
sobre bens inmobles polas instalacións de sistemas para
o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía pro-
veniente do sol para consumo dos titulares da vivenda
ou dos seus ocupantes.

Para seguir promovendo o desenvolvemento da socie-
dade da información, esténdese o ámbito obxectivo da
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deducción por actividades de investigación, desenvol-
vemento e innovación tecnolóxica, de xeito que tamén
se poderá aplicar ás actividades de xeración de software
avanzado que faciliten o acceso de persoas discapaci-
tadas ós servicios da sociedade da información, o que
mellorará a integración social e laboral destas persoas
e contribuirá a reactiva-la demanda deste tipo de pro-
ductos.

Co obxecto de seguir perfeccionando o modelo espa-
ñol de defensa da competencia en materia de control
de concentracións, resulta oportuno establece-la publi-
cidade inmediata do informe-dictame do Tribunal de
Defensa da Competencia desde o momento da súa
recepción polo ministro de Economía para a súa ele-
vación ó Goberno. Con iso, o dictame do principal órgano
consultivo en materia de control de concentracións será
coñecido antes da decisión final por parte do Consello
de Ministros, mellorando a transparencia, eficacia e pre-
dictibilidade deste instrumento tan importante na vixi-
lancia da competencia.

Outro dos ámbitos que requiren de urxente actuación
constitúeo o mercado hipotecario, que gracias ó seu
intenso desenvolvemento facilitou o acceso de moitas
familias a unha vivenda en propiedade. Non obstante,
resulta conveniente adoptar medidas para promove-la
competencia e tempera-la exposición dos prestameiros
ós riscos de tipos de xuro, propios do mercado financeiro.
Para iso, avánzase na facilitación e abaratamento das
operacións de novación e subrogación hipotecaria e pro-
móvese o desenvolvemento e difusión de novos pro-
ductos de aseguramento dos riscos de tipos de xuro.

Na adopción destas medidas concorre, pola súa natu-
reza e finalidade, a circunstancia de extraordinaria e
urxente necesidade que esixe o artigo 86 da Constitución
para a utilización do real decreto lei, requisito impres-
cindible, como recordou, por outra parte, a xurispruden-
cia constitucional.

Na súa virtude, por proposta do vicepresidente segun-
do do Goberno para Asuntos Económicos e ministro de
Economía e dos ministros de Facenda, de Traballo e
Asuntos Sociais, de Interior, de Fomento, de Ciencia e
Tecnoloxía e de Xustiza, en uso da autorización contida
no artigo 86 da Constitución e logo de deliberación do
Consello de Ministros na súa reunión do día 25 de abril
de 2003,

D I S P O Ñ O :

TÍTULO I

Medidas de apoio
ás pequenas e medianas empresas

Artigo primeiro. Conta aforro-empresa.

Introdúcense as seguintes modificacións na Lei
40/1998, do 9 de decembro, do imposto sobre a renda
das persoas físicas e outras normas tributarias:

Un. Modifícase o número 1 do artigo 54, que queda
redactado da seguinte maneira:

«1. A cota líquida estatal do imposto será o
resultado de diminuí-la cota íntegra estatal na suma
de:

a) A deducción por investimento en vivenda
habitual prevista no artigo 55.1 desta lei.»

b) O 67 por cento do importe total das deduc-
cións previstas nos números 2, 3, 4, 5 e 6 do artigo
55 desta lei.»

Dous. Engádeselle un número 6 ó artigo 55, que
queda redactado da seguinte maneira:

«6. Deducción por conta aforro-empresa.

Os contribuíntes poderán aplicar unha deduc-
ción polas cantidades que se depositen en enti-
dades de crédito, en contas separadas de calquera
outro tipo de imposición, destinadas á constitución
dunha sociedade Nova Empresa regulada no capí-
tulo XII da Lei 2/1995, do 23 de marzo, de socie-
dades de responsabilidade limitada, consonte os
seguintes requisitos e circunstancias:

1.o O saldo da conta aforro-empresa deberá
destinarse á subscrición como socio fundador das
participacións da sociedade Nova Empresa.

Pola súa parte, a sociedade Nova Empresa, no
prazo máximo dun ano desde a súa válida cons-
titución, deberá destina-los fondos achegados polos
socios que se acollesen á deducción a:

— A adquisición de inmobilizado material e
inmaterial exclusivamente afecto á actividade, nos
termos previstos no artigo 27 desta lei.

— Gastos de constitución e de primeiro esta-
blecemento.

— Gastos de persoal empregado con contrato
laboral.

En todo caso, a sociedade Nova Empresa deberá
contar, antes da finalización do prazo indicado con,
polo menos, un local exclusivamente destinado a
leva-la xestión da súa actividade e unha persoa
empregada con contrato laboral e a xornada com-
pleta.

Entenderase que non se cumpriu o previsto neste
número cando a sociedade Nova Empresa desen-
volva as actividades que se exerceran anteriormen-
te baixo outra titularidade.

2.o A base máxima desta deducción será de
9.000 euros anuais e estará constituída polas can-
tidades depositadas en cada período impositivo ata
a data da subscrición das participacións da socie-
dade Nova Empresa.

3.o A porcentaxe de deducción aplicable sobre
a base de deducción a que se refire o número 2.oan-
terior será do 15 por cento.

4.o A sociedade Nova Empresa deberá manter
durante polo menos os dous anos seguintes ó inicio
da actividade:

a) A actividade económica en que consista o
seu obxecto social, non podendo reunir nese prazo
os requisitos para te-la consideración de sociedade
patrimonial.

b) Polo menos, un local exclusivamente des-
tinado a leva-la xestión da súa actividade e unha
persoa empregada con contrato laboral e a xornada
completa.

c) Os activos nos que se materializase o saldo
da conta aforro-empresa, que deberán permanecer
en funcionamento no patrimonio afecto da Nova
Empresa.

5.o Perderase o dereito á deducción:

a) Cando o contribuínte dispoña de cantidades
depositadas na conta aforro-empresa para fins dife-
rentes da constitución da súa primeira sociedade
Nova Empresa. En caso de disposición parcial
entenderase que as cantidades dispostas son as
primeiras depositadas.
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b) Cando transcorran catro anos, a partir da
data en que fue aberta a conta, sen que se inscribise
no Rexistro Mercantil a sociedade Nova Empresa.

c) Cando se transmitan inter vivos as partici-
pacións dentro do prazo previsto no número 4.oan-
terior.

d) Cando a sociedade Nova Empresa non cum-
pra as condicións que determinan o dereito a esta
deducción.

Cando, en períodos impositivos posteriores ó da
súa aplicación, se perda o dereito, en todo ou en
parte, ás deduccións practicadas, o contribuínte
estará obrigado a sumar á cota líquida estatal e
á cota líquida autonómica ou complementaria
devengadas no exercicio en que se incumprisen
os requisitos as cantidades indebidamente dedu-
cidas, máis os xuros de demora a que se refire
o artigo 58.2.c) da Lei 230/1963, do 28 de decem-
bro, xeral tributaria.

6.o Cada contribuínte só poderá manter unha
conta aforro-empresa e unicamente tendrá dereito
á deducción pola primeira sociedade Nova Empresa
que constitúa.

7.o As contas aforro-empresa deberán identi-
ficarse nos mesmos termos cós establecidos para
o caso das contas vivenda.»

Tres. Modifícase o número 1 do artigo 57, que que-
da redactado da seguinte maneira:

«1. A aplicación da deducción por investimento
en vivenda e da deducción por conta aforro-em-
presa requirirá que o importe comprobado do patri-
monio do contribuínte ó finaliza-lo período da impo-
sición exceda do valor que ofrecese a súa com-
probación ó seu comezo polo menos na contía dos
investimentos realizados, sen computa-los xuros e
demais gastos de financiamento.»

Catro. Modifícase o número 1 do artigo 64, que
queda redactado da seguinte maneira:

«1. A cota líquida autonómica ou complemen-
taria será o resultado de diminuí-la cota íntegra
autonómica ou complementaria na suma de:

a) O tramo autonómico da deducción por inves-
timento en vivenda habitual prevista no artigo 64
bis desta lei, cos límites e requisitos de situación
patrimonial establecidos no seu artigo 57.

b) O 33 por 100 do importe total das deduc-
cións previstas nos números 2, 3, 4, 5 e 6 do artigo
55 desta lei, cos límites e requisitos de situación
patrimonial previstos nos seus artigos 56 e 57.

c) O importe das deduccións establecidas pola
Comunidade Autónoma no exercicio das compe-
tencias previstas na Lei 21/2001, do 27 de decem-
bro, pola que se regulan as medidas fiscais e admi-
nistrativas do novo sistema de financiamento das
comunidades autónomas de réxime común e cida-
des con estatuto de autonomía.»

Cinco. Modifícase o número 4 do artigo 79, que
queda redactado da seguinte maneira:

«4. Estarán obrigados a declarar en todo caso
os contribuíntes que teñan dereito a deducción por
investimento en vivenda, por conta aforro-empresa,
por dobre imposición internacional ou que realicen
contribucións a plans de pensións, plans de pre-
visión asegurados ou mutualidades de previsión
social que reduzan a base impoñible, nas condi-
cións que se establezan regulamentariamente.»

Artigo segundo. Empresas de reducida dimensión.

Con efectos para os períodos impositivos que se ini-
cien a partir da entrada en vigor deste real decreto lei,
modifícase o número 1 do artigo 122 da Lei 43/1995,
do 27 de decembro, do imposto sobre sociedades, que
queda redactado da seguinte maneira:

«1. Os incentivos fiscais establecidos neste
capítulo aplicaranse sempre que o importe neto
da cifra de negocios habida no período impositivo
inmediato anterior sexa inferior a 6 millóns de
euros.»

TÍTULO II

Fomento do arrendamento de vivendas

Artigo terceiro. Réxime fiscal de entidades dedicadas
ó arrendamento de vivendas.

Un. Con efectos para os períodos impositivos que
se inicien a partir da entrada en vigor deste real decreto
lei, engádese un capítulo III no título VIII da Lei 43/1995,
do 27 de decembro, do imposto sobre sociedades, que
queda redactado da seguinte maneira:

«CAPÍTULO III

Entidades dedicadas
ó arrendamento de vivendas

Artigo 68 quáter. Ámbito de aplicación.
1. Poderanse acoller ó réxime previsto neste

capítulo as sociedades que teñan por obxecto social
exclusivo o arrendamento de vivendas situadas en
territorio español. Esta exclusividade será compa-
tible co investimento en locais de negocio e prazas
de garaxe para o seu arrendamento, sempre que
o seu valor contable conxunto non exceda o 20
por 100 do valor contable total dos investimentos
en vivenda da entidade.

Para estes efectos, unicamente se entenderá por
arrendamento de vivenda o definido no artigo 2
da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de arren-
damentos urbanos, sempre que se cumpran os
requisitos e condicións establecidos nesta lei para
os contratos de arrendamento de vivendas.

2. A aplicación do réxime fiscal especial regu-
lado neste capítulo requirirá o cumprimento dos
seguintes requisitos:

a) Que o número de vivendas arrendadas ou
ofrecidas en arrendamento pola entidade sexa en
todo momento igual ou superior a dez. O valor con-
table do conxunto das vivendas adquiridas pola
entidade en fase de construcción, incluídas as com-
pradas sobre plano, non poderá excede-lo 20 por
100 do valor contable total das vivendas da enti-
dade.

b) Que polo menos un tercio das vivendas
arrendadas incorporen no contrato de arrendamen-
to unha opción de compra da vivenda a favor do
arrendatario. O recoñecemento da opción non
deberá supor para o arrendatario o aboamento de
ningunha contraprestación e deberá especifica-lo
prezo de exercicio da propia opción, exercicio que
será sempre facultativo. En ningún caso poderá esti-
pularse que a falta de exercicio do dereito de opción
determine para o arrendatario a obriga de aboar
ningunha indemnización ó arrendador.

c) No caso de que as vivendas arrendadas ou
ofrecidas en arrendamento pola entidade non
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estean cualificadas como de protección oficial ou
declaradas protexidas deberán cumprirse, ademais,
os seguintes requisitos:

Primeiro.—Que as vivendas as adquira a entidade
a valor de mercado e que non teñan no momento
da súa compra unha antigüidade superior a 3 anos.

Segundo.—Que a superficie construída de cada
vivenda non exceda 110 metros cadrados. O arren-
damento poderá incluír un máximo de dúas prazas
de garaxe e os anexos situados no mesmo edificio,
excluídos os locais de negocio, sempre que uns
e outros se arrenden conxuntamente coa vivenda.

Terceiro.—Que durante os cinco primeiros anos
de vixencia do contrato de arrendamento, a actua-
lización anual da renda regulada no número 1 do
artigo 18 da Lei 29/1994 se realice aplicando,
como máximo, a variación porcentual experimen-
tada polo índice xeral nacional do sistema de índi-
ces de prezos de consumo nun período de doce
meses inmediatamente anteriores á data de cada
actualización reducida en 0,75 puntos porcentuais.

Cuarto.—Que o dereito de opción recoñecido ó
arrendatario de conformidade co previsto no letra
b) anterior sexa exercible no prazo máximo de dous
anos contados a partir dos cinco posteriores ó inicio
do arrendamento.

d) No caso de que as vivendas arrendadas ou
ofrecidas en arrendamento pola entidade estean
cualificadas como de protección oficial ou decla-
radas protexidas, que o dereito de opción recoñe-
cido ó arrendatario de conformidade co previsto
no letra b) anterior sexa exercible no prazo máximo
de seis meses contados a partir do prazo estable-
cido pola normativa aplicable para lles poder ofre-
cer en venda as vivendas ós arrendatarios.

3. A opción por este réxime deberáselle comu-
nicar á Administración tributaria. O réxime fiscal
especial aplicarase no período impositivo que fina-
lice con posterioridade a esta comunicación e nos
sucesivos que conclúan antes de que se lle comu-
nique á Administración tributaria a renuncia ó réxime.

Regulamentariamente poderanse establece-los
requisitos da comunicación e o contido da infor-
mación que se vaia subministrar con ela.

4. Cando á entidade lle resulte de aplicación
calquera dos restantes réximes especiais recollidos
neste título VIII, excepto o de transparencia fiscal
internacional, non poderá optar polo réxime regu-
lado neste capítulo III, sen prexuízo do establecido
no parágrafo seguinte.

As entidades ás que, de acordo co establecido
no artigo 122 desta lei, lles sexan de aplicación
os incentivos fiscais para as empresas de reducida
dimensión previstos no capítulo XII deste título VIII,
poderán optar entre aplicar estes incentivos ou apli-
ca-lo réxime regulado neste capítulo III.

5. A aplicación do réxime regulado neste capí-
tulo III será incompatible coa deducción por rein-
vestimento de beneficios extraordinarios prevista
no artigo 36 ter desta lei.

Artigo 68 quinquies. Bonificacións.

1. As entidades que cumpran os requisitos pre-
vistos no artigo anterior poderán aplica-las seguin-
tes bonificacións na cota íntegra:

a) O 85 por cento da parte da cota íntegra
que corresponda ás rendas derivadas do arrenda-
mento ou da transmisión de vivendas que cumpran
os requisitos do artigo anterior.

Nos casos de transmisión das vivendas deberase
cumprir, ademais, o seguinte:

— Que fosen arrendadas pola entidade durante
polo menos cinco anos no caso das vivendas a
que se refire a letra c) do número 2 do artigo ante-
rior e, polo menos o prazo establecido na normativa
aplicable para lles poder ofrecer en venda as viven-
das ós arrendatarios, no caso das vivendas a que
se refire a letra d) do número 2 do artigo anterior.

— Que o importe obtido se reinvista no prazo
dun ano desde a transmisión noutras vivendas que
cumpran os requisitos establecidos no artigo ante-
rior.

b) O 97 por cento da parte da cota íntegra
que corresponda ás rendas derivadas do arrenda-
mento ou da transmisión de vivendas cando, ade-
mais dos requisitos do artigo anterior, se cumpran
os seguintes:

Primeiro.—No caso de que as vivendas arrenda-
das ou ofrecidas en arrendamento pola entidade
non estean cualificadas como de protección oficial
ou declaradas protexidas:

— Que a renda anual inicial que deba satisface-lo
arrendatario non exceda o resultado de lle aplicar
un 4 por cento ó prezo legal máximo de venda
das vivendas protexidas en arrendamento, calcu-
lado segundo estableza a normativa en cada
momento vixente dos plans estatais de vivenda.

— Que o contrato de arrendamento incorpore a
opción de compra prevista na letra b) do número
2 do artigo anterior, exercible no prazo máximo
de dous anos contados a partir dos cinco poste-
riores ó inicio do arrendamento.

Segundo.—No caso de que as vivendas arren-
dadas ou ofrecidas en arrendamento pola entidade
estean cualificadas como de protección oficial ou
declaradas protexidas, que o contrato de arrenda-
mento incorpore unha opción de compra de acordo
co previsto na letra d) do número 2 do artigo
anterior.

Nos casos de transmisión das vivendas deberá
cumprirse, ademais, o seguinte:

— Que fosen arrendadas pola entidade durante
polo menos cinco anos no caso das vivendas a
que se refire o número primeiro anterior e, polo
menos no prazo establecido na normativa aplicable
para lles poder ofrecer en venda as vivendas ós
arrendatarios, no caso das vivendas a que se refire
o número segundo anterior.

— Que o importe obtido se reinvista no prazo
dun ano desde a transmisión noutras vivendas que
cumpran os requisitos establecidos no artigo ante-
rior.

2. A renda que se bonificará derivada do arren-
damento estará integrada para cada vivenda polo
ingreso íntegro obtido, minorado nos gastos direc-
tamente relacionados coa obtención deste ingreso
e na parte dos gastos xerais que correspondan pro-
porcionalmente ó citado ingreso.

3. As bonificacións previstas no número 1 des-
te artigo serán incompatibles entre si para as mes-
mas rendas e practicaranse unha vez aplicadas,
de se-lo caso, as restantes bonificacións reguladas
na normativa deste imposto.

4. Ós socios das entidades que opten polo réxi-
me regulado neste capítulo non lles serán de apli-
cación as deduccións para evita-la dobre imposi-
ción reguladas no artigo 28 desta lei para os casos
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de distribución de beneficios e transmisión das
participacións.»

Dous. Modifícase a letra b) do número 1 do artigo
23 da Lei 40/1998, do 9 de decembro, do imposto
sobre a renda das persoas físicas e outras normas tri-
butarias, que queda redactado da seguinte maneira:

«b) Os rendementos íntegros a que se refire
a letra anterior, en canto procedan de entidades
residentes en territorio español, multiplicaranse
polas seguintes porcentaxes:

— 140 por 100 con carácter xeral.
— 125 por 100, cando procedan das entidades

a que se refire o artigo 26.2 da Lei 43/1995, do
27 de decembro, do imposto sobre sociedades.

— 100 por 100, cando procedan das entidades
a que se refire o artigo 26.5 e 6 e as acollidas
ó réxime especial regulado no capítulo III do título
VIII, da Lei 43/1995, do 27 de decembro, do impos-
to sobre sociedades, e de cooperativas protexidas
e especialmente protexidas, reguladas pola Lei
20/1990, do 19 de decembro, sobre réxime fiscal
das cooperativas, da distribución da prima de emi-
sión e das operacións descritas nos puntos 3.o e
4.o da letra a) anterior. Aplicaráselles, en todo caso,
esta porcentaxe ós rendementos que correspondan
a valores ou participacións adquiridas dentro dos
dous meses anteriores á data en que aqueles se
satisfixesen cando, con posterioridade a esta data,
dentro do mesmo prazo, se produza unha trans-
misión de valores homoxéneos. En caso de enti-
dades en transparencia fiscal, aplicarase esta mes-
ma porcentaxe polos contribuíntes cando as ope-
racións anteriormente descritas as realice a enti-
dade transparente.

No caso de valores ou participacións non admi-
tidas a negociación nalgún dos mercados secun-
darios de valores españois, o prazo previsto no pará-
grafo anterior será dun ano.

Aplicaráselles, en todo caso, a porcentaxe do
100 por cento ós rendementos que correspondan
a beneficios que tributasen ós tipos previstos no
número 8 do artigo 26 da Lei 43/1995, do 27
de decembro, do imposto sobre sociedades. Para
estes efectos, considerarase que os rendementos
percibidos proceden en primeiro lugar destes bene-
ficios.»

Artigo cuarto. Tipo do imposto sobre o valor engadido
aplicable ás adquisicións das vivendas destinadas a
arrendamento.

Modifícase o número 6.o do punto dous.1 do artigo 91
da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre
o valor engadido, que queda redactado da seguinte
maneira:

«6.o As vivendas cualificadas administrativa-
mente como de protección oficial de réxime espe-
cial ou de promoción pública, cando as entregas
as efectúen os seus promotores, incluídos os
garaxes e anexos situados no mesmo edificio que
se transmitan conxuntamente. Para estes efectos,
o número de prazas de garaxe non poderá exceder
dúas unidades.

As vivendas que sexan adquiridas polas entida-
des que apliquen o réxime especial previsto no capí-
tulo III do título VIII da Lei 43/1995, do 27 de
decembro, do imposto sobre sociedades, sempre

que ás rendas derivadas do seu posterior arren-
damento lles sexa aplicable a bonificación estable-
cida na letra b) do número 1 do artigo 68 quinquies
da citada lei. Para estes efectos, a entidade adqui-
rente comunicaralle esta circunstancia ó suxeito
pasivo con anterioridade ó devengo da operación
na forma que se determine regulamentariamente.»

TÍTULO III

Mellora da acción protectora da Seguridade Social
dos traballadores por conta propia ou autónomos

e de fomento da súa actividade

Artigo quinto. Reducción na base de cotización para
os mozos e mulleres de nova incorporación no réxime
especial de traballadores autónomos.

Agrégase unha nova disposición adicional, a trixésimo
quinta, ó texto refundido da Lei xeral da Seguridade
Social, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1994,
do 20 de xuño, nos termos seguintes:

«Disposición adicional trixésimo quinta. Reduc-
ción na base de cotización dos novos traballa-
dores incluídos no réxime especial da Seguri-
dade Social dos traballadores por conta propia
ou autónomos.
No suposto de que no momento da alta inicial

no réxime especial da Seguridade Social dos tra-
balladores por conta propia ou autónomos os tra-
balladores teñan trinta ou menos anos de idade,
a base de cotización será a elixida por eles entre
o 75 por cento da base mínima e ata a contía
da base máxima, fixadas na Lei de orzamentos
xerais do Estado en cada exercicio e durante os
tres anos inmediatamente seguintes á data de efec-
tos desta alta.

O previsto no parágrafo anterior será igualmente
de aplicación ás mulleres que no momento da alta
inicial no citado réxime especial teñan 45 ou máis
anos.

Nos supostos previstos anteriormente, e para
efectos do cálculo da base reguladora das corres-
pondentes prestacións, tomaranse en conta as
bases sobre as que efectivamente se cotizase.»

Artigo sexto. Exoneración de cotas da Seguridade
Social respecto dos traballadores por conta propia
con sesenta e cinco ou máis anos.

A disposición adicional trixésimo segunda do texto
refundido da Lei xeral da Seguridade Social, aprobado
polo Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño,
queda redactada nos termos seguintes:

«Disposición adicional trixésimo segunda. Exone-
ración de cotas respecto dos traballadores por
conta propia con sesenta e cinco ou máis anos.
1. Os traballadores por conta propia incluídos

no campo de aplicación dos réximes especiais agra-
rio, dos traballadores do mar e de traballadores
por conta propia ou autónomos quedarán exentos
de cotizar á Seguridade Social salvo, de se-lo caso,
por incapacidade temporal e por continxencias pro-
fesionais, no suposto de teren cumpridos sesenta
e cinco ou máis anos de idade e acreditaren trinta
e cinco ou máis anos de cotización efectiva á Segu-
ridade Social, sen que se computen para estes efec-
tos as partes proporcionais de pagas extraordina-
rias. Se ó cumprir sesenta e cinco anos de idade
o traballador non reunise o requisito esixido, a cita-
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da exención será aplicable a partir da data en que
este se acredite.

2. Polos períodos de actividade nos que o tra-
ballador non efectuase cotizacións, nos termos pre-
vistos no punto anterior, para efectos de determi-
na-la base reguladora das prestacións excluídas de
cotización, as bases de cotización correspondentes
ás mensualidades de cada exercicio económico
exentas de cotización serán equivalentes ó resul-
tado de incrementa-la media das bases de cotiza-
ción do ano natural inmediatamente anterior na
porcentaxe de variación media coñecida do IPC no
último ano indicado, sen que as bases así calcu-
ladas poidan ser inferiores ás contías das bases
mínimas ou únicas de cotización fixadas anualmen-
te na Lei de orzamentos xerais do Estado para os
traballadores por conta propia incluídos nos réxi-
mes especiais da Seguridade Social a que se refire
o punto anterior.»

Artigo sétimo. Epígrafes de cotización por continxen-
cias profesionais dos traballadores incluídos no réxi-
me especial de traballadores autónomos.

Un. O artigo primeiro e o anexo 2 do Real decreto
2930/1979, do 29 de decembro, polo que se revisa
a tarifa de primas para a cotización á Seguridade Social
por accidentes de traballo e enfermidades profesionais,
quedan redactados nos termos seguintes:

«Artigo primeiro.
A cotización dos empresarios á Seguridade

Social e, de se-lo caso, dos traballadores incluídos
no réxime especial de traballadores por conta pro-
pia ou autónomos, para a cobertura das continxen-
cias de accidentes de traballo e enfermidades pro-
fesionais, nas distintas actividades económicas,
levarase a cabo mediante a aplicación das tarifas
e das normas que figuran como anexos a este real
decreto.»
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Dous. As modificacións que, a partir da entrada en
vigor do presente real decreto lei, se puidesen realizar
respecto ás tarifas de primas a que se refire este artigo
poderán efectuarse regulamentariamente consonte a
súa normativa reguladora específica.

Artigo oitavo. Ampliación da protección por incapa-
cidade temporal para os traballadores por conta pro-
pia ou autónomos.

Para os traballadores por conta propia ou autónomos,
calquera que sexa o réxime especial da Seguridade
Social no que estean encadrados, o nacemento da pres-
tación económica por incapacidade temporal a que pui-
desen ter dereito producirase, nos termos e condicións
que regulamentariamente se establezan, a partir do cuar-
to día da baixa na correspondente actividade, salvo nos
supostos en que o interesado optase pola cobertura das
continxencias profesionais, ou as teña cubertas de forma
obrigatoria, e o subsidio se orixinase a causa dun acci-
dente de traballo ou enfermidade profesional, caso no
que a prestación nacerá a partir do día seguinte ó da
baixa.

Artigo noveno. Cotización dos traballadores por conta
propia do réxime especial agrario.

Agrégaselle unha disposición adicional, a trixésimo
sexta, ó texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social,
aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1994, do 20
de xuño, nos termos seguintes:

«1. Os traballadores por conta propia incluídos
na sección do censo do réxime especial agrario
correspondente ós traballadores por conta propia,
a partir do 1 de xaneiro de 2004 deberán cotizar
por continxencias comúns conforme as bases e os
tipos fixados nas respectivas leis de orzamentos
xerais do Estado e nas súas normas de desenvol-
vemento, para o réxime especial da Seguridade
Social dos traballadores por conta propia ou autó-
nomos.

2. A partir do 1 de xaneiro de 2004 as coti-
zacións que deban realiza-los traballadores por con-
ta propia do réxime especial agrario, como con-
secuencia do establecido no punto anterior, deter-
minaranse aplicando á base de cotización por tales
continxencias o tipo de cotización que resulte de
lles aplicar ós tipos de cotización, con exclusión
da protección por incapacidade temporal, estable-
cidos na Lei de orzamentos xerais do Estado res-
pecto dos traballadores por conta propia ou autó-
nomos, os seguintes coeficientes:

Exercicio Coeficiente

2004 0,6850
2005 0,7075
2006 0,7300
2007 0,7525
2008 0,7750
2009 0,7975
2010 0,8200
2011 0,8425
2012 0,8650
2013 0,8875
2014 0,9100
2015 0,9325
2016 0,9550
2017 0,9775

A partir do 1 de xaneiro de 2018 a cotización
correspondente a tales traballadores será a esta-
blecida con carácter xeral para os traballadores
incluídos no réxime especial da Seguridade Social
dos traballadores por conta propia ou autónomos.

O ministro de Traballo e Asuntos Sociais fixará
en cada exercicio o tipo de cotización aplicable
como resultante de aplica-lo coeficiente correspon-
dente ó citado exercicio, que poderá ser determi-
nado cun só decimal.»

Artigo décimo. Delimitación do medio fundamental de
vida para efectos de inclusión no réxime especial
agrario.

Un. Modifícase a regra terceira da letra b) do artigo 2
do texto refundido do réxime especial agrario, aprobado
polo Decreto 2123/1971, do 23 de xullo, nos termos
seguintes:

«Terceira. Cando o traballador, sexa ou non
cónxuxe ou parente por consanguinidade ou afi-
nidade ata o terceiro grao do titular dunha explo-
tación familiar, dedique predominantemente a súa
actividade na explotación familiar ou fóra dela a
labores agrarios, en forma persoal e directa, pre-
sumirase que estes constitúen o seu medio fun-
damental de vida para efectos da inclusión neste
réxime especial, sempre que da actividade agraria
se obteñan ingresos para atende-las súas propias
necesidades ou, de se-lo caso, as da unidade fami-
liar, mesmo cando con carácter ocasional ou per-
manente realice outros traballos non especifica-
mente agrarios, determinantes ou non da súa inclu-
sión en calquera outro dos réximes do sistema da
Seguridade Social.

Se o traballador agrario acreditase que realiza
labores agrarios só ocasionalmente ou que estes
non constitúen o seu medio fundamental de vida,
quedará excluído do réxime especial agrario.»

Dous. O actual contido da regra terceira da letra b)
do artigo 2 deste texto refundido pasa a constituí-la súa
regra cuarta.

Artigo undécimo. Efecto das cotizacións superpostas
en varios réximes no tocante ás pensións da Segu-
ridade Social.

Un. Cando se acrediten cotizacións a varios réximes
e non se cause dereito a pensión nun deles, as bases
de cotización acreditadas neste último, en réxime de
pluriactividade, poderán ser acumuladas ás do réxime
en que se cause a pensión, exclusivamente para a deter-
minación da base reguladora desta, sen que a suma
das bases poida excede-lo límite máximo de cotización
vixente en cada momento.

Dous. Para os efectos da determinación da base
reguladora da pensión de xubilación, para que se poida
efectua-la acumulación das bases de cotización prevista
no punto anterior, será preciso que se acredite a per-
manencia na pluriactividade durante os dez anos inme-
diatamente anteriores ó feito causante.

Noutro caso acumularase a parte proporcional das
bases de cotización que corresponda ó tempo realmente
cotizado en réxime de pluriactividade dentro do período
a que se refire o parágrafo anterior, na forma que deter-
mine o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
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TÍTULO IV

Outras medidas

CAPÍTULO I

Investimento

Artigo duodécimo. Amortización acelerada.

Para as adquisicións de activos novos realizadas entre
o 1 de xaneiro de 2003 e o 31 de decembro de 2004,
os coeficientes de amortización lineais máximos esta-
blecidos nas táboas oficiais de coeficientes de amor-
tización entenderanse substituídos, en tódalas mencións
a eles realizadas, polo resultado de multiplicar aqueles
por 1,1. O novo coeficiente será aplicable durante a vida
útil dos activos novos adquiridos no período antes indi-
cado.

CAPÍTULO II

Enerxías renovables

Artigo décimo terceiro. Fomento de enerxías renovables.

Con efectos para os períodos impositivos que se ini-
cien a partir da entrada en vigor deste real decreto lei,
introdúcense as seguintes modificacións na Lei
43/1995, do 27 de decembro, do imposto sobre socie-
dades:

Un. Modifícase o título do artigo 35, que queda
redactado da seguinte maneira:

«Artigo 35. Deducción por investimentos en bens
de interese cultural, produccións cinematográ-
ficas, edición de libros, sistemas de navegación
e localización de vehículos, adaptación de vehí-
culos para discapacitados e garderías para fillos
de traballadores.»

Dous. Suprímese o número 4 do artigo 35.
Tres. Engádese un artigo 35 bis, que queda redac-

tado da seguinte maneira:
«Artigo 35 bis. Deduccións por investimentos

ambientais.
1. Os investimentos realizados en bens do acti-

vo material destinados á protección do medio natu-
ral consistentes en instalacións que eviten a con-
taminación atmosférica procedente de instalacións
industriais, contra a contaminación de augas super-
ficiais, subterráneas e mariñas para a reducción,
a recuperación ou o tratamento de residuos indus-
triais para o cumprimento ou, de se-lo caso, a mello-
ra da normativa vixente nestes ámbitos de actua-
ción, darán dereito a practicar unha deducción na
cota íntegra do 10 por cento dos investimentos
que estean incluídos en programas, convenios ou
acordos coa Administración competente en mate-
ria ambiental, que deberá expedi-la certificación da
validación do investimento.

2. A deducción prevista no punto anterior
tamén se aplicará no suposto de adquisición de
novos vehículos industriais ou comerciais de trans-
porte por estrada, só para aquela parte do inves-
timento que regulamentariamente se determine
que contribúe de maneira efectiva á reducción da
contaminación atmosférica.

3. Así mesmo, poderase deducir da cota ínte-
gra o 10 por cento dos investimentos realizados
en bens de activo material novos destinados ó apro-
veitamento de fontes de enerxías renovables con-

sistentes en instalacións e equipos con calquera
das finalidades que se citan a continuación:

a) Aproveitamento da enerxía proveniente do
sol para a súa transformación en calor ou elec-
tricidade.

b) Aproveitamento, como combustible, de resi-
duos sólidos urbanos ou de biomasa procedente
de residuos de industrias agrícolas e forestais, de
residuos agrícolas e forestais e de cultivos enerxé-
ticos para a súa transformación en calor ou elec-
tricidade.

c) Tratamento de residuos biodegradables pro-
cedentes de explotacións gandeiras, de estacións
depuradoras de augas residuais, de efluentes indus-
triais ou de residuos sólidos urbanos para a súa
transformación en biogás.

d) Tratamento de productos agrícolas, forestais
ou aceites usados para a súa transformación en
biocarburantes (bioetanol ou biodiésel).

4. A parte do investimento financiado con sub-
vencións non dará dereito a deducción.»

Artigo décimo cuarto. Fomento do aproveitamento
térmico ou eléctrico da enerxía proveniente do sol
para autoconsumo.

Engádeselle un número 5 ó artigo 75 da Lei 39/1988,
do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, que
queda redactado da seguinte maneira:

«5. As ordenanzas fiscais poderán regular unha
bonificación de ata o 50 por cento da cota íntegra
do imposto para os bens inmobles destinados a
vivendas nos que se instalasen sistemas para o
aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía pro-
veniente do sol para autoconsumo. A aplicación
desta bonificación estará condicionada a que as
instalacións para producción de calor inclúan colec-
tores que dispoñan da correspondente homologa-
ción pola Administración competente. Os demais
aspectos substantivos e formais desta bonificación
especificaranse na ordenanza fiscal.»

CAPÍTULO III

Sociedade da información

Artigo décimo quinto. Acceso das persoas discapa-
citadas ós servicios da sociedade da información.

Con efectos para os períodos impositivos que se ini-
cien a partir da entrada en vigor deste real decreto lei,
modifícase a letra a) do número 1 do artigo 33 da Lei
43/1995, do 27 de decembro, do imposto sobre socie-
dades, que queda redactada da seguinte maneira:

«a) Concepto de investigación e desenvolve-
mento.

Considerarase investigación a indagación orixi-
nal planificada que persiga descubrir novos coñe-
cementos e unha superior comprensión no ámbito
científico e tecnolóxico, e desenvolvemento, a apli-
cación dos resultados da investigación ou de cal-
quera outro tipo de coñecemento científico para
a fabricación de novos materiais ou productos ou
para o deseño de novos procesos ou sistemas de
producción, así como para a mellora tecnolóxica
substancial de materiais, productos, procesos ou
sistemas preexistentes.

Considerarase tamén actividade de investigación
e desenvolvemento a materialización dos novos
productos ou procesos nun plano, esquema ou
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deseño, así como a creación dun primeiro prototipo
non comercializable e os proxectos de demostra-
ción inicial ou proxectos piloto sempre que estes
non se poidan converter ou utilizar para aplicacións
industriais ou para a súa explotación comercial.

Así mesmo, considerarase actividade de inves-
tigación e desenvolvemento o deseño e a elabo-
ración do mostrario para o lanzamento de novos
productos. Para estes efectos, entenderase como
lanzamento dun novo producto a súa introducción
no mercado e como novo producto, aquel que pre-
sente unha novidade esencial e non meramente
formal ou accidental.

Tamén se considerará actividade de investiga-
ción e desenvolvemento a concepción de software
avanzado, sempre que supoña un progreso cien-
tífico ou tecnolóxico significativo mediante o desen-
volvemento de novos teoremas e algoritmos ou
mediante a creación de sistemas operativos e lin-
guaxes novas, ou sempre que estea destinado a
lles facilitar ás persoas discapacitadas o acceso ós
servicios da sociedade da información. Non se
inclúen as actividades habituais ou rutineiras rela-
cionadas co software.»

CAPÍTULO IV

Defensa da competencia

Artigo décimo sexto. Publicidade dos informes do Tri-
bunal de Defensa da Competencia.

Modifícase o artigo 16.3 da Lei 16/1989, do 17 de
xullo, de defensa da competencia, para que quede redac-
tado como segue:

«3. O tribunal fará público o seu informe unha
vez recibido este polo ministro de Economía e tras
resolver, de se-lo caso, sobre os aspectos confi-
denciais do seu contido.»

CAPÍTULO V

Fomento da competencia no mercado hipotecario

Artigo décimo sétimo. Modificación da Lei 2/1994,
do 30 de marzo, sobre subrogación e modificación
de préstamos hipotecarios.

1. Dáselle a seguinte nova redacción ó artigo 4 da
Lei 2/1994, do 30 de marzo, sobre subrogación e modi-
ficación de préstamos hipotecarios:

«Artigo 4. Escritura.

Na escritura de subrogación só se poderá pac-
ta-la modificación das condicións do tipo de xuro
tanto ordinario como de demora inicialmente pac-
tado ou vixente, a ampliación do prazo do préstamo,
ou ambas.»

2. Dáselle a seguinte nova redacción ó número 2
do artigo 5 da Lei 2/1994, do 30 de marzo, sobre subro-
gación e modificación de préstamos hipotecarios:

«2. As novas condicións pactadas do tipo de
xuro, do prazo, ou de ambos.»

3. Dáselle nova redacción ó artigo 9 da Lei 2/1994,
do 30 de marzo, sobre subrogación e modificación de

préstamos hipotecarios, que pasa a te-la seguinte redac-
ción:

«Artigo 9. Beneficios fiscais e honorarios rexis-
trais na novación modificativa de préstamos
hipotecarios.

Estarán exentas na modalidade gradual de “Ac-
tos xurídicos documentados” as escrituras públicas
de novación modificativa de préstamos hipoteca-
rios pactados de común acordo entre acredor e
debedor, sempre que o acredor sexa unha das enti-
dades a que se refire o artigo 1 desta lei e a modi-
ficación se refira ás condicións do tipo de xuro ini-
cialmente pactado ou vixente, á alteración do prazo
do préstamo, ou a ambas.

Para o cálculo dos honorarios notariais e rexis-
trais deste tipo de escrituras, tomarase como base
a que resulte de lle aplicar á cifra do capital pen-
dente de amortizar no momento da novación o dife-
rencial entre o xuro do préstamo que se modifica
e o xuro novo. No caso de novacións modificativas
referidas exclusivamente á alteración do prazo do
préstamo tomarase como base o 1 por 1000 da
cifra do capital pendente de amortizar no momento
da novación.”

4. Introdúcese un novo artigo 10 na Lei 2/1994
co seguinte contido:

«Artigo 10. Comisión por ampliación do prazo do
préstamo.

Nas novacións modificativas que teñan por
obxecto a ampliación do prazo do préstamo, a enti-
dade acredora non poderá percibir por comisión
de modificación de condicións máis do 0,1 por 100
da cifra de capital pendente de amortizar.»

Artigo décimo oitavo. Aranceis rexistrais e notariais.

Un. Nas subrogacións, con ou sen simultánea nova-
ción, e nas novacións modificativas de préstamos hipo-
tecarios acollidas á Lei 2/1994, do 30 de marzo, apli-
caránselles ós dereitos previstos no punto 1 do número
2, «Documentos de contía», do anexo I do Real decreto
1426/1989, do 17 de novembro, polo que se aproba
o arancel dos notarios, e ós previstos no número 2, «Ins-
cricións», do anexo I do Real decreto 1427/1989, do
17 de novembro, polo que se aproba o arancel dos rexis-
tradores da propiedade, as seguintes reduccións ou boni-
ficacións, sen que resulten de aplicación as previstas
nas citadas disposicións:

— O 90 por cento se se trata de operacións que
incorporen variación nas condicións de tipo de xuro,
naqueles casos en que se pase dun sistema de tipo de
xuro variable a un de tipo fixo.

— O 75 por cento en calquera outra operación.

En todo caso, serán de aplicación os límites máximos
dos dereitos arancelarios previstos na Lei 41/1980, do
5 de xullo, de medidas urxentes de apoio á vivenda,
e as bonificacións ou reduccións previstas na normativa
especial.

Dous. As modificacións que, a partir da entrada en
vigor deste real decreto lei, se puidesen realizar respecto
ós aranceis a que se refire este artigo poderán efectuarse
regulamentariamente consonte a súa normativa espe-
cífica reguladora.
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Artigo décimo noveno. Instrumentos de cobertura do
risco de tipo de xuro dos préstamos hipotecarios.

1. As entidades de crédito informarán os seus debe-
dores hipotecarios cos que subscribisen préstamos a tipo
de xuro variable, sobre os instrumentos de cobertura
do risco de incremento do tipo de xuro que teñan dis-
poñibles. A contratación da citada cobertura non suporá
a modificación do contrato de préstamo hipotecario
orixinal.

2. As entidades a que se refire o punto anterior
ofreceranlles ós que soliciten préstamos hipotecarios a
tipo de xuro variable polo menos un instrumento de
cobertura do risco de incremento do tipo de xuro.

As características deste instrumento de cobertura
faranse constar nas ofertas vinculantes e nos demais
documentos informativos previstos nas normas de orde-
nación e disciplina relativas á transparencia de présta-
mos hipotecarios, dictadas ó abeiro do previsto no artigo
48.2 da Lei 26/1988, do 29 de xullo, de disciplina e
intervención das entidades de crédito.

O disposto neste punto será de aplicación ás ofertas
vinculantes previstas no artigo 2 da Lei 2/1994, do 30
de marzo, sobre subrogación e modificación de prés-
tamos hipotecarios.

3. O custo dos instrumentos de cobertura do risco
de tipo de xuro a que se refire o presente artigo enten-
derase incluído na base máxima da deducción a que
se refire o segundo parágrafo da letra a) do número
1.o do punto 1 do artigo 55 da Lei 40/1998, do 9 de
decembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Disposición adicional única.

Nas subrogacións que se produzan nos préstamos
hipotecarios a xuro variable concertados a partir da entra-
da en vigor deste real decreto lei, de conformidade co
disposto no artigo 1.1 da Lei 2/1994, do 30 de marzo,
sobre subrogación e modificación de préstamos hipo-
tecarios, e aínda que non conste neles a posibilidade
de amortización anticipada, a cantidade que percibirá
a entidade acredora en concepto de comisión pola amor-
tización anticipada do seu crédito calcularase sobre o
capital pendente de amortizar, de conformidade coas
seguintes regras:

1.o Cando se pactase amortización anticipada sen
fixar comisión, non haberá dereito a percibir ningunha
cantidade por este concepto.

2.o Se se pactase unha comisión de amortización
anticipada igual ou inferior ó 0,50 por cento, a comisión
que se percibirá será a pactada.

3.o Nos demais casos, a entidade acredora soamen-
te poderá percibir por comisión de amortización anti-
cipada o 0,50 por cento, calquera que sexa a que se
pactase. Non obstante, se a entidade acredora demostra
a existencia dun dano económico que non implique a
única perda de ganancias, producido de forma directa
como consecuencia da amortización anticipada, poderá
reclamar aquel. A alegación do dano pola acredora non
impedirá a realización da subrogación, se concorren as
circunstancias establecidas na presente lei, e só dará
lugar a que se indemnice, no seu momento, a cantidade
que corresponda polo dano producido.

Disposición transitoria única.

O disposto nos artigos décimo sétimo e décimo nove-
no deste real decreto lei será aplicable ós préstamos
hipotecarios vixentes á entrada en vigor desta norma.

Disposición derradeira primeira. Cotización adicional
pola ampliación da protección por incapacidade tem-
poral.

A partir da entrada en vigor da ampliación da pro-
tección por incapacidade temporal a que se refire o artigo
4 deste real decreto lei, os tipos de cotización estable-
cidos na Lei 52/2002, do 30 de decembro, de orza-
mentos xerais do Estado para o ano 2003, quedarán
modificados nos seguintes termos:

— No réxime especial dos traballadores por con-
ta propia ou autónomos, cando o interesado se
acollese á protección por incapacidade temporal,
o tipo de cotización será o 29,80 por 100.

— No réxime especial agrario, cando o traba-
llador por conta propia se acollese á protección
por incapacidade temporal, o tipo de cotización
será o 4,35 por cento, do que o 3,70 por cento
corresponderá a continxencias comúns e o 0,65
por cento a continxencias profesionais.

— No réxime especial dos traballadores do mar,
o tipo de cotización por continxencias comúns dos
traballadores por conta propia será o 29,80 por
cento.

Disposición derradeira segunda. Fomento de empre-
go das mulleres traballadoras nos supostos de mater-
nidade.

1. Engádeselle un novo punto 4 ó número «un.
Ámbito de aplicación» do artigo 47 da Lei 53/2002,
do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas
e da orde social, coa seguinte redacción:

«4. Os contratos de traballo, de carácter inde-
finido ou de duración determinada ou temporais,
das mulleres traballadoras, que sexan suspendidos
por maternidade e por excedencia por coidado de
fillo, así como a transformación dos contratos de
duración determinada ou temporais en indefinidos,
darán dereito ás bonificacións previstas neste arti-
go cando se produza a reincorporación efectiva da
muller ó traballo nos dous anos seguintes á data
do parto, sempre que este se producise con pos-
terioridade á entrada en vigor da presente dispo-
sición.

As cooperativas e as sociedades laborais terán
dereito a estas bonificacións respecto das súas
socias traballadoras ou de traballo, con vínculo de
carácter indefinido, sempre que a entidade optase
por un réxime de Seguridade Social propio de tra-
balladores por conta allea.»

2. Modifícase o punto 9 do número «Tres. Incen-
tivos» do artigo 47 da Lei 53/2002, do 30 de decembro,
de medidas fiscais, administrativas e da orde social, que
queda redactado nos seguintes termos:

«9. Os contratos de traballo e relacións a que
se refire o punto 4 do número un deste artigo darán
dereito a unha bonificación na cota empresarial por
continxencias comúns do 100 por 100 durante os
doce meses seguintes á reincorporación efectiva
da muller ó traballo tralo período de suspensión
do contrato por maternidade e por excedencia por
coidado de fillo, de acordo co establecido no citado
punto 4.

No suposto de contratos de duración determi-
nada ou temporais subscritos con anterioridade á
entrada en vigor da presente disposición, cando
se produza a reincorporación nos termos sinalados
no parágrafo anterior e, antes de transcorrer un
ano desde esta, se transforme o contrato en inde-
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finido, a duración da bonificación a que se refire
o parágrafo anterior será de dezaoito meses.

A bonificación a que se refire o parágrafo anterior
non será acumulable a outras bonificacións pre-
vistas por transformación de contratos.»

3. Engádeselle un novo punto 10 ó número «Tres.
Incentivos» do artigo 47 da Lei 53/2002, do 30 de
decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde
social, coa seguinte redacción:

«10. Os contratos de traballo acollidos ó pre-
sente programa de fomento do emprego estable
formalizaranse no modelo oficial que dispoña o Ins-
tituto Nacional de Emprego, excepto no suposto
de contratos xa existentes, ós que se refiren os
puntos 3 e 4 do número Un.»

4. Modifícase o punto 3 do número «Cinco. Exclu-
sións», do artigo 47 da Lei 53/2002, do 30 de decembro,
de medidas fiscais, administrativas e da orde social, que
queda redactado nos seguintes termos:

«Non serán aplicables ás contribucións empre-
sariais relativas a traballadores que presten os seus
servicios nas administracións públicas ou nos orga-
nismos públicos regulados no título III da Lei
6/1997, do 14 de abril, de organización e fun-
cionamento da Administración xeral do Estado:

a) As bonificacións dos contratos indefinidos
con traballadores de sesenta ou máis anos e cunha
antigüidade na empresa de cinco ou máis anos.

b) As bonificacións dos contratos de traballo
das mulleres traballadoras que sexan suspendidos
por maternidade e por excedencia por coidado de
fillo.»

Disposición derradeira terceira. Aboamento da pres-
tación por desemprego na súa modalidade de paga-
mento único.

Modifícase o primeiro parágrafo da regra primeira
do punto primeiro da disposición transitoria cuarta da
Lei 45/2002, do 12 de decembro, de medidas urxentes
para a reforma do sistema de protección por desemprego
e mellora da ocupabilidade, que queda redactado nos
seguintes termos:

«Primeira. A entidade xestora poderalles
aboa-lo valor actual do importe da prestación por
desemprego de nivel contributivo ós beneficiarios
de prestacións cando pretendan incorporarse, de
forma estable, como socios traballadores ou de tra-
ballo en cooperativas ou en sociedades laborais,
sempre que non mantivesen un vínculo contractual
previo con estas sociedades superior ós doce
meses, ou constituílas, ou cando estes beneficiarios
se pretendan constituír como traballadores autó-
nomos e se trate de persoas con minusvalidez igual
ou superior ó 33 por cento.»

Disposición derradeira cuarta. Fomento do emprego
das mulleres con minusvalidez.

Engádese un parágrafo segundo na letra a) do punto
dous.1 do artigo 44 da Lei 42/1994, do 30 de decem-
bro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social,
coa seguinte redacción:

«No suposto específico de que se contraten
mulleres minusválidas, as empresas terán dereito
a unha bonificación do 90 por cento na cotización
empresarial por continxencias comúns se a muller
contratada ten unha idade igual ou superior a 45
anos e do 80 por cento en caso de que sexa menor
da citada idade.»

Disposición derradeira quinta. Disposicións de aplica-
ción e desenvolvemento.

Autorízase o Goberno para dicta-las disposicións que
sexan necesarias para a aplicación e o desenvolvemento
deste real decreto lei.

Disposición derradeira sexta. Entrada en vigor.

Este real decreto lei entrará en vigor o día seguinte
ó da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Disposición derrogatoria única.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou
inferior rango se opoñan ó establecido neste real decreto
lei.

Dado en Madrid, o 25 de abril de 2003.
JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO DE TRABALLO
E ASUNTOS SOCIAIS

8591 REAL DECRETO 463/2003, do 25 de abril,
sobre recoñecemento do incremento da pen-
sión de incapacidade permanente total para
a profesión habitual para os traballadores por
conta propia. («BOE» 100, do 26-4-2003.)

O punto 4 do artigo 10 do texto refundido da Lei
xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto
lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, prevé a paulatina
homoxeneización dos réximes especiais da Seguridade
Social co réxime xeral. Na mesma dirección, a recomen-
dación 6.a do Pacto de Toledo prevé que, de forma pro-
gresiva, se vaia procedendo a unha simplificación e inte-
gración dos réximes especiais da Seguridade Social que
permitan un maior achegamento da estructura do sis-
tema.

Dentro dos mesmos obxectivos, o Acordo para a
mellora e desenvolvemento do sistema de previsión
social, do 9 de abril de 2001, preveu a conveniencia
de introducir determinadas modificacións no marco da
acción protectora dos traballadores por conta propia,
con obxecto de incluír nesta a prestación de incapa-
cidade permanente total cualificada para a profesión
habitual.

En tal sentido, a Lei 53/2002, do 30 de decembro,
de medidas fiscais, administrativas e da orde social,
modificou as normas legais que regulan os réximes espe-
ciais agrario e de traballadores do mar, para incluír, den-
tro do ámbito da acción protectora dispensada naqueles,
a prestación sinalada, se ben diferindo por disposición
regulamentaria a concreción da contía da prestación e
dalgúns dos requisitos que, ademais do cumprimento
dunha determinada idade e a non realización de acti-
vidade lucrativa, condicionan o acceso a tal prestación.

Neste sentido, este real decreto aborda o desenvol-
vemento regulamentario da Lei 53/2002, do 30 de
decembro, concretando a contía da prestación e os requi-
sitos que deben cumpri-los interesados para accederen
á prestación de incapacidade permanente total cualifi-
cada, seguindo, para tal efecto, as previsións contidas
no acordo social de 2001.


