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23936  LLEI 62/2003, de 30 de desembre, de mesures 
f iscals, administratives i de l’orde social. («BOE» 313, 
de 31-12-2003, i «BOE» 3, de 3-1-2004.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

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

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2004 establix determinats objectius de política 
econòmica, la consecució dels quals fa necessària o 
convenient l’aprovació de diverses mesures normatives 
que permeten una millor i més eficaç execució del pro-
grama del Govern, en els distints àmbits en què aquell 
desenvolupa la seua acció.

Este és el fi perseguit per esta llei que, igual que 
en anys anteriors, recull distintes mesures referents a 
aspectes tributaris, socials, de personal al servici de les 
Administracions públiques, de gestió i organització ad-
ministrativa, i d’acció administrativa en diferents àmbits 
sectorials.

II

En l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, 
en primer lloc, s’establix l’exempció de les prestacions 
públiques percebudes per naixement, part múltiple, 
adopció, maternitat i fill a càrrec, entre les quals s’inclo-
uen les prestacions econòmiques per naixement de fill i 
per part múltiple previstes en el Reial Decret Llei 1/2000, 
de 14 de gener, i s’estén l’exempció de les beques per 
a cursar estudis a les concedides per les entitats sense 
fins lucratius acollides a la «Llei de Mecenatge». D’altra 
banda, s’introduïx un aclariment en el requisit de con-
vivència que preveuen les normes per a l’aplicació de 
les reduccions per edat i assistència corresponents als 
ascendents.

En segon lloc, es declara expressament l’aplicabili-
tat a les quotes participatives de les Caixes d’Estalvi de 
les previsions contingudes en la normativa reguladora 
d’este impost per a les accions i participacions en so-
cietats.

També s’establix que en el cas que el contribuent 
sol·licite l’esborrany de declaració i l’Administració 
tributària manque de la informació necessària per a 
l’elaboració de l’esborrany, se li facilitaran les dades 
necessàries per a la confecció de la seua declaració en 
lloc de l’esborrany i s’exclou de l’obligació de retindre 
i ingressar a compte en les missions diplomàtiques o 
oficines consulars a Espanya d’Estats estrangers.

Finalment, i com a conseqüència de la transposició 
a l’ordenament intern de la Directiva 2003/48/CE del 
Consell, de 3 de juny del 2003, en matèria de fiscalitat 
dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament 
d’interessos, cal efectuar els canvis oportuns en relació 
amb les retencions que hagen suportat els contribuents 
d’este impost, durant el període transitori establit en la 

directiva, per les rendes obtingudes a Bèlgica, Àustria i 
Luxemburg, quan el beneficiari efectiu residisca en un 
Estat membre distint de l’Estat membre en què està 
establit l’agent pagador, les quals es configuren com 
un pagament a compte de l’impost.

En l’Impost sobre Societats, en primer lloc, s’adapta 
la regulació de la deduïbilitat de les contribucions dels 
promotors de plans de pensions a la modificació intro-
duïda en l’article 5.3 d) del text refós de la Llei de Regu-
lació dels Plans i Fons de Pensions, de tal manera que la 
totalitat de les contribucions extraordinàries regulades 
en el dit precepte siguen deduïbles sense necessitat que 
es produïsca la seua imputació fiscal al partícip.

D’altra banda, s’adopten una sèrie de mesures amb 
l’objecte d’incentivar la realització d’activitats d’investi-
gació i desenvolupament i innovació. Així, la deducció 
addicional de gastos de personal en investigadors 
qualificats i projectes d’investigació contractats amb 
organismes públics s’amplia del 10 al 20 per cent; el 
límit de la base de deducció dels gastos corresponents 
a l’adquisició de tecnologia avançada s’augmenta de 
500.000 a un milió d’euros; i s’eleva el límit en la quota 
de les deduccions corresponents a estes activitats del 
45 al 50 per cent.

Així mateix, s’aclarix la regulació de l’opció per a 
realitzar els pagaments fraccionats sobre la part de la 
base imposable de l’any en curs per als casos en què 
el període impositiu no coincidisca amb l’any natural, i 
s’establirà, de manera expressa, que en estos supòsits el 
pagament fraccionat serà a compte del període en curs 
el dia anterior a cada període de càlcul i pagament.

També s’efectuen determinades millores en relació 
amb les societats i el fons de capital risc. D’una part, 
s’amplia el termini de l’exempció del 99 per cent, que 
passa a ser des de l’any segon fins al quinze (fins ara 
el dotze); també s’amplia el termini pel qual excepcio-
nalment podrà estendre’s este benefici fiscal (fins a un 
màxim de vint anys, dèsset fins ara) i, finalment, s’am-
plia de dos a tres anys el temps que pot transcórrer des 
que la persona que participe accedisca a la borsa sen-
se perdre la dita exempció parcial. D’una altra banda, 
s’estén el tractament beneficiós per als dividends i les 
rendes positives posades de manifest en la transmissió 
o el reembossament d’accions, previst fins ara per als 
socis residents, als socis no residents. Així, els no re-
sidents amb establiment permanent tindran el mateix 
règim que els subjectes passius de l’Impost sobre So-
cietats, mentres que per als que no tinguen establiment 
permanent s’establix que s’entendrà no obtinguda la 
renda a Espanya.

Finalment, es preveu la no-aplicació de les normes 
reguladores de la subcapitalització i del règim especial 
de transparència fiscal internacional quan l’entitat vin-
culada no resident en territori espanyol (en el cas de 
la subcapitalització) o l’entitat no resident en territori 
espanyol (en el cas del règim especial) siga resident en 
un altre Estat membre de la Unió Europea, llevat que 
residisquen en un territori qualificat reglamentàriament 
com a paradís fiscal.

En l’Impost sobre la Renda de no Residents s’in-
troduïxen determinades modificacions com a conse-
qüència de l’aprovació de la Directiva 2003/49/CE del 
Consell, de 3 de juny del 2003, relativa a un règim fis-
cal comú aplicable als pagaments d’interessos i cànons 
efectuats entre societats associades de diferents Estats 
membres, que ha de traslladar-se al dret intern de cada 
Estat membre abans de l’1 de gener del 2004, si bé en 



Suplement núm. 2 Dilluns 1 març 2004 351

el cas d’Espanya es regula un règim transitori que afecta 
únicament els pagaments per cànons.

D’acord amb això, s’adapta el concepte de cànons 
al recollit en la Directiva, i s’establix un tipus especial 
del 10 per cent aplicable als cànons percebuts a Espa-
nya per no residents sense establiment permanent que 
residisquen en la Unió Europea, complits els requisits 
establits en la directiva i que es recullen en el nou 
paràgraf que s’afig a l’article 24.1 de la llei reguladora 
d’este impost.

D’altra banda, en relació amb les rendes obtingudes 
sense mediació d’establiment permanent, i en coherèn-
cia amb allò que s’ha establit per a l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques, s’exclou de l’obligació 
de retindre i ingressar a compte a les missions diplo-
màtiques o oficines consulars a Espanya d’Estats es-
trangers.

En l’Impost sobre el Patrimoni, l’exempció establi-
da sobre les participacions en entitats que complisquen 
determinats requisits s’estén al dret d’usdefruit vitalici 
sobre les dites participacions.

En l’Impost sobre Successions i Donacions s’esta-
blix que la reducció del 100 per cent regulada per a les 
quantitats percebudes pels beneficiaris de contractes 
d’assegurances sobre la vida siga aplicable, sense límit, 
a les assegurances de vida que porten causa en actes 
de terrorisme o en servicis prestats en missions inter-
nacionals humanitàries o de pau, de manera que siga 
extensible a tots els possibles beneficiaris. Així mateix, 
s’eleva fins al 99 per cent la bonificació en la quota de 
Ceuta i Melilla en el cas d’adquisicions «mortis causa» 
i quantitats percebudes pels beneficiaris de contractes 
d’assegurança sobre la vida, quan els drethavents si-
guen descendents, adoptats, cònjuges, ascendents i 
adoptants del causant.

En l’Impost sobre el Valor Afegit, d’una banda, les 
operacions de cessió de crèdits o préstecs deixen de 
constituir un sector diferenciat per disposició expressa 
d’esta llei. D’una altra, la regulació de la modificació de 
la base imposable s’adapta als termes de la Llei 22/2003, 
de 9 de juliol, Concursal, l’aprovació de la qual suposa 
la desaparició dels procediments de fallida i suspensió 
de pagaments i la seua substitució pel procediment del 
concurs de creditors. Així mateix, es permet la modifi-
cació de la base imposable per causa d’impagament de 
la contraprestació en els casos en què el deutor no tinga 
la condició d’empresari o professional, amb la qual cosa 
es generalitza la dita possibilitat.

En l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i 
Actes Jurídics Documentats s’aclarix la regulació de 
les transmissions patrimonials en relació amb les con-
cessions administratives per a definir el valor pel qual 
computar béns determinats que el concessionari estiga 
obligat a revertir a l’Administració. El dit valor serà el 
net comptable a la data de reversió, estimat segons el 
percentatge mitjà resultant de les taules d’amortització 
de l’Impost sobre Societats, més els gastos de la rever-
sió previstos.

En els Impostos Especials es modifiquen les normes 
relatives a la fabricació, la transformació i la tinença en 
els Impostos especials de fabricació, a fi d’introduir no-
ves excepcions a la prohibició d’entrada a les fàbriques 
i els depòsits fiscals de productes objecte dels impos-
tos especials de fabricació pels quals ja s’haja meritat 
l’impost, i d’afegir nous supòsits dins dels requisits per 
a la circulació i la tinença de productes. Així mateix, en 
l’Impost sobre Hidrocarburs s’inclou una excepció a una 

de les prohibicions d’ús per al cas d’utilització de gas na-
tural en les estacions de compressió dels gasoductes.

En l’Impost sobre les Vendes Detallistes de Deter-
minats Hidrocarburs s’introduïx una modificació en la 
regulació de les exempcions, dins dels usos a què ha 
de destinar l’adquirent els productes, per a afegir la 
producció d’electricitat en centrals combinades.

En l’Impost sobre les Primes d’Assegurances s’in-
clouen, entre les seues exempcions, les operacions re-
latives a plans de previsió assegurats, davant de la ne-
cessitat d’aconseguir una adequada seguretat jurídica, 
de manera que s’aclarisquen els dubtes que han sorgit 
sobre la seua procedència i a fi d’evitar la discrimina-
ció d’este instrument de previsió social davant de les 
assegurances col·lectives que instrumenten sistemes 
alternatius als plans i fons de pensions.

En relació amb el Règim Econòmic Fiscal de Ca-
nàries, les mesures introduïdes afecten, d’una banda, 
l’Impost General Indirecte Canari, i, d’una altra, la Llei 
19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econò-
mic i Fiscal de Canàries.

Pel que es referix a l’Impost General Indirecte Ca-
nari, d’una banda, s’introduïxen diverses modificacions 
d’acord amb les incorporades en la regulació de l’Im-
post sobre el Valor Afegit, com són les relatives al lloc 
de realització de les prestacions de servicis, a l’adap-
tació de la nova Llei Concursal, i a les excepcions, a 
les exclusions i a les restriccions del dret que s’ha de 
deduir; i, d’altra banda, s’introduïxen millores tècniques 
en qüestions com la regulació de les quotes tributàries 
deduïbles i les exclusions i restriccions del dret que s’ha 
de deduir, o en les relacions d’operacions a les quals 
s’apliquen els tipus impositius reduïts i incrementats. 
Així mateix, s’introduïx com a novetat la regulació de 
la devolució de les quotes abonades pels adquirents 
en les importacions de béns en el supòsit d’exercici del 
dret de desistiment previst en la Llei 7/1996, de 15 de 
gener, d’Ordenació del Comerç Detallista, i s’incorpora 
a la norma legal un supòsit de causa d’exclusió del rè-
gim simplificat, que únicament es trobava regulat en 
via reglamentària. D’altra banda, s’exclou de l’aplicació 
del tipus zero de l’Impost General Indirecte Canari a la 
partida 481840, per no estar subjecta a l’Arbitri sobre 
la Importació i l’Entrega de Mercaderies des de l’1 de 
gener del 2003.

Pel que fa a la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modifi-
cació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries, s’intro-
duïxen diverses millores tècniques i aclariments en la 
regulació dels incentius a la inversió.

En relació amb els Tributs Locals, s’introduïx una 
modificació en la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, a fi d’atribuir als 
Capítols Insulars de les illes Canàries el mateix trac-
tament que a les Diputacions Provincials, modificació 
que s’introduïx, amb efectes, a partir de l’1 de gener 
del 2003. També, en estos casos amb efectes des de l’1 
de gener del 2004, s’introduïxen modificacions que es 
referixen a la incorporació de noves qüestions sobre les 
quals els notaris, en els documents que autoritzen, han 
de sol·licitar informació i advertir els compareixents, 
tant en l’Impost sobre Béns Immobles com en l’Impost 
sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana, i a la notificació de la base liquidable en els 
procediments de valoració col·lectiva de caràcter parcial 
i simplificat.

Finalment, a fi de fomentar la utilització de sistemes 
per a l’aprofitament de l’energia solar, s’amplia l’àmbit 
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d’aplicació de la bonificació que hi ha en esta matèria 
en l’Impost sobre Béns Immobles i en l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres, de manera que ja 
no queda restringida a la vivenda (com ocorria en el 
primer cas) ni s’exclou l’autoconsum.

Pel que fa a les taxes, s’incorporen, com cada any, 
modificacions de diversa índole. Així, s’establixen 
les  taxes que constituïxen recursos propis de la 
 Mancomunitat dels Canals del Taibilla. D’altra banda, 
es modifiquen les següents taxes i cànons: taxes fitosa-
nitàries; taxa exigible per Especialitats farmacèutiques 
veterinàries (Llei del Medicament); taxa per Inspeccions 
i controls veterinaris de productes d’origen animal no 
destinats a consum humà, que s’introduïsquen en ter-
ritori nacional procedents de Països no Comunitaris; i 
Cànon de superfície de mines-hidrocarburs. Així mateix, 
s’establix una nova regulació de les taxes relatives al 
Registre de Varietats Comercials i de la taxa per servicis 
prestats pel Registre de la Propietat Intel·lectual.

Per la seua banda, les disposicions addicionals con-
tenen altres normes de contingut tributari.

Així, a més del que s’ha indicat més amunt en re-
lació amb les quotes participatives de les Caixes d’Estal-
vi, es disposa l’exempció en l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques de les ajudes públiques per danys 
personals causats per les pluges torrencials succeïdes a 
finals de març del 2002 a l’illa de Tenerife.

També es modifica la Llei sobre règim fiscal de coo-
peratives en relació amb les organitzacions de produc-
tors en els sectors de fruites i hortalisses i de matèries 
grasses i s’incorpora la regulació dels beneficis fiscals 
aplicables en relació amb els «XV Jocs del Mediterrani. 
Almeria 2005».

III

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

Comença el títol amb la inclusió de reformes en el 
text refós de la Llei General de la Seguretat Social, apro-
vat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

Així, es recull expressament la menció al subsidi de 
risc durant l’embaràs per al seu còmput a l’efecte dels 
distints períodes previs de cotització exigits per al dret a 
les prestacions. Es modifica la limitació a la possibilitat 
d’acumular pensions de viudetat i orfandat, que en l’ac-
tualitat únicament actua en relació amb la concurrència 
de pensions de viudetat i orfandat, però no així respecte 
de les pensions a favor d’altres familiars, establint un 
únic límit a tot el conjunt de les pensions corresponents, 
i també establint unes prioritats o preferències respecte 
d’estes, a excepció de la pensió de viudetat.

Pel que fa als règims especials de Seguretat So-
cial, es modifica el text refós de la Llei sobre Seguretat 
Social de les Forces Armades, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 1/2000, de 9 de juny. Es reduïx de cinc a quatre 
anys el termini per al dret a devolució de quotes inde-
gudament ingressades a l’Institut Social de les Forces 
Armades i es regula l’obligació de comunicació de da-
des a l’ISFAS, a fi de garantir el control obligat respecte 
als afiliats i les repercussions que, amb vista a la seua 
cotització a este institut, tenen les modificacions de les 
seues situacions administratives.

Dins del títol II, per mitjà d’un capítol específic, s’es-
tablixen diverses mesures per a l’aplicació del principi 
d’igualtat de tracte, mesures que reforcen i complemen-

ten les nombroses normes que ja conformen el nostre 
ordenament jurídic en tots els àmbits en matèria de 
no-discriminació per totes les causes emparades per 
l’article 14 de la Constitució.

Amb la base jurídica de l’article 13 del Tractat de la 
Comunitat Europea, es van aprovar l’any 2000 dos direc-
tives: en primer lloc, la Directiva 2000/43/CE del Consell, 
de 29 de juny del 2000, relativa a l’aplicació del principi 
d’igualtat de tracte de les persones independentment 
del seu origen racial o ètnic, que aborda este principi en 
diversos àmbits; en segon lloc, la Directiva 2000/78/CE 
del Consell, de 27 de novembre del 2000, relativa a l’es-
tabliment d’un marc general per a la igualtat de tracte en 
l’ocupació, que pretén lluitar contra les discriminacions 
basades en la religió o les conviccions, la discapacitat, 
l’edat i l’orientació sexual.

Per mitjà de les mesures incloses en este capítol 
s’adequa la legislació espanyola a estes dos directives 
procedint a la seua transposició al nostre dret. A més, 
s’establix un marc legal general per a combatre la dis-
criminació per l’origen racial o ètnic de les persones en 
tots els àmbits, s’aborda la definició legal de la discri-
minació, directa i indirecta, i es modernitza la regulació 
de la igualtat de tracte i la no-discriminació en el treball, 
de manera que es modifiquen, entre altres, determinats 
preceptes de l’Estatut dels Treballadors, de la Llei d’Inte-
gració Social dels Minusvàlids, de la Llei de Procediment 
Laboral, de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Orde 
Social i de la legislació en matèria de funció pública, si 
bé estes últimes modificacions per raons sistemàtiques 
s’integren en el títol III.

A més, s’aprova el programa de foment de l’ocu-
pació per a l’any 2004 i s’introduïxen diverses modi-
ficacions en el text refós de la Llei sobre Infraccions i 
Sancions en l’Orde Social aprovat pel Reial Decret Le-
gislatiu 5/2000, de 4 d’agost, i es modifica un precepte 
de naturalesa no orgànica de la Llei Orgànica 1/2002, de 
22 de març, reguladora del Dret d’Associació, incloent-hi 
entre les associacions d’utilitat pública les de promoció 
i protecció de la família.

Pel que fa a les ajudes als afectats per delictes de ter-
rorisme, s’amplia l’àmbit temporal d’aplicació de la Llei 
31/1999, de 8 d’octubre, de Solidaritat amb les Víctimes 
del Terrorisme, fins al 31 de desembre del 2004.

IV

El títol III de la llei conté diverses mesures que 
afecten el personal al servici de les Administracions 
públiques i del sector públic estatal.

Quant al règim general del personal funcionari i 
estatutari, es modifiquen diversos preceptes de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de 
la Funció Pública.

Així, es fixa expressament quins elements es consi-
deren com a característiques essencials del lloc de tre-
ball que han de figurar en la relació de llocs de treball 
per a l’Administració General de l’Estat i per al conjunt 
de les Administracions públiques.

S’harmonitza el foment de la promoció interna amb 
els processos de canvi d’adscripció que actualment es 
duen a terme fruit de la política global de recursos 
humans i es preveu la possibilitat per als funcionaris, 
prevista per al personal laboral en l’article 37.5 de l’Es-
tatut dels Treballadors en la seua redacció donada per 
la Llei 39/1999, per a promoure la conciliació de la vida 
familiar i laboral de les persones treballadores, de sol-
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licitar reducció de jornada quan necessiten encarregar-
se de l’atenció directa d’un familiar, fins al segon grau 
de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, acci-
dent o malaltia no puga valdre’s per si mateix, i que no 
exercisca  activitat retribuïda, així com la fixació regla-
mentària de la disminució de la jornada i la reducció de 
retribucions corresponents a la dita jornada. Finalment, 
es declaren a extingir determinats cossos i escales.

Es modifica el text articulat de la Llei de Funcionaris 
Civils de l’Estat, aprovat pel Decret 315/1964, de 7 de 
febrer, que especifica que als funcionaris en pràctiques 
que ja estiguen prestant servicis remunerats en l’Admi-
nistració, com a funcionaris de carrera o interins, se’ls 
concedirà una llicència per estudis, i d’esta manera 
s’omplirà un buit que actualment hi ha en esta matè-
ria.

En matèria de cossos i escales, es modifica la de-
nominació del Cos del Grup A de Vigilància Duanera 
que passa a denominar-se Cos Superior de Vigilància 
Duanera, es regula la integració del personal de l’Institut 
de Salut Carles III en les Escales d’Investigadors Titulars 
i de Tècnics Superiors Especialistes, i de Tècnics Especia-
listes de grau mitjà, Ajudants d’Investigació, dependents 
dels organismes públics d’Investigació dependents del 
Ministeri de Ciència i Tecnologia.

Pel que fa als funcionaris de les entitats locals, es 
modifica el text refós de les Disposicions legals vigents 
en matèria de Règim Local, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que suprimix el límit 
de cinquanta-cinc anys per a accedir a la funció pública 
local.

Amb relació al règim de Classes Passives, es modi-
fica el text refós de la Llei de Classes Passives de l’Es-
tat, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 
d’abril, de manera que reduïsca de cinc a quatre anys 
el termini de caducitat tant per als efectes econòmics 
derivats del reconeixement de drets de titularitat de les 
prestacions com per a exercitar el dret al cobrament.

Pel que fa a un altre personal del sector públic, 
s’introduïxen diverses modificacions en la Llei 17/1999, 
de 18 de maig, de Règim del Personal de les Forces Ar-
mades. Així, es recull la possibilitat que els militars de 
complement que participen en missions fora del territori 
nacional prorroguen voluntàriament el seu compromís 
fins a 15 dies després que concloga la missió. S’amplia 
l’edat límit per a l’ingrés i per al compromís dels reser-
vistes voluntaris.

Igualment es modifica la Llei 42/1999, de 25 de 
novembre, de Règim del Personal de la Guàrdia Civil, 
de manera que regule la integració en una única clas-
sificació final dels que s’incorporen a l’escala Superior 
d’Oficials per accés directe o promoció interna o a les 
Escales facultatives per accés directe o canvi d’escala.

V

El títol IV de la llei es dedica a la regulació de les 
mesures de gestió i organització administrativa.

En matèria de gestió financera, es realitzen diverses 
modificacions de millora tècnica en preceptes de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals.

Així mateix, per a fer efectiu el compliment de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, General d’Estabilitat Pres-
supostària, s’establix l’informe preceptiu de la Secreta-
ria d’Estat de Pressupostos i Gastos per a la realització 

d’aportacions de capital, a càrrec dels Pressupostos 
Generals de l’Estat, a societats mercantils estatals, així 
com a entitats públiques empresarials i la resta d’en-
titats de dret públic. L’informe té per objecte l’examen 
dels efectes de les dites aportacions en el compliment 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

Pel que fa a la gestió en matèria d’assistència jurí-
dica a l’Estat i Institucions públiques es modifica la Llei 
52/1997, de 27 de novembre, de manera que preveja la 
possibilitat d’atribuir al Servici Jurídic de l’Estat la re-
presentació i la defensa de les entitats del sector públic 
estatal en els procediments arbitrals i les reclamacions 
extrajudicials.

Pel que fa la gestió en matèria de mobilitat geogrà-
fica dels membres de les Forces Armades, s’introduïxen 
reformes en la Llei 26/1999, de 9 de juliol, de mesures 
de suport a la mobilitat geogràfica dels membres de les 
Forces Armades.

S’amplien els supòsits que donen dret a una com-
pensació econòmica o, amb caràcter extraordinari, 
a una vivenda en règim d’arrendament especial, per 
canvi de destinació que supose canvi de localitat o 
àrea geogràfica. S’exceptua de la prohibició temporal 
de disposar que pesen legalment sobre els adquirents 
de les vivendes militars, els actes de gravamen consis-
tents en la constitució d’hipoteca i establir un dret legal 
d’adquisició preferent a favor de l’INVIFAS en la ulterior 
transmissió d’estes en els 10 anys següents a l’adquisi-
ció i es faculta el ministre de Defensa per a autoritzar, 
excepcionalment, reallotjament per raons de caràcter 
humanitari.

Quant a la gestió en matèria de loteries i apostes de 
l’Estat, es regula la comercialització de jocs de titularitat 
estatal fora del territori nacional. Pel que fa a gestió en 
matèria de trànsit i seguretat vial, s’introduïxen modifica-
cions en el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació 
de Vehicles de Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març. Amb relació 
a l’organització administrativa s’inclouen normes re-
latives al règim de distints òrgans de l’Administració 
General de l’Estat, d’Organismes públics i de societats 
mercantils estatals.

Així, es modifica el règim jurídic del Centre Naci-
onal d’Intel·ligència, del Consell de Seguretat Nuclear, 
del Consell de la Joventut d’Espanya, TRAGSA i l’Entitat 
Pública Empresarial Aeroports Espanyols i Navegació 
Aèria (AENA).

En matèria de procediment administratiu es modifi-
ca la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Ad-
ministratiu Comú, de manera que fixe en sis mesos el 
termini de caducitat en els procediments de declaració 
de lesivitat. Així mateix, s’introduïxen modificacions en 
procediments especials.

VI

El títol V de la llei conté previsions relatives a diver-
sos aspectes de l’acció administrativa sectorial, entre 
les quals cal ressenyar les següents:

Quant a l’acció administrativa en matèria d’ordena-
ció econòmica, pel que fa a assegurances, plans i fons 
de pensions, s’introduïxen diverses modificacions en 
el text refós de la Llei Reguladora de Plans i Fons de 
Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 
29 de novembre. Es modifica l’article 5.3 del dit text 
refós amb la finalitat que les empreses promotores dels 
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plans de pensions d’ocupació puguen realitzar, sense 
subjecció als límits previstos en este, les aportacions 
necessàries per a garantir els drets econòmics dels be-
neficiaris o els dels partícips dels plans que incloguen 
règims de prestació definida per a la jubilació, quan en 
la revisió actuarial s’haja posat de manifest un dèficit. 
Així mateix, s’adapta el règim general d’inversions dels 
fons de pensions als criteris de la Directiva 2003/41/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de juny del 
2003, relativa a les activitats i a la supervisió de fons de 
pensions d’ocupació, publicada en el «Diari Oficial de la 
Unió Europea» el 23 de setembre del 2003.

En matèria d’energia, s’introduïxen modificacions 
de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèc-
tric, que regula la meritació d’interessos en el supòsit 
de falta d’ingrés pels agents del sistema elèctric de les 
quotes amb destinacions específiques i la meritació 
d’interessos en el supòsit de falta de pagament pels 
agents del sistema elèctric de les liquidacions.

Així mateix, es reforma la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, 
del Sector d’Hidrocarburs. S’incorpora el Gestor Tècnic 
del Sistema Gasista al Consell Consultiu d’Hidrocarburs 
i a la seua Comissió Permanent i es regula la meritació 
d’interessos en el supòsit de falta d’ingrés pels agents 
del sistema gasista de les quotes amb destinacions es-
pecífiques i la meritació d’interessos en el supòsit de 
falta de pagament pels agents del sistema gasista de 
les liquidacions. En fi, es modifica la Llei 25/1964, de 29 
d’abril, sobre Energia Nuclear, per a regular l’establi-
ment dels dispositius i les Instal·lacions Experimentals 
de manera que se sotmeta a règim d’autorització.

En matèria de defensa de la competència, es tras-
llada el Reglament (CE) 1/2003 del Consell, de 16 de 
desembre del 2002, relatiu a l’aplicació de les normes 
sobre competència prevista en els articles 81 i 82 del 
Tractat CE i modifica, a l’efecte, la Llei 16/1989, de 17 de 
juliol, de Defensa de la Competència i la Llei 1/2002, de 
21 de febrer, de coordinació de competències de l’Estat 
i les comunitats autònomes en matèria de defensa de 
la Competència.

Pel que fa al sistema financer es regula la titulització 
sintètica de préstecs i altres drets de crèdit, que són 
operacions que permeten transmetre el risc de crèdit 
d’una cartera d’actius al mercat de capitals a través d’un 
fons de titulització sense que es produïsca la venda dels 
actius al fons com en una titulització tradicional, i es 
modifica la Llei 24/1988, de 28 de juliol, reguladora del 
Mercat de Valors, quant a la regulació del comité d’Audi-
toria que han de tindre les entitats emissores de valors 
admeses a negociació en mercats secundaris oficials 
de valors.

Igualment es modifica la Llei 13/1985, de 25 de maig, 
sobre coeficients d’inversió, recursos propis i obligaci-
ons d’informació dels intermediaris financers, que dóna 
compliment a la Directiva aprovada pel Parlament i el 
Consell de la Unió Europea per la qual es modifiquen 
les Directives 78/660/CEE, 83/345/349/CEE, 86/635/CEE i 
91/674/CEE del Consell, sobre els comptes anuals i con-
solidats de determinades formes de societats, bancs i 
altres entitats financeres i empreses d’assegurances.

Pel que fa a comptabilitat i auditoria de comptes es 
modifiquen les normes comptables incorporades en la 
legislació mercantil. Així, s’adequa la regulació contin-
guda en la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de 
Responsabilitat Limitada, en matèria comptable, i es 
recullen els pronunciaments del Grup de Treball Inter-
governamental d’Experts en Normes Internacionals de 
Comptabilitat i Presentació d’Informes, així com amb 

el dret positiu d’altres Estats membres de la Unió Eu-
ropea.

Es modifiquen el Codi de Comerç i el text refós de 
la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, en matèria de 
comptabilitat, de manera que adeqüe la normativa in-
terna al Reglament del Parlament Europeu i del Consell 
1.606/2002 relatiu a l’aplicació de normes internacionals 
de comptabilitat, de 19 de juliol del 2002, així com en 
transposició de la Directiva 2001/65/CE del Parlament 
europeu i del Consell, de 27 de setembre del 2001, per 
la qual es modifiquen les Directives 78/660/CEE, 83/349/
CEE i 86/635/CEE, pel que fa a les normes de valoració 
aplicables en els comptes anuals i consolidats de deter-
minades formes de societat, així com dels bancs i altres 
entitats financeres.

Pel que fa a l’acció administrativa en matèria d’infra-
estructures i transport, es regula la garantia financera a 
vaixells que sol·liciten accés a llocs de refugi.

En matèria d’agricultura, pesca i alimentació es 
declaren d’interés general determinades obres hidràu-
liques amb destinació a reg. Igualment es modifica la 
Llei 3/2001, de 26 de març, de Pesca Marítima de l’Estat, 
es regula l’actualització d’inscripcions en el Registre de 
Vaixells i Empreses Navilieres d’embarcacions de pesca 
en què el material del buc, la potència propulsora dels 
seus motors o els valors reals d’eslora, mànega, puntal 
o arqueig no coincidisquen amb les dades anotades en 
el registre, i es modifica el règim d’infraccions i sanci-
ons aplicables al règim de la quota làctia i referent a la 
regulació de la responsabilitat del pagament de la taxa 
suplementària de la quota làctia.

En matèria de medi ambient es modifica el text refós 
de la Llei d’Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1/2001, de 20 de juliol, per a incorporar al dret espanyol 
la Directiva 2000/60/CE per la qual s’establix un marc 
comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües 
el termini de transposició del qual finalitza el 22 de 
desembre del 2003. La modificació realitzada té com a 
principal objectiu aconseguir el bon estat i l’adequada 
protecció de les aigües continentals, costeres i de transició, 
a l’efecte del qual es regula la demarcació hidrogràfica 
com a nou àmbit territorial de gestió i planificació hi-
drològica, la qual cosa suposa, igualment, la modifica-
ció de la disposició addicional deu de la Llei 10/2001, de 
5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional, de manera que 
siga un aspecte capital de la reforma l’establiment d’un 
únic pla hidrològic per a cada una de les demarcacions 
hidrològiques; es crea, per a garantir l’adequada coor-
dinació en l’aplicació de les normes de protecció de les 
aigües, un nou òrgan de cooperació interadministrativa; 
es dóna una nova redacció als articles que regulen els 
objectius, els criteris, els continguts i els procediments 
d’elaboració dels plans hidrològics de conca; es fixen 
els objectius mediambientals per a les aigües super-
ficials subterrànies, les zones protegides i les masses 
d’aigua artificials i masses d’aigua molt modificades, 
i s’establixen els terminis per a la seua consecució; 
es crea el registre de zones protegides; es regulen les 
bases i els terminis que han de presidir el procediment 
per a la participació pública, justificació igualment de 
la Llei del Pla Hidrològic Nacional. Es modifica el règim 
econòmic financer de l’aigua, a l’introduir el principi de 
recuperació dels costos dels servicis relacionats amb la 
gestió de les aigües.

Es regula amb major precisió el contingut, l’abast 
i els terminis i l’emissió de l’informe previ municipal 
a la realització d’obres d’interés general. Es declaren 
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d’ocupació urgent determinats béns afectats per obres 
hidràuliques, en particular els referits a les obres d’infra-
estructura de les transferències de recursos hídrics que 
autoritza l’article 13 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del 
Pla Hidrològic Nacional, i s’establix el règim transitori 
de recursos hídrics des de l’embassament del Negratín 
al de Cuevas de Almanzora.

Finalment, es modifiquen diversos preceptes 
del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental. S’explicita que en 
l’avaluació dels efectes previsibles directes i indirectes 
d’un projecte sobre la població, la flora, la fauna, el 
sòl, l’aire, l’aigua, els factors climàtics, el paisatge i els 
béns materials, incloent-hi el patrimoni històric artístic 
i l’arqueològic, es tindrà necessàriament en compte la 
interacció entre tots eixos factors; es concreten amb 
major precisió les competències de l’òrgan ambiental 
en la declaració d’impacte ambiental, i es fixa l’abast 
de l’informe preceptiu de les comunitats autònomes 
en l’avaluació ambiental dels plans i els projectes am-
bientals, que la competència per a emetre la declaració 
d’impacte ambiental correspon a l’Estat, quan aquells 
afecten zones d’especial conservació de la comunitat 
autònoma.

Acaba el títol amb diverses disposicions en matèria 
de sanitat i consum. Així es modifica la Llei 25/1990, 
de 20 de desembre, del Medicament, pel que fa al rè-
gim de les especialitats farmacèutiques en envàs per a 
dispensació personalitzada, i en matèria d’infraccions 
i sancions, i s’introduïxen modificacions en la Llei 
16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Siste-
ma Nacional de Salut i en la Llei 7/1995, de 23 de març, 
de crèdit al consum.

VII

En la part final es recullen diverses previsions que, 
per raons de tècnica legislativa, no es consideren sus-
ceptibles d’inclusió en els títols anteriorment al·ludits.

TÍTOL I

Normes tributàries

CAPÍTOL I

Impostos directes

SECCIÓ 1a. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 

Article 1. Modificació de la Llei 40/1998, de 9 de de-
sembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques i altres Normes Tributàries.

Primer. Amb efectes des del dia 1 de gener del 
2004, s’introduïxen les següents modificacions en la Llei 
40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques i altres Normes Tributàries:

U. Es modifica el paràgraf h) de l’article 7, que 
quedarà redactat de la manera següent:

«h) Les prestacions familiars per fill a càrrec 
regulades en el capítol IX del títol II del text refós 
de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat 
pel Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, 
i les altres prestacions públiques per naixement, 
part múltiple, adopció i fills a càrrec, així com les 
pensions i els havers passius d’orfandat percebuts 

dels règims públics de la Seguretat Social i les clas-
ses passives i la resta de prestacions públiques per 
situació d’orfandat.

També estaran exemptes les prestacions públi-
ques per maternitat percebudes de les comunitats 
autònomes o les entitats locals.»

Dos. Es modifica el paràgraf i) de l’article 7, que 
quedarà redactat de la manera següent:

«i) Les prestacions econòmiques percebudes 
d’institucions públiques amb motiu de l’acolliment 
de menors, persones amb minusvalidesa o majors 
de 65 anys i les ajudes econòmiques atorgades per 
institucions públiques a persones amb un grau de 
minusvalidesa igual o superior al 65 per cent o 
majors de 65 anys per a finançar la seua estada en 
residències o centres de dia, sempre que la resta 
de les seues rendes no excedisquen el doble del 
salari mínim interprofessional.»

Tres. Es modifica el paràgraf j) de l’article 7, que 
queda redactat de la manera següent:

«j) Les beques públiques i les beques concedi-
des per les entitats sense fins lucratius a què s’apli-
que el règim especial regulat en el títol II de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals 
al mecenatge, percebudes per a cursar estudis re-
glats, tant a Espanya com a l’estranger, en tots els 
nivells i graus del sistema educatiu. Així mateix, les 
beques públiques i les concedides per les entitats 
sense fins lucratius mencionades anteriorment per 
a investigació en l’àmbit descrit pel Reial Decret 
1326/2003, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova 
l’Estatut del becari d’investigació, així com les 
atorgades per aquelles amb fins d’investigació als 
funcionaris i la resta de personal al servici de les 
Administracions públiques i al personal docent i 
investigador de les universitats.»

Quatre. S’introduïx un nou apartat 5 en l’article 9 
de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques i altres Normes Tribu-
tàries, que quedarà redactat de la manera següent:

«5. Les persones físiques que adquirisquen 
la seua residència fiscal a Espanya com a conse-
qüència del seu desplaçament a territori espanyol, 
podran optar per tributar per este Impost o per 
l’Impost sobre la Renda de no Residents durant 
el període impositiu en què s’efectue el canvi de 
residència i durant els cinc períodes impositius 
següents, quan es complisquen les condicions 
següents:

Que no hagen sigut residents a Espanya durant 
els 10 anys anteriors al seu nou desplaçament a 
territori espanyol.

Que el desplaçament al territori espanyol es 
produïsca com a conseqüència d’un contracte de 
treball.

Que els treballs es realitzen efectivament a 
Espanya.

Que els dits treballs es realitzen per a una em-
presa o entitat resident a Espanya o per a un esta-
bliment permanent situat a Espanya d’una entitat 
no resident en territori espanyol.

Que els rendiments del treball que es deriven 
de la dita relació laboral no estiguen exempts de 
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tributació per l’Impost sobre la Renda de no Re-
sidents.

El contribuent que opte per la tributació per 
l’Impost sobre la Renda de no Residents quedarà 
subjecte per obligació real en l’Impost sobre el 
Patrimoni.

El ministre d’Hisenda establirà el procediment 
per a l’exercici de l’opció mencionada en este 
apartat.» 

Cinc. S’afig un nou paràgraf g) en l’apartat 2 de l’ar-
ticle 43, que quedarà redactat de la manera següent:

«g) La prestació del servici d’educació pre-
escolar, infantil, primària, secundària obligatòria, 
batxillerat i formació professional per centres 
educatius autoritzats, als fills dels seus empleats, 
amb caràcter gratuït o per preu inferior al normal 
de mercat.» 

Sis. El paràgraf f) del número 1 de l’apartat 1 de 
l’article 44, queda redactat de la manera següent:

«f) No obstant el que es preveu en els parà-
grafs anteriors, quan el rendiment de treball en 
espècie siga satisfet per empreses que tinguen 
com a activitat habitual la realització de les acti-
vitats que hi donen lloc, la valoració no podrà ser 
inferior al preu oferit al públic del bé, dret o servici 
de què es tracte.

Es considerarà preu oferit al públic el previst 
en l’article 13 de la Llei 16/1984, de 19 de juliol, 
General per a la Defensa dels Consumidors i 
Usuaris, deduint els descomptes ordinaris o co-
muns. Es consideraran ordinaris o comuns els 
descomptes que siguen oferits a altres col·lectius 
de característiques semblants als treballadors de 
l’empresa, així com els descomptes promocionals 
que tinguen caràcter general i es troben en vigor 
en el moment de satisfer la retribució en espècie 
o que, en qualsevol altre cas, no excedisquen el 
20 per cent.» 

Set. Es modifica l’article 47 quater, que quedarà 
redactat de la manera següent:

«Article 47 quater. Normes comunes per a l’aplicació 
de les reduccions per atenció de fills, edat i 
assistència.

Per a la determinació de les reduccions previs-
tes en els articles 47, 47 bis i 47 ter, es tindran en 
compte les normes següents:

 1a. Quan dos o més contribuents tinguen 
dret a l’aplicació de les reduccions respecte dels 
mateixos ascendents o descendents, el seu import 
es prorratejarà entre ells per parts iguals.

No obstant això, quan els contribuents tinguen 
distint grau de parentiu amb l’ascendent o descen-
dent, l’aplicació de la reducció correspondrà als 
de grau més pròxim, llevat que estos no tinguen 
rendes anuals, excloent-ne les exemptes, superi-
ors a 8.000 euros, i en este cas correspondrà als 
del següent grau.

 2a. No procedirà l’aplicació d’estes reducci-
ons quan els ascendents presenten declaració per 
este impost o la sol·licitud de devolució prevista 
en l’article 81 d’esta llei.

 3a. La determinació de les circumstàncies per-
sonals i familiars que hagen de tindre’s en compte 
a l’efecte del que establixen els articles 47, 47 bis 

i 47 ter d’esta llei, es realitzarà atenent la situació 
existent en la data de meritació de l’impost.

 4a. Per a l’aplicació de les reduccions per edat 
i per assistència corresponents als ascendents, se-
rà necessari que estos convisquen amb el contribu-
ent, almenys, la mitat del període impositiu.

Entre altres casos, es considerarà que conviuen 
amb el contribuent els ascendents discapacitats 
que, depenent d’este, siguen internats en centres 
especialitzats.» 

Huit. Es modifica el paràgraf a) de l’apartat 5 de 
l’article 55, que queda redactat de la manera següent:

«a) L’adquisició de béns del Patrimoni Històric 
Espanyol, realitzada fora del territori espanyol per 
a la seua introducció dins del dit territori, sem-
pre que els béns siguen declarats béns d’interés 
cultural o inclosos en l’Inventari General de Béns 
Mobles en el termini d’un any des de la seua intro-
ducció i romanguen en territori espanyol i dins del 
patrimoni del titular durant almenys quatre anys.

La base d’esta deducció serà la valoració efectu-
ada per la Junta de Qualificació, Valoració i Expor-
tació de béns del Patrimoni Històric Espanyol.» 

Nou. Es modifica l’apartat 2 de l’article 56, que 
quedarà redactat de la manera següent:

«2. Els límits de la deducció a què es referix 
l’apartat 2 de l’article 55 d’esta llei seran els que 
establisca la normativa de l’Impost sobre Societats 
per als incentius i estímuls a la inversió empresa-
rial. Els dits límits s’aplicaran sobre la quota que 
resulte de minorar la suma de les quotes íntegres, 
estatal i autonòmica o complementària en l’import 
total de les deduccions per inversió en la vivenda 
habitual, previstes en els articles 55.1 i 64 bis, 
d’esta, i per inversions i gastos en béns d’interés 
cultural.» 

Deu. S’afig un apartat 13 a l’article 75, que quedarà 
redactat de la manera següent:

«13. Allò que preveu este article no s’aplicarà 
quan l’entitat no resident en territori  espanyol 
siga resident en un altre Estat membre de la Unió 
Europea, llevat que residisca en un territori 
qualificat reglamentàriament com a paradís 
fiscal.» 

Onze. Es modifica l’apartat 4 de l’article 79, que 
quedarà redactat de la manera següent:

«4. Estaran obligats a declarar en tot cas els 
contribuents que tinguen dret a deducció per inver-
sió en vivenda, per compte estalvi-empresa, per 
doble imposició internacional o que realitzen apor-
tacions a patrimonis protegits de les persones amb 
discapacitat, plans de pensions, plans de previsió 
assegurats o mutualitats de previsió social que 
reduïsquen la base imposable, en les condicions 
que s’establisquen reglamentàriament.» 

Dotze. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’ar-
ticle 80 bis, que quedaran redactats de la manera 
següent:

«Article 80 bis. Esborrany de declaració.

1. Els contribuents obligats a presentar decla-
ració d’acord amb el que preveu l’article 79 d’esta 
llei, podran sol·licitar que l’Administració tributària 
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els remeta, a l’efecte merament informatiu, un es-
borrany de declaració, sense perjuí del compliment 
del que disposa l’apartat 1 de l’article 80 d’esta llei, 
sempre que obtinga rendes procedents exclusiva-
ment de les fonts següents:

a) Rendiments del treball.
b) Rendiments del capital mobiliari subjectes 

a retenció o ingrés a compte, així com els derivats 
de Lletres del Tresor.

c) Imputació de rendes immobiliàries sempre 
que procedisquen, com a màxim, de dos immo-
bles.

d) Guanys patrimonials sotmesos a retenció 
o ingrés a compte, així com les subvencions per a 
l’adquisició de vivenda habitual.

2. Quan l’Administració tributària manque 
de la informació necessària per a l’elaboració de 
l’esborrany de declaració, posarà a disposició del 
contribuent les dades que puguen facilitar-li la 
confecció de la declaració de l’impost.

No podran subscriure ni confirmar l’esborrany 
de declaració els contribuents que es troben en 
alguna de les situacions següents:

a) Els contribuents que hagen obtingut ren-
des exemptes amb progressivitat en virtut de 
convenis per a evitar la doble imposició subscrits 
per Espanya.

b) Els contribuents que compensen partides 
negatives d’exercicis anteriors.

c) Els contribuents que pretenguen regularit-
zar situacions tributàries procedents de declaraci-
ons anteriorment presentades.

d) Els contribuents que tinguen dret a la de-
ducció per doble imposició internacional i exerci-
ten este dret.» 

Tretze. S’afig un nou paràgraf en l’apartat 2 de 
l’article 82, amb la redacció següent:

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

Segon. Amb efectes des del dia 1 de juliol del 2004, 
s’introduïxen les següents modificacions en la Llei 
40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques i altres Normes Tributàries:

U. Es modifica l’apartat 5 de l’article 47 sexties, que 
quedarà redactat de la manera següent:

«5. La disposició en el període impositiu en 
què es realitza l’aportació o en els quatre següents 
de qualsevol bé o dret aportat al patrimoni prote-
git de la persona amb discapacitat determinarà les 
següents obligacions fiscals:

a) Si l’aportant va ser un contribuent de l’Im-
post sobre la Renda de les Persones Físiques, el 
dit aportant haurà d’integrar en la base imposable 
del període impositiu en què es produïsca l’acte 
de disposició, les quantitats reduïdes de la ba-
se imposable corresponents a les disposicions 
realitzades més els interessos de demora que li 
corresponguen.

b) Haja sigut qui haja sigut l’aportant, el titu-
lar del patrimoni protegit que va rebre l’aportació 
haurà d’integrar en la base imposable del període 
impositiu en què es produïsca l’acte de disposició, 
la quantitat que haja deixat d’integrar en el període 

impositiu en què va rebre l’aportació com a con-
seqüència de l’aplicació del que disposa l’apartat 
4 de l’article 16 d’esta llei, més els interessos de 
demora que li corresponguen.

En els casos en què l’aportació s’haja realitzat 
al patrimoni protegit dels parents, cònjuges o per-
sones a càrrec dels treballadors en règim de tutela 
o d’acolliment, a què es referix l’apartat 1 d’este 
article, per un subjecte passiu de l’Impost sobre 
Societats, l’obligació descrita en el paràgraf ante-
rior haurà de ser complida pel dit treballador.

c) A l’efecte del que disposa l’apartat 5 de l’ar-
ticle 36 quater de la Llei 43/1995, de 27 de  desembre, 
de l’Impost sobre Societats, el treballador titular del 
patrimoni protegit haurà de comunicar a l’empre-
sari que va efectuar les aportacions i les disposici-
ons que s’hagen realitzat en el període impositiu.

En els casos en què la disposició s’haja efectuat 
en el patrimoni protegit dels parents, cònjuges o 
persones a càrrec dels treballadors en règim de 
tutela o d’acolliment, la comunicació a què es re-
ferix el paràgraf anterior també haurà d’efectuar-la 
el dit treballador.

La falta de comunicació o la realització de comu-
nicacions falses, incorrectes o inexactes constituirà 
una infracció tributària lleu. Esta infracció se sanci-
onarà amb multa pecuniària fixa de 400 euros.

La sanció imposada d’acord amb el que preveu 
este apartat es reduirà de conformitat amb el que 
disposa l’apartat 3 de l’article 188 de la Llei General 
Tributària.

 A l’efecte previst en este apartat, com que es 
tracta de béns o drets homogenis s’entendrà que 
van ser disposats els aportats en primer lloc.

No s’aplicarà el que s’ha disposat en este apar-
tat en cas de mort del titular del patrimoni protegit, 
de l’aportant o dels treballadors a qui es referix 
l’apartat 2 de l’article 36 quater de la Llei 43/1995, 
de 27 de desembre, de l’Impost sobre Societats.»

Dos. S’afig un apartat 10 a l’article 82, que quedarà 
redactat de la manera següent:

«10. Els contribuents hauran de comunicar, 
al pagador de rendiments sotmesos a retenció o 
ingrés a compte dels quals siguen perceptors, les 
circumstàncies determinants per al càlcul de la re-
tenció o l’ingrés a compte procedent, en els termes 
que s’establisquen reglamentàriament.»

Tres. Es modifica l’article 89, que quedarà redactat 
de la manera següent:

«Article 89. Infraccions i sancions.
1. Les infraccions tributàries en este Impost 

es qualificaran i se sancionaran d’acord amb el 
que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, sense perjuí de les especialitats 
previstes en esta llei.

2. Constituïx una infracció tributària lleu 
la presentació incorrecta de les comunicacions 
previstes en l’article 81 d’esta llei. Esta infracció 
se sancionarà amb multa pecuniària fixa de 150 
euros.

La sanció imposada d’acord amb el que preveu 
este apartat es reduirà de conformitat amb el que 
disposa l’apartat 3 de l’article 188 de la Llei General 
Tributària.» 

Tercer. Amb efectes des del dia 1 de gener del 
2005, s’introduïxen les següents modificacions en la Llei 
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40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques i altres Normes Tributàries:

U. S’afig un paràgraf e) a l’article 65, que quedarà 
redactat de la manera següent:

«e) Les retencions a què es referix l’apartat 11 
de l’article 82 d’esta Llei.» 

Dos. S’afig un apartat 11 a l’article 82, que quedarà 
redactat de la manera següent:

«11. Tindran la consideració de pagaments 
a compte d’este Impost les retencions a compte 
efectivament practicades en virtut del que disposa 
l’article 11 de la Directiva 2003/48/CE del Consell, 
de 3 de juny del 2003, en matèria de fiscalitat dels 
rendiments de l’estalvi en forma de pagament 
d’interessos.» 

SECCIÓ 2a. IMPOST SOBRE SOCIETATS

Article 2. Modificació de la Llei 43/1995, de 27 de de-
sembre, de l’Impost sobre Societats.

Primer. Amb efectes per als períodes impositius 
que s’inicien a partir de l’1 de gener del 2004, s’introdu-
ïxen les següents modificacions en la Llei 43/1995, de 
27 de desembre, de l’Impost sobre Societats:

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

«3. Seran deduïbles les contribucions dels 
promotors de plans de pensions regulats en el 
text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons 
de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1/2002, de 29 de novembre. Les dites contribucions 
s’imputaran a cada partícip en la part correspo-
nent, excepte les realitzades de manera extraor-
dinària per aplicació de l’article 5.3.d) del mencio-
nat text refós de la Llei de Regulació dels Plans i 
Fons de Pensions. Seran igualment deduïbles les 
contribucions per a la cobertura de contingències 
anàlogues a la dels plans de pensions, sempre que 
es complisquen els requisits següents:

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

b) Que es transmeta de manera irrevocable el 
dret a la percepció de les prestacions futures.

c) Que es transmeta la titularitat i la gestió 
dels recursos en què consistisquen les dites con-
tribucions.» 

Dos. S’afig un apartat 4 a l’article 20, que quedarà 
redactat de la manera següent:

«4. El que preveu este article no s’aplicarà 
quan l’entitat vinculada no resident en territori 
espanyol siga resident en un altre Estat membre 
de la Unió Europea, llevat que residisca en 
un territori qualificat reglamentàriament com a 
paradís fiscal.» 

Tres. Es modifica el paràgraf b) de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 20 bis, que quedarà redactat de la manera següent:

«b) Que l’entitat participada haja estat gravada 
per un impost estranger de naturalesa idèntica o 
anàloga a este impost en l’exercici en què s’hagen 
obtingut els beneficis que es repartixen o en els 
quals participa.

A estos efectes, es tindran en compte aquells 
tributs estrangers que hagen tingut com a finalitat 
la imposició de la renda obtinguda per l’entitat que 
participe, encara que siga parcialment, amb inde-
pendència que l’objecte del tribut ho constituïsca 
la mateixa renda, els ingressos o qualsevol altre 
element indiciari d’aquella.

Es considerarà complit este requisit, quan l’en-
titat que participe siga resident en un país amb 
el qual Espanya tinga subscrit un conveni per a 
evitar la doble imposició internacional, que se li 
aplique i que continga una clàusula d’intercanvi 
d’informació.

En cap cas s’aplicarà el que disposa este arti-
cle quan l’entitat que participe siga resident en un 
país o territori qualificat reglamentàriament com 
a paradís fiscal.» 

Quatre. Es modifica l’apartat 2 de l’article 28, que 
queda redactat de la manera següent:

«2. La deducció a què es referix l’apartat ante-
rior serà del 100 per cent quan els dividends o les 
participacions en beneficis procedisquen d’entitats 
en què el percentatge de participació, directe o in-
directe, siga igual o superior al 5 per cent, sempre 
que este percentatge s’haja tingut de manera inin-
terrompuda durant l’any anterior al dia en què siga 
exigible el benefici que es distribuïsca o, si no n’hi 
ha, que es mantinga durant el temps que siga ne-
cessari per a completar un any. La deducció també 
serà del 100 per cent respecte de la participació 
en beneficis procedents de mútues d’assegurances 
generals, entitats de previsió social, societats de 
garantia recíproca i associacions.» 

Cinc. Es modifica el paràgraf c) de l’apartat 1 de 
l’article 33, que quedarà redactat de la manera següent:

«c) Percentatges de deducció.
 1r. El 30 per cent dels gastos efectuats en el 

període impositiu per este concepte.
En el cas que els gastos efectuats en la realit-

zació d’activitats d’investigació i desenvolupament 
en el període impositiu siguen majors que la mitja-
na dels efectuats en els dos anys anteriors, s’apli-
carà el percentatge establit en el paràgraf anterior 
fins a la dita mitjana, i el 50 per cent sobre l’excés 
respecte d’esta.

A més de la deducció que corresponga de 
conformitat amb el que disposen els paràgrafs 
anteriors, es practicarà una deducció addicional 
del 20 per cent de l’import dels següents gastos 
del període:

a’) Els gastos de personal de l’entitat correspo-
nents a investigadors qualificats adscrits en exclusi-
va a activitats d’investigació i desenvolupament.

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

 2n. El 10 per cent de les inversions en ele-
ments d’immobilitzat material i immaterial, exclo-
ent-ne els immobles i els terrenys, sempre que 
estiguen afectes, exclusivament, a les activitats 
d’investigació i desenvolupament.
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La deducció establida en el paràgraf anterior 
serà compatible amb la prevista en l’article 36 ter 
d’esta llei i incompatible per a les mateixes inver-
sions amb les restants deduccions previstes en els 
altres articles d’este capítol.

Els elements en què es materialitze la inversió 
hauran de romandre en el patrimoni del subjecte 
passiu, excepte pèrdues justificades, fins que com-
plisquen la seua finalitat específica en les activitats 
d’investigació i desenvolupament, excepte que la 
seua vida útil d’acord amb el mètode d’amortit-
zació, admés en el paràgraf a) de l’apartat 1 de 
l’article 11, que s’aplique, fóra inferior.» 

Sis. Es modifica el paràgraf b) de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 33, que quedarà redactat de la manera següent:

«b) Base de la deducció.
La base de la deducció estarà constituïda per 

l’import dels gastos del període en activitats d’in-
novació tecnològica que corresponguen als con-
ceptes següents:

 1r. Projectes la realització dels quals s’encar-
regue a universitats, organismes públics d’inves-
tigació o centres d’innovació i tecnologia, recone-
guts i registrats com a tals segons el mencionat 
Reial Decret 2609/1996, de 20 de desembre.

 2n. Disseny industrial i enginyeria de proces-
sos de producció, que hi inclouran la concepció i 
l’elaboració dels plans, dibuixos i suports destinats 
a definir els elements descriptius, especificacions 
tècniques i característiques de funcionament ne-
cessaris per a la fabricació, prova, instal·lació i 
utilització d’un producte.

 3r. Adquisició de tecnologia avançada en for-
ma de patents, llicències, “know-how” i dissenys. 
No donaran dret a la deducció les quantitats satis-
fetes a persones o entitats vinculades al subjecte 
passiu. La base corresponent a este concepte no 
podrà superar la quantia d’un milió d’euros.

 4t. Obtenció del certificat de compliment de 
les normes d’assegurament de la qualitat de la sè-
rie ISO 9.000, GMP o semblants, sense incloure-hi 
aquells gastos corresponents a la implantació de 
les dites normes.

Es consideren gastos d’innovació tecnològica 
els realitzats pel subjecte passiu quan estiguen 
directament relacionats amb les dites activitats i 
s’apliquen efectivament a la realització d’estes, de 
manera que consten específicament individualit-
zats per projectes.

Els gastos d’innovació tecnològica correspo-
nents a activitats realitzades a l’exterior també 
podran ser objecte de la deducció sempre que 
l’activitat d’innovació tecnològica principal s’efec-
tue a Espanya i no sobrepassen el 25 per cent de 
l’import total invertit.

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

Per a determinar la base de la deducció l’import 
dels gastos d’innovació tecnològica es minorarà en 
el 65 per cent de les subvencions rebudes per al 
foment de les dites activitats i imputables com a 
ingrés en el període impositiu.» 

Set. Es modifica el paràgraf a) de l’apartat 1 de 
l’article 35, que queda redactat de la manera següent:

«a) L’adquisició de béns del Patrimoni Històric 
Espanyol, realitzada fora del territori espanyol per a 
la seua introducció dins d’este territori, sempre que 
els béns siguen declarats béns d’interés cultural o 
inclosos en l’Inventari General de Béns Mobles en 
el termini d’un any des de la seua introducció i ro-
manguen en territori espanyol i dins del patrimoni 
del titular durant, almenys, quatre anys.

La base d’esta deducció serà la valoració efectu-
ada per la Junta de Qualificació, Valoració i Expor-
tació de béns del Patrimoni Històric Espanyol.» 

Huit. Es modifica l’apartat 1 de l’article 37, que 
quedarà redactat de la manera següent:

«1. Les deduccions previstes en el present 
capítol es practicaran una vegada realitzades les 
deduccions i bonificacions dels capítols II i III d’este 
títol.

Les quantitats corresponents al període impo-
sitiu no deduïdes podran aplicar-se en les liqui-
dacions dels períodes impositius que concloguen 
en els 10 anys immediats i successius. No obstant 
això, les quantitats corresponents a les deducci-
ons previstes en els articles 33 i 33 bis d’esta llei, 
podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes 
impositius que concloguen en els 15 anys imme-
diats i successius.

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

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

cicis anteriors per mitjà de l’aportació efectiva de 
nous recursos, sense que es considere com a tal 
l’aplicació o capitalització de reserves.

L’import de les deduccions previstes en este ca-
pítol a què es referix el present apartat, aplicades 
en el període impositiu, no podran excedir conjun-
tament el 35 per cent de la quota íntegra minorada 
en les deduccions per a evitar la doble imposició 
interna i internacional i les bonificacions. No obs-
tant això, el límit s’elevarà al 50 per cent quan 
l’import de la deducció prevista en els articles 33 
i 33 bis, que corresponguen 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.» 

Nou. El segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 38, 
quedarà redactat de la manera següent:

«Els subjectes passius el període impositiu dels 
quals no coincidisca amb l’any natural realitzaran 
el pagament fraccionat sobre la part de la base im-
posable corresponent als dies transcorreguts des 
de l’inici del període impositiu fins al dia anterior a 
l’inici de cada un dels períodes d’ingrés del paga-
ment fraccionat a què es referix l’apartat 1. En estos 
supòsits, el pagament fraccionat serà a compte de 
la liquidació corresponent al període impositiu que 
estiga en curs el dia anterior a l’inici de cada un 
dels esmentats períodes de pagament.»
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Deu. S’afig un nou apartat 3 a l’article 68 quinquies, 
de manera que els actuals apartats 3 i 4 passen a 
renumerar-se, respectivament, com a apartats 4 i 5.

L’apartat 3 quedarà redactat en els termes se-
güents:

«3. Si l’entitat ha adquirit la vivenda per mitjà 
de transmissió derivada d’operacions de fusió, 
escissió o aportació d’actius, i la renda generada 
en aquella transmissió no s’ha integrat en la base 
imposable del transmetent en virtut del que dispo-
sa el règim especial relatiu a les dites operacions, 
la renda que s’ha de bonificar, derivada de la seua 
transmissió posterior d’acord amb el que disposa 
l’apartat 1 serà exclusivament la que excedisca el 
valor de mercat en la data de l’adquisició.» 

Onze. S’afig un apartat 6 a l’article 68 quinquies de la 
Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre Societats, 
que quedarà redactat en els termes següents:

«6. El règim fiscal previst en este capítol també 
podrà ser aplicat, amb les especialitats previstes en 
este apartat, per les entitats a què es referix l’apartat 
1 de l’article 68 quater d’esta llei que arrenden o 
oferisquen en arrendament  vivendes que hagen 
construït, promogut o  adquirit. En estos casos, 
 hauran de complir-se els requisits següents:

Que el nombre de vivendes arrendades o ofe-
rides en arrendament per l’entitat siga en tot mo-
ment igual o superior a 10.

Que el contracte d’arrendament no incorpore 
opció de compra.

En el cas de vivendes no qualificades com de 
protecció oficial ni declarades protegides, els re quisits 
segon i tercer del paràgraf c) de l’apartat 2  de l’article 68 
quater. Si es tracta de vivendes adquirides, haurà de 
complir-se, a més, el requisit primer del mencionat 
paràgraf c).

Que les vivendes romanguen arrendades o ofe-
rides en arrendament durant, almenys, 15 anys a 
comptar de la data en què van ser arrendades o 
oferides en arrendament per primera vegada per 
l’entitat. En el cas de vivendes que figuren en el 
patrimoni de l’entitat abans del moment d’acollir-
se al règim, el termini es computarà des de la data 
d’inici del període impositiu en què es comunique 
l’opció pel règim.

Les entitats que complisquen els requisits pre-
vistos en este apartat podran aplicar en la quota 
íntegra una bonificació del 85 per cent de la part 
de la quota íntegra que corresponga a les rendes 
derivades de l’arrendament o de la transmissió de 
vivendes que complisquen els requisits establits 
en este apartat. L’aplicació d’esta bonificació en 
els casos de transmissió de les vivendes exigirà, 
a més, el compliment dels requisits següents:

Que la vivenda no siga adquirida per l’arrenda-
tari, el seu cònjuge o parents, incloent-hi els afins, 
fins al tercer grau inclusivament.

Que l’import obtingut es reinvertisca, en el ter-
mini de tres anys des de la transmissió, en altres 
vivendes que complisquen els requisits establits 
en este apartat.» 

Dotze. Es modifica l’article 69, que quedarà redac-
tat de la manera següent:

«Article 69. Societats i fons de capital-risc.
1. Les societats i el fons de capital-risc, regu-

lats en la Llei 1/1999, de 5 de gener, reguladora de 

les entitats de capital-risc i de les seues societats 
gestores, estaran exempts en el 99 per cent de les 
rendes que obtinguen en la transmissió de valors 
representatius de la participació en el capital o en 
fons propis de les empreses a què es referix l’arti-
cle 2.1 de l’esmentada llei, que participen, sempre 
que la transmissió es produïsca a partir de l’inici 
del segon any de tinença computat des del mo-
ment d’adquisició i fins al quinze, inclusivament.

Excepcionalment podrà admetre’s una amplia-
ció d’este últim termini fins als vint anys, inclusi-
vament. Reglamentàriament es determinaran els 
supòsits, les condicions i els requisits que habiliten 
per a la dita ampliació.

A excepció del supòsit previst en el paràgraf 
anterior, no s’aplicarà l’exempció en el primer any 
i a partir del quinze.

En el cas que l’entitat participada accedisca a 
la cotització en un mercat de valors regulat en la 
Directiva 93/22/CEE del Consell, de 10 de maig de 
1993, l’aplicació de l’exempció prevista en els pa-
ràgrafs anteriors condicionarà que la societat o el 
fons de capital-risc procedisca a transmetre la seua 
participació en el capital de l’empresa que participe 
en un termini no superior a tres anys, comptats 
des de la data en què s’haja produït l’admissió a 
cotització d’esta última.

2. Les societats i el fons de capital-risc podran 
aplicar la deducció prevista en l’article 28.2 d’esta 
llei o l’exempció prevista en l’article 20 bis.1 d’esta 
llei, segons siga l’origen de les esmentades rendes, 
als dividends i, en general, a les participacions en 
beneficis procedents de les societats que promo-
guen o fomenten, siga quin siga el percentatge de 
participació i el temps de tinença de les accions o 
participacions.

3. Els dividends i, en general, les participaci-
ons en beneficis percebuts de les societats i del 
fons de capital-risc tindran el tractament següent:

a) Donaran dret a la deducció prevista en l’ar-
ticle 28.2 d’esta llei siga quin siga el percentatge 
de participació i el temps de tinença de les acci-
ons o participacions quan el seu perceptor siga 
un subjecte passiu d’este Impost o un contribuent 
de l’Impost sobre la Renda de no Residents amb 
establiment permanent a Espanya.

b) No s’entendran obtinguts en territori espa-
nyol quan el seu perceptor siga una persona física 
o entitat contribuent de l’Impost sobre la Renda 
de no Residents sense establiment permanent a 
Espanya.

4. Les rendes positives posades de manifest 
en la transmissió o el reembossament d’accions 
o participacions representatives dels fons propis 
de les societats i el fons de capital-risc tindran el 
tractament següent:

a) Donaran dret a la deducció prevista en 
l’article 28.5 d’esta llei, siga quin siga el percen-
tatge de participació i el temps de tinença de les 
accions o participacions quan el seu perceptor siga 
un subjecte passiu d’este Impost o un contribuent 
de l’Impost sobre la Renda de no Residents amb 
establiment permanent a Espanya.

b) No s’entendran obtingudes en territori 
espanyol quan el seu perceptor siga una persona 
física o entitat contribuent de l’Impost sobre la 
Renda de no Residents sense establiment perma-
nent a Espanya.



Suplement núm. 2 Dilluns 1 març 2004 361

5. El que disposa el paràgraf b) dels apartats 3 
i 4 anteriors no s’aplicarà quan la renda s’obtinga 
a través d’un país o territori qualificat reglamentà-
riament com a paradís fiscal.»

Tretze. S’afig un nou apartat 15 a l’article 121, que 
quedarà redactat de la manera següent:

«15. El que preveu este article no s’aplicarà 
quan l’entitat no resident en territori espanyol siga 
resident en un altre Estat membre de la Unió Eu-
ropea, llevat que residisca en un territori qualificat 
reglamentàriament com a paradís fiscal.»

Catorze. Es modifica l’apartat 2 de la disposició 
addicional octava, que quedarà redactat en els termes 
següents:

«2. Les referències que l’article 21 i l’article 
45.1.b).10 de la Llei de l’Impost sobre Transmis-
sions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 
fan a les definicions de fusió i escissió de l’article 
2, apartats 1, 2 i 3 de la Llei 29/1991, de 16 de 
setembre, d’Adequació de determinats conceptes 
impositius a les Directives i els Reglaments de les 
Comunitats Europees, s’entendran fetes a l’article 
97, apartats 1, 2, 3 i 5 i a l’article 108 de la present 
llei i les referències al règim especial del títol I de 
la Llei 29/1991, s’entendran fetes al capítol VIII del 
títol VIII d’esta llei.» 

Segon. Amb efectes per als períodes impositius 
iniciats a partir del dia 1 de juliol del 2004, s’introduïxen 
les següents modificacions en la Llei 43/1995, de 27 de 
desembre, de l’Impost sobre Societats:

U. Es modifica l’apartat 2 de l’article 77, que que-
darà redactat de la manera següent:

«2. La falta de compliment d’este requisit tin-
drà la consideració d’infracció tributària greu. La 
sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 3.000 
euros, per cada període impositiu en què s’haja do-
nat l’incompliment, sempre que no s’haja realitzat 
cap requeriment administratiu a este efecte. Si ha 
mediat algun requeriment administratiu, la sanció 
serà de 6.000 euros per cada període impositiu en 
què persistisca l’incompliment.

D’esta infracció seran responsables subsidiaris 
els administradors de la societat, excepte els que 
hagen proposat expressament les mesures ne-
cessàries per a complir el que preveu el paràgraf 
anterior, sense que hagen sigut acceptades pels 
restants administradors.

La sanció imposada d’acord amb el que preveu 
este apartat es reduirà d’acord amb el que disposa 
l’apartat 3 de l’article 188 de la Llei General Tribu-
tària.» 

Dos. Es modifica l’apartat 4 de l’article 84, que 
quedarà redactat de la manera següent:

«4. La falta dels acords a què es referixen els 
apartats 1 i 2 d’este article determinarà la impossi-
bilitat d’aplicar el règim de consolidació fiscal.

La falta dels acords corresponents a les soci-
etats que d’ara en avant hagen d’integrar-se en 
el grup fiscal constituirà infracció tributària greu 
de l’entitat dominant. La sanció consistirà en una 
multa pecuniària fixa de 2.000 euros pel primer 
període impositiu en què s’haja aplicat el règim 
sense complir este requisit i de 4.000 euros pel 
segon, i no impedirà l’efectiva integració en el 

grup de les societats afectades, de manera que es 
determine la impossibilitat d’aplicar el règim de 
consolidació fiscal, si en el termini de dos anys a 
partir del dia en què concloga el primer període 
impositiu en què hagen de tributar en el règim de 
consolidació fiscal, persistix la falta d’acord a què 
es referix este article.

La sanció imposada d’acord amb el que preveu 
este apartat es reduirà de conformitat amb el que 
disposa l’apartat 3 de l’article 188 de la Llei General 
Tributària.»

Tres. Es modifica l’apartat 4 de l’article 107, que 
quedarà redactat de la manera següent:

«4. L’incompliment de les obligacions establi-
des en els apartats anteriors tindrà la consideració 
d’infracció tributària greu. La sanció consistirà en 
multa pecuniària fixa de 200 euros per cada dada 
omesa, en cada un dels primers quatre anys en 
què no s’incloga la informació, i de 1.000 euros per 
cada dada omesa, en cada un dels anys següents, 
amb el límit del cinc per cent del valor pel qual 
l’entitat adquirent haja reflectit els béns i drets 
transmesos en la seua comptabilitat.

La sanció imposada d’acord amb el que preveu 
este apartat es reduirà d’acord amb el que disposa 
l’apartat 3 de l’article 188 de la Llei General Tribu-
tària.»

Quatre. Es modifica l’apartat 2 de l’article 135 
quater, que quedarà redactat de la manera següent:

«2. La renda positiva o negativa que, si és el 
cas, es pose de manifest com a conseqüència de 
la transmissió d’un vaixell afecte a este règim, es 
considerarà integrada en la base imposable calcu-
lada d’acord amb l’apartat anterior.

No obstant l’establit en el paràgraf anterior, quan 
es tracte de vaixells la titularitat dels quals ja es tenia 
quan es va accedir al present règim especial, o de 
vaixells usats adquirits una vegada començada l’apli-
cació d’este, es procedirà de la manera següent:

En el primer exercici en què s’aplique, o en el 
que s’hagen adquirit els vaixells usats, es dotarà 
una reserva indisponible per un import equivalent 
a la diferència positiva existent entre el valor nor-
mal de mercat i el valor net comptable de cada un 
dels vaixells afectats per esta regla, o bé s’especi-
ficarà l’esmentada diferència, separadament per a 
cada un dels vaixells i durant tots els exercicis en 
què es mantinga la titularitat d’estos, en la memò-
ria dels seus comptes anuals. En el cas de vaixells 
adquirits per mitjà d’una operació a la qual s’haja 
aplicat el règim especial del capítol VIII del títol VIII 
d’esta llei, el valor net comptable es determinarà 
partint del valor d’adquisició pel qual figure en la 
comptabilitat de l’entitat transmetent.

L’incompliment de l’obligació de no-disposició 
de la reserva o de l’obligació de menció en la 
memòria constituirà infracció tributària greu, i se 
sancionarà amb una multa pecuniària proporcio-
nal del cinc per cent de l’import de l’esmentada 
diferència. 

La sanció imposada d’acord amb el que preveu 
este apartat es reduirà de conformitat amb el que 
disposa l’apartat 3 de l’article 188 de la Llei General 
Tributària.

L’import de l’esmentada reserva positiva, junt 
amb la diferència positiva existent en la data de la 
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transmissió entre l’amortització fiscal i comptable 
del vaixell alienat, s’afegirà a la base imposable a 
què es referix la regla primera d’este article quan 
s’haja produït la mencionada transmissió. De la 
mateixa manera es procedirà si el vaixell es trans-
met, de manera directa o indirecta, en ocasió d’una 
operació a la qual s’aplique el règim especial del 
capítol VIII del títol VIII d’esta llei.»

Cinc. Es modifica l’apartat 2 de l’article 141, que 
quedarà redactat de la manera següent:

«2. Constituirà infracció tributària greu l’in-
compliment de l’obligació establida en l’apartat 
anterior.

La dita infracció se sancionarà, per una sola 
vegada, amb una multa pecuniària proporcional 
del cinc per cent de l’import de la revaloració, el 
pagament de la qual no determinarà que l’esmen-
tat import s’incorpore, a efectes fiscals, al valor de 
l’element patrimonial objecte de la revaloració.

La sanció imposada d’acord amb el que preveu 
este apartat es reduirà de conformitat amb el que 
disposa l’apartat 3 de l’article 188 de la Llei General 
Tributària.» 

Tercer. Amb efectes des del dia 1 de setembre 
del 2004, s’introduïxen les següents modificacions en 
la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre 
Societats:

U. Es modifica el paràgraf b) de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 12, que quedarà redactada de la manera següent:

«b) Que el deutor estiga declarat en situació 
de concurs.»

Dos. Es modifica el paràgraf b) de l’apartat 4 de 
l’article 81, que quedarà redactada de la manera se-
güent:

«b) Que al tancament del període impositiu es 
troben en situació de concurs, o sotmeses en una 
situació patrimonial prevista en el número 4 de 
l’apartat 1 de l’article 260 del text refós de la Llei 
de Societats Anònimes, encara que no tinguen la 
forma de societats anònimes, llevat que amb ante-
rioritat a la conclusió de l’exercici en què s’aproven 
els comptes anuals esta última situació haja sigut 
superada.»

SECCIÓ 3a. IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

Article 3. Modificació de la Llei 41/1998, de 9 de de-
sembre, de l’Impost sobre la Renda de no Residents 
i Normes Tributàries.

Primer. Amb efectes a partir del dia 1 de gener del 
2004, s’introduïxen les següents modificacions en la Llei 
41/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre la Renda 
de no Residents i Normes Tributàries:

U. Es modifica la lletra c’) del paràgraf f) de l’apar-
tat 1 de l’article 12 que quedarà redactada de la manera 
següent:

«c’) Els cànons o regalies satisfets per perso-
nes o entitats residents en territori espanyol o per 
establiments permanents situats en este, o que 
s’utilitzen en territori espanyol.

Tenen la consideració de cànons o les regalies 
les quantitats de qualsevol classe pagades per l’ús, 
o la concessió d’ús de:

Drets sobre obres literàries, artístiques o cien-
tífiques, incloent-hi les pel·lícules cinematogràfi-
ques.

Patents, marques de fàbrica o de comerç, di-
buixos o models, plans, fórmules o procediments 
secrets.

Drets sobre programes informàtics.
Informacions relatives a experiències industri-

als, comercials o científiques.
Drets personals susceptibles de cessió, com ara 

els drets d’imatge.
Equips industrials, comercials o científics.
Qualsevol dret semblant als anteriors.
En particular, tenen eixa consideració les quan-

titats pagades per l’ús o la concessió d’ús dels 
drets emparats pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, 
que aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel-
lectual, la Llei 11/1986, de Patents i la Llei 17/2001, 
de 7 de desembre, de Marques.»

Dos. Es modifica el paràgraf b) de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 13, que quedarà redactat de la manera següent:

«b) Els interessos i la resta de rendiments 
obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis 
a què es referix l’article 23.2 de la Llei 40/1998, de 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i 
altres Normes Tributàries, així com els guanys patri-
monials derivats de béns mobles, obtinguts sense 
mediació d’establiment permanent, per residents 
en un altre Estat membre de la Unió Europea o per 
establiments permanents dels dits residents situats 
en un altre Estat membre de la Unió Europea.

El que disposa el paràgraf anterior no s’aplicarà 
als guanys patrimonials derivats de la transmissió 
d’accions, participacions o altres drets en una en-
titat en els casos següents:

a’) Quan l’actiu de la dita entitat consistisca 
principalment, directament o indirectament, en 
béns immobles situats en territori espanyol.

b’) Quan, en algun moment, durant el perío-
de de dotze mesos precedent a la transmissió, el 
contribuent haja participat, directament o indirec-
tament, en almenys el 25 per cent del capital o 
patrimoni de la dita entitat.»

Tres. Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 5 de 
l’article 17 que quedarà redactat de la manera següent:

«5. Tractant-se d’establiments permanents 
l’activitat dels quals en territori espanyol consistis-
ca en obres de construcció, instal·lació o muntatge 
la duració de les quals excedisca els sis mesos, ac-
tivitats o explotacions econòmiques de temporada 
o estacionals, o activitats d’exploració de recursos 
naturals, l’impost s’exigirà d’acord amb les regles 
següents:»

Quatre. S’afig un nou paràgraf a l’apartat 1 de 
l’article 30, amb la redacció següent:

«En cap cas estaran obligades a practicar cap 
retenció o ingrés a compte les missions diplomà-
tiques o oficines consulars a Espanya d’Estats 
estrangers.»

Segon. Amb efectes des del dia 1 de juliol del 2004 
es modifica l’apartat 3 de l’article 9, que quedarà redac-
tat de la manera següent:

«3. L’incompliment de l’obligació a què es re-
ferix l’apartat 1 es considerarà infracció tributària 
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greu i la sanció consistirà en multa pecuniària fixa 
de 2.000 euros.

La sanció imposada d’acord amb el que preveu 
este apartat es reduirà de conformitat amb el que 
disposa l’apartat 3 de l’article 188 de la Llei General 
Tributària.»

Tercer. Amb efectes des de l’1 de gener del 2005, 
s’afig un paràgraf i) a l’apartat 1 de l’article 24, la redac-
ció del qual serà la següent:

«i) El tipus de gravamen aplicable als cànons 
o les regalies satisfets per una societat resident en 
territori espanyol o per un establiment permanent 
situat en este d’una societat resident en un altre 
Estat membre de la Unió Europea a una societat re-
sident en un altre Estat membre o a un establiment 
permanent situat en un altre Estat membre d’una 
societat resident d’un Estat membre serà del 10 per 
cent quan concórreguen els requisits següents:

a’) Que les dos societats estiguen subjectes 
i no exemptes a algun dels tributs mencionats 
en l’article 3.a).iii) de la Directiva 2003/49/CE del 
Consell, de 3 de juny del 2003, relativa a un règim 
fiscal comú aplicable als pagaments d’interessos 
i cànons efectuats entre societats associades de 
diferents Estats membres.

b’) Que les dos societats revisten alguna de 
les formes previstes en l’annex de la Directiva 
2003/49/CE.

c’) Que les dos societats siguen residents 
fiscals en la Unió Europea i que, a efectes d’un 
conveni per a evitar la doble imposició sobre la 
renda conclòs amb un tercer Estat, no es conside-
ren residents d’eixe tercer Estat.

d’) Que les dos societats siguen associades. A 
estos efectes, dos societats es consideraran associ-
ades quan: una posseïsca en el capital de l’altra una 
participació directa, d’almenys, el 25 per cent, o una 
tercera posseïsca en el capital de cada una d’estes 
una participació directa, d’almenys, el 25 per cent.

La mencionada participació haurà d’haver-se 
mantingut de manera ininterrompuda durant l’any 
anterior al dia en què s’haja satisfet el pagament 
del rendiment o, si no n’hi ha, haurà de mantindre’s 
durant el temps que siga necessari per a completar 
un any.

e’) Que, si és el cas, estes quantitats siguen de-
duïbles per a l’establiment permanent que satisfà 
els rendiments en l’Estat en què estiga situat.

f’) Que la societat que reba estos pagaments 
ho faça en el seu propi benefici i no com a mera 
intermediària o agent autoritzat d’una altra perso-
na o societat i que, tractant-se d’un establiment 
permanent, les quantitats que reba estiguen 
efectivament relacionades amb la seua activitat i 
constituïsquen ingrés computable a efectes de la 
determinació de la seua base imposable en l’Estat 
en què estiga situat.

El que establix este paràgraf i) no s’aplicarà 
quan la majoria dels drets de vot de la societat 
perceptora dels rendiments es posseïsca, direc-
tament o indirectament, per persones físiques o 
jurídiques que no residisquen en Estats membres 
de la Unió Europea, excepte quan aquella prove 
que s’ha constituït per motius econòmics vàlids i 
no per a gaudir indegudament del règim previst 
en este paràgraf i).»

SECCIÓ 4a. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Article 4. Modificació de la Llei 19/1991, de 6 de juny, 
de l’Impost sobre el Patrimoni.

Amb efectes a partir del dia 1 de gener del 2004, es 
modifica l’apartat huit de l’article 4 de la Llei 19/1991, de 
6 de juny, de l’Impost sobre el Patrimoni, que quedarà 
redactat de la manera següent:

«Huit. U. Els béns i drets de les persones 
físiques necessaris per al desenvolupament de la 
seua activitat empresarial o professional, sempre 
que esta s’exercisca de manera habitual, personal 
i directa pel subjecte passiu i constituïsca la seua 
principal font de renda. A efectes del càlcul de la 
principal font de renda, no es computaran ni les 
remuneracions de les funcions de direcció que 
s’exercisquen en les entitats a què es referix el 
número dos d’este apartat, ni qualssevol altres 
remuneracions que porten la seua causa de la 
participació en les dites entitats.

També estaran exempts els béns i drets comuns 
a ambdós membres del matrimoni, quan s’utilitzen 
en l’exercici de l’activitat empresarial o professi-
onal de qualsevol dels cònjuges, sempre que es 
complisquen els requisits del paràgraf anterior.

Dos. La plena propietat, la nua propietat i el 
dret d’usdefruit vitalici sobre les participacions 
en entitats, amb cotització o sense cotització en 
mercats organitzats, sempre que concórreguen les 
condicions següents:

a) Que l’entitat no tinga per activitat principal 
la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari. 
S’entendrà que una entitat no gestiona un patrimo-
ni mobiliari o immobiliari i que, per tant, realitza 
una activitat empresarial quan, per aplicació del 
que establix l’article 75 de la Llei 43/1995, de 27 
de desembre, de l’Impost sobre Societats, la dita 
entitat no reunisca les condicions per a considerar 
que més de la mitat del seu actiu està constituït per 
valors o és de mera tinença de béns.

b) Que, quan l’entitat revista forma societària, 
no concórreguen els supòsits establits en l’article 
75 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’Im-
post sobre Societats.

c) Que la participació del subjecte passiu en el 
capital de l’entitat siga almenys del cinc per cent 
computat de manera individual, o del 20 per cent 
conjuntament amb el seu cònjuge, ascendents, 
descendents o col·laterals de segon grau, ja tinga 
el seu origen el parentiu en la consanguinitat, en 
l’afinitat o en l’adopció.

d) Que el subjecte passiu exercisca efectiva-
ment funcions de direcció en l’entitat, percebent 
per això una remuneració que represente més 
del 50 per cent de la totalitat dels rendiments 
empresarials, professionals i de treball personal.

A efectes del càlcul anterior, no es computaran 
entre els rendiments empresarials, professionals 
i de treball personal, els rendiments de l’activitat 
empresarial a què es referix el número 1 d’este 
apartat.

Quan la participació en l’entitat siga conjunta 
amb alguna o algunes persones a qui es referix 
la lletra anterior, les funcions de direcció i les re-
muneracions derivades d’esta hauran de complir-
se, almenys, en una de les persones del grup de 
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parentiu, sense perjuí que totes estes tinguen dret 
a l’exempció.

L’exempció només aconseguirà el valor de les 
participacions, determinat d’acord amb les regles 
que s’establixen en l’article 16.1, d’esta llei, en la 
part que corresponga a la proporció que hi ha entre 
els actius necessaris per a l’exercici de l’activitat 
empresarial o professional, minorats en l’import 
dels deutes derivats d’esta, i el valor del patrimoni 
net de l’entitat.

Tres. Reglamentàriament es determinaran:

a) Els requisits que hagen de concórrer perquè 
siga aplicable l’exempció quant als béns, drets i 
deutes necessaris per al desenvolupament d’una 
activitat empresarial o professional.

b) Les condicions que han de reunir les parti-
cipacions en entitats.» 

SECCIÓ 5a. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

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

Primer. Amb efectes des de l’1 de gener del 2003, 
es modifica el paràgraf b) de l’apartat 2, de l’article 20, 
de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre 
Successions i Donacions, que quedarà redactada de la 
manera següent:

«b) Amb independència de les reduccions an-
teriors, s’aplicarà una reducció del 100 per cent, 
amb un límit de 9.195,49 euros, a les quantitats 
percebudes pels beneficiaris de contractes d’asse-
gurances sobre vida, quan el seu parentiu amb 
el contractant difunt siga de cònjuge, ascendent, 
descendent, adoptant o adoptat. En les assegurances 
col·lectives o contractades per les empreses a 
favor dels seus empleats caldrà ajustar-se al grau 
de  parentiu entre l’assegurat mort i el beneficiari.

La reducció serà única per subjecte passiu siga 
quin siga el nombre de contractes d’assegurances 
de vida de què siga beneficiari, i no serà aplicable 
quan este tinga dret a l’establida en la disposició 
transitòria quarta d’esta llei.

La mateixa reducció serà en tot cas aplicable a 
les assegurances de vida que porten causa en ac-
tes de terrorisme, així com en servicis prestats en 
missions internacionals humanitàries o de pau de 
caràcter públic, i no estarà sotmesa al límit quan-
titatiu establit en el primer paràgraf d’esta lletra, 
de manera que siga extensible a tots els possibles 
beneficiaris, sense que s’aplique el que preveu la 
disposició transitòria quarta d’esta llei.» 

Segon. Amb efectes a partir del dia 1 de gener del 
2004 es modifica la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de 
l’Impost sobre Successions i Donacions.

U. S’afig un paràgraf a l’apartat 1, de l’article 
23.bis, amb la redacció següent:

«No obstant això, la bonificació a què es re-
ferix el paràgraf anterior s’elevarà al 99 per cent 
per als drethavents compresos, segons el grau de 
parentiu, en els grups I i II assenyalats en l’article 
20 d’esta llei.»

Dos. Es modifica l’apartat 1 de l’article 24, que 
quedarà de la manera següent:

«1. En les adquisicions per causa de mort i en 
les assegurances sobre la vida, l’impost es meritarà 
el dia de la defunció del causant o de l’assegurat o 
quan adquirisca fermesa la declaració de defunció 
de l’absent, de conformitat amb l’article 196 del 
Codi Civil. No obstant això, en les adquisicions pro-
duïdes en vida del causant com a conseqüència de 
contractes i pactes successoris, l’impost es meritarà 
el dia en què es cause o es realitze este acord.» 

Tres. Es modifiquen els articles 31 i 34 de la Llei 29/1987, 
de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donaci-
ons, que quedaran redactats de la manera següent:

«Article 31. Declaració i liquidació.
1. Els subjectes passius estaran obligats a 

presentar una declaració tributària, comprensiva 
dels fets imposables a què es referix esta llei, en 
els terminis i en la forma que reglamentàriament 
es fixen. No obstant l’anterior, podran optar per 
presentar una autoliquidació, i en este cas hauran 
de practicar les operacions necessàries per a de-
terminar l’import del deute tributari i acompanyar 
el document o la declaració en què es continga o 
es constate el fet imposable.

2. Els subjectes passius hauran d’aplicar el 
règim d’autoliquidació de l’impost amb caràcter 
obligatori en les comunitats autònomes en què 
així s’establisca en esta llei.

Els subjectes passius hauran d’aplicar el règim 
d’autoliquidació pels fets imposables en els quals 
el rendiment de l’impost es considere produït en 
el territori de les dites comunitats autònomes en 
virtut dels punts de connexió aplicables d’acord 
amb el que preveu la Llei 21/2001, de 27 de de-
sembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i 
administratives del nou sistema de finançament de 
les comunitats autònomes de règim comú i Ciutats 
amb Estatut d’Autonomia.»
«Article 34. Normes generals.

1. La competència per a la gestió i la liquidació 
de l’impost correspondrà a les Delegacions i Admi-
nistracions d’Hisenda o, si és el cas, a les oficines 
amb anàlogues funcions de les comunitats autòno-
mes que tinguen cedida la gestió del tribut.

2. Les comunitats autònomes podran regular 
els aspectes sobre la gestió i la liquidació d’este 
impost segons el que preveu la Llei 21/2001, de 27 
de desembre, per la qual es regulen les mesures 
fiscals i administratives del nou sistema de finan-
çament de les comunitats autònomes de règim co-
mú i Ciutats amb Estatut d’Autonomia. Quan la co-
munitat autònoma no haja regulat estos aspectes, 
s’aplicaran les normes establides en esta Llei.

3. No obstant el que disposa l’apartat anterior, la 
competència per a establir com a obligatori el règim 
d’autoliquidació de l’impost correspon a l’Es-
tat, que introduirà en la Llei de l’Impost les comuni-
tats autònomes en què s’haja establit este règim.

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

Andalusia.
Castella i Lleó.
Regió de Múrcia.» 
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SECCIÓ 6a. RÈGIM FISCAL DE LES ENTITATS SENSE FINS LUCRATIUS 
I DELS INCENTIUS FISCALS AL MECENATGE

Article 6. Modificació de la Llei 49/2002, de 23 de de-
sembre, de règim fiscal de les entitats sense fins 
lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Es modifica la disposició addicional sèptima que 
queda redactada com seguix:

«Disposició addicional sèptima. Règim tribu-
tari dels consorcis Casa d’Amèrica, Casa d’Àsia, 
Institut Europeu de la Mediterrània i el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya.

Els consorcis Casa d’Amèrica, Casa d’Àsia, 
 Institut Europeu de la Casa de la Mediterrània 
i el Museu Nacional d’Art de Catalunya seran 
considerats entitats beneficiàries del mecenatge 
a l’efecte previst en els articles 16 a 25, ambdós 
inclusivament, d’esta llei.»

CAPÍTOL II

Impostos indirectes

SECCIÓ 1a. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Article 7. Modificació de la Llei 37/1992, de 28 de de-
sembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

S’introduïxen les següents modificacions en la Llei 
37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor 
Afegit:

Primer. Amb efectes a partir del dia 1 de gener del 
2004:

U. Es modifica la lletra d’) del paràgraf c) del núme-
ro 1r de l’article 9 que quedarà redactada de la manera 
següent:

«d’) Les operacions de cessió de crèdits o 
préstecs, a excepció de les realitzades en el marc 
d’un contracte de facturatge.»

Dos. Es modifiquen els paràgrafs a), h) i i) del 
número 18 de l’apartat u de l’article 20, que quedaran 
redactats de la manera següent:

«a) Els depòsits en efectiu en les seues di-
verses formes, incloent-hi els depòsits en compte 
corrent i comptes d’estalvi, i les altres operacions 
relacionades amb estos, incloent-hi els servicis de 
cobrament o pagament prestats pel depositari a 
favor del depositant.

L’exempció no s’estén als servicis de gestió 
de cobrament de crèdits, lletres de canvi, rebuts 
i altres documents. Tampoc s’estén l’exempció als 
servicis prestats al cedent en el marc dels contrac-
tes de facturatge, a excepció dels de bestreta de 
fons que, si és el cas, es puguen prestar en estos 
contractes.

No es consideraran de gestió de cobrament 
les operacions d’abonament en compte de xecs 
o talons.» 

«h) Les operacions relatives a transferències, 
girs, xecs, lliurances, pagarés, lletres de canvi, 
targetes de pagament o de crèdit i altres ordes de 
pagament.

L’exempció s’estén a les operacions següents:
a’) La compensació interbancària de xecs i 

talons.

b’) L’acceptació i la gestió de l’acceptació.
c’) El protest o declaració substitutiva i la ges-

tió del protest.
No s’inclou en l’exempció el servici de cobra-

ment de lletres de canvi o altres documents que 
s’hagen rebut en gestió de cobrament. Tampoc 
s’inclouen en l’exempció els servicis prestats al 
cedent en el marc dels contractes de facturatge, a 
excepció dels de bestreta de fons que, si és el cas, 
es puguen prestar en estos contractes.»

«i) La transmissió dels efectes i les ordes de 
pagament a què es referix la lletra anterior, inclús 
la transmissió d’efectes descomptats.

No s’inclou en l’exempció la cessió d’efectes 
en comissió de cobrança. Tampoc s’inclouen en 
l’exempció els servicis prestats al cedent en el 
marc dels contractes de facturatge, a excepció dels 
de bestreta de fons que, si és el cas, es puguen 
prestar en estos contractes.» 

Tres. Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 
tres de l’article 80, que quedarà redactat de la manera 
següent:

«Només quan s’acorde la conclusió del con-
curs per les causes expressades en l’article 176.1, 
apartats 1r, 3r i 5t de la Llei Concursal, el creditor 
que haja modificat la base imposable haurà de 
modificar-la novament a l’alça per mitjà de l’emis-
sió, en el termini que es fixe reglamentàriament, 
d’una factura rectificativa en què es repercutisca 
la quota procedent.»

Quatre. Es modifica l’apartat quatre de l’article 80, 
que quedarà redactat com seguix:

«Quatre. La base imposable també podrà re-
duir-se quan els crèdits corresponents a les quotes 
repercutides per les operacions gravades siguen 
totalment o parcialment incobrables.

A estos efectes, un crèdit es considerarà total-
ment o parcialment incobrable quan reunisca les 
condicions següents:

 1a. Que hagen transcorregut dos anys des 
de la meritació de l’impost repercutit sense que 
s’haja obtingut el cobrament de tot o part del crèdit 
derivat d’este.

 2a. Que esta circumstància haja quedat re-
flectida en els llibres registres exigits per a este 
Impost.

 3a. Que el destinatari de l’operació actue en 
la condició d’empresari o professional, o, en qual-
sevol altre cas, que la base imposable d’aquella, 
Impost sobre el Valor Afegit exclòs, siga superior 
a 300 euros.

 4a. Que el subjecte passiu haja instat el seu 
cobrament per mitjà de reclamació judicial al 
deutor.

La modificació haurà de realitzar-se en el ter-
mini dels tres mesos següents a la finalització del 
període de dos anys a què es referix la condició 
1a del paràgraf anterior i comunicar-se a l’Admi-
nistració tributària en el termini que es fixe regla-
mentàriament.

Una vegada practicada la reducció de la base 
imposable, esta no es tornarà a modificar a l’alça 
encara que el subjecte passiu obtinga el cobrament 
total o parcial de la contraprestació, excepte quan 
el destinatari no actue en la condició d’empresari o 
professional. En este cas, s’entendrà que l’Impost 
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sobre el Valor Afegit està inclòs en les quantitats 
percebudes i en la mateixa proporció que la part 
de contraprestació percebuda.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, 
quan el subjecte passiu desistisca de la reclamació 
judicial al deutor, haurà de modificar novament la 
base imposable a l’alça per mitjà de l’emissió, en 
el termini d’un mes a comptar del desistiment, 
d’una factura rectificativa en què es repercutisca 
la quota procedent.»

Cinc. Es modifica l’apartat u de l’article 97, que 
quedarà redactat com seguix:

«U. Només podran exercitar el dret a la deduc-
ció els empresaris o professionals que estiguen en 
possessió del document justificatiu del seu dret.

A estos efectes, únicament es consideraran do-
cuments justificatius del dret a la deducció:

 1r. La factura original expedida per qui realitze 
l’entrega o preste el servici o, en nom seu i pel seu 
compte, pel seu client o per un tercer, sempre que, 
per a qualsevol d’estos casos, es complisquen els 
requisits que s’establisquen reglamentàriament.

 2n. La factura original expedida per qui rea-
litze una entrega que done lloc a una adquisició 
intracomunitària de béns subjecta a l’impost, 
sempre que la dita adquisició estiga degudament 
consignada en la declaració-liquidació a què es 
referix el número 6 de l’apartat u de l’article 164 
d’esta llei.

 3r. El document acreditatiu del pagament de 
l’Impost a la importació.

 4t. La factura expedida pel subjecte passiu 
en els supòsits previstos en l’article 165, apartat 
u, d’esta llei.

 5t. El rebut original firmat pel titular de l’ex-
plotació agrícola, forestal, ramadera o pesquera 
a què es referix l’article 134, apartat tres, d’esta 
llei.»

Sis. Es modifica l’apartat u de l’article 165, que 
quedarà redactat com seguix:

«U. En els supòsits a què es referixen els ar-
ticles 84, apartat u, números 2n i 3r i 140 quinquies 
d’esta llei, a la factura expedida, si és el cas, per 
qui va efectuar l’entrega de béns o prestació de 
servicis corresponent o al justificant comptable 
de l’operació s’unirà una factura que continga la 
liquidació de l’impost. La dita factura s’ajustarà als 
requisits que s’establisquen reglamentàriament.»

Segon. Es modifica l’apartat tres de l’article 80 de 
la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el 
Valor Afegit, que quedarà redactat com seguix:

«Tres. La base imposable podrà reduir-se quan 
el destinatari de les operacions subjectes a l’im-
post no haja fet efectiu el pagament de les quotes 
repercutides i sempre que, amb posterioritat a la 
meritació de l’operació, es dicte interlocutòria de 
declaració de concurs. La modificació, si és el cas, 
no podrà efectuar-se després de transcorregut el 
termini màxim fixat en el número 5 de l’apartat 
1 de l’article 21 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
Concursal.

Només quan per qualsevol causa se sobresega 
l’expedient del concurs de creditors, el creditor 
que haja modificat la base imposable haurà de 
modificar-la novament a l’alça per mitjà de l’emis-

sió, en el termini que es fixe reglamentàriament, 
d’una factura rectificativa en què es repercutisca 
la quota procedent.»

Tercer. Amb efectes a partir del dia 1 de gener del 
2004:

U. Se suprimixen el número 27 de l’apartat u de 
l’article 20 i el número 5 de l’article 26.

Dos. S’afig un nou paràgraf c) en el número 2 de 
l’apartat u de l’article 84, que quedarà redactat de la 
manera següent:

«c) Quan es tracte de:
—Entregues de rebutjos nous de la indústria, 

desperdicis i  rebutjos de fosa, residus i la resta 
de materials de recuperació constituïts per me-
talls fèrrics i no fèrrics, els seus aliatges, escòries, 
cendres i residus de la indústria que continguen 
metalls o els seus aliatges.

—Les operacions de selecció, tall, fragmentació 
i premsat que s’efectuen sobre els productes es-
mentats en el guió anterior.

—Entregues de desperdicis o rebutjos de paper, 
cartó o vidre.

—Entregues de productes semielaborats resul-
tants de la transformació, l’elaboració o la fosa dels 
metalls no fèrrics referits en el primer guió, a ex-
cepció dels compostos per níquel. En particular, es 
consideraran productes semielaborats, els lingots, 
els blocs, les plaques, les barres, el gra, la granalla 
i el fil de màquina.

En tot cas es consideraran compreses en els 
paràgrafs anteriors les entregues dels materials 
definits en l’annex de la llei.» 

Tres. Es modifica l’apartat sèptim de l’annex, que 
quedarà redactat de la manera següent:

«Sèptim. Desperdicis o rebutjos de fosa, de 
ferro o d’acer, ferralla o lingots de ferralla de ferro 
o d’acer, desperdicis o rebutjos de metalls no fèr-
rics o els seus aliatges, escòries, cendres i residus 
de la indústria que continguen metalls o els seus 
aliatges.

Es consideraran desperdicis o rebutjos de fosa, 
de ferro o d’acer, ferralla o lingots de ferralla de 
ferro o d’acer, desperdicis o rebutjos de metalls 
no fèrrics o els seus aliatges, escòries, cendres i 
residus de la indústria que continguen metalls o 
els seus aliatges els compresos en les partides 
següents de l’Aranzel de Duanes:

Codi NCE Designació de la mercaderia

7204 Desperdicis i rebutjos de fosa de fer-
ro o d’acer (ferralla i lingots).

Els desperdicis i rebutjos dels metalls fèrrics 
comprenen:

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

b) Les manufactures de fosa de ferro o d’acer 
definitivament inutilitzables com a tals per ruptu-
res, talls, desgast o altres motius, així com els seus 
rebutjos, inclús si alguna de les seues parts o peces 
són reutilitzables.
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No s’hi comprenen els productes susceptibles 
d’utilitzar-se per al seu ús primitiu tal qual o des-
prés de reparar-los. 

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

 

Codi NCE Designació de la mercaderia

7402 Coure sense refinar; ànodes de cou-
re per a refinatge.

7403 Coure refinat en forma de càtodes i 
seccions de càtode.

7404 Desperdicis i rebutjos de coure.
7407 Barres i perfils de coure.
7408.11.00 Fil d’aram de coure refinat, en el 

qual la major dimensió de la secció 
transversal siga > 6 mm.

7408.19.10 Fil d’aram de coure refinat, en el 
qual la major dimensió de la secció 
transversal siga de > 05 mm, però 
=< 6 mm.

7502 Níquel.
7503 Desperdicis i rebutjos de níquel.
7601 Alumini en brut.
7602 Desperdicis i rebutjos d’alumini.
7605.11 Fil d’aram d’alumini sense aliar.
7605.21 Fil d’aram d’alumini aliat.
7801 Plom.
7802 Desperdicis i rebutjos de plom.
7901 Zinc.
7902 Desperdicis i rebutjos de zinc (cala-

mina).
8001 Estany.
8002 Desperdicis i rebutjos d’estany.
2618 Escòries granulades (arena d’escòri-

es) de la siderúrgia.
2619 Escòries (excepte granulats), llima-

dures i la resta de desperdicis de la 
siderúrgia.

2620 Cendres i residus (excepte siderúr-
gia) que continguen metall o compos-
tos de metall.

47.07 Desperdicis o rebutjos de paper o 
cartó. Els desperdicis de paper o 
cartó comprenen les raspadures, 
retalls, fulls trencats, periòdics vells 
i publicacions, maculatures i proves 
d’impremta i articles semblants. La 
definició comprén també les manu-
factures velles de paper o de cartó 
venudes per al seu reciclatge.

70.01 Desperdicis o rebutjos de vidre. Els 
desperdicis o rebutjos de vidre com-
prenen els residus de la fabricació 
d’objectes de vidre, així com els 
produïts pel seu ús o consum. Es 
caracteritzen generalment per les 
seues arestes tallants.
Bateries de plom recuperades.

SECCIÓ 2a. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS

I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Article 8. Modificació del text refós de la Llei de 
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats, aprovat pel Reial Decret 
 Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre.

Amb efectes des de l’1 de gener del 2004, es modifica 
el paràgraf c) de l’apartat 3 de l’article 13 del Text Refós 
de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials 
i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial Decret 
legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, que quedarà redac-
tada de la manera següent:

«c) Quan el concessionari estiga obligat a 
revertir a l’Administració béns determinats, es 
computarà el valor net comptable estimat dels 
dits béns a la data de la reversió, més els gastos 
previstos per a la reversió. Per al càlcul del valor 
net comptable dels béns s’aplicaran les taules 
d’amortització aprovades a l’efecte de l’Impost 
sobre Societats en el percentatge mitjà resultant 
d’estes.»

SECCIÓ 3a. IMPOSTOS ESPECIALS

Article 9. Modificació de la Llei 38/1992, de 28 de de-
sembre, d’Impostos Especials.

Amb efectes des de l’1 de gener del 2004, s’introdu-
ïxen les següents modificacions en la Llei 38/1992, de 
28 de desembre, d’Impostos Especials:

U. Es modifiquen els apartats 5 i 7 de l’article 15, 
que quedaran redactats de la manera següent:

«5. Sense perjuí del que establix el paràgraf 
c) de l’apartat 1 de l’article 10, en el paràgraf c) 
de l’article 22, en l’apartat 3 de l’article 40, en el 
paràgraf d) de l’article 52, en el paràgraf b) de l’ar-
ticle 62, en aquells supòsits de reintroducció de 
productes en l’establiment d’origen que no hagen 
pogut ser entregats al destinatari per causes alie-
nes al depositari autoritzat expedidor i en aquells 
casos en què es produïsca el cessament d’activitat 
de l’establiment on els productes es troben amb 
aplicació d’una exempció, no es permetrà l’entrada 
a les fàbriques i als depòsits fiscals de productes 
objecte dels impostos especials de fabricació pels 
quals ja s’haja meritat l’impost.»

«7. La circulació i la tinença de productes ob-
jecte dels impostos especials de fabricació, amb 
fins comercials, haurà d’estar emparada pels docu-
ments establits reglamentàriament que acrediten 
haver-se satisfet l’impost a Espanya o trobar-se 
en règim suspensiu, a l’empara d’una exempció 
o d’un sistema de circulació intracomunitària o 
interna amb impost meritat, sense perjuí del que 
establix l’apartat 3 de l’article 44.»

Dos. Es modifica el paràgraf únic que constituïx 
la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 50 bis, que quedarà 
redactat de la manera següent:

«c) Els productes definits en els codis, NC, 
1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 i 
1518, ja s’utilitzen com a tals o amb la modificació 
química prèvia.»
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Tres. Es modifica el paràgraf únic que constituïx la 
lletra c) de l’apartat 3 de l’article 51, que quedarà redac-
tat de la manera següent:

«c) Els productes definits en els codis NC 1507, 
1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 i 1518, ja s’utilit-
zen com a tals o amb la modificació química prèvia.»

Quatre. S’afig un segon paràgraf en l’apartat 1 de 
l’article 54, que quedarà redactat de la manera següent:

«No obstant això, el que establix el paràgraf an-
terior no s’aplicarà a la utilització de gas natural en 
les estacions de compressió dels gasoductes, per 
a subministrar al gas natural la pressió addicional 
necessària per al transport d’este gas, per a la qual 
cosa no serà necessària cap autorització. En este 
cas, el gas natural així utilitzat tributarà al tipus 
impositiu establit en l’epígraf 1.8 de la Tarifa 1a de 
l’apartat 1 de l’article 50.»

SECCIÓ 4a. IMPOST SOBRE LES VENDES DETALLISTES
DE DETERMINATS HIDROCARBURS

Article 10. Modificació de l’Impost sobre les Vendes 
Detallistes de Determinats Hidrocarburs.

Amb efectes des de l’1 de gener del 2004, es modi-
fica l’apartat 2 del paràgraf f) de la norma 6.1 de l’article 
9 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’orde social, que queda 
redactat de la manera següent:

«2n. A la producció d’electricitat en centrals 
elèctriques o a la producció d’electricitat o a la 
cogeneració d’electricitat i calor en centrals combina-
des, sempre que l’adquirent, que haurà de ser el 
titular de les dites instal·lacions, tinga prèviament 
reconegut el dret a l’exempció de l’Impost sobre 
Hidrocarburs que establix la lletra c) apartat 2 de 
l’article 51 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, 
d’Impostos Especials.»

SECCIÓ 5a. IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

Article 11. Modificació de la Llei 13/1996, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’orde social.

Amb efectes des de l’1 de gener del 2004, s’afig un 
paràgraf j) en l’apartat 1 de la norma 5 de l’article 12 de 
la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’orde social, pel qual es regula 
l’Impost sobre les Primes d’Assegurances, la redacció 
de les quals serà la següent:

«j) Les operacions relatives als plans de previsió 
assegurats.»

SECCIÓ 6a. RÈGIM ECONÒMIC FISCAL DE CANÀRIES

Article 12. Impost General Indirecte Canari i Arbitri 
sobre Importacions i Entregues de Mercaderies a 
les illes Canàries.

S’introduïxen les següents modificacions en la Llei 
20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fis-
cals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries.

Primer. Amb efectes des de l’1 de gener del 2004:
U. Es modifica l’apartat 10 de l’article 9, que que-

daria redactat de la manera següent:

«10é. La constitució de concessions i autorit-
zacions administratives, excepte les que tinguen 

com a objecte la cessió del dret a utilitzar infraes-
tructures ferroviàries o immobles o instal·lacions 
en ports i aeroports.»

Dos. Es modifica el paràgraf e) de l’apartat 5t A) 
del número 2 de l’article 17, que queda redactada de la 
manera següent:

«e) Els de tractament de dades i el subminis-
trament d’informacions, incloent-hi els procedi-
ments i les experiències de caràcter comercial.» 

Tres. Es modifica l’apartat 7 de l’article 22, que 
queda redactat de la manera següent:

«7. La base imposable també podrà reduir-
se quan els crèdits corresponents a les quotes 
repercutides per les operacions gravades siguen 
totalment o parcialment incobrables.

A estos efectes, un crèdit es considerarà total-
ment o parcialment incobrable quan reunisca les 
condicions següents:

 1a. Que hagen transcorregut dos anys des 
de la meritació de l’impost repercutit sense que 
s’haja obtingut el cobrament de tot o part del crèdit 
derivat d’este.

 2a. Que esta circumstància haja quedat re-
flectida en els llibres registres exigits per a este 
impost.

 3a. Que el destinatari de l’operació actue en 
la condició d’empresari o professional, o, en qual-
sevol altre cas, que la base imposable d’aquella, 
Impost General Indirecte Canari exclòs, siga supe-
rior a 300 euros.

 4a. Que el subjecte passiu haja instat el seu co-
brament per mitjà de reclamació judicial al deutor.

La modificació haurà de realitzar-se en el ter-
mini dels tres mesos següents a la finalització del 
període de dos anys a què es referix la condició 
1a del paràgraf anterior i comunicar-se a l’Adminis-
tració tributària canària en el termini que es fixe 
reglamentàriament.

Una vegada practicada la reducció de la base 
imposable, esta no es tornarà a modificar a l’alça 
encara que el subjecte passiu obtinga el cobrament 
total o parcial de la contraprestació, excepte quan 
el destinatari no actue en la condició d’empresari o 
professional. En este cas, s’entendrà que l’Impost 
General Indirecte Canari està inclòs en les quanti-
tats percebudes i en la mateixa proporció que la 
part de contraprestació percebuda.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, 
quan el subjecte passiu desistisca de la reclamació 
judicial al deutor haurà de modificar novament la 
base imposable a l’alça per mitjà de l’emissió, en 
el termini d’un mes a comptar del desistiment, 
d’una factura rectificativa en què es repercutisca 
la quota procedent.»

Quatre. Es modifiquen el número 1 i el paràgraf e) 
de l’apartat 1r del número 4 de l’article 29, que queden 
redactats de la manera següent:

«1. Els subjectes passius a què es referix l’ar-
ticle anterior podran deduir les quotes de l’Impost 
General Indirecte Canari meritades a les illes Ca-
nàries que hagen suportat per repercussió directa 
en les seues adquisicions de béns o en els servicis 
prestats a estos.
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Seran també deduïbles, a partir del moment en 
què nasca el dret a la deducció de conformitat amb 
el que disposa l’article 32 d’esta llei, les quotes del 
mateix impost meritades en este territori en els 
supòsits següents:

 1r. En les importacions.
 2n. En els supòsits d’inversió del subjecte 

passiu que es regulen en l’apartat 2 del número 1 
de l’article 19 i en l’article 58 ter.6 d’esta llei, i en el 
supòsit de substitució a què es referix l’apartat 2 de 
l’article 25 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol.»

«e) Les d’assegurança, reassegurança, capita-
lització i servicis relatius a estes, així com les ban-
càries o financeres, que hagen resultat exemptes, 
si s’han realitzat en l’àmbit territorial d’aplicació 
d’este impost, en virtut del que disposa el número 
1, apartats 16 i 18 de l’article 10 d’esta llei, sempre 
que el destinatari d’estes prestacions no estiga es-
tablit en la Comunitat Econòmica Europea o que 
les esmentades operacions estiguen directament 
relacionades amb les exportacions de béns a paï-
sos no pertanyents a la dita Comunitat i s’efectuen 
a partir del moment en què els béns s’expedisquen 
amb destinació a tercers països.»
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Cinc. Es modifiquen els apartats 2n i 3r del núme-
ro 1 i el número 2 de l’article 30, que queden redactats 
de la manera següent:

«2n. Les quotes suportades pels servicis de 
desplaçament o viatges, hoteleria i restauració, 
llevat que l’import d’estos tinga la consideració 
de gasto fiscalment deduïble a efectes de l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques o de l’Im-
post sobre Societats.

 3r. Les quotes suportades en les adquisicions 
o importacions d’aliments i begudes, els servicis 
d’espectacles i servicis de caràcter recreatiu, ex-
cepte quan es destinen a ser utilitzats o consumits 
pels assalariats o terceres persones per mitjà de 
contraprestació.»

«2. S’exceptuen del que disposa el número 
anterior les adquisicions o importacions dels béns 
i els servicis següents:

 1r. Els béns que objectivament considerats 
siguen d’exclusiva aplicació industrial, comercial, 
agrària, clínica o científica.

 2n. Els béns destinats exclusivament a ser ob-
jecte d’entrega o cessió d’ús a títol onerós, direc-
tament o per mitjà de transformació, per subjectes 
passius dedicats amb habitualitat a la realització de 
les dites operacions.

 3r. Els servicis rebuts per a ser prestats com 
a tals a títol onerós per subjectes passius dedicats 
habitualment a la realització de les dites ope-
racions.»

Sis. Se suprimix l’apartat 4 de l’article 38.
Set. S’afig un article, el 48 bis, que quedarà redac-

tat de la manera següent:

«Article 48 bis. Devolució en les quotes abonades 
pels adquirents en les importacions de béns en 
el supòsit d’exercici del dret de desistiment 
previst en la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Or-
denació del Comerç Detallista.
Sense perjuí del que disposa la normativa du-

anera, els subjectes passius importadors que no 
actuen en condició d’empresaris o professionals a 
efectes d’este impost tindran dret a la devolució de 
les quotes abonades en les importacions d’aquells 
béns pels quals s’exercite el dret de desistiment 
previst en la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Orde-
nació del Comerç Detallista, sempre que els béns 
isquen del territori d’aplicació de l’impost dins del 
termini i amb les condicions assenyalades en l’es-
mentada llei.

La devolució prevista en este article no generarà 
interessos de demora.

L’exercici del dret a la devolució en el supòsit 
previst en este article serà desplegat reglamentà-
riament pel Govern de Canàries.»

Huit. S’afig un apartat, el 5t, al número 2 de l’article 
49, que quedarà redactat de la manera següent:

«5t. Els subjectes passius que superen les 
magnituds específiques establides per a cada 
activitat per la Conselleria competent en matèria 
d’Hisenda del Govern Autònom de Canàries.» 

Nou. S’afig un nou paràgraf a l’apartat 6 de l’ar-
ticle 54 de la Llei 20/1991, de 7 de juny, amb el tenor 
següent:

«En les operacions efectuades per a altres em-
presaris o professionals, que comprenguen ex-
clusivament entregues de béns o prestacions de 
servicis realitzades totalment en l’àmbit espacial 
d’este impost, es podrà fer constar en la factura, 
a sol·licitud de l’interessat i sota la denominació 
“Quotes de l’IGIC” incloses en el preu, la quantitat 

resultant de multiplicar el preu total de l’operació 
per 2 i de dividir el resultat per 100. Les dites quo-
tes tindran la consideració de quotes suportades 
per repercussió directa per a l’empresari o profes-
sional destinatari de l’operació.» 

Deu. Es modifica l’apartat 3 i s’afig un apartat 4 a 
l’article 85 de la Llei 20/1991, que tindran les redaccions 
següents:

«3. S’aplicarà el que preveu l’article 48 bis d’es-
ta llei respecte a les quotes de l’arbitri abonades en 
la importació de béns en el supòsit d’exercici del 
dret de desistiment previst en la Llei 7/1996, de 15 
de gener, d’Ordenació del Comerç Detallista.

La devolució prevista en este article no generarà 
interessos de demora.

4. La forma i les condicions de les devolucions 
regulades en el present article seran desplegades 
reglamentàriament pel Govern de Canàries.»

Onze. Es dóna una nova redacció a l’apartat 1 de 
l’article 85 de la Llei 20/1991, que quedaria de la manera 
següent:

«1. Els subjectes passius tindran dret a la de-
volució de les quotes de l’arbitri que, meritades 
d’acord amb dret, hagen suportat en les adqui-
sicions o importacions realitzades, en la mesura 
que els béns adquirits o importats s’utilitzen en la 
realització d’operacions subjectes i no exemptes 
de l’arbitri, o bé en la realització d’operacions des-
crites en els articles 71 i 72 d’esta llei, inclús quan 
els enviaments o les exportacions no estiguen 
subjectes a l’arbitri.» 

Dotze. Les disposicions addicionals deu i onze 
quedaran redactades de la manera següent:

«Disposició addicional deu.
U. El Govern, amb un informe previ de la 

Comunitat Autònoma de Canàries i sense perjuí 
del que establix l’apartat següent, dictarà les 
disposicions necessàries per al desplegament i 
l’aplicació d’esta llei.

Dos. La Comunitat Autònoma de Canàries, 
de conformitat amb el que preveu l’article 32 de 
l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Autònoma 
de Canàries, regularà normativament els aspectes 
relatius a la gestió, la liquidació, la recaptació i la 
inspecció de l’Impost General Indirecte Canari i de 
l’Arbitri sobre Importacions i Entregues de Merca-
deries a les illes Canàries, així com els relatius a la 
revisió dels actes dictats en aplicació d’estos.

Tres. Amb independència del que establix l’ar-
ticle 88.5 de la Llei General Tributària, correspon a 
la Comunitat Autònoma de Canàries la competèn-
cia per a respondre les consultes tributàries relati-
ves a l’Impost General Indirecte Canari i a l’Arbitri 
sobre Importacions i Entregues de Mercaderies a 
les illes Canàries, si bé en aquelles la resposta de 
les quals afecte o tinga transcendència en altres 
impostos de titularitat estatal, així com, en tot cas, 
en les relatives a la localització del fet imposable, 
serà necessari un informe previ del Ministeri d’Hi-
senda.

Quatre. Serà reclamable en via economicoad-
ministrativa davant dels òrgans economicoadmi-
nistratius de la Comunitat Autònoma de Canàries 
l’aplicació dels tributs i la imposició de sancions 
tributàries que realitze la comunitat autònoma 
respecte als tributs derivats del Règim Econòmic i 
Fiscal de Canàries.»
«Disposició addicional onze.

Les disposicions interpretatives o aclaridores a 
què es referix l’article 12 de la Llei General Tributà-
ria i relatives a l’Impost General Indirecte Canari i 
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a l’Arbitri sobre Importacions i Entregues de Mer-
caderies a les illes Canàries seran dictades pel 
ministre d’Hisenda, a instància o amb un informe 
previ de la Comunitat Autònoma de Canàries.»

Tretze. Es modifica l’apartat 4 del número 1 de 
l’annex I, que quedarà redactat de la manera següent:

«4t. Els vehicles per a persones de mobilitat 
reduïda a què es referix la normativa específica 
sobre vehicles de motor i les cadires de rodes per 
a ús exclusiu de persones amb minusvalidesa.»

Catorze. S’afig un nou apartat, el 15, al número 1 
de l’annex I, amb la redacció següent:

«15é. Les entregues de vivendes que siguen 
adquirides per les entitats que apliquen el règim 
especial previst en el capítol III del títol VIII de la 
Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre 
Societats, sempre que a les rendes derivades del 
seu posterior arrendament els siga aplicable la 
bonificació establida en el paràgraf b) de l’apartat 
1 de l’article 68 quinquies de l’esmentada llei. A 
estos efectes, l’entitat adquirent comunicarà esta 
circumstància al subjecte passiu amb anterioritat 
a la meritació de l’operació en la forma que es 
determine reglamentàriament.» 

Quinze. Es dóna una nova redacció a l’annex I bis, 
que quedarà redactat de la manera següent:

«Annex I bis.
El tipus impositiu incrementat del nou per cent 

de l’Impost General Indirecte Canari s’aplicarà a 
les operacions següents:

1. Les entregues o importacions dels béns que 
s’indiquen a continuació:

a) Els vehicles accionats a motor amb potèn-
cia igual o inferior a 11 CV fiscals, excepte:

a’) Els vehicles inclosos en els apartats 4t i 5t 
del número 1 de l’annex I d’esta llei.

b’) Els vehicles de dos, tres i quatre rodes la 
cilindrada dels quals no siga superior a 50 centí-
metres cúbics i complisquen la definició jurídica 
de ciclomotor.

c’) Els vehicles exceptuats de l’aplicació del 
tipus incrementat del 13 per cent continguts en 
l’apartat 3 del número 1 de l’annex II d’esta llei.

b) Embarcacions i vaixells en l’entrega o la im-
portació dels quals no siga aplicable el tipus incre-
mentat del 13 per cent, excepte les embarcacions 
olímpiques. En tot cas, tributaran el tipus incre-
mentat del nou per cent les motos aquàtiques.

c) Avions, avionetes i la resta d’aeronaus en 
l’entrega o la importació de les quals no siga apli-
cable el tipus incrementat del 13 per cent.

2. Les prestacions de servicis d’execucions 
d’obra mobiliàries que tinguen com a objecte els 
béns a què es referix l’apartat 1 anterior.»

Setze. Es proposa una nova redacció de l’apartat 2 
de l’annex I bis, que tindrà la redacció següent:

«2. Les prestacions de servicis d’execucions 
d’obres mobiliàries que tinguen com a objecte la 
producció dels béns a què es referix l’apartat 1 
anterior.»

Dèsset. Es modifica l’apartat 4 del número 1 i s’afig 
un apartat 3r en el número 2 de l’annex II, que quedaran 
redactats de la manera següent:

«4t. Caravanes, autocaravanes i remolcs 
dissenyats i concebuts per a ser remolcats per ve-
hicles de turisme, excepte els que objectivament 
considerats siguen d’exclusiva aplicació industrial, 
comercial, agrària, clínica o científica.»

«3r. Les execucions d’obra mobiliàries que 
tinguen com a objecte els béns relacionats en 
l’apartat 1 anterior l’entrega o la importació dels 
quals tributen el tipus incrementat regulat en este 
annex.»

Díhuit. Es modifica l’apartat 4 del número 1 i s’afig 
un apartat 3r en el número 2 de l’annex II, que quedaran 
redactats de la manera següent:

«4t. Caravanes i remolcs dissenyats i conce-
buts per a ser remolcats per vehicles de turisme 
i autocaravanes, excepte els que objectivament 
considerats siguen d’exclusiva aplicació industrial, 
comercial, agrària, clínica o científica.»

«3r. Les execucions d’obres mobiliàries que 
tinguen com a objecte la producció dels béns 
relacionats en l’apartat 1 anterior l’entrega o la 
importació dels quals tributen el tipus incrementat 
regulat en este annex.»

Dènou. Es modifica l’apartat 1r del número 2 de 
l’annex II, amb el tenor següent:

«1r. L’arrendament dels vehicles accionats de 
motor, inclús els de potència igual o inferior a 11 
CV fiscals. No obstant això, no s’inclou en este 
apartat l’arrendament dels vehicles relacionats en 
els paràgrafs a), b), d) i e) de l’apartat 1.3 anterior, 
siga quina siga la seua potència fiscal.» 

Vint. S’introduïxen les següents modificacions en 
els annexos IV i V:

U. En l’annex IV, les posicions estadístiques 3402, 
39231000 i 200980, junt amb les seues descripcions i 
tipus impositius, queden redactades de la manera se-
güent:

«3402: agents de superfície orgànica (excepte 
el sabó); preparacions tensioactives; preparacions 
per a llavar (incloent-hi les preparacions auxiliars 
de llavat) i preparacions de neteja; encara que 
continga sabó; excepte les de la partida 3401. 
Se n’exclouen les partides 340211, 3402120000 i 
3402130000: 5.»

«3923100090: les altres (caixes, gàbies i articles 
semblants de plàstic per al transport o envasa-
ment): 15.»

«200980: Sucs de qualsevol altra fruita o fruit, 
o hortalissa, inclús silvestre. Només gravats els 
productes d’envàs inferior a 150 quilos: 5.»

Dos. En l’annex V, les posicions estadístiques 3402, 
39231000 i 200980, junt amb les seues descripcions, 
queden redactades de la manera següent:

«3402: agents de superfície orgànica (excepte 
el sabó); preparacions tensioactives; preparacions 
per a llavar (incloent-hi les preparacions auxiliars de 
llavat) i preparacions de neteja; encara que continga 
sabó; excepte les de la partida 3401. Se n’exclouen 
les partides 340211, 3402120000 i 3402130000.»

«3923100090: les altres (caixes, gàbies i articles 
semblants de plàstic per al transport o envasa-
ment).»

«200980: sucs de qualsevol altra fruita o fruit, 
o hortalissa, inclús silvestre. Només gravats els 
productes d’envàs inferior a 150 quilos.»

Vint-i-u. Es modifica l’apartat 1 de l’annex VI, que 
queda redactat de la manera següent:

«1. Tipus zero de l’Impost General Indirecte Ca-
nari en la importació i l’entrega dels béns mobles 
corporals inclosos en les partides aranzelàries 1604, 
4418, 6802, 7308, 9401 i 9403, quan, en els dos últims 
casos, els mobles siguen de fusta o de plàstic.» 
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Segon. Es modifica l’apartat 6 de l’article 22, que 
queda redactat de la manera següent:

«6. La base imposable podrà reduir-se quan 
el destinatari de les operacions subjectes a l’im-
post no haja fet efectiu el pagament de les quotes 
repercutides i, sempre que, amb posterioritat a la 
meritació de l’operació, es dicte interlocutòria que 
declare el concurs de creditors d’aquell. La modi-
ficació, si és el cas, no podrà efectuar-se després 
de transcorregut el termini màxim establit en el 
número 5t de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 
22/2003, de 9 de juliol, Concursal.

Només quan per qualsevol causa se sobresega 
l’expedient del concurs de creditors, el creditor 
que haja modificat la base imposable haurà de 
rectificar-la novament a l’alça per mitjà de l’emis-
sió, en el termini que es fixe reglamentàriament, 
d’una factura rectificativa en què es repercutisca 
la quota procedent.» 

Tercer. Amb efectes a partir del dia 1 de gener del 
2004:

U. Se suprimix el número 30 de l’article 10.
Dos. S’afig un nou paràgraf d) en l’apartat 2 del 

número 1 de l’article 19, que quedarà redactat de la 
manera següent:

«d) Quan es tracte de:
—Entregues de rebutjos nous de la indústria, 

desperdicis i rebutjos de fosa, residus i la resta 
de materials de recuperació constituïts per me-
talls fèrrics i no fèrrics, els seus aliatges, escòries, 
cendres i residus de la indústria que continguen 
metalls o els seus aliatges.

—Les operacions de selecció, tall, fragmentació 
i premsat que s’efectuen sobre els productes es-
mentats en el guió anterior.

—Entregues de desperdicis o rebutjos de paper, 
cartó o vidre.

—Entregues de productes semielaborats resultants 
de la transformació, elaboració o fosa dels metalls 
no fèrrics referits en el primer guió, a excepció dels 
 compostos per níquel. En particular, es consideraran 
productes semielaborats els lingots, els blocs, les pla-
ques, les barres, el gra, la granalla i el fil de màquina.

En tot cas, es consideraran compreses en els 
paràgrafs anteriors les entregues dels materials 
definits en l’annex III bis d’esta llei.» 

Tres. Es modifica l’annex III bis, que quedarà re-
dactat de la manera següent:

«Annex III bis. Desperdicis o rebutjos de fosa, 
de ferro o d’acer, ferralla o lingots de ferralla de 
ferro o d’acer, desperdicis o rebutjos de metalls 
no fèrrics o els seus aliatges, escòries, cendres i 
residus de la indústria que continguen metalls o 
els seus aliatges.

Es consideraran desperdicis o rebutjos de fosa, 
de ferro o d’acer, ferralla o lingots de ferralla de 
ferro o d’acer, desperdicis o rebutjos de metalls 
no fèrrics o els seus aliatges, escòries, cendres i 
residus de la indústria que continguen metalls o 
els seus aliatges, els compresos en les partides 
següents de l’Aranzel de Duanes:

Codi NCE Designació de la mercaderia

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

Els desperdicis i els rebutjos dels metalls fèrrics 
comprenen:

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

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

No es comprenen els productes susceptibles 
d’utilitzar-se per al seu ús primitiu tal qual o des-
prés de reparar-los.

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

Codi NCE Designació de la mercaderia

7402 Coure sense refinar; ànodes de cou-
re per a refinatge.

7403 Coure refinat en forma de càtodes i 
seccions de càtode.

7404 Desperdicis i rebutjos de coure.
7407 Barres i perfils de coure.
7408.11.00 Fil d’aram de coure refinat, en el 

qual la major dimensió de la secció 
transversal siga > 6 mm.

7408.19.10 Fil d’aram de coure refinat, en el qual la 
major dimensió de la secció transver-
sal siga de > 0,5 mm, però <= 6 mm.

7502 Níquel.
7503 Desperdicis i rebutjos de níquel.
7601 Alumini en brut.
7602 Desperdicis i rebutjos d’alumini.
7605.11 Fil d’aram d’alumini sense aliar
7605.21 Fil d’aram d’alumini aliat.
7801 Plom.
7802 Desperdicis i rebutjos de plom.
7901 Zinc.
7902 Desperdicis i rebutjos de zinc (cala-

mina).
8001 Estany.
8002 Desperdicis i rebutjos d’estany.
2618 Escòries granulades (arena d’escòri-

es) de la siderúrgia.
2619 Escòries (excepte granulats), llima-

dures i la resta de desperdicis de la 
siderúrgia.

2620 Cendres i residus (excepte siderúr-
gia) que continguen metall o compos-
tos de metall.

47.07 Desperdicis o rebutjos de paper o 
cartó. Els deperdicis de paper o cartó 
comprenen les raspadures, els retalls, 
els fulls trencats, els periòdics vells i 
les publicacions, les maculatures i 
les proves d’impremta i articles sem-
blants. La definició comprén també 
les manufactures velles de paper o de 
cartó venudes per al seu reciclatge.

70.01 Desperdicis o rebutjos de vidre. Els des-
perdicis o rebutjos de vidre comprenen 
els residus de la fabricació d’objectes 
de vidre, així com els produïts per ús o 
consum. Es caracteritzen generalment 
per les seues arestes tallants.
Bateries de plom recuperades.»
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Article 13. Modificació de la Llei 19/1994, de 6 de juli-
ol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de 
Canàries.

U. Amb efectes des de l’1 de gener del 2004, es 
modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 25 de la Llei 
19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Eco-
nòmic i Fiscal de Canàries, que quedaran redactats de 
la manera següent:

«1. Les societats domiciliades a Canàries, que 
siguen de nova creació o que, ja constituïdes, realit-
zen una ampliació de capital, amplien, modernitzen 
o traslladen les seues instal·lacions, estaran exemp-
tes de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i 
Actes Jurídics Documentats, en la seua constitució, 
en l’ampliació de capital i en les adquisicions patri-
monials de béns d’inversió situats a Canàries, du-
rant un període de tres anys a partir de l’atorgament 
de l’escriptura pública de constitució o d’ampliació 
de capital, quan el rendiment de l’impost es consi-
dere produït en este territori.

En la modalitat d’operacions societàries, única-
ment estarà exempta la constitució o l’augment de 
capital per la part que es destine a les inversions 
previstes en este article. En cap cas estaran exemp-
tes les operacions subjectes a la modalitat d’Actes 
Jurídics Documentats.

2. També estaran exemptes de l’Impost Ge-
neral Indirecte Canari les entregues de béns a les 
societats a què es referix l’apartat anterior que 
tinguen la condició de béns d’inversió per a estes, 
amb dret a la deducció de les quotes suportades 
en els termes previstos en l’article 29 de la Llei 
20/1991, de 7 de juny, així com les importacions de 
béns d’inversió efectuades per les dites societats.

En el supòsit d’entrega de béns d’inversió, i 
prèviament a esta, la societat adquirent haurà 
d’entregar a la transmetent una declaració en què 
identifique els béns d’inversió i manifeste la concur-
rència dels requisits de l’exempció previstos en este 
apartat. Les entitats adquirents tindran la condició 
de subjectes passius substituts en els termes pre-
vistos en l’article 32 de la Llei General Tributària, en 
el cas que, havent-se expedit el document a què es 
referix este paràgraf, no es complisquen els requi-
sits de l’exempció o, si es complixen, quede esta 
sense efecte d’acord amb el que disposa l’apartat 3. 
El substitut no podrà exigir del contribuent l’import 
de les obligacions tributàries satisfetes.

A efectes del que disposa este apartat, s’assimi-
len a entregues de béns d’inversió les execucions 
d’obra que tinguen la condició de prestacions de 
servicis i que tinguen com a resultat un bé d’inver-
sió per a la societat adquirent.

En el supòsit d’importacions, la societat im-
portadora haurà d’aportar, amb la declaració 
d’importació, la documentació acreditativa de la 
concurrència dels requisits de l’exempció.» 

Dos. Es dóna una nova redacció als apartats 4 i 5 de 
l’article 27, que quedaran redactats de la manera següent:

«4. Les quantitats destinades a la reserva per 
a inversions a Canàries hauran de materialitzar-se 
en el termini màxim de tres anys, comptats des de 
la data de la meritació de l’impost corresponent 
a l’exercici en què s’ha dotat,  en la realització 
d’alguna de les inversions següents:

a) L’adquisició d’actius fixos situats o rebuts a 
l’arxipèlag canari, utilitzats en este i necessaris per 
al desenvolupament d’activitats empresarials del 
subjecte passiu o que contribuïsquen a la millora i 
protecció del medi ambient en el territori canari. A 

este efecte s’entendran situats i utilitzats a l’arxipè-
lag les aeronaus que tinguen la seua base a Canàri-
es i els vaixells amb pavelló espanyol i matriculats 
a Canàries, incloent-hi els inscrits en el Registre 
Especial de Vaixells i Empreses Navilieres.

Es consideraran com a adquisició d’actiu fix 
les inversions realitzades per arrendataris en 
immobles, quan l’arrendament tinga una duració 
mínima de cinc anys, i les inversions destinades a 
la rehabilitació d’un actiu fix si, en ambdós casos, 
complixen els requisits comptables per a ser con-
siderades com a actiu fix per a l’inversor.

 A l’efecte d’este apartat, s’entendran situats o 
rebuts a l’Arxipèlag Canari les concessions admi-
nistratives d’ús de béns de domini públic radicats a 
Canàries, les concessions administratives de pres-
tació de servicis públics que es desenvolupen ex-
clusivament a l’arxipèlag, així com les aplicacions 
informàtiques, i els drets de propietat industrial, 
que no siguen mers signes distintius del subjecte 
passiu o dels seus productes, i que hagen d’aplicar-
se exclusivament en processos productius o acti-
vitats comercials que es desenvolupen en l’àmbit 
territorial canari.

L’import dels gastos en investigació que com-
plisquen els requisits per a ser comptabilitzats com 
a actiu fix es considerarà materialització de la re-
serva per a inversions en la part corresponent als 
gastos de personal satisfets a investigadors qualifi-
cats adscrits en exclusiva a activitats d’investigació 
i desenvolupament realitzades a Canàries, i en la 
part corresponent als gastos de projectes d’inves-
tigació i desenvolupament contractats amb univer-
sitats, organismes públics d’investigació o centres 
d’innovació i tecnologia, oficialment reconeguts i 
registrats i situats a Canàries. Esta materialització 
serà incompatible, per als mateixos gastos, amb 
qualsevol altre benefici fiscal.

Si es tracta d’actius fixos usats, estos no podran 
haver-se beneficiat anteriorment del règim previst 
en este article, i hauran de suposar una millora 
tecnològica per a l’empresa.

L’immoble adquirit per a la seua rehabilitació 
tindrà la consideració d’actiu usat apte per a la 
materialització de la reserva quan el cost de la re-
forma siga superior a la part del preu d’adquisició 
corresponent a la construcció.

b) La subscripció d’accions o participacions en 
el capital de societats que desenvolupen a l’arxi-
pèlag la seua activitat, sempre que estes realitzen 
les inversions previstes en el paràgraf a) anterior, 
en les condicions regulades en esta llei. Les dites 
inversions no donaran lloc a l’aplicació de cap altre 
benefici fiscal per este concepte.

5. Els elements en què es materialitze la re-
serva per a inversions, quan es tracte d’elements 
dels previstos en el paràgraf a) de l’apartat an-
terior, hauran de romandre en funcionament en 
l’empresa del mateix subjecte passiu durant cinc 
anys com a mínim o durant la seua vida útil si és 
inferior, sense ser objecte de transmissió, arrenda-
ment o cessió a tercers per al seu ús.

Quan es tracte dels valors a què es referix el 
paràgraf b) de l’apartat esmentat, hauran de ro-
mandre en el patrimoni del subjecte passiu durant 
cinc anys ininterromputs.

Els subjectes passius que es dediquen, a través 
d’una explotació econòmica, a l’arrendament o la 
cessió a tercers per al seu ús d’actius fixos podran 
gaudir del règim de la reserva per a inversions, sem-
pre que no hi haja vinculació, directa o indirecta, 
amb els arrendataris o cessionaris dels dits béns ni 
es tracte d’operacions d’arrendament financer.» 
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SECCIÓ 7a. IMPOST SOBRE LA PRODUCCIÓ, ELS SERVICIS
I LA IMPORTACIÓ PER A LES CIUTATS DE CEUTA I MELILLA

Article 14. Modificació de la Llei 8/1991, de 25 de març, 
de l’Impost sobre la Producció, els Servicis i la Im-
portació per a les Ciutats de Ceuta i Melilla.

Amb efectes des de l’1 de gener del 2004, s’intro-
duïxen les següents modificacions en la Llei 8/1991, de 
25 de març:

U. Es modifica l’apartat 5 de l’article 18 bis A), que 
queda redactat de la manera següent:

«5. El gravamen complementari no serà exigible 
en les mateixes circumstàncies que determinarien la 
no-exigibilitat en l’Impost sobre les Llavors del Tabac 
en el seu àmbit territorial d’aplicació. En particular, 
la meritació del gravamen complementari s’ajornarà 
respecte de les llavors del tabac que s’introduïsquen 
en els depòsits que s’autoritzen a este efecte, fins a, 
si és el cas, la seua eixida d’estos.

L’autorització dels depòsits a què es referix el 
paràgraf anterior l’efectuarà pel Departament de 
Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, amb un informe previ 
favorable de la respectiva ciutat, en les mateixes 
condicions que les previstes per a l’autorització 
de depòsits fiscals de llavors del tabac en l’àmbit 
territorial d’aplicació de l’Impost sobre les Llavors 
del Tabac, a excepció del que establix el paràgraf 
següent.

L’autorització del depòsit fiscal condiconarà 
que la totalitat de les eixides d’este de llavors 
de tabac corresponguen a entregues directes als 
expenedors de la Xarxa d’Expenedories de Tabac 
i Timbre situats en la respectiva ciutat, de manera 
que no siga exigible el compliment del volum mí-
nim d’eixides previst en la normativa de l’Impost 
sobre les Llavors del Tabac per a l’autorització de 
depòsits fiscals de Llavors del tabac en el seu àmbit 
territorial d’aplicació.

L’incompliment de les condicions i els requisits 
a què es referixen els dos paràgrafs anteriors po-
drà donar lloc a la revocació de l’autorització del 
depòsit fiscal.

Els titulars dels depòsits fiscals autoritzats, 
d’acord amb el que preveu el present apartat 5, 
tindran, quant al gravamen complementari, la con-
dició de subjectes passius en qualitat de substitut 
del contribuent.

El control dels depòsits fiscals a què es referix 
este apartat 5 serà efectuat pels servicis depen-
dents del Departament de Duanes i Impostos 
Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària, en col·laboració amb els servicis fiscals de 
les respectives ciutats.» 

Dos. Es modifica l’apartat 3 de l’article 22, que 
queda redactat de la manera següent:

«3. En les importacions, a excepció dels casos 
previstos en el paràgraf segon de la lletra b) de 
l’article 11 d’esta llei, la liquidació que corresponga 
i el pagament resultant hauran d’efectuar-se amb 
anterioritat a l’acte administratiu de despatx o 
a l’entrada de les mercaderies en el territori de 
subjecció. Podrà atorgar-se un termini màxim de 
90 dies des de la introducció de les mercaderies 
fins al pagament de l’impost si, segons el parer 
de l’Administració o dels òrgans gestors, queda 
suficientment garantit el deute tributari.» 

CAPÍTOL III

Tributs locals

Article 15. Modificació de la Llei 39/1988, de 28 de de-
sembre, Reguladora de les Hisendes Locals.

Primer. Amb efectes des de l’1 de gener del 2003, 
es dóna una nova redacció a l’article 139 de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
que quedarà redactat com seguix:

«Article 139.
Les entitats locals canàries disposaran dels 

recursos regulats en esta llei, sense perjuí de les 
peculiaritats previstes en la legislació del Règim 
Econòmic Fiscal de Canàries. A estos efectes, els 
Capítols Insulars de les Illes Canàries tindran el ma-
teix tractament que les diputacions provincials.

En concret, als municipis de les illes Canàries a 
què es referix l’article 112 d’esta llei, així com als 
Capítols Insulars, únicament se’ls cedirà el percen-
tatge corresponent de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques i dels Impostos Especials 
sobre Cervesa, sobre Productes Intermedis i sobre 
Alcohol i Begudes Derivades, i, en conseqüència, 
estes quanties són les úniques que seran objecte 
de deducció a efectes del que disposen els articles 
114 ter i 126 ter d’esta llei.»

Segon. Amb efectes des de l’1 de gener del 2004, s’in-
troduïxen les següents modificacions en la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals:

U. S’afig al paràgraf sext de la lletra c) de l’apar-
tat 1 de l’article 24 el següent:

«Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos 
bruts procedents de la facturació les quantitats per-
cebudes per aquells servicis de subministrament 
que hagen de ser utilitzats en aquelles instal-
lacions que es troben inscrites en la secció 1a o 
2a del Registre Administratiu d’Instal·lacions de 
Producció d’Energia Elèctrica del Ministeri d’Eco-
nomia, com a matèria primera necessària per a la 
generació d’energia susceptible de tributació per 
este règim especial.» 

Dos. Es dóna una nova redacció a l’apartat 1 de 
l’article 65, que quedarà redactat com seguix:

«1. En els supòsits de canvi, per qualsevol 
causa, en la titularitat dels drets que constituïxen 
el fet imposable d’este impost, els béns immobles 
objecte d’estos drets quedaran afectes al pagament 
de la totalitat de la quota tributària, en règim de res-
ponsabilitat subsidiària, en els termes previstos en 
la Llei General Tributària. A estos efectes, els notaris 
sol·licitaran informació i advertiran expressament 
els compareixents en els documents que autoritzen 
sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns 
Immobles associats a l’immoble que es transmet, 
sobre el termini dins del qual estan obligats els in-
teressats a presentar declaració per l’impost, quan 
esta obligació subsistisca per no haver-se aportat la 
referència cadastral de l’immoble, d’acord amb el 
paràgraf tercer de l’article 54 de la Llei 13/1996, de 
30 de desembre, de mesures fiscals, administratives 
i de l’orde social, sobre l’afecció dels béns al paga-
ment de la quota tributària i, així mateix, sobre les 
responsabilitats en què incórreguen per la falta de 
presentació de declaracions, el fet de no efectuar-
les dins del termini o la presentació de declaracions 
falses, incompletes o inexactes, d’acord amb el que 
preveu l’article 16 de la Llei 48/2002, de 23 de de-
sembre, del Cadastre Immobiliari.» 
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Tres. S’afig un segon paràgraf a l’apartat 2 de l’ar-
ticle 67, amb la redacció següent:

«Sense perjuí de l’anterior, que serà aplicable 
en els procediments de valoració col·lectiva de 
caràcter general, en els de caràcter parcial i sim-
plificat, la motivació consistirà en l’expressió de les 
dades indicades en el paràgraf anterior, referits a 
l’exercici en què es realitze la notificació.» 

Quatre. Es dóna una nova redacció a l’apartat 5 de 
l’article 75, que quedarà redactat de la manera següent:

«5. Les ordenances fiscals podran regular una 
bonificació de fins al 50 per cent de la quota íntegra 
de l’impost per als béns immobles en els quals 
s’hagen instal·lat sistemes per a l’aprofitament 
tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. 
L’aplicació d’esta bonificació condicionarà que les 
instal·lacions per a producció de calor incloguen 
col·lectors que disposen de la corresponent homo-
logació per l’Administració competent. Els altres 
aspectes substantius i formals d’esta bonificació 
s’especificaran en l’ordenança fiscal.» 

Cinc. Es dóna una nova redacció a l’apartat 4 de 
l’article 83, que quedarà redactat de la manera següent:

«4. Les exempcions previstes en els paràgrafs 
e) i f) de l’apartat 1 d’este article tindran caràcter 
requerit i es concediran, quan corresponga, a ins-
tància de part.»

Sis. Es dóna una nova redacció al paràgraf b) de 
l’apartat 2 de l’article 104, que quedarà redactat de la 
manera següent:

«b) Una bonificació de fins al 95 per cent a 
favor de les construccions, instal·lacions o obres 
en què s’incorporen sistemes per a l’aprofitament 
tèrmic o elèctric de l’energia solar. L’aplicació d’es-
ta bonificació condicionarà que les instal·lacions 
per a la producció de calor incloguen col·lectors 
que disposen de la corresponent homologació de 
l’Administració competent.

La bonificació prevista en este paràgraf s’aplica-
rà a la quota resultant d’aplicar, si és el cas, la bo-
nificació a què es referix el paràgraf a) anterior.» 

Set. S’afig un nou paràgraf a l’apartat 7 de l’article 
111, amb el contingut següent:

«Els notaris advertiran expressament els com-
pareixents en els documents que autoritzen sobre 
el termini dins del qual estan obligats els interes-
sats a presentar declaració per l’impost i, així ma-
teix, sobre les responsabilitats en què incórreguen 
per la falta de presentació de declaracions.» 

CAPÍTOL IV

Taxes

Article 16. Recursos propis de la Mancomunitat dels 
Canals del Taibilla.

Constituïxen recursos propis de la Mancomunitat 
dels Canals del Taibilla:

a) Taxes per gastos de direcció i inspecció d’obres 
que realitze l’organisme a càrrec del seu pressupost, 
així com aquelles la direcció facultativa de les quals li 
siga encomanada.

b) Taxes per informes i altres actuacions amb oca-
sió de la gestió del servici públic d’abastiment d’aigua 
potable que té a càrrec seu.

Article 17. Modificació de la Llei de Sanitat Vegetal.

Es dóna redacció a l’encapçalament de l’apartat 1 
de l’article 67 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de 
Sanitat Vegetal, amb el text següent:

«1. Exportació de vegetals, productes vegetals 
i objectes connexos.»

Article 18. Exempció de taxes fitosanitàries per proves 
i controls oficials previs a l’exportació en l’obertura 
de nous mercats.

S’afig un paràgraf final a l’apartat 1 de l’article 67 de 
la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de Sanitat Vegetal, 
amb el text següent:

«La taxa prevista en els paràgrafs c) i d) no 
s’aplicarà durant les tres primeres campanyes 
d’exportació quan es tracte de l’obertura d’un nou 
mercat per a un determinat producte i un país 
concret. La determinació del producte i el país es 
portarà a efecte en cad a cas per orde del ministre 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.»

Article 19. Taxa exigible per especialitats farmacèuti-
ques veterinàries.

S’afig un nou epígraf, en el grup IX de l’article 117 
de la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del Medicament, 
amb la redacció següent:

«Article 117, grup IX. Especialitats farmacèutiques 
veterinàries:

9.08 Procediment d’autorització de comerci-
alització i d’inscripció en el registre d’una espe-
cialitat farmacèutica d’ús veterinari destinada de 
manera específica a espècies menors. 2.157,00 
euros.»

Article 20. Modificació de la Taxa per Inspeccions i 
controls veterinaris de productes d’origen animal 
no destinats al consum humà, que s’introduïsquen 
en territori nacional procedents de països no comu-
nitaris.

Es modifica l’apartat set de l’article 29 de la Llei 
53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’orde social, que queda redactat en els 
termes següents:

«Set. Les quanties de la taxa per Inspeccions i 
controls veterinaris de productes d’origen animal 
no destinats al consum humà, que s’introduïsquen 
en territori nacional procedents de països no co-
munitaris, queden establides en les quantitats 
recollides a continuació:

a) Carns fresques, refrigerades o congelades 
de qualsevol espècie animal, incloent-hi les des-
pulles i vísceres, destinades a l’alimentació animal; 
productes carnis, preparats carnis i preparacions 
alimentàries, que continguen carn de qualsevol 
espècie animal, destinada a l’alimentació animal: 
la quota tributària serà la resultant d’aplicar cinc 
euros per tona, amb un mínim de 29 euros per 
partida i un màxim de 4.820 euros per partida.

b) Productes de la pesca i subproductes de la 
pesca destinats a l’alimentació animal: la quota 
tributària serà la resultant d’aplicar:

 1r. A les primeres 100 tones: cinc euros per 
tona.

 2n. A partir de 100 tones, l’import per a les 
quantitats addicionals es reduirà a 1,48 euros per 
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tona, per a productes pesquers que no hagen sigut 
objecte de cap preparació excepte l’evisceració, i 
a 2,53 euros per tona, per als altres productes 
pesquers.

Amb un mínim, en ambdós casos, de 29 euros 
per partida i un màxim de 4.820 euros per partida.

c) Llet crua, llet tractada tèrmicament, llet 
destinada a l’elaboració de productes lactis, i pro-
ductes lactis: la quota tributària serà la resultant 
d’aplicar cinc euros per tona, amb un mínim de 
29 euros per partida i un màxim de 4.820 euros 
per partida.

d) Ous per a covar: la quota tributària serà 
la resultant d’aplicar 10 euros per cada unitat, 
de manera que siga una unitat fins a 10.000 ous 
(inclusivament), amb un mínim de 29 euros per 
partida.

e) Proteïnes animals elaborades: la quota tri-
butària serà la resultant d’aplicar cinc euros per 
tona, amb un mínim de 29 euros per partida i un 
màxim de 4.820 euros per partida.

f) Aliments per a animals de companyia: la 
quota tributària serà la resultant d’aplicar cinc 
euros per tona, amb un mínim de 29 euros per 
partida i un màxim de 4.820 euros per partida.

g) Greixos animals: la quota tributària serà 
la resultant d’aplicar cinc euros per tona, amb un 
mínim de 29 euros per partida i un màxim de 4.820 
euros per partida.

h) Pells, pèls, cerres, llana, plomes: la quota 
tributària serà la resultant d’aplicar cinc euros per 
tona, amb un mínim de 29 euros per partida i un 
màxim de 4.820 euros per partida.

i) Trofeus de caça: la quota tributària serà la 
resultant d’aplicar cinc euros per tona, amb un mí-
nim de 29 euros per partida i un màxim de 4.820 
euros per partida.

j) Fem: la quota tributària serà la resultant 
d’aplicar cinc euros per tona amb un mínim de 29 
euros per partida i un màxim de 4.820 euros per 
partida.

k) Esperma de qualsevol espècie animal: la 
quota tributària serà la resultant d’aplicar 10 euros 
per cada unitat, de manera que siga una unitat fins 
a 1.000 palletes (inclusivament), amb un mínim de 
29 euros per partida.

l) Òvuls i embrions de qualsevol espècie ani-
mal: la quota tributària serà la resultant d’aplicar 10 
euros per cada unitat, de manera que siga una uni-
tat fins a 10 òvuls o 10 embrions (inclusivament), 
amb un mínim de 29 euros per partida.

m) Altres productes d’origen animal, no pre-
vistos en els apartats anteriors: la quota tributària 
serà la resultant d’aplicar cinc euros per tona, amb 
un mínim de 29 euros per partida i un màxim de 
4.820 euros per partida.» 

Article 21. Taxes relatives al Registre de Varietats Co-
mercials.

S’afig un article 17 bis en la Llei 11/1971, de 30 de març, 
de Llavors i Plantes de Viver, amb la redacció següent:

«Article 17 bis. Taxes relatives al Registre de Varie-
tats Comercials.

1. Subjectes passius.
Seran subjectes passius d’estes taxes els sol-

licitants de la inscripció d’una varietat en el Registre 
de Varietats Comercials i les persones, físiques o jurí-
diques, a favor de les quals es realitze la prestació dels 
servicis que constituïxen els seus fets imposables.

Les taxes establides en el present article es 
regiran pel que es disposa en els seus apartats i 
per les altres fonts normatives que per a les taxes 
s’establixen en l’article 9 de la Llei 8/1989, de 13 
d’abril, de Taxes i Preus Públics, en especial quant 
als subjectes obligats al pagament de les taxes 
com a responsables tributaris.

2. Taxa per tramitació i resolució.
Constituïx el fet imposable d’esta taxa la tra-

mitació del procediment administratiu i la seua 
resolució.

La meritació de la taxa es produirà en el mo-
ment en què s’inicie la tramitació del procediment 
per l’Administració General de l’Estat.

L’import de la taxa per la tramitació i la resolució 
de l’expedient és de 300,51 euros.

3. Taxa per la realització de l’assaig d’identi-
ficació.

Constituïx el fet imposable d’esta taxa la rea-
lització de les proves, els assajos i qualsevol altra 
activitat inclosa en l’assaig d’identificació necessa-
ri per a la inscripció d’una varietat, d’acord amb la 
seua legislació específica.

 A l’efecte d’este article, les espècies o els grups 
d’espècies a què pertanguen les varietats vegetals 
el material de les quals haja de ser objecte de l’as-
saig es classifiquen en els grups recollits en l’an-
nex 2 de la Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim 
jurídic de la protecció de les obtencions vegetals.

La meritació de la taxa es produirà, el primer 
any, en el moment de l’entrega del material vege-
tal a l’autoritat competent per a la realització de 
l’assaig, i en el segon i successius, en el moment 
en què es realitzen les sembres o plantacions o es 
multiplique el material.

Les taxes per la realització dels assajos d’iden-
tificació seran les següents:

Per cada any d’examen:
Grup primer ....................................... 781,63 euros
Grup segon ........................................ 562,76 euros
Grup tercer......................................... 468,98 euros
Grup quart.......................................... 375,18 euros

Quan es tracte d’una varietat híbrida, siga quina 
siga l’espècie, i siga necessari efectuar un estudi dels 
components genealògics, el tipus de taxa serà el do-
ble de la indicada per a l’espècie corresponent.

4. Taxa per la realització de l’assaig de valor 
agronòmic.

Constituïx el fet imposable d’esta taxa la realit-
zació de les proves i els assajos de camp i de la-
boratori necessaris per a la determinació del valor 
agronòmic o d’utilització dels materials vegetals 
presentats al registre.

La meritació de la taxa es produirà en el mo-
ment de l’entrega del material vegetal en les con-
dicions que s’establixen en la seua reglamentació 
específica.

Les taxes per la realització d’estos assajos seran 
les següents:

Per cada any d’examen:
Creïlla.................................................. 1.100,52 euros
Dacsa .................................................. 1.203,69 euros
Els altres cereals, oleaginoses

i tèxtils ............................................ 1.031,73 euros
Remolatxa sucrera ............................ 1.375,64 euros
Alfals, trèvols i gramínies farratge-

res i de prat .................................... 1.100,52 euros
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Per a les espècies no incloses en l’apartat ante-
rior, el preu de la taxa queda fixat en 1.100 euros.

5. Gestió i recaptació.
Els servicis i les activitats constitutius del fet 

imposable de les taxes previstes en els apartats 
2, 3, en este cas només durant el primer any, i 4, 
no es prestaran o es realitzaran fins que no s’haja 
efectuat el pagament de la quantia que siga exigi-
ble i que haurà de fer-se efectiva pel procediment 
d’autoliquidació.

Els servicis i les activitats constitutius del fet 
imposable de la taxa prevista en l’apartat 3, excep-
te el primer any, encara que hagen sigut prestats, 
no seran eficaços fins que no s’haja efectuat el 
pagament en la quantia que siga exigida. Amb in-
dependència de l’anterior, la referida quantia serà 
exigible per la via de constrenyiment.

La gestió i la recaptació en via ordinària d’estes 
taxes correspon al Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació.

La falta de pagament en període voluntari de les 
taxes relatives als assajos d’identificació del segon 
any i successius motivaran l’arxiu de l’expedient.

6. D’acord amb el principi d’equivalència re-
collit en l’article 7 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, 
de Taxes i Preus Públics, el Govern, mitjançant un 
reial decret, podrà modificar les quanties de les 
taxes establides en el present article.»

Article 22. Taxes per servicis prestats pel Registre de 
la Propietat Intel·lectual.

Es modifica l’article 20 de la Llei 66/1997, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’or-
de social, que quedarà redactat de la manera següent:

«U. Les taxes per servicis prestats pel Registre 
Central de la Propietat Intel·lectual es regiran per 
esta llei i per les altres fonts normatives que per a 
les taxes s’establixen en l’article 9 de la Llei 8/1989, 
de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics.

Dos. Constituïxen el fet imposable de la taxa 
la prestació dels servicis següents:

1. Tramitació d’expedients de sol·licitud d’ins-
cripció registral.

2. Anotacions, cancel·lacions i la resta de mo-
dificacions dels seients registrals, incloent-hi els 
trasllats.

3. Expedició de certificats, notes simples, cò-
pies d’obres —en qualsevol tipus de suports— i 
autenticació de firmes.

Tres. La meritació de la taxa es produirà quan 
es presente la sol·licitud que inicie l’actuació del 
registre i s’exigirà per este en ocasió de la presta-
ció dels servicis que constituïxen el fet imposable 
de la taxa.

Quatre. Seran subjectes passius de la taxa les 
persones físiques i jurídiques que sol·liciten els 
servicis mencionats en l’apartat dos d’este article.

Cinc. La quantia de la taxa serà la següent:
1. Tramitació d’expedients de sol·licitud.
1.1 Sent titular dels drets el mateix autor, o 

persona física o jurídica diferent de l’autor, per 
cada creació original, així com per anotació pre-
ventiva, cancel·lació, modificació, o trasllat d’as-
sentaments registrals: 11,26 euros.

2. Publicitat registral.
2.1 Per expedició de certificats positius o ne-

gatius, per cada un: 13,38 euros.

2.2 Per expedició de notes simples positives o 
negatives, per cada una: 3,75 euros.

2.3 Per expedició de còpia certificada d’obres 
en qualsevol suport, per cada una: 10,00 euros.

2.4 Per autenticació de firmes: 3,75 euros.
Sis. La liquidació de la taxa es realitzarà quan 

siga sol·licitat el servici de què es tracte pel re-
gistrador central o pel funcionari responsable de 
l’oficina provincial corresponent.

Set. El pagament de la taxa es realitzarà quan 
es presente la sol·licitud, per mitjà de l’ingrés en 
efectiu en entitat de depòsit autoritzada pel Mi-
nisteri d’Hisenda. La justificació de l’abonament 
de la taxa serà requisit necessari per a iniciar la 
tramitació de l’expedient. 

Huit. La gestió de la taxa serà duta a terme 
pels servicis competents del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport.»

Article 23. Cànon de superfície de mines-hidrocarburs.

U. S’introduïx una disposició final tercera en el 
Decret 3059/1966, d’1 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de Taxes Fiscals, del tenor següent:

«La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat po-
drà modificar, de conformitat amb el que preveu 
l’apartat 7 de l’article 134 de la Constitució Espa-
nyola, les bases i els tipus continguts en les tarifes 
de l’article 10 del present text refós.»

Dos. S’introduïx una disposició final tercera en la 
Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs 
(de manera que l’actual tercera passe a ser la quarta), 
amb la redacció següent:

«Disposició final tercera.

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat po-
drà modificar, de conformitat amb el que preveu 
l’apartat 7 de l’article 134 de la Constitució Espa-
nyola, les escales contingudes en la disposició ad-
dicional primera d’esta llei, així com les de l’article 
44 de la Llei 21/1974, de 27 de juny, sobre règim 
jurídic de l’exploració, la investigació i l’explotació 
d’hidrocarburs, en la mesura que siguen aplicables 
en virtut del que disposa la disposició transitòria 
primera d’esta llei.»

TÍTOL II

Del Social

CAPÍTOL I

Normes laborals

Article 24. Modificació del Reial Decret Legislatiu 
1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Es modifica el paràgraf segon de la lletra d) de 
l’apartat 1 de l’article 15 del Reial Decret Legislatiu 
1/1995, de 24 de març, que passarà a tindre la redacció 
següent: 

«Els servicis públics d’ocupació competents, 
finançaran a través de les partides de gasto que 
corresponguen, els costos salarials i de Seguretat 
Social d’estes contractacions i subvencionaran, a 
efectes salarials, la quantia equivalent a la base 
mínima del grup de cotització a què corresponga 
la categoria professional exercida pel treballador 
així com els complements salarials de residència 
reglamentàriament establits i, a efectes de Segu-
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retat Social, les quotes derivades d’estos salaris. 
Tot això amb independència de la retribució que 
finalment perceba el treballador. El Ministeri de 
Treball i Assumptes Socials informarà, amb caràc-
ter trimestral, a la Comissió Delegada del Govern 
sobre les subvencions concedides i satisfetes en 
este període així com sobre el seguiment i el con-
trol d’estes.»

CAPÍTOL II

Seguretat Social

SECCIÓ 1a. NORMES GENERALS DE LA SEGURETAT SOCIAL

Article 25. Modificació del text refós de la Llei General 
de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Le-
gislatiu 1/1994, de 20 de juny.

Es modifiquen els següents preceptes del text refós 
de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

U. S’introduïx un paràgraf d) en l’apartat 1 de l’ar-
ticle 31 del Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, 
que passarà a tindre la redacció següent:

«d) Aplicació indeguda de les bonificacions 
en les cotitzacions de la Seguretat Social, previs-
tes reglamentàriament per al finançament de les 
accions formatives del subsistema de formació 
professional contínua.»

Dos. Es modifica l’apartat 3 de l’article 124 del text 
refós de la Llei General de la Seguretat Social, que que-
da redactat en els termes següents:

«3. Les quotes corresponents a les situacions 
d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs o 
de maternitat seran computables a efectes dels 
distints períodes previs de cotització exigits per al 
dret a les prestacions.»

Tres. Es dóna una nova redacció a l’apartat 1 de 
l’article 172 del text refós de la Llei General de la Segu-
retat Social, en els termes següents:

«1. Podran causar dret a les prestacions enu-
merades en l’article anterior:

a) Les persones integrades en el Règim Gene-
ral que complisquen la condició general exigida 
en l’article 124.

b) Els perceptors dels subsidis d’incapacitat 
temporal, risc durant l’embaràs o maternitat, que 
complisquen el període de cotització que, si és el 
cas, estiga establit.

c) Els pensionistes per incapacitat permanent 
i jubilació, ambdós en la seua modalitat contribu-
tiva.»

Quatre. Es modifica l’apartat 4 de l’article 179 del 
text refós de la Llei General de la Seguretat Social, en 
els termes següents:

«4. La suma de les quanties de les pensions 
per mort i supervivència no podrà excedir l’import 
de la base reguladora que corresponga, d’acord 
amb el que preveu l’apartat 2 de l’article 120, 
segons les cotitzacions efectuades pel causant. 
Esta limitació s’aplicarà a la determinació inicial 
de les quanties expressades, però no afectarà les 
revaloracions periòdiques de les pensions que cor-
responguen d’ara en avant, d’acord amb el que 
preveu l’article 48 d’esta llei.

 A l’efecte de la limitació establida en este apar-
tat, les pensions d’orfandat tindran preferència 
sobre les pensions a favor d’altres familiars. Així 

mateix, i pel que fa a estes últimes prestacions, 
s’establix el següent orde de preferència:

 1r. Néts i germans, menors de 18 anys o ma-
jors incapacitats, del causant.

 2n. Pare i mare del causant.
 3r. Avis i àvies del causant.
 4t. Fills i germans del pensionista de jubila-

ció o incapacitat permanent, en la seua modalitat 
contributiva, majors de 45 anys i que reunisquen 
els altres requisits establits.»

SECCIÓ 2a. NORMES RELATIVES ALS RÈGIMS ESPECIALS
DE LA SEGURETAT SOCIAL

Article 26. Modificació del text refós de la Llei sobre 
Seguretat Social de les Forces Armades, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 1/2000, de 9 de juny.

Es modifiquen els següents preceptes del text refós 
de la Llei sobre Seguretat Social de les Forces Arma-
des, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2000, de 9 de 
juny.

U. S’afig un nou apartat, el 8, a l’article 7 del text 
refós de la Llei sobre Seguretat Social de les Forces 
Armades, amb la redacció següent:

«8. Els assegurats obligats a cotitzar tindran 
dret a la devolució total o parcial de les quotes 
ingressades indegudament. El termini per a exer-
citar este dret serà de quatre anys a partir de la 
data en què s’hagen fet efectives. Formaran part 
de la cotització que s’ha de tornar els recàrrecs, els 
interessos i les costes que s’hagen satisfet quan 
l’ingrés indegut s’haja realitzat per via de cons-
trenyiment, així com l’interés legal aplicat, si és 
el cas, a les quantitats ingressades des de la data 
del seu ingrés o el descompte en nòmina fins a la 
proposta de pagament, i el cost de les garanties 
aportades per a suspendre l’execució d’un deute 
amb l’Institut Social de les Forces Armades.»

Dos. Es modifica el paràgraf a) de l’apartat 5 de l’arti-
cle 22 del text refós de la Llei sobre Seguretat Social de les 
Forces Armades, que queda amb la redacció següent:

«a) Si la sol·licitud s’efectua dins del termini 
de quatre anys comptats a partir de la data de 
retir o jubilació i el grau d’incapacitat absoluta i 
permanent va quedar acreditat llavors, els efectes 
econòmics es retrotrauran al dia primer del mes 
següent a la dita data.»

La resta de l’apartat continua amb la mateixa re-
dacció.

Tres. L’apartat 3 de la disposició addicional sexta 
del text refós de la Llei sobre Seguretat Social de les 
Forces Armades, tindrà la redacció següent:

«3. A fi de facilitar la gestió del control del 
col·lectiu d’ISFAS, i amb l’exclusiva finalitat de 
comprovar la concordança de les seues dades 
amb què figuren en els corresponents registres 
de personal, el Registre Central de Personal dels 
funcionaris públics, els òrgans encarregats de la 
gestió del personal militar del Ministeri de Defen-
sa, i la Direcció General de la Guàrdia Civil, reme-
tran mensualment a l’Institut Social de les Forces 
Armades la informació del personal inclòs en el 
seu camp d’aplicació, en relació amb els actes de 
presa de possessió, canvi de situacions administra-
tives, pèrdua de la condició de funcionari, militar, 
o guàrdia civil, o pas a jubilació o retir.»
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L’actual apartat 3 de la disposició addicional sexta 
del text refós de la Llei sobre Seguretat Social de les 
Forces Armades passa a denominar-se apartat 4, i queda 
amb la redacció següent:

«4. Les dades que es faciliten hauran d’iden-
tificar, si és el cas, nom i cognoms, document 
nacional d’identitat i domicili.»

La resta de la disposició addicional es manté amb 
la mateixa redacció.

CAPÍTOL III

Mesures per a l’aplicació
del principi d’igualtat de tracte

SECCIÓ 1a. DISPOSICIONS GENERALS

Article 27. Objecte i àmbit d’aplicació d’este capítol.

1. Este capítol té com a objecte establir mesures 
per a l’aplicació real i efectiva del principi d’igualtat de 
tracte i no-discriminació, en particular per raó d’origen 
racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o 
orientació sexual, en els termes que en cada una de les 
seues seccions s’establixen.

2. Este capítol s’aplicarà a totes les persones, tant 
en el sector públic com en el sector privat.

Article 28. Definicions.

1. A l’efecte d’este capítol s’entendrà per:

a) Principi d’igualtat de tracte: l’absència de tota 
discriminació directa o indirecta per raó de l’origen ra-
cial o ètnic, la religió o les conviccions, la discapacitat, 
l’edat o l’orientació sexual d’una persona.

b) Discriminació directa: quan una persona siga 
tractada de manera menys favorable que una altra en 
situació anàloga per raó d’origen racial o ètnic, religió o 
conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual.

c) Discriminació indirecta: quan una disposició le-
gal o reglamentària, una clàusula convencional o con-
tractual, un pacte individual o una decisió unilateral, 
aparentment neutres, puguen ocasionar un desavan-
tatge particular a una persona respecte d’altres per raó 
d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapaci-
tat, edat o orientació sexual, sempre que objectivament 
no responguen a una finalitat legítima i que els mitjans 
per a la consecució d’esta finalitat no siguen adequats 
i necessaris.

d) Assetjament: tota conducta no desitjada re-
lacionada amb l’origen racial o ètnic, la religió o les 
conviccions, la discapacitat, l’edat o l’orientació sexual 
d’una persona, que tinga com a objectiu o conseqüèn-
cia atemptar contra la seua dignitat i crear un entorn 
intimidatori, humiliant o ofensiu.

2. Qualsevol orde de discriminar les persones per 
raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, disca-
pacitat, edat o orientació sexual es considerarà en tot 
cas discriminació.

L’assetjament per raó d’origen racial o ètnic, religió 
o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual es 
consideren en tot cas actes discriminatoris.

SECCIÓ 2a. MESURES EN MATÈRIA D’IGUALTAT DE TRACTE I NO 
DISCRIMINACIÓ PER L’ORIGEN RACIAL O ÈTNIC DE LES PERSONES

Article 29. Àmbit d’aplicació de la Secció 2a.

1. Esta secció té com a objecte establir mesures 
perquè el principi d’igualtat de tracte i no-discriminació 
per raó de l’origen racial o ètnic de les persones siga 
real i efectiu en l’educació, la sanitat, les prestacions i 
els servicis socials, la vivenda i, en general, l’oferta i 
l’accés a qualssevol béns i servicis.

El principi d’igualtat de tracte i no-discriminació per 
raó de l’origen racial o ètnic de les persones en l’accés 
a l’ocupació, a l’activitat per compte propi i a l’exercici 
professional, l’afiliació i la participació en les organitza-
cions sindicals i empresarials, les condicions de treball, 
la promoció professional i la formació professional ocu-
pacional i contínua es regirà pel que establix la secció 3a 
d’este capítol.

2. A efectes del que disposa l’apartat anterior, el 
principi d’igualtat de tracte suposa l’absència de tota 
discriminació directa o indirecta per raó de l’origen ra-
cial o ètnic de les persones.

Article 30. Mesures d’acció positiva en relació amb 
l’origen racial o ètnic.

Per a garantir en la pràctica la plena igualtat per raó 
d’origen racial o ètnic, el principi d’igualtat de tracte 
no impedirà que es mantinguen o s’adopten mesures 
específiques a favor de determinats col·lectius destina-
des a previndre o compensar els desavantatges que els 
afecten per raó del seu origen racial o ètnic.

Article 31. Legitimació de les persones jurídiques en 
relació amb l’origen racial o ètnic.

Les persones jurídiques que estiguen legalment 
habilitades per a la defensa dels drets i els interessos 
legítims col·lectius podran actuar en els processos judi-
cials en nom del demandant que així ho autoritze amb 
la finalitat de fer efectiu el principi d’igualtat de tracte 
de les persones pel seu origen racial o ètnic.

Article 32. Càrrega de la prova en relació amb l’origen 
racial o ètnic.

En aquells processos de l’orde jurisdiccional civil i 
de l’orde jurisdiccional contenciós administratiu que de 
les al·legacions de la part actora es deduïsca l’existència 
d’indicis fundats de discriminació per raó de l’origen 
racial o ètnic de les persones, correspondrà al deman-
dat l’aportació d’una justificació objectiva i raonable, 
prou provada, de les mesures adoptades i de la seua 
proporcionalitat.

Article 33. Creació del Consell per a la promoció de la 
igualtat de tracte i no-discriminació de les persones 
per l’origen racial o ètnic.

1. Es crea el Consell per a la promoció de la igualtat 
de tracte i no-discriminació de les persones per l’origen 
racial o ètnic en l’educació, la sanitat, les prestacions i 
els servicis socials, la vivenda i, en general, l’oferta i 
l’accés a qualssevol béns i servicis, així com l’accés a 
l’ocupació, a l’activitat per compte propi i a l’exercici 
professional, l’afiliació i la participació en les organitza-
cions sindicals i empresarials, les condicions de treball, 
la promoció professional i la formació professional 
ocupacional i contínua.
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El consell es configura com un òrgan col·legiat dels 
previstos en l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Adminis-
tracions Públiques i del Procediment Administratiu Co-
mú, i estarà adscrit al Ministeri de Treball i Assumptes 
Socials.

2. El Consell a què es referix l’apartat anterior tin-
drà les competències següents:

a) Prestar assistència a les víctimes de discrimina-
ció pel seu origen racial o ètnic a l’hora de tramitar les 
seues reclamacions.

b) Realitzar estudis i publicar informes sobre la dis-
criminació de les persones per l’origen racial o ètnic.

c) Promoure mesures que contribuïsquen a elimi-
nar la discriminació de les persones per l’origen racial o 
ètnic, formulant, si és el cas, recomanacions sobre qual-
sevol qüestió relacionada amb la dita discriminació.

3. Formaran part del Consell els Ministeris amb 
competències en les matèries a què es referix l’apar-
tat 1. Així mateix, haurà d’assegurar-se la participació de 
les comunitats autònomes, de les entitats locals, de les 
organitzacions empresarials i sindicals més representa-
tives, així com d’altres organitzacions que representen 
interessos relacionats amb l’origen racial o ètnic de les 
persones.

4. La composició i el funcionament del Consell per 
a la promoció de la igualtat de tracte i no-discriminació 
de les persones per l’origen racial o ètnic es regularà 
mitjançant un reial decret, que serà aprovat pel Consell 
de Ministres en el termini de tres mesos des de l’entrada 
en vigor d’esta llei.

5. L’Institut de Migracions i Servicis Socials presta-
rà al Consell per a la promoció de la igualtat de tracte 
i no-discriminació de les persones per l’origen racial o 
ètnic el suport necessari per a l’exercici de les seues 
funcions.

6. El que disposa este article s’entén sense perjuí 
de les competències del Defensor del Poble establides 
per la Llei Orgànica 3/1981, de 6 d’abril.

El Defensor del Poble podrà establir amb el Consell, 
per a la promoció de la igualtat de tracte i no-discri-
minació de les persones per l’origen racial o ètnic, els 
mecanismes de cooperació i col·laboració que es con-
sideren oportuns.

SECCIÓ 3a. MESURES EN MATÈRIA D’IGUALTAT DE TRACTE
I NO-DISCRIMINACIÓ EN EL TREBALL

Article 34. Àmbit d’aplicació de la Secció 3a.

1. Esta secció té com a objecte establir mesures 
perquè el principi d’igualtat de tracte i no-discriminació 
siga real i efectiu en l’accés a l’ocupació, l’afiliació i la 
participació en les organitzacions sindicals i empresari-
als, les condicions de treball, la promoció professional 
i la formació professional ocupacional i contínua, així 
com en l’accés a l’activitat per compte propi i a l’exercici 
professional i la incorporació i participació en qualsevol 
organització els membres de la qual exercisquen una 
professió concreta.

2. A efectes del que disposa l’apartat anterior, el 
principi d’igualtat de tracte suposa l’absència de tota 
discriminació directa o indirecta per raó de l’origen ra-
cial o ètnic, la religió o les conviccions, la discapacitat, 
l’edat o l’orientació sexual d’una persona.

Les diferències de tracte basades en una caracterís-
tica relacionada amb qualsevol de les causes a què es 
referix el paràgraf anterior no suposaran discriminació 
quan, a causa de la naturalesa de l’activitat professional 

concreta de què es tracte o al context en què es duga a 
terme, la dita característica constituïsca un requisit pro-
fessional essencial i determinant, sempre que l’objectiu 
siga legítim i el requisit proporcionat.

Article 35. Mesures d’acció positiva.

Per a garantir en la pràctica la plena igualtat per 
raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, dis-
capacitat, edat i orientació sexual, el principi d’igualtat 
de tracte no impedirà que es mantinguen o s’adopten 
mesures específiques a favor de determinats col·lectius 
destinades a previndre o compensar els desavantatges 
que els afecten relatives a les matèries incloses en l’àm-
bit d’aplicació d’esta secció.

Article 36. Càrrega de la prova.

En aquells processos de l’orde jurisdiccional civil i 
de l’orde jurisdiccional contenciós administratiu que de 
les al·legacions de la part actora es deduïsca l’existència 
d’indicis fundats de discriminació per raó de l’origen 
racial o ètnic, la religió o les conviccions, la discapacitat, 
l’edat o l’orientació sexual de les persones respecte de 
les matèries incloses en l’àmbit d’aplicació d’esta sec-
ció, correspondrà al demandat l’aportació d’una justifi-
cació objectiva i raonable, suficientment provada, de les 
mesures adoptades i de la seua proporcionalitat.

Article 37. Modificacions del text refós de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 1/1995, de 24 de març.

U. El paràgraf c) de l’apartat 2 de l’article 4 del 
text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors queda 
redactat de la manera següent:

«c) A no ser discriminats directament o indi-
rectament per a l’ocupació, o una vegada emprats, 
per raons de sexe, estat civil, edat dins dels límits 
marcats per esta llei, origen racial o ètnic, condició 
social, religió o conviccions, idees polítiques, ori-
entació sexual, afiliació o no a un sindicat, així com 
per raó de llengua, dins de l’Estat espanyol.

Tampoc podran ser discriminats per raó de dis-
capacitat, sempre que es trobaren en condicions 
d’aptitud per a exercir el treball o l’ocupació de 
què es tracte.»

Dos. El paràgraf e) de l’apartat 2 de l’article 4 del 
text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors queda 
redactat en els termes següents:

«e) Pel que fa a la seua intimitat i a la consi-
deració deguda a la seua dignitat, incloent-hi la 
protecció davant d’ofenses verbals i físiques de 
naturalesa sexual i davant de l’assetjament per 
raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, 
discapacitat, edat o orientació sexual.»

Tres. L’apartat 2 de l’article 16 del text refós de la 
Llei de l’Estatut dels Treballadors queda redactat de la 
manera següent:

«2. Es prohibix que hi haja agències de 
col·locació amb fins lucratius. El servici públic 
d’ocupació podrà autoritzar, en les condicions 
que es determinen en el corresponent conveni de 
col·laboració i amb un informe previ del Consell 
General de l’Institut Nacional d’Ocupació, que hi 
haja agències de col·locació sense fins lucratius, 
sempre que la remuneració que reben de l’empre-
sari o del treballador es limite exclusivament als 
gastos ocasionats pels servicis prestats. Les dites 
agències hauran de garantir, en el seu àmbit d’ac-
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tuació, el principi d’igualtat en l’accés a l’ocupació, 
de manera que no puga establir cap discriminació 
basada en motius d’origen, incloent-hi el racial o 
l’ètnic, el sexe, l’edat, l’estat civil, la religió o les 
conviccions, l’opinió política, l’orientació sexual, 
l’afiliació sindical, la condició social, la llengua 
dins de l’Estat i la discapacitat, sempre que els 
treballadors es troben en condicions d’aptitud per 
a exercir el treball o l’ocupació de què es tracte.»

Quatre. L’apartat 1 de l’article 17 del text refós de 
la Llei de l’Estatut dels Treballadors queda modificat de 
la manera següent:

«1. S’entendran nuls i sense efecte els pre-
ceptes reglamentaris, les clàusules dels convenis 
col·lectius, els pactes individuals i les decisions 
unilaterals de l’empresari que continguen discri-
minacions directes o indirectes desfavorables per 
raó d’edat o discapacitat o favorables o adverses 
en l’ocupació, així com en matèria de retribucions, 
de jornada i la resta de condicions de treball per 
circumstàncies de sexe, origen, incloent-hi el racial 
o l’ètnic, l’estat civil, la condició social, la religió 
o les conviccions, les idees polítiques, orientació 
sexual, adhesió o no a sindicats i als seus acords, 
vincles de parentiu amb altres treballadors en 
l’empresa i la llengua dins de l’Estat espanyol.

Seran igualment nul·les les decisions de l’em-
presari que suposen un tracte desfavorable dels 
treballadors com a reacció davant d’una reclama-
ció efectuada en l’empresa o davant d’una acció ju-
dicial destinada a exigir el compliment del principi 
d’igualtat de tracte i no-discriminació.»

Cinc. S’introduïx un nou paràgraf g) en l’apartat 2 
de l’article 54 del text refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors amb la redacció següent:

«g) L’assetjament per raó d’origen racial o 
ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o 
orientació sexual a l’empresari o a les persones 
que treballen en l’empresa.»

Article 38. Modificacions de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, 
d’Integració Social dels Minusvàlids.

U. L’article 37 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, queda 
redactat de la forma següent:

«1. Serà finalitat primordial de la política 
d’ocupació de treballadors amb discapacitat la 
seua integració, en condicions que garantisquen 
l’aplicació del principi d’igualtat de tracte, en el 
sistema ordinari de treball o, si no n’hi ha, la seua 
incorporació al sistema productiu per mitjà de la 
fórmula especial de treball protegit que es menci-
ona en l’article 41.

2. A efectes del que disposa l’apartat anterior, 
s’entendrà per principi d’igualtat de tracte l’absèn-
cia de tota discriminació directa i indirecta basada 
en la discapacitat.

3. Hi haurà discriminació directa quan una 
persona siga tractada de manera menys favorable 
que una altra en situació anàloga per motiu de la 
seua discapacitat.

Hi haurà discriminació indirecta quan una dis-
posició legal o reglamentària, una clàusula con-
vencional o contractual, un pacte individual o una 
decisió unilateral de l’empresari, aparentment neu-
tres, puguen ocasionar un desavantatge particular 
a les persones amb discapacitat respecte d’altres 
persones, sempre que objectivament no respon-
guen a una finalitat legítima i que els mitjans per 
a la consecució d’esta finalitat no siguen adequats 
i necessaris, o llevat que l’empresari estiga obli-

gat a adoptar mesures adequades, d’acord amb 
les necessitats de cada situació concreta i d’acord 
amb l’article 37 bis d’esta llei, per a eliminar els 
desavantatges que suposa eixa disposició, clàu-
sula, pacte o decisió.»

Dos. S’introduïx un nou article 37 bis en la Llei 
13/1982, de 7 d’abril, amb la redacció següent:

«1. Per a garantir la plena igualtat en el treball, 
el principi d’igualtat de tracte no impedirà que es 
mantinguen o s’adopten mesures específiques 
destinades a previndre o compensar els desavan-
tatges ocasionats per motiu de discapacitat.

2. Els empresaris estan obligats a adoptar 
les mesures adequades per a l’adaptació del lloc 
de treball i l’accessibilitat de l’empresa, segons 
les necessitats de cada situació concreta, a fi de 
permetre a les persones amb discapacitat accedir 
a l’ocupació, exercir el seu treball, progressar pro-
fessionalment i accedir a la formació, llevat que 
eixes mesures suposen una càrrega excessiva per 
a l’empresari.

Per a determinar si una càrrega és excessiva es 
tindrà en compte si és pal·liada en grau suficient 
per mitjà de les mesures, les ajudes o les subven-
cions públiques per a persones amb discapacitat, 
així com els costos financers i d’un altre tipus que 
les mesures impliquen i la grandària i el volum de 
negocis total de l’organització o l’empresa.»

Article 39. Modificacions de la Llei 45/1999, de 29 de 
novembre, sobre el desplaçament de treballadors en 
el marc d’una prestació de servicis transnacional.

El paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 
45/1999, de 29 de novembre, queda redactat de la ma-
nera següent:

«c) La igualtat de tracte i la no-discriminació 
directa o indirecta per raó de sexe, origen, inclo-
ent-hi el racial o l’ètnic, estat civil, edat dins dels 
límits legalment marcats, condició social, religió 
o conviccions, idees polítiques, orientació sexual, 
afiliació o no a un sindicat i als seus acords, vincles 
de parentiu amb altres treballadors en l’empresa, 
llengua o discapacitat, sempre que els treballadors 
es troben en condicions d’aptitud per a exercir el 
treball o l’ocupació de què es tracte.»

Article 40. Modificacions del text refós de la Llei de 
Procediment Laboral, aprovat pel Reial Decret Le-
gislatiu 2/1995, de 7 d’abril.

U. L’article 96 del text refós de la Llei de Procedi-
ment Laboral queda redactat de la manera següent:

«Article 96.
En aquells processos en què de les al·legacions 

de la part actora es deduïsca l’existència d’indicis 
fundats de discriminació per raó de sexe, origen ra-
cial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat 
o orientació sexual, correspondrà al demandat 
l’aportació d’una justificació objectiva i raonable, 
suficientment provada, de les mesures adoptades 
i de la seua proporcionalitat.»

Dos. L’article 181 del text refós de la Llei de Proce-
diment Laboral queda redactat de la manera següent:

«Article 181.
Les demandes de tutela dels altres drets fona-

mentals i llibertats públiques, incloent-hi la pro-
hibició de tractament discriminatori i de l’assetja-
ment, que se susciten en l’àmbit de les relacions 
jurídiques atribuïdes al coneixement de l’orde 
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jurisdiccional social, es tramitaran de conformitat 
amb les disposicions establides en este capítol. 
En les dites demandes s’expressaran el dret o els 
drets fonamentals que es consideren infringits.»

Article 41. Modificacions del text refós de la Llei sobre 
Infraccions i Sancions en l’Orde Social, aprovat pel 
Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

U. L’apartat 12 de l’article 8 de la Llei sobre Infrac-
cions i Sancions en l’Orde Social queda redactat de la 
manera següent:

«12. Les decisions unilaterals de l’empresari 
que impliquen discriminacions directes o indirec-
tes desfavorables per raó d’edat o de discapacitat 
o favorables o adverses en matèria de retribuci-
ons, jornades, formació, promoció i la resta de 
condicions de treball, per circumstàncies de sexe, 
origen, incloent-hi el racial o l’ètnic, l’estat civil, 
la condició social, la religió o les conviccions, les 
idees polítiques, l’orientació sexual, l’adhesió o 
no a sindicats i als seus acords, els vincles de 
parentiu amb altres treballadors en l’empresa 
o llengua dins de l’Estat espanyol, així com les 
decisions de l’empresari que suposen un tracte 
desfavorable dels treballadors com a reacció da-
vant d’una reclamació efectuada en l’empresa o 
davant d’una acció judicial destinada a exigir el 
compliment del principi d’igualtat de tracte i no-
discriminació.»

Dos. S’afig un apartat 13 bis a l’article 8 de la Llei 
sobre Infraccions i Sancions en l’Orde Social, que queda 
redactat de la manera següent:

«13 bis. L’assetjament per raó d’origen racial 
o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat i 
orientació sexual, quan es produïsquen dins de 
l’àmbit al qual arriben les facultats de direcció 
empresarial, siga quin siga el subjecte actiu d’es-
te, sempre que, conegut per l’empresari, este no 
haja adoptat les mesures necessàries per a impe-
dir-ho.»

Tres. L’apartat 2 de l’article 16 de la Llei sobre In-
fraccions i Sancions en l’Orde Social queda redactat en 
els termes següents:

«2. Establir condicions, per mitjà de la publici-
tat, la difusió o per qualsevol altre mitjà, que cons-
tituïsquen discriminacions favorables o adverses 
per a l’accés a l’ocupació per motius de sexe, ori-
gen, incloent-hi el racial o l’ètnic, l’edat, l’estat civil, 
la discapacitat, la religió o les conviccions, l’opinió 
política, l’orientació sexual, l’afiliació sindical, la 
condició social i la llengua dins de l’Estat.»

Article 42. Foment de la igualtat en la negociació col-
lectiva.

Els convenis col·lectius podran incloure-hi mesures 
dirigides a combatre tot tipus de discriminació en el 
treball, a afavorir la igualtat d’oportunitats i a previndre 
l’assetjament per raó d’origen racial o ètnic, religió o 
conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual.

Article 43. Foment de plans d’igualtat.

Els poders públics fomentaran l’adopció per les em-
preses i per les organitzacions sindicals i empresarials 
de plans d’igualtat a favor de les persones amb disca-
pacitat, per mitjà dels incentius i les mesures de suport 
establits per a això.

CAPÍTOL IV

Altres normes en matèria social

Article 44. Programa de foment de l’ocupació per a 
l’any 2004.

U. Àmbit d’aplicació.

1. Podran acollir-se a les bonificacions establides 
per al programa de foment d’ocupació:

1.1 Les empreses que contracten indefinidament, 
incloent-hi la contractació de treballadors fixos discon-
tinus i d’acord amb els requisits i les condicions que 
s’assenyalen en esta norma, a treballadors desocupats, 
inscrits en l’oficina d’ocupació i inclosos en alguns dels 
col·lectius següents:

a) Dones desocupades, entre 16 i 45 anys.
b) Dones desocupades, quan es contracten per a 

prestar servicis en professions o ocupacions amb menor 
índex d’ocupació femení.

c) Desocupats inscrits ininterrompudament en 
l’oficina d’ocupació durant sis o més mesos.

d) Desocupats majors de 45 anys i fins a 55.
e) Desocupats majors de 55 anys i fins a 65.
f)  Desocupats perceptors de prestacions o sub-

sidis per desocupació, als quals els reste un any o més 
de percepció en el moment de la contractació.

g) Desocupats perceptors del subsidi per deso-
cupació a favor dels treballadors inclosos en el Règim 
especial agrari de la Seguretat Social, així com als per-
ceptors de la renda agrària.

h) Desocupats admesos en el programa que preveu 
l’ajuda específica denominada renda activa d’inserció.

i) Dones desocupades inscrites en l’oficina d’ocu-
pació que siguen contractades en els vint-i-quatre me-
sos següents a la data del part.

1.2 Els treballadors inclosos en el camp d’aplicació 
del Règim especial de la Seguretat Social de treballa-
dors per compte propi o autònoms, donats d’alta en 
este, almenys des de l’1 de gener del 2003, que contrac-
ten indefinidament, incloent-hi la contractació de tre-
balladors fixos discontinus, a treballadors desocupats 
inscrits en l’oficina d’ocupació inclosos en algun dels 
col·lectius definits en l’apartat anterior.

1.3 Les empreses i les entitats sense ànim de lucre 
que contracten, indefinidament, incloent-hi la contracta-
ció de treballadors fixos discontinus, o temporalment, 
treballadors desocupats en situació d’exclusió social, 
podran acollir-se a les bonificacions previstes en esta 
norma en els termes que s’hi indiquen. La situació 
d’exclusió social serà acreditada pels servicis socials 
competents i queda determinada per la pertinença a 
algun dels següents col·lectius:

a) Perceptors de rendes mínimes d’inserció, o 
qualsevol altra prestació d’igual naturalesa o semblant, 
segons la denominació adoptada en cada comunitat 
autònoma.

b) Persones que no puguen accedir a les prestaci-
ons a què es fa referència en el paràgraf anterior, per 
alguna de les causes següents:

1a. Falta de període exigit de residència o d’em-
padronament, o per a la constitució de la unitat per-
ceptora.

 2a. Haver esgotat el període màxim de percepció 
legalment establit.

c) Jóvens majors de 18 anys i menors de 30, pro-
cedents d’institucions de protecció de menors.
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d) Persones amb problemes de drogoaddicció o 
alcoholisme que es troben en processos de rehabilitació 
o reinserció social.

e) Interns de centres penitenciaris la situació peni-
tenciària dels quals els permeta accedir a una ocupació, 
així com alliberats condicional i exreclusos.

f) Menors interns inclosos en l’àmbit d’aplicació de 
la Llei Orgànica 5/2002, de 12 de gener, reguladora de la 
responsabilitat penal dels menors, la situació dels quals 
els permeta accedir a una ocupació, així com els que es 
troben en situació de llibertat vigilada i els exinterns.

1.4 Les cooperatives o societats laborals a què s’in-
corporen desocupats inclosos en algun dels col·lectius 
establits en els apartats 1.1 i 1.3 d’este número u, com 
a socis treballadors o de treball, amb caràcter indefinit 
i sempre que l’entitat haja optat per un règim de Segu-
retat Social propi de treballadors per compte d’altri.

1.5 Els ocupadors a qui es referixen els apartats 
1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 que contracten o incorporen indefinida-
ment, incloent-hi la contractació de treballadors fixos 
discontinus, o temporalment, a persones que tinguen 
acreditada per l’Administració competent la condició de 
víctima de violència domèstica per part d’algun membre 
de la unitat familiar de convivència.

2. Igualment s’incentivarà, en els termes previstos 
en esta norma, la transformació en indefinits, incloent-hi 
la modalitat de fix discontinu, dels contractes de duració 
determinada o temporals, realitzats amb anterioritat a 
l’1 de gener del 2004. A més, s’incentivarà la transfor-
mació en indefinits dels contractes formatius, de relleu i 
de substitució per anticipació de l’edat de jubilació, siga 
quina siga la data de la seua realització.

3. Així mateix, els contractes de treball de caràcter 
indefinit, subscrits amb treballadors de 60 anys o més i 
amb una antiguitat en l’empresa de cinc anys o més, do-
naran dret a les bonificacions previstes en este article.

Les cooperatives tindran dret a les dites bonifica-
cions respecte als seus socis treballadors o de treball, 
amb vincle de caràcter indefinit, majors de 60 anys i 
amb l’antiguitat establida en el paràgraf anterior, sem-
pre que l’entitat haja optat per un règim de Seguretat 
Social propi de treballadors per compte d’altri.

4. Els contractes de treball, de caràcter indefinit 
o de duració determinada o temporals, de les dones 
treballadores que siguen suspesos per maternitat i per 
excedència per cura de fill, així com la transformació 
dels contractes de duració determinada o temporals en 
indefinits, donaran dret a les bonificacions previstes en 
este article quan es produïsca la reincorporació efectiva 
de la dona al treball en els dos anys següents a la data 
del part, sempre que este s’haja produït amb posterio-
ritat a l’entrada en vigor d’esta disposició.

Les cooperatives i les societats laborals tindran dret 
a les dites bonificacions respecte de les seues sòcies tre-
balladores o de treball, amb vincle de caràcter indefinit, 
sempre que l’entitat haja optat per un règim de Segure-
tat Social propi de treballadors per compte d’altri.

Dos. Requisits dels beneficiaris.
Els beneficiaris de les ajudes previstes en esta nor-

ma hauran de reunir els requisits següents:

a) Trobar-se al corrent en el compliment de les 
seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat 
Social tant en la data de la concessió de les bonificaci-
ons com durant la percepció d’estes. La falta d’ingrés en 
termini reglamentari de les dites obligacions donarà lloc 
a la pèrdua automàtica de les bonificacions regulades 
en el present programa, respecte de les quotes corres-
ponents a períodes no ingressats en este termini.

b) No haver sigut exclosos de l’accés als beneficis 
derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació per 
la comissió d’infraccions molt greus no prescrites, tot 
això de conformitat amb el que preveu l’article 46.2 de 
la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Orde Social, Text 
Refós aprovat en el Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 
d’agost.

Tres. Incentius.

1. Els contractes indefinits inicials, incloent-hi els 
fixos discontinus, a temps complet o parcial, realitzats 
durant l’any 2004, donaran dret, a partir de la data de 
la contractació, a les següents bonificacions de la quo-
ta empresarial a la Seguretat Social per contingències 
comunes:

a) Contractació de dones desocupades entre 16 i 
45 anys: 25 per 100 durant el període dels vint-i-quatre 
mesos següents a l’inici de la vigència del contracte.

b) Contractació de dones per a prestar servicis 
en professions i ocupacions establides en l’Orde mi-
nisterial, de 16 de setembre del 1998, per al foment de 
l’ocupació estable de dones en les professions i ocu-
pacions amb menor índex d’ocupació femenina, que 
reunisquen, a més, el requisit de romandre inscrites 
ininterrompudament en l’oficina d’ocupació, per un pe-
ríode mínim de sis mesos, o bé siguen majors de 45 
anys: 70 per cent durant el primer any de vigència del 
contracte; 60 per cent durant el segon any de vigència 
d’este. Si no reunixen algun dels anteriors requisits 
addicionals, la bonificació serà del 35 per cent durant el 
període dels 24 mesos següents a l’inici de la vigència 
del contracte.

c) Contractacions de desocupats inscrits ininter-
rompudament en l’oficina d’ocupació durant un període 
mínim de sis mesos: 20 per cent durant el període dels 
vint-i-quatre mesos següents a l’inici de la vigència del 
contracte.

d) Contractacions de desocupats majors de 45 
anys i fins als 55 anys: 50 per cent durant el primer any 
de vigència del contracte; 45 per cent durant la resta de 
la vigència d’este.

e) Contractacions de desocupats majors de 55 i 
fins als 65 anys: 55 per cent durant el primer any de 
vigència del contracte; 50 per cent durant la resta de la 
vigència d’este.

f) Contractació de perceptors de prestacions o 
subsidis per desocupació, als quals els quede un any o 
més de percepció en el moment de la contractació: 50 
per cent durant el primer any de vigència del contracte; 
45 per cent durant el segon any de vigència d’este.

g) Contractacions de desocupats perceptors del 
subsidi per desocupació a favor dels treballadors inclo-
sos en el Règim especial agrari de la Seguretat Social, 
així com als perceptors de la renda agrària: 90 per cent 
durant el primer any de vigència del contracte; 85 per 
cent durant el segon any de vigència d’este.

h) Contractació de desocupats admesos en el 
programa que preveu l’ajuda específica denominada 
renda activa d’inserció: 65 per cent durant els 24 me-
sos següents a l’inici de la vigència del contracte; 45 
per cent durant la resta de vigència d’este en el cas de 
treballadors majors de 45 anys i fins als 55; o 50 per 
cent durant la resta de vigència d’este en el cas de tre-
balladors majors de 55 anys i fins als 65.

i) Contractació de dones desocupades inscrites 
en l’oficina d’ocupació que siguen contractades en els 
vint-i-quatre mesos següents a la data de part: 100 per 
cent durant els 12 mesos següents a l’inici de la vigència 
del contracte.
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2. La contractació indefinida a temps complet o 
parcial, incloent-hi la contractació de treballadors fixos 
discontinus, que realitze un treballador autònom dels 
referits en l’apartat 1.2 del número 1 amb un treballador 
desocupat donarà lloc a l’aplicació de les bonificacions 
en la quota empresarial a la Seguretat Social per con-
tingències comunes previstes en el número 1 d’este 
apartat, amb un increment de cinc punts respecte d’allò 
que s’ha previst per a cada cas, excepte en el supòsit 
del paràgraf i).

3. La incorporació a les cooperatives o societats 
laborals com a socis treballadors o de treball, amb ca-
ràcter indefinit i enquadrats en un règim per compte 
d’altri de Seguretat Social que es produïsquen fins al 31 
de desembre del 2004 donaran dret a partir de la data 
d’incorporació a les bonificacions de la quota empre-
sarial a la Seguretat Social per contingències comunes 
establides en els apartats 1, 5, 6, 7 i 8 d’este número 3, 
segons siga procedent en cada cas.

4. Quan les contractacions inicials previstes en els 
paràgrafs c), d), e), f) i h) de l’apartat 1 i en els apartats 
2, 3, 5 i 6 d’este número es realitzen a temps complet 
amb dones desocupades, les bonificacions de quotes 
s’incrementaran en 10 punts.

5. Les empreses i entitats que contracten indefi-
nidament, incloent-hi la contractació de treballadors 
fixos discontinus, o temporalment, bé per mitjà de 
contractacions a temps complet o parcial, a treballa-
dors desocupats en situació d’exclusió social, en els 
termes de l’apartat 1.3 del número 1, podran aplicar 
una bonificació en la quota empresarial a la Seguretat 
Social per contingències comunes del 65 per cent, du-
rant un màxim de 24 mesos. Quan un mateix treballador 
realitze distints contractes de treball, ja siga amb una 
mateixa empresa o entitat, o amb una altra de distinta, 
amb solució o sense solució de continuïtat, s’aplicarà 
igualment el màxim de 24 mesos des de la data inicial 
del primer contracte.

6. Els ocupadors a qui es referixen els apartats 1.1, 
1.2, 1.3 i 1.4 del número 1 que contracten o incorporen 
indefinidament, incloent-hi la contractació de treballa-
dors fixos discontinus, o temporalment, a persones 
que tinguen acreditada per l’Administració competent 
la condició de víctima de violència domèstica per part 
d’algun membre de la unitat familiar de convivència, 
podran aplicar una bonificació en la quota empresarial 
a la Seguretat Social per contingències comunes del 65 
per cent, durant un màxim de 24 mesos. Quan un ma-
teix treballador realitze distints contractes de treball, ja 
siga amb un mateix ocupador o amb un altre de distint, 
amb solució o sense solució de continuïtat, s’aplicarà 
igualment el màxim de 24 mesos des de la data inicial 
del primer contracte.

7. Les transformacions en indefinits, incloent-hi 
les que s’acorden a la modalitat de fix discontinu que 
es realitzen fins al 31 de desembre del 2004, dels con-
tractes de duració determinada o temporals realitzats 
a temps complet o parcial amb anterioritat a l’1 de 
gener del 2004, així com la dels contractes formatius, 
de relleu i de substitució per anticipació de l’edat de ju-
bilació concertats, d’acord amb el que es disposa en la 
seua normativa reguladora, a temps complet o parcial, 
siga quina siga la data de la seua realització, donaran 
lloc a una bonificació del 25 per cent durant el període 
dels 24 mesos següents a l’inici de la vigència del nou 
contracte.

Donaran dret a la mateixa bonificació les transfor-
macions de contractes de pràctiques i de relleu realitzats 

inicialment a temps parcial, en indefinits a temps parci-
al. En este supòsit la jornada del nou contracte indefinit 
serà com a mínim igual a la del contracte de pràctiques 
o de relleu que es transforma.

8. Els contractes de treball de caràcter indefinit que 
estiguen subscrits amb treballadors de seixanta anys o 
més i amb una antiguitat en l’empresa de cinc o més 
anys, donaran dret durant l’any 2004 a una bonificació 
sobre les quotes corresponents a l’aportació empresari-
al en la cotització a la Seguretat Social per contingènci-
es comunes, excepte per incapacitat temporal derivada 
d’estes, de la quantia següent:

50 per cent per als qui reunisquen els requisits per 
primera vegada en 2004.

60 per cent per als qui ja reunien els requisits en 
2003.

70 per cent per als qui ja reunien els requisits en 
2002.

Estos percentatges s’incrementaran en un 10 per 
cent en cada exercici fins a aconseguir un màxim del 
100 per cent.

Si al complir 60 anys el treballador no té l’antiguitat 
en l’empresa de cinc anys, la bonificació a què es referix 
el paràgraf anterior serà aplicable a partir de la data en 
què abaste l’esmentada antiguitat.

Les mateixes bonificacions s’aplicaran en el cas de 
cooperatives respecte als seus socis treballadors o de 
treball, amb vincle de caràcter indefinit, majors de 60 
anys i amb l’antiguitat establida en el paràgraf primer 
d’este apartat, sempre que l’entitat haja optat per un 
règim de Seguretat Social propi de treballadors per 
compte d’altri.

9. Els contractes de treball i relacions a què es 
referix l’apartat 4 del número 1 d’este article donaran 
dret a una bonificació en la quota empresarial per con-
tingències comunes del 100 per cent durant els dotze 
mesos següents a la reincorporació efectiva de la dona 
al treball després del període de suspensió del contracte 
per maternitat i per excedència per cura de fill, d’acord 
amb el que establix el dit apartat 4.

En el supòsit de contractes de duració determinada 
o temporals subscrits amb anterioritat a l’entrada en 
vigor de la present disposició, quan es produïsca la 
reincorporació en els termes assenyalats en el paràgraf 
anterior i abans d’haver transcorregut un any des d’esta, 
es transforme el contracte en indefinit, la duració de la 
bonificació que es referix al paràgraf anterior serà de 
18 mesos.

La bonificació a què es referixen els paràgrafs ante-
riors no serà acumulable a altres bonificacions previstes 
per transformació de contractes.

10. Els contractes de treball acollits al present pro-
grama de foment d’ocupació estable es formalitzaran en 
el model oficial que dispose l’Institut Nacional d’Ocupa-
ció, excepte en el supòsit de contractes ja existents, als 
quals es referixen els apartats 3 i 4 del número 1.

Quatre. Concurrència de bonificacions.

En el supòsit en què la contractació indefinida d’un 
treballador desocupat o la seua incorporació com a soci 
treballador o soci de treball a una cooperativa o societat 
laboral realitzada en virtut d’este programa de foment 
d’ocupació puga donar lloc, simultàniament, a la seua 
inclusió en més d’un dels supòsits per als quals estan 
previstes bonificacions, només serà possible aplicar-les 
respecte d’un d’ells, de manera que corresponga l’op-
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ció al beneficiari de les deduccions previstes en esta 
norma.

No obstant l’assenyalat en el paràgraf anterior, les 
bonificacions en les cotitzacions previstes per als con-
tractes indefinits amb treballadors de 60 anys o més i 
amb una antiguitat en l’empresa de cinc anys o més, 
seran compatibles amb les bonificacions establides amb 
caràcter general en els Programes de Foment d’Ocu-
pació i seran a càrrec de l’Institut Nacional d’Ocupació, 
sense que en cap cas la suma de les bonificacions apli-
cables puga superar el 100 per cent sense perjuí, si és 
el cas, del que disposa l’article 112 bis del text refós de 
la Llei General de la Seguretat Social.

Cinc. Exclusions.

1. Les bonificacions previstes en este programa no 
s’aplicaran en els supòsits següents:

a) Relacions laborals de caràcter especial previstes 
en l’article 2 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, text 
refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 
de març, o altres disposicions legals, amb l’excepció 
de la relació laboral de caràcter especial dels penats en 
institucions penitenciàries i de la relació laboral especial 
dels menors en centres d’internament, a les quals es 
pot aplicar el règim de bonificacions establides per als 
treballadors desocupats en situació d’exclusió social.

b) Contractacions que afecten el cònjuge, els as-
cendents, els descendents i la resta de parents, per con-
sanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, 
de l’empresari o dels que ocupen càrrecs de direcció 
o siguen membres dels òrgans d’administració de les 
entitats o de les empreses que revisten la forma jurídica 
de societat, així com les que es produïsquen amb estos 
últims.

c) Contractacions realitzades amb treballadors que 
en els vint-i-quatre mesos anteriors a la data de la con-
tractació hagen prestat servicis en la mateixa empresa, 
grup d’empreses o entitat per mitjà d’un contracte per 
temps indefinit.

El que disposa el paràgraf precedent s’aplicarà 
també en el supòsit de vinculació laboral anterior del 
treballador amb empreses a les quals el sol·licitant dels 
beneficis haja succeït en virtut del que establix l’article 
44 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.

d) Treballadors que hagen finalitzat la seua relació 
laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos 
previs a la formalització del contracte.

e) Incorporacions de socis treballadors o de treball 
a cooperatives o societats laborals quan hagen mantin-
gut un vincle contractual previ amb les dites societats 
superior als 12 mesos.

2. Les empreses o entitats que hagen extingit o 
extingisquen, per acomiadament declarat improcedent 
o per acomiadament col·lectiu, contractes bonificats a 
l’empara de la present norma i del Reial Decret Llei 
9/1997, de 17 de maig, pel qual es regulen incentius en 
matèria de Seguretat Social i de caràcter fiscal per al 
foment i l’estabilitat en l’ocupació i de la Llei 64/1997, 
de 26 de desembre; així com de la Llei 50/1998, de 30 
de desembre; de la Llei 55/1999, de 29 de desembre; de 
la Llei 14/2000, de 29 de desembre; de la Llei 12/2001, 
de 9 de juliol; de la Llei 24/2001, de 27 de desembre; 
del Reial Decret Llei 16/2001, de 27 de desembre; de 
la Llei 35/2002, de 12 de juliol, i de la Llei 53/2002, de 
30 de desembre, quedaran excloses, per un període de 
12 mesos, de les bonificacions previstes en la present 

disposició. L’esmentada exclusió afectarà un nombre de 
contractacions igual al de les extingides.

El període d’exclusió es comptarà a partir de la 
declaració d’improcedència de l’acomiadament o de 
l’extinció derivada de l’acomiadament col·lectiu.

3. No seran aplicables a les aportacions empresari-
als relatives a treballadors que presten els seus servicis 
en les Administracions públiques o en els organismes 
públics regulats en el títol III de la Llei 6/1997, de 14 
d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administra-
ció General de l’Estat:

a) Les bonificacions dels contractes indefinits amb 
treballadors de 60 anys o més i amb una antiguitat en 
l’empresa de cinc anys o més.

b) Les bonificacions dels contractes de treball de 
les dones treballadores que siguen suspesos per mater-
nitat i per excedència per cura de fill.

Sis. Incompatibilitats.
Les bonificacions ací previstes no podran, en con-

currència amb altres mesures de suport públic establi-
des per a la mateixa finalitat, superar el 60 per cent 
del cost salarial anual corresponent al contracte que es 
bonifica.

Set. Finançament i control dels incentius.

1. Les bonificacions previstes per a la contractació 
establides en la present norma es finançaran a càrrec 
de la corresponent partida pressupostària de l’Institut 
Nacional d’Ocupació.

2. La Tresoreria General de la Seguretat Social 
facilitarà mensualment a l’Institut Nacional d’Ocupació 
el nombre de treballadors objecte de bonificacions de 
quotes a la Seguretat Social, detallats per col·lectius, 
amb les seues respectives bases de cotització i les de-
duccions que s’apliquen com a conseqüència del que 
preveu la present norma.

3. Amb la mateixa periodicitat, la Direcció General 
de l’Institut Nacional d’Ocupació, facilitarà a la Direc-
ció General d’Inspecció de Treball i Seguretat Social la 
informació necessària sobre el nombre de contractes 
comunicats objecte de bonificacions de quotes, deta-
llats per col·lectius, així com tota la informació relativa 
a les cotitzacions i les deduccions aplicades a estos 
que siga necessària, a l’efecte de facilitar a este centre 
directiu la planificació i la programació de l’actuació 
inspectora que permeta vigilar l’adequada aplicació de 
les bonificacions previstes en esta norma pels subjectes 
beneficiaris d’esta.

Huit. Reintegrament dels beneficis.

1. En els supòsits d’obtenció de les bonificacions 
sense reunir els requisits exigits, serà procedent la 
devolució de les quantitats deixades d’ingressar per 
bonificació de quotes a la Seguretat Social amb el 
 recàrrec corresponent.

2. L’obligació de reintegrament establida en el pa-
ràgraf anterior s’entén sense perjuí del que preveu la 
Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Orde Social, text 
refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2002, de 4 
d’agost.

Nou. Manteniment de bonificacions.
Es podran mantindre les bonificacions de les quotes 

a la Seguretat Social que es gaudisquen per la contrac-
tació indefinida d’un treballador quan este haja extingit 
voluntàriament un contracte, acollit a mesures previstes 
en els Programes anuals de foment de l’ocupació d’apli-
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cació a partir del 17 de maig de 1997, i siga contractat 
sense solució de continuïtat per mitjà d’un nou con-
tracte indefinit, a temps complet o parcial, incloent-hi 
la modalitat de fix discontinu, per una altra empresa o 
entitat, dins del mateix grup d’empreses.

En este cas, al nou contracte se li aplicaran les 
bonificacions de les quotes a la Seguretat Social que 
respecte del treballador es gaudiren per l’anterior ocu-
pador, en la mateixa quantia i pel temps que reste per 
a completar el període total previst en el moment de la 
seua contractació indefinida inicial.

Si el primer ocupador ha percebut alguna altra ajuda 
de foment de l’ocupació per la mateixa contractació, no 
estarà obligat a la seua devolució, ni es tindrà dret a una 
nova ajuda, si és el cas, pel nou contracte.

Article 45. 

U. Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 2 de 
l’article 1 de la Llei 4/1997, de 24 de març, de Societats 
Laborals, que queda redactat en els termes següents:

«2. El nombre d’hores-any treballades pels 
treballadors contractats per temps indefinit que no 
siguen socis, no podrà ser superior al 15 per cent del 
total d’hores-any treballades pels socis treballadors. 
Si la societat té menys de 25 socis treballadors, el 
referit percentatge no podrà ser superior al 25 per 
cent del total d’hores-any treballades pels socis tre-
balladors, per al càlcul d’estos percentatges no es 
prendran en compte els treballadors amb contracte 
de duració determinada i els treballadors amb dis-
capacitat psíquica en grau igual o superior al 33 per 
cent amb contracte indefinit.»

Dos. En relació amb l’enquadrament del personal 
del servici de practicatge s’introduïxen les següents 
modificacions legals:

1. L’apartat 4 del paràgraf a) de l’article 2 del Decret 
2.864/1974, de 30 agost, pel qual s’aprova el text refós 
de les Lleis 116/1969, de 30 de desembre, i 24/1972, de 
21 de juny, pel qual es regula el Règim Especial de la 
Seguretat Social dels Treballadors del Mar, queda redac-
tat en els termes següents:

«4. Tràfic interior de ports, d’embarcacions 
esportives i de recreació i practicatge.»

2. S’incorpora un paràgraf segon a l’article 4 del 
Decret 2.864/1974, de 30 d’agost, pel qual s’aprova el 
text refós de les Lleis 116/1969, de 30 desembre, 
i 24/1972, de 21 de juny, pel qual es regula el Règim 
 Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del 
Mar, amb el contingut següent:

«Així mateix, s’assimilen a treballadors per 
compte d’altri els pràctics de port que, per a la 
realització de la seua activitat de practicatge, es 
constituïsquen en corporacions de pràctics de 
ports o entitats que les substituïsquen, de manera 
que tinguen els mateixos drets i obligacions quant 
a este Règim Especial es referix que els treballa-
dors per compte d’altri inclosos en el paràgraf a) 
de l’article 2, a excepció del dret a les prestacions 
per desocupació i del FOGASA de les que en que-
den exclosos. Les dites corporacions de pràctics 
de ports o entitats que les substituïsquen tindran 
la consideració d’empresaris a efectes d’este règim 
especial respecte dels pràctics de port en estes in-
closa i la resta de personal al seu servici.» 

3. Queda derogada la disposició final tercera de la 
Llei 48/2003, de 26 de novembre, de Règim Econòmic i 
de Prestació de Servicis dels Ports d’Interés General.

Article 46. Modificació del text refós de la Llei sobre 
Infraccions i Sancions en l’Orde Social aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

Es modifiquen els següents preceptes del text re-
fós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Orde 
Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 
d’agost.

U. Es modifica el títol de la subsecció primera de 
la Secció tercera del capítol II del text refós de la Llei 
sobre Infraccions i Sancions en l’Orde Social, que queda 
redactat en els termes següents:

«Infraccions dels empresaris, de les agències de 
col·locació i dels beneficiaris d’ajudes i subvenci-
ons en matèria d’ocupació, ajudes de foment de 
l’ocupació en general i formació professional ocu-
pacional i contínua.» 

Dos. S’introduïx un nou apartat 4 en l’article 14 
del text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en 
l’Orde Social, amb la redacció següent:

«4. Incomplir, els empresaris i els beneficiaris 
de les ajudes i les subvencions públiques, les obli-
gacions de caràcter formal o documental exigides 
en la normativa específica sobre formació pro-
fessional contínua o ocupacional, sempre que no 
estiguen tipificades com a greus o molt greus.» 

Tres. S’introduïx un nou apartat 6 en l’article 15 
del text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en 
l’Orde Social, amb la redacció següent:

«6. Incomplir, els empresaris i els beneficiaris 
d’ajudes i subvencions públiques, les obligacions 
establides en la normativa específica sobre forma-
ció professional contínua o ocupacional següents, 
llevat que haja donat lloc al gaudi indegut de boni-
ficacions en el pagament de les quotes socials:

a) No executar les accions formatives en els 
termes, la forma i els terminis prèviament preavi-
sats quan no s’haja notificat, dins del termini i en la 
forma escaient, la seua cancel·lació o modificació 
a l’òrgan competent.

b) No establir el degut control d’assistència 
dels participants en les accions formatives, o es-
tablir-lo de manera inadequada.

c) Realitzar subcontractacions indegudes amb 
altres entitats, tant pel que fa a la gestió com a 
l’execució de les accions formatives.

d) Expedir certificacions d’assistència o di-
plomes que no s’ajusten a les accions formatives 
aprovades i/o realitzades o quan no s’hagen impar-
tit les dites accions, així com negar la seua entrega 
als participants en les accions impartides, a pesar 
d’haver sigut requerit en este sentit pels òrgans de 
vigilància i control.»

Quatre. S’introduïx un nou apartat 5 en l’article 16 
del text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en 
l’Orde Social, amb la redacció següent:

«5. Incomplir, els empresaris i els beneficiaris 
d’ajudes i subvencions públiques, les obligacions 
establides en la normativa específica sobre forma-
ció professional contínua o ocupacional següents, 
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llevat que haja donat lloc al gaudi indegut de boni-
ficacions en el pagament de quotes socials:

a) Sol·licitar quantitats en concepte de forma-
ció als participants, quan les accions formatives 
siguen finançables amb fons públics i gratuïtes 
per a estos.

b) Simular la contractació laboral amb la fina-
litat que els treballadors participen en programes 
formatius.» 

Cinc. Es modifica el títol de la subsecció 2a de la 
secció 3a del capítol II del text refós de la Llei sobre 
Infraccions i Sancions en l’Orde Social, així com el títol 
de l’article 17, que s’inclou en la mencionada subsecció, 
que queden redactats en els termes següents:

«Infraccions dels treballadors per compte d’altri 
i propi.» 

Sis. Se suprimix el paràgraf c) de l’apartat 1 de 
l’article 17 del text refós de la Llei sobre Infraccions i 
Sancions en l’Orde Social.

Set. Es modifica l’apartat 2 de l’article 17 del text 
refós de la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Orde Social, 
que queda redactat en els termes següents:

«2. Greus: rebutjar una oferta d’ocupació 
adequada, ja siga oferida pel servici públic d’ocu-
pació o per les agències de col·locació sense fins 
lucratius, o negar-se a participar en programes 
d’ocupació, incloent-hi els d’inserció professional, 
o en accions de promoció, formació o reconversió 
professional, excepte causa justificada, oferits pel 
servici públic d’ocupació o per les entitats associ-
ades dels servicis integrats per a l’ocupació.

 A l’efecte previst en esta llei, s’entendrà per 
col·locació adequada la que reunisca els requisits 
establits en l’apartat 3 de l’article 231 del text refós 
de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, en 
aquells aspectes en què s’aplique als demandants 
d’ocupació no sol·licitants ni beneficiaris de pres-
tacions per desocupació.» 

Huit. Es modifica l’apartat 3 de l’article 17 del text 
refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Orde 
Social, que queda redactat de la manera següent:

«3. Molt greus: la no-aplicació, o la desviació 
en l’aplicació de les ajudes, en general, de foment 
de l’ocupació percebuda pels treballadors, així 
com la connivència amb els empresaris i els bene-
ficiaris d’ajudes i subvencions, per a l’acreditació 
o la justificació d’accions formatives inexistents o 
no realitzades.» 

Nou. Es modifica l’apartat 12 de l’article 22 del text 
refós de la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Orde Social, 
que queda redactat en els termes següents:

«12. Obtindre o gaudir indegudament re-
duccions o bonificacions en el pagament de les 
quotes socials que corresponguen, de manera que 
s’entenga produïda una infracció per cada treba-
llador afectat, llevat que es tracte de bonificacions 
en matèria de formació contínua, que s’entendrà 
produïda una infracció per empresa.»

Deu. S’introduïx un nou apartat h) en el número 
1 de l’article 23 del text refós de la Llei d’Infraccions i 
Sancions en l’Orde Social, amb la redacció següent:

«h) El falsejament de documents per a l’obten-
ció o gaudi fraudulents de bonificacions en matèria 
de formació contínua.» 

Onze. S’afig un apartat 6 en l’article 21 del text 
refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Orde 
Social, en els termes següents:

«6. No remetre a l’entitat corresponent les cò-
pies dels informes mèdics de baixa, confirmació de 
la baixa o l’alta d’incapacitat temporal facilitades 
pels treballadors, o la seua no-transmissió pels 
obligats o acollits a la utilització del sistema de 
presentació d’estes còpies, per mitjans informàtics, 
electrònics o telemàtics.» 

Dotze. S’introduïx un nou apartat 3 en l’article 24 
del text refós de la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Orde 
Social, que queda redactat en els termes següents:

«3. En el cas dels sol·licitants o els beneficiaris 
de prestacions per desocupació de nivell contribu-
tiu o assistencial:

a) No comparéixer, amb el requeriment previ 
davant del servici públic d’ocupació, les agències 
de col·locació sense fins lucratius o les entitats as-
sociades dels servicis integrats per a l’ocupació, o 
no renovar la demanda d’ocupació en la forma i les 
dates que es determinen en el document de reno-
vació de la demanda, excepte causa justificada.

b) No tornar en termini, excepte causa justifi-
cada, al servici públic d’ocupació o, si és el cas, a 
les agències de col·locació sense fins lucratius el 
corresponent justificant d’haver comparegut en el 
lloc i la data indicats per a cobrir les ofertes d’ocu-
pació facilitades per aquells.

c) No complir les exigències del compromís 
d’activitat, excepte causa justificada, sempre que la 
conducta no estiga tipificada com una altra infracció 
lleu o greu en els articles 24 o 25 d’esta llei.

 A l’efecte previst en esta Llei, s’entendrà per 
compromís d’activitat el que reunisca els requi-
sits establits en l’apartat 2 de l’article 231 del text 
refós de la Llei General de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 
de juny.» 

Tretze. S’introduïx un nou apartat 4 en l’article 25 
del text refós de la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Orde 
Social, que queda redactat en els termes següents:

«4. En el cas de sol·licitants o beneficiaris de 
prestacions per desocupació de nivell contributiu 
o assistencial:

a) Rebutjar una oferta d’ocupació adequada, 
ja siga oferida pel servici públic d’ocupació o per 
les agències de col·locació sense fins lucratius, 
excepte causa justificada.

b) Negar-se a participar en els treballs de col-
laboració social, els programes d’ocupació, inclo-
ent-hi els d’inserció professional, o en accions de 
promoció, formació o reconversió professional, 
excepte causa justificada, oferits pel servici públic 
d’ocupació o per les entitats associades dels ser-
vicis integrats per a l’ocupació.

 A l’efecte previst en esta llei, s’entendrà per 
col·locació adequada i per treballs de col·laboració 
social els que reunisquen els requisits establits, 
respectivament, en l’apartat 3 de l’article 231 i en 
l’apartat 3 de l’article 213 del text refós de la Llei 



388 Dilluns 1 març 2004 Suplement núm. 2

General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.»

Catorze. S’introduïx un nou apartat 4 en l’article 26 
del text refós de la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Orde 
Social, que queda redactat en els termes següents:

«4. La no-aplicació o la desviació en l’aplicació 
de les prestacions per desocupació, que es per-
ceben segons el que establisquen programes de 
foment d’ocupació.» 

Quinze. S’afig una nova disposició addicional al 
text refós de la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Orde 
Social, amb la redacció següent:

«Disposició addicional tercera. Competència 
sancionadora en matèria de prestacions per 
desocupació.
El que disposa l’apartat 4 de l’article 48 d’esta 

llei s’entén sense perjuí de les funcions en matèria 
d’ocupació delimitades pels reials decrets de tras-
passos a les comunitats autònomes de la gestió 
realitzada per l’Institut Nacional d’Ocupació en ma-
tèria de treball, ocupació i formació, així com de 
la coordinació entre els servicis públics d’ocupació 
de les comunitats autònomes i l’entitat gestora de 
les prestacions per desocupació.

La coordinació a què es referix el paràgraf ante-
rior es durà a terme en la Comissió de Coordinació 
i Seguiment, de composició paritària, prevista en 
els reials decrets de traspassos a les comunitats 
autònomes de la gestió realitzada per l’Institut Na-
cional d’Ocupació en matèria de treball, ocupació 
i formació, i constituïda per a la coordinació de la 
gestió de l’ocupació i la gestió de les prestacions 
per desocupació, sense perjuí dels convenis que a 
este efecte puguen subscriure’s entre els òrgans i 
les entitats competents de l’Estat i de les comuni-
tats autònomes.» 

Setze. Es modifica l’article 47 del text refós de la 
Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Orde Social, que 
passa a tindre la redacció següent:

«Article 47. Sancions als treballadors, als sol-
licitants i als beneficiaris.

1. En el cas dels sol·licitants i els beneficiaris 
de pensions o prestacions de Seguretat Social, 
incloent-hi les de desocupació, les infraccions se 
sancionaran:

a) Les lleus amb pèrdua de pensió durant un 
mes. En el cas de les prestacions per desocupació 
de nivell contributiu o assistencial, les infraccions 
lleus tipificades en els apartats 2 i 3 de l’article 24 se 
sancionaran de conformitat amb l’escala següent:

 1a. Infracció. Pèrdua d’1 mes de prestacions.
 2a. Infracció. Pèrdua de 3 mesos de presta-

cions.
 3a. Infracció. Pèrdua de 6 mesos de presta-

cions.
 4a. Infracció. Extinció de prestacions.
S’aplicarà esta escala a partir de la primera 

infracció i quan entre la comissió d’una infracció 
lleu i l’anterior no hagen transcorregut més dels 
365 dies que establix l’article 41.1 d’esta llei, amb 
independència del tipus d’infracció.

b) Les greus tipificades en l’article 25 amb pèr-
dua de la prestació o la pensió durant un període 
de tres mesos, excepte les dels seus números 2 i 3, 

respectivament, en les prestacions per incapacitat 
temporal i en les prestacions i els subsidis per 
desocupació, en les quals la sanció serà d’extinció 
de la prestació.

En el cas de les prestacions per desocupació 
de nivell contributiu o assistencial les infraccions 
greus tipificades en l’apartat 4 de l’article 25 se san-
cionaran de conformitat amb l’escala següent:

 1a. Infracció. Pèrdua de 3 mesos de presta-
cions.

 2a. Infracció. Pèrdua de 6 mesos de presta-
cions.

 3a. Infracció. Extinció de prestacions.

S’aplicarà esta escala a partir de la primera 
infracció i quan entre la comissió d’una infracció 
greu i l’anterior no hagen transcorregut més dels 
365 dies que establix l’article 41.1 d’esta llei, amb 
independència del tipus d’infracció.

c) Les molt greus, amb pèrdua de la pensió 
durant un període de sis mesos o amb extinció de 
la prestació o el subsidi per desocupació.

Igualment, se’ls podrà excloure del dret a per-
cebre qualsevol prestació econòmica i, si és el 
cas, ajuda de foment d’ocupació durant un any, 
així com del dret a participar durant eixe període 
en accions formatives en matèria de formació pro-
fessional ocupacional i contínua.

d) No obstant les sancions anteriors, en el cas 
que la transgressió de les obligacions afectes al 
compliment i a la conservació dels requisits que 
donen dret a la prestació, l’entitat gestora podrà 
suspendre-la cautelarment fins que la resolució 
administrativa siga definitiva.

2. En el cas de treballadors per compte propi 
o alié, i demandants d’ocupació no sol·licitants ni 
beneficiaris de prestacions per desocupació, les 
infraccions se sancionaran:

a) En el cas de desocupats inscrits com a de-
mandants d’ocupació en el servici públic d’ocupa-
ció, no sol·licitants ni beneficiaris de prestacions 
per desocupació, les infraccions lleus, greus i 
molt greus tipificades en l’article 17 se sanciona-
ran amb el canvi de la situació administrativa de 
la seua demanda d’ocupació de la d’alta a la de 
baixa, situació en què romandrà durant un, tres i 
sis mesos respectivament. En esta situació estos 
demandants no participaran en processos d’in-
termediació laboral ni seran beneficiaris de les 
accions de millora de l’ocupabilitat previstes en 
les polítiques actives d’ocupació.

No obstant l’establit en el paràgraf anterior, 
estos demandants, quan treballen i queden en 
situació de desocupació, podran inscriure’s nova-
ment en el servici públic d’ocupació i, en eixe cas, 
sol·licitar les prestacions i els subsidis per desocu-
pació si reunixen els requisits exigits per a això.

b) En el cas de treballadors per compte propi 
o alié que cometen les infraccions tipificades en 
l’article 17.3, se’ls exclourà del dret a percebre aju-
des de foment d’ocupació i a participar en accions 
formatives en matèria de formació professional 
ocupacional i contínua durant sis mesos.

3. Les sancions a què es referix este article 
s’entenen sense perjuí del reintegrament de les 
quantitats indegudament percebudes.

4. La imposició de les sancions per les infracci-
ons previstes en esta subsecció es portarà a efecte 
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d’acord amb el que preveu l’article 48.4 d’esta llei, 
de manera que respecte la competència respectiva 
de l’òrgan sancionador i establisca la cooperació 
necessària per a l’execució de la sanció imposada, 
quan esta corresponga a la competència d’un altre 
òrgan.» 

Dèsset. Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 
4 de l’article 48 del text refós de la Llei d’Infraccions i 
Sancions en l’Orde Social, que queda redactat en els 
termes següents:

«4. La imposició de les sancions per infrac-
cions lleus i greus als treballadors en matèria 
d’ocupació, formació professional i ajudes per al 
foment de l’ocupació, correspon al servici públic 
d’ocupació competent; i en matèria de Seguretat 
Social correspon a l’entitat gestora de la Seguretat 
Social competent, llevat que la sanció afecte les 
prestacions per desocupació, i en este cas la com-
petència correspon a l’entitat gestora d’estes; la de 
les molt greus a l’autoritat competent a proposta 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Quan la sanció imposada consistisca en l’extin-
ció de la prestació per desocupació per la comissió 
d’una infracció molt greu, l’autoritat competent 
que haja imposat la sanció traslladarà a l’entitat 
gestora de la dita prestació als efectes procedents 
per a la seua aplicació.

El servici públic d’ocupació comunicarà, en el 
moment en què es produïsquen o es coneguen, les 
infraccions contingudes en els articles 24.3 i 25.4 
d’esta llei, a l’entitat gestora de les prestacions per 
desocupació, als efectes sancionadors que a esta 
li corresponen».

Díhuit. S’afig un nou paràgraf, el d), a l’apartat 4 de 
l’article 50 del text refós de la Llei d’Infraccions i Sanci-
ons de l’Orde Social, amb la redacció següent:

«d) L’incompliment del deure de col·laboració 
amb els funcionaris del sistema de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social al no entregar l’empre-
sari en suport informàtic la informació requerida 
per al control de les seues obligacions en matèria 
de règim econòmic de la Seguretat Social, quan 
estiga obligat o acollit a la utilització de sistemes 
de presentació dels documents de cotització per 
mitjans informàtics, electrònics o telemàtics.» 

La resta de l’article es manté amb la mateixa re-
dacció.

Dènou. Es modifica el títol de la subsecció 3a de 
la secció 2a del capítol VI, que queda redactat de la 
manera següent:

«Sancions accessòries als empresaris en ma-
tèria d’ocupació, ajudes de foment de l’ocupació, 
formació ocupacional i contínua i protecció per 
desocupació.»

Article 47. Modificació de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 
de març, reguladora del Dret d’Associació.

Es modifica el paràgraf a) de l’apartat 1, de l’article 
32 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora 
del Dret d’Associació, que queda redactat de la manera 
següent:

«a) Que els seus fins estatutaris tendisquen a 
promoure l’interés general, en els termes definits 
per l’art. 31.3 d’esta llei, i siguen de caràcter cívic, 

educatiu, científic, cultural, esportiu, sanitari, de 
promoció dels valors constitucionals, de promo-
ció dels drets humans, d’assistència social, de 
cooperació per al desenrotllament, de promoció 
de la dona, de promoció i protecció de la família, 
de protecció de la infància, de foment de la igual-
tat d’oportunitats i de la tolerància, de defensa del 
medi ambient, de foment de l’economia social o de 
la investigació, de promoció del voluntariat social, 
de defensa de consumidors i usuaris, de promo-
ció i atenció a les persones en risc d’exclusió per 
raons físiques, socials, econòmiques o culturals, i 
qualssevol altres de semblant naturalesa.» 

La resta de l’apartat i article queden amb l’actual 
redacció.

Article 48. Increment de la multa a imposar a qui 
empre un treballador estranger sense la preceptiva 
autorització de treball.

1. Quan se sancione un ocupador que utilitze un 
treballador estranger sense la preceptiva autorització de 
treball, l’import de la multa establit en la Llei Orgànica 
4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya 
i la seua integració social, s’incrementarà en la quantia 
que resulte de calcular el que haja correspost ingressar 
per quotes de Seguretat Social i la resta de conceptes de 
recaptació conjunta, des del començament de la presta-
ció del treball del treballador estranger fins a l’últim dia 
en què es constate la dita prestació de servicis.

2. En l’acta d’infracció que la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social alce a l’efecte, la proposta de sanció 
especificarà els paràmetres utilitzats per al càlcul de la 
quantia total de la multa segons allò que s’ha indicat 
en l’apartat anterior.

3. L’import corresponent a l’increment d’esta 
sanció es farà efectiu en la Tresoreria General de la 
Seguretat Social d’acord amb el procediment regla-
mentàriament establit en execució de l’esmentada Llei 
Orgànica 4/2000.

CAPÍTOL V

Ajudes als afectats per delictes de terrorisme 

Article 49. Modificació de la Llei 14/2000, de 29 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’orde social.

Es modifica la disposició addicional novena de la 
Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’orde social, en la redacció donada 
a esta per l’article 48 de la Llei 53/2002, de 30 de de-
sembre, de mesures fiscals, administratives i de l’orde 
social, amb el text següent:

«Disposició addicional novena. Àmbit d’aplicació 
de la Llei 32/1999, de 8 d’octubre, de Solidaritat 
amb les Víctimes del Terrorisme.
U. L’àmbit temporal d’aplicació de la Llei 

32/1999 s’estén als fets previstos en la dita llei, 
succeïts entre l’1 de gener del 2004 i el 31 de 
desembre del 2004, sense perjuí de les altres ajudes 
que puguen correspondre per estos d’acord amb 
l’ordenament jurídic.

Dos. Quan en virtut de sentència ferma es 
reconega una indemnització en concepte de res-
ponsabilitat civil per fets succeïts amb posteriori-
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tat al 10 d’octubre de 1999, superior a la quantitat 
global percebuda pels conceptes previstos en la 
Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fis-
cals, administratives i de l’orde social, i en la Llei 
32/1999, l’Administració General de l’Estat abonarà 
a l’interessat la diferència.

Tres. El termini per a sol·licitar les ajudes pre-
vistes en la Llei 32/1999 per fets ocorreguts entre 
l’1 de gener del 2004 i el 31 de desembre del 2004 
serà d’un any comptat a partir de la data en què 
s’hagen produït.» 

TÍTOL III

Del personal al servici
de les Administracions Públiques

CAPÍTOL I

Personal funcionari i estatutari

SECCIÓ 1a. NORMES GENERALS

Article 50. Modificació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, 
de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de 
la Funció Pública.

U. Es modifica el paràgraf b) de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 15, de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per 
a la Reforma de la Funció Pública, que queda redactat 
en termes següents:

«b) Les relacions de llocs de treball indicaran, 
en tot cas, la denominació, tipus i sistema de pro-
visió d’estos; els requisits exigits per al seu acom-
pliment; el nivell de complement de destí i, si és 
el cas, el complement específic que corresponga 
a estos, quan hagen de ser exercits per personal 
funcionari, o la categoria professional i règim ju-
rídic aplicable quan siguen exercits per personal 
laboral.»

Dos. Es modifica la redacció de l’article 16 de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de 
la Funció Pública, en els termes següents:

«Article 16.
Les comunitats autònomes i l’Administració lo-

cal formaran també la relació dels llocs de treball 
existents en la seua organització, que ha d’inclou-
re, en tot cas, la denominació, tipus i sistema de 
provisió dels llocs, les retribucions complementà-
ries que els corresponguen i els requisits exigits 
per al seu acompliment. Estes relacions de llocs 
seran públiques.» 

Tres. Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 
22 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la 
Reforma de la Funció Pública, que queden redactats de 
la manera següent:

Apartat 1.
Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 1 de l’ar-

ticle 22, que queda redactat de la manera següent:

«Les Administracions públiques facilitaran la 
promoció interna consistent en l’ascens des de 
cossos o escales d’un grup de titulació a altres 

de l’immediat superior. Per a això, els funcionaris 
han de posseir la titulació exigida per a l’ingrés en 
els últims, haver prestat servicis efectius, durant 
almenys dos anys, com a funcionari de carrera en 
cossos o escales del grup de titulació immediata-
ment inferior al del cos o escala a què pretenen 
accedir, així com reunir els requisits i superar les 
proves que per a cada cas establisca el Ministeri 
d’Administracions Públiques o l’òrgan competent 
de les altres Administracions públiques.»

La resta de l’apartat continua amb la mateixa re-
dacció.

Apartat 2.
Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 2 de l’ar-

ticle 22, que queda redactat de la manera següent:

«A proposta del ministre d’Administracions Pú-
bliques, el Govern podrà determinar els cossos i 
escales de l’Administració de l’Estat a què podran 
accedir els funcionaris que pertanyen a altres del 
seu mateix grup sempre que exercisquen funcions 
substancialment coincidents o anàlogues en el seu 
contingut professional i en el seu nivell tècnic, es 
deriven avantatges per a la gestió dels servicis, 
es troben en possessió de la titulació requerida, 
hagen prestat servicis efectius durant almenys 
dos anys com a funcionaris de carrera en cossos 
o escales del mateix grup de titulació al del cos o 
escala a què pretenen accedir i superen les corres-
ponents proves.»

La resta de l’apartat continua amb la mateixa re-
dacció.

Apartat 3.
Es modifica l’apartat 3 de l’article 22 de la Llei 

30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma 
de la Funció Pública, que queda redactat de la manera 
següent:

«A proposta del ministre d’Administracions Pú-
bliques, el Govern podrà determinar els cossos i 
escales de funcionaris a què podrà accedir el per-
sonal laboral dels grups i categories professionals 
equivalents al grup de titulació corresponent al 
cos o escala a què es pretén accedir, sempre que 
exercisquen funcions substancialment coincidents 
o anàlogues en el seu contingut professional i en 
el seu nivell tècnic, es deriven avantatges per a la 
gestió dels servicis, es troben en possessió de la 
titulació requerida, hagen prestat servicis efectius 
durant almenys dos anys com a personal laboral 
fix en categories del grup professional a què pertan-
guen o en categories d’un altre grup professional 
per a l’accés de la qual s’exigisca el mateix nivell de 
titulació i superen les corresponents proves.» 

Quatre. S’afig un últim paràgraf a l’apartat 3 de l’arti-
cle 29 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la 
Reforma de la Funció Pública, amb la redacció següent:

«No obstant el que es disposa en el paràgraf 
anterior, es computarà a efectes de triennis, el 
període de prestació de servicis en organismes o 
entitats del sector públic, amb l’excepció dels pres-
tats en societats mercantils en el capital del qual 
siga majoritària la participació directa o indirecta 
de les Administracions públiques.» 

La resta de l’apartat continua amb la mateixa re-
dacció.
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Cinc. Es modifica el paràgraf g) de l’apartat 1 de 
l’article 30 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, que queda 
redactat de la manera següent:

«El funcionari que, per raons de guarda legal, 
tinga a la seua atenció directa algun menor de sis 
anys, ancià que requerisca especial dedicació, o a 
un disminuït psíquic o físic, que no exercisca cap 
activitat retribuïda, tindrà dret a la disminució de 
la jornada de treball.

Tindrà el mateix dret el funcionari que necessite 
encarregar-se de l’atenció directa d’un familiar, fins 
al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per 
raons d’edat, accident o malaltia no puga valdre’s 
per si mateix i que no exercisca cap activitat re-
tribuïda.

Reglamentàriament es determinarà la dismi-
nució de jornada de treball i la reducció de les 
retribucions que corresponguen a la dita reducció 
de jornada.» 

La resta de l’apartat continua amb la mateixa re-
dacció.

Sis. El paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 31 de la 
Llei de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública 
queda redactat de la forma següent:

«b) Tota actuació que supose discriminació per 
raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, 
discapacitat, edat o orientació sexual, sexe, llen-
gua, opinió, lloc de naixement o veïnat, o qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social, 
així com l’assetjament per raó d’origen racial o 
ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o 
orientació sexual i l’assetjament sexual.» 

Set. S’afig un nou apartat, el cinc, a la disposició 
addicional novena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, que 
queda redactat de la manera següent:

«Cinc. Es declaren a extingir els següents 
cossos i escales de funcionaris de l’Administració 
de l’Estat:

Grup Codi Cos/Escala

A 0106 C. Prof. Numer. Inst. Politèc. Nac. Marít. 
Pesq.

A 0300 C. Arquitectes.
A 0600 C. Sup. Inspectors Finances de l’Estat.
A 0602 C. Enginyers de Mines Hisenda Pública.
A 1002 C. Enginyers de Vivenda.
A 1003 C. Eng. Industrials Ministeri Foment.
A 1005 C. Secretaris Comptadors de Ports.
A 1104 C. Eng. Sup. Radiodifusió i Televisió.
A 1401 C. Prof. Numer. Escoles Ofic. Nàutica.
A 1407 C. Tècnics Superiors.
A 1409 C. Enginyers de Telecomunicació.
A 1701 Subgrup Tècnic Grup Adm. Gral.
A 5004 Secret. Categ. Espec. Cambres Agrar. 

IRA.
A 5100 Direc. Inst. Estudis Adm. Local AP.
A 5335 Comiss. Ports O.A. MOPU Apl. Sentèn-

cia.
A 5401 Tèc. Facul. Sup. O.A. del MEC.
A 5410 Arquitectes Universitat Complutense.

Grup Codi Cos/Escala

A 5500 E. Redactor Econòmic Caixa Auton. In-
form. i Expansió Comercial.

A 5504 E. Metge del PMM.
A 5513 E. Ofic. Marít. Serv. Vigil. Duanera.
A 5514 E. Maquin. Nav. Serv. Vigil. Duanera.
A 5553 E. Tècnica Serv. Vigil. Duanera.
A 5800 Metges O.A. Ministeri de Justícia.
A 5802 Secret. Trib. Obra Protecció Menors.
A 5803 E. Especialistes de Tribunals Obra Pro-

tecció Menors.
A 5901 E. Secretaris Comptadors Juntes Admi-

nistr. Obres Públiques.
A 5903 E. Tècnics Estadística Confed. Hidrogrà-

fica Duero
A 5918 E. Capitans Marina Mercant de Ports.
A 5919 E. Maquinistes Navals de Ports.
A 6100 Facultatius i Especilistes d’AISNA.
A 6101 Arquitectes d’AISNA.
A 6459 Inspectors Mèdics C. Especial I.S.M.
A 6460 Titulats Superiors de l’I.C.O.
A 6461 Oficials Tècnics de l’I.C.O.
A 6462 E. d’Analistes de l’I.C.O.
B 0008 C. Carrera d’Interpretació de Llengües.
B 0115 C. Inspec. Cal. Serv. Defensa Contra 

Fraus.
B 0116 C. Mestres T. Inst. Politèc. Nac. Marít. P.
B 0311 C. Aparelladors.
B 0540 C. Directors Escol. Ensenyança Primà-

ria.
B 0709 C. Eng. Tècnics Industrials de l’Estat.
B 0710 C. Enginyers Tècnics Mines de l’Estat.
B 0806 C. Superior de Policia.
B 0912 C. Professors de EGB Institucions Peni-

tenciàries.
B 1012 C. Aparelladors i Ajudants de Vivenda.
B 1119 C. Eng. Tècnics Radiodifusió i Telev.
B 1220 C. Infermeres Puericultores Auxiliars.
B 1221 C. Instructors de Sanitat.
B 1223 C. Practicants Titulars.
B 1224 C. Comares Titulars.
B 1420 C. Tècnics Mitjans.
B 1421 C. Enginyers Tècnics Telecomunicació.
B 1426 C. intèrprets-informadors.
B 1508 C. Practicants de la Beneficiència Ge-

neral.
B 1517 C. Assistents Socials.
B 1611 E. Programadors del CPO. Informàtica 

de L.
B 1702 Subgrup Gestió Grup Adm. Gral.
B 5018 Secret. Primera Cat. Cambres Agr. IRA.
B 5026 Inspectors Provincials del SENPA.
B 5107 Bibl. Inst. Estudis Adm. Local.
B 5309 Tècnic Grau Mitjà O.A. M. Defensa.
B 5540 Funcionaris A.T.S. del PMM.
B 5707 A.T.S. Direcció Central de Trànsit.
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Grup Codi Cos/Escala

B 5813 A.T.S. O.A. Ministeri de Justícia.
B 5819 Assistents Socials O.A. Justícia.
B 5912 E. Auxiliars Facultatius Juntes Administ. 

Obres Públiques.
B 5915 E. Depositaris Pagadors de Juntes P.
B 5916 E. Comissaris de Ports.
B 5917 E. Contramestres Titulats de Ports.
B 5920 E. Pract. O.A. Ministeri de Foment.
B 5921 Cap Grup Canal Imperial Aragó.
B 5922 E. Topògrafs J. del Port de Cartagena.
B 5923 A.T.S. J. Port de Cartagena.
B 5924 J. Labor. Mancomunitat Canals Taibilla.
B 5925 J. Comptab. Mancomunitat Canals 

Taibilla.
B 5926 E. Subcap Departament 1 Patronat 

Cases MOPU.
B 5927 E. Cap Secció Parc Maquinària.
B 6107 Aparelladors E. Eng. Tècnics d’AISNA.
B 6108 A.T.S. d’AISNA.
B 6117 Assistents Socials d’AISNA.
B 6312 Inspect. Operacions Org. Treb. Port.
B 6313 Facultatiu Aux. —Aparellador— de 

l’INAS.
B 6314 E. Tècnics del Servici de Publicacions.
B 6324 Assistent Soc. Inst. Espanyol Emigra-

ció.
B 6464 Programadors Aplicacions I.C.O.
C 0414 C. Traductors de l’Exèrcit de l’Aire.
C 0415 C. Delineants de l’Exèrcit de l’Aire.
C 0918 C. Capellans Instituc. Penitenciàries.
C 1136 C. Delineants.
C 1427 C. Administratius Calcul. Meteorolog. 

Est.
C 1428 C. intèrprets-informadors (Grup C).
C 1430 C. Especial Tèc. Telecomunic. Aeronàu-

tica.
C 1432 C. Tècnics Especialistes Aeronàutics.
C 1516 C. Capellans de la Beneficència Gene-

ral.
C 1703 Subgrup Adm. Grup Adm. Gral.
C 5010 E. Especialista Tècnic d’O.A.
C 5027 Delineants d’O.A. MAPA.
C 5029 Cap Sitja, Centre Selecció i Magatzem.
C 5030 E. Tècnic Electricista del SENPA.
C 5032 E. Traductor-Bibliotecari Serv. Nac. Cultiu 

i Ferment. Tabac.
C 5033 Patr. Embarc. Inst. Espanyol Oceano-

grafia.
C 5037 Ag. Econ. Domèstica, Serv. Ext. Agrà-

ria.
C 5038 Monit. Ext. Agrària Serv. Ext. Agrària.
C 5039 Secret. 2 Cat. Cambres Agràries IRA.
C 5041 E. Auxiliar de Camp de l’ICONA.
C 5043 E. Operador de Restitució de l’IRYDA.
C 5044 Auxiliar Tècnic de l’IRYDA.
C 5045 Ins. Camps i Cos. Inst. Sem. Pl. Viv.

Grup Codi Cos/Escala

C 5046 E. Periodista Inst. Estudis Agr., Pesq. i 
Aliment.

C 5047 Tèc. Comiss. Gral. Abast. i TR. SENPA.
C 5213 Tèc. Adm. Editora Nacional.
C 5214 E. Delineants Patronat Alhambra i Ge-

neralife.
C 5317 Delin. O.A. del Ministeri de Defensa.
C 5319 Espec. Aviac. I.N.T. Aeroes. E. Terradas.
C 5320 Delineants Projectistes INTA.
C 5322 Pers. Taller I. Nal. Tèc. Aer. E. Terradas.
C 5432 Delineants Organismes Autònoms 

MEC.
C 5436 E. Col·labor. Especial Univ. Barcelona.
C 5527 E. Inspect. Servici Vigil. Duanera.
C 5529 Subsinspectors del Servici de Vigilàn-

cia.
C 5616 E. Delineants O.A. M. Ciència i Tecn.
C 5820 E. Delegats Professionals Tècnics.
C 5821 Directors Instituc. Obres Protec. Men.
C 5822 Educadors Instituc. Obra Protec. Men.
C 5933 Pat. Cab. i Fogon. Hab. (M. Naval) N. 

Sent.
C 5934 E. Tèc. Proj. i Obres Confederació Hi-

drog.
C 5935 E. Delineants O.A. Ministeri M. A.
C 5936 E. Contramestres de Ports.
C 5940 E. Ajudant Enginyer Mancom. Canals 

Taibilla.
C 5941 E. Topògraf 1 Mancom. Canals Taibilla.
C 5943 Ajud. Obres Confed. Hidrogr. Guadal-

quivir.
C 5944 Encarr. Gral. Confed. Hidrogr. Guadal-

quivir.
C 5946 Traduct. Taqu. —Grups 1, 2 i 3— CE-

DEX.
C 5947 Programadors del CEDEX.
C 5948 E. Traductors Tècnics de l’INCE.
C 6017 E. Analistes Laboratori d’Organismes.
C 6114 Mestres d’AISNA.
C 6115 E. Delineants d’AISNA.
C 6116 Terapeutes Ocupacionals d’AISNA.
C 6323 Delin. i Mitjans Audiovisuals INEM.
C 6466 Escala d’Oficials Adm. de l’I.C.O.

D 0423 C. Dames Aux. Sanitat Militar Exèr. 
Terra.

D 1704 Subgrup Auxiliar Grup Adm. Gral.
D 5053 Maquinista del SENPA.
D 5058 Secret. 3 Categoria Cambres Agr. IRA.
D 5059 Guardes de l’ICONA.
D 5060 Projectistes SIN Tit. i Mestre INIA.
D 5061 Preparador Primera i Segona de l’INIA.
D 5329 Aux. Lab. Canal Exper. Hidrodin. Pardo.
D 5330 Calc. Inst. Nal. Tèc. Aeroes. Es. Ter-

radas.
D 5333 Fotogr. J. Admva. Fons Atenció Marina.
D 5442 Especial. Ser. Generals Enseny. Integr.
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Grup Codi Cos/Escala

D 5444 Aux. Tèc. Serv. Publicacions del MEC.
D 5539 E. Agents Invest. Serv. Vig. Duanera.
D 5550 E. Oper. Radiot. Serv. Vigil. Duanera.
D 5627 Auxiliar Tècnic del CIEMAT.
D 5628 Calcador del CIEMAT.
D 5713 E. Conduc. i Transmissions J.C. Trànsit.
D 5949 E. Delineants Segona O.A. Min. M.A.
D 5950 E. Patrons de Cabotatge.
D 5951 E. Fogoners.
D 5968 Encarregat Obres Mancom. Ca. Taibilla.
D 5969 Topòg. Segon Mancomunitat C. Taibilla.
D 5971 E. Auxiliar Topògraf Conf. Hidrogràf. 

Ebre.
D 5972 Aux. Cartogràfic Confed. Hidrogr. Ebre.
D 5974 Calcador Confed. Hidrogr. Guadalquivir.
D 5975 Fotògraf Servici de Publicacions.
D 5976 Aux. Labor. Servici de Publicacions.
D 5977 Ajudants Laboratori de l’INCE.
D 6124 Professors Educació Física d’AISNA.
D 6125 Aux. Investig. Laboratori d’AISNA.
D 6467 Escala d’Auxiliars del I.C.O.
E 0332 C. Subaltern del Museu del Prado.
E 1158 C. General Subaltern d’Adm. de l’Estat.
E 1236 C. Personal Tècnic Auxiliar de Sanitat.
E 1628 C. Subaltern Adm. Seg. Social. E. Gral.
E 1629 C. Subalt. Adm. S. Social. E. Oficis Di-

versos.
E 1705 E. Subalterns de la MUNPAL.
E 3055 E. Subalt. Adm. General Adm. Local.
E 5058 Secret. 3 Categoria Cambres Agr. IRA.
E 5067 Telefonistes d’O.A. del MAPA.
E 5068 Conduct. d’O.A. del MAPA.
E 5069 Capatassos d’O.A. del MAPA.
E 5070 Mossos de Laboratori d’O.A. MAPA.
E 5071 E. Especialistes del SENPA.
E 5220 Taquilleres dels Teatres Nacionals.
E 5222 Mecànic de l’Editora Nacional.
E 5339 Ofic. Canal Exp. Hidrodin. Pardo.
E 5450 Ajud. Serv. Generals Enseny. Integra-

des.
E 5549 E. Conduct. Serv. Vigil. Duanera.
E 5552 E. Telefonistes i Magatzemistes del 

PME.
E 5997 Laborants de l’INCE.
E 6039 Subalterna d’Organismes Autònoms.
E 6338 Conductors O.A. Treb. i S.S.
E 6339 Tel. O.A. Treball i S. Social.
E 6340 Serv. Espec. Inst. Nac. Segur. i Hig. 

Treball.
E 6341 Hostesses Inst. Nac. Segur. Hig. Tre-

ball.
E 6468 Escala de Subalterns de l’I.C.O.»

La resta de la disposició roman amb la mateixa 
redacció.

Article 51. Modificacions del text articulat de la Llei 
de Funcionaris Civils de l’Estat, aprovat per Decret 
315/1964, de 7 de febrer.

Es modifiquen els següents preceptes del text arti-
culat de la Llei de Funcionaris Civils de l’Estat aprovat 
per Reial Decret 315/1964, de 7 de febrer.

U. El paràgraf segon l’apartat 1 de l’article 63 de la 
Llei de Funcionaris Civils de l’Estat queda redactat de 
la forma següent:

«Així mateix, els funcionaris tindran dret al 
respecte de la seua intimitat i a la consideració 
deguda a la seua dignitat, compresa la protecció 
davant d’ofenses verbals o físiques de naturalesa 
sexual i davant de l’assetjament per raó d’origen 
racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, 
edat o orientació sexual.» 

Dos. S’afig un segon paràgraf a l’article 72 del text 
articulat de la Llei de Funcionaris Civils de l’Estat, apro-
vat per Decret 315/1964, de 7 de febrer, amb la redacció 
següent: 

«Igualment, es concedirà esta llicència als fun-
cionaris en pràctiques que ja estigueren prestant 
servicis remunerats en l’Administració com a funci-
onaris de carrera o interins durant el temps que es 
prolongue el curs selectiu o període de pràctiques, 
percebent les retribucions que per als funcionaris 
en pràctica establisca la normativa vigent.» 

La resta de l’article continua amb la mateixa redac-
ció.

SECCIÓ 2a. COSSOS I ESCALES

Article 52. Canvi de denominació del Cos del grup A 
de Vigilància Duanera.

El Cos Tècnic del Servici de Vigilància Duanera 
passarà a denominar-se Cos Superior de Vigilància 
Duanera.

Article 53. Integració del personal de l’Institut de Salut 
Carles III en les Escales d’Investigadors Titulars i de 
Tècnics Superiors Especialistes dependents dels 
Organismes Públics d’Investigació dependents del 
Ministeri de Ciència i Tecnologia.

U. Els funcionaris que, en el moment de l’entra-
da en vigor d’esta llei, es troben en situació de servici 
actiu en l’Institut de Salut Carles III, podran integrar-se 
en l’Escala d’Investigadors Titulars dels Organismes 
Públics d’Investigació dependent del Ministeri de Cièn-
cia i Tecnologia, sempre que reunisquen els requisits 
següents:

a) Estar en possessió del títol de Doctor.
b) Pertànyer com a funcionaris de carrera a cossos, 

escales o places del grup A.
c) Haver exercit durant els 10 anys anteriors a l’en-

trada en vigor d’esta Llei, o a la presentació de la sol-
licitud d’integració, un mínim de cinc anys en activitats 
d’investigació en l’Institut de Salut Carles III.

Dos. Els funcionaris de carrera del grup A que, en 
el moment de l’entrada en vigor d’esta llei, es troben en 
servici actiu en l’Institut de Salut Carles III, exercint acti-
vitats d’investigació i no complisquen algun dels requi-
sits exigits, tindran la consideració d’investigadors en 
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funcions, integrant-se en una relació de funcionaris amb 
la dita consideració, la qual cosa els permetrà continuar 
en servici actiu en els seus cossos, escales o places i en 
l’acompliment dels seus actuals llocs de treball, podent 
participar en els procediments per a la provisió de llocs 
de treball de caràcter investigador, d’acord amb el que 
preveu l’apartat 6.

Els que formen part de la relació d’investigadors en 
funcions investigadores, referida en el paràgraf anterior, 
podran integrar-se en l’Escala d’Investigadors Titulars, 
quan complisquen els requisits exigits en els paràgrafs 
a) i c) de l’apartat 1.

Tres. Podran integrar-se en l’Escala de Tècnics Su-
periors Especialistes dels Organismes Públics d’Inves-
tigació dependent del Ministeri de Ciència i Tecnologia, 
els funcionaris de carrera que en el moment d’entrada 
en vigor d’esta Llei es troben en servici actiu en l’Institut 
de Salut Carles III, sempre que reunisquen els requisits 
següents:

a) Estar en possessió del títol de Llicenciat, Engi-
nyer o Arquitecte.

b) Pertànyer com a funcionari de carrera a cossos, 
escales o places del grup A.

c) Estar exercint activitats de disseny, aplicació, 
manteniment i millora en instal·lacions científiques 
experimentals o funcions d’assessorament, anàlisi o 
informes en les seues especialitats respectives.

Quatre. La integració en cada una d’estes escales 
i en la relació d’investigadors en funcions, segons siga 
procedent, es realitzarà a petició dels interessats i amb 
la prèvia comprovació dels requisits exigits per una co-
missió qualificadora integrada per representants dels 
Ministeris de Sanitat i Consum, d’Administracions Pú-
bliques, de Ciència i Tecnologia i de l’Organisme Públic 
d’Investigació Institut de Salut Carles III.

Cinc. Els funcionaris que s’integren en estes esca-
les conservaran el règim de Seguretat Social que tin-
gueren en el moment de la integració i continuaran en 
l’acompliment dels seus actuals llocs de treball, passant 
a la situació d’excedència voluntària a què es referix 
l’article 29. 3 a) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, en els 
seus cossos, escales o places d’origen.

Les places que es creuen per a la integració dels 
funcionaris en les Escales d’Investigadors Titulars i de 
Tècnics Superiors Especialistes es finançaran a càrrec 
de les dotacions pressupostàries corresponents als llocs 
exercits pels interessats.

Sis. La mobilitat dels funcionaris de les Escales 
i dels investigadors en funcions s’establirà reglamen-
tàriament tenint en compte l’especialitat de les àrees 
d’investigació en què s’integren i les titulacions, expe-
riències i coneixements.

Set. La integració prevista en este article no supo-
sarà increment de gasto públic.

Article 54. Integració del personal de l’Institut de Salut 
Carles III en les Escales de Tècnics Especialistes de 
Grau Mitjà, Ajudants d’Investigació i Auxiliars d’In-
vestigació, dels Organismes Públics d’Investigació 
dependents del Ministeri de Ciència i Tecnologia.

U. Podran integrar-se en l’Escala de Tècnics Espe-
cialistes de Grau Mitjà els funcionaris de carrera que, 
en el moment de l’entrada en vigor d’esta llei, es tro-
ben en situació de servici actiu en l’Organisme Públic 
d’Investigació Institut de Salut Carles III, dependent del 

Ministeri de Sanitat i Consum i complisquen els requi-
sits següents:

a) Estar en possessió del títol de Diplomat univer-
sitari, Enginyer tècnic, Arquitecte tècnic; o qualsevol 
altre títol equivalent.

b) Pertànyer com a funcionaris de carrera a cossos, 
escales o places del grup B.

c) Estar exercint activitats de suport i col·laboració 
en matèria de disseny, aplicació, manteniment i millora 
d’instal·lacions científiques; realitzar informes, estudis 
o anàlisi en les seues especialitats respectives; i, en ge-
neral, participar en la gestió tècnica de plans, projectes, 
programes o aplicacions i resultats de la investigació.

Dos. Podran integrar-se en l’Escala d’Ajudants d’In-
vestigació els funcionaris de carrera que, en el moment 
d’entrada en vigor d’esta llei, es troben en servici actiu 
en l’organisme públic d’Investigació Institut de Salut 
Carles III dependent del Ministeri de Sanitat i Consum, 
i complisquen, així mateix, els requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de Batxiller Superi-
or, BUP, Batxillerat, Formació Professional de 2n Grau 
o equivalent.

b) Pertànyer com a funcionaris de carrera a cossos, 
escales o places del grup C.

c) Estar exercint activitats d’aplicació en relació 
amb mètodes, processos o sistemes científics o tècnics 
ja establits; realitzar assajos, anàlisi i experiments de 
caràcter rutinari; manejar equips o instruments cientí-
fics, o realitzar preses, preparacions i tractaments de 
mostres.

Tres. Podran integrar-se en l’Escala d’Auxiliars d’In-
vestigació els funcionaris de carrera que, en el moment 
d’entrada en vigor d’esta llei, es troben en servici actiu 
en l’organisme públic d’Investigació Institut de Salut 
Carles III, dependent del Ministeri de Sanitat i Consum 
i complisquen, igualment, els requisits següents: 

a) Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, 
Graduat en Educació Secundària, Formació professional 
de primer grau o equivalent.

b) Pertànyer com a funcionaris de carrera a cossos, 
escales o places del grup D.

c) Estar exercint activitats repetitives d’acord amb 
les normes o pautes científiques o tècniques amb la 
prèviament establida; fer mesuraments o càlculs sen-
zills, o realitzar qualsevol altre treball que requerisca 
coneixements o tècniques de caràcter elemental.

Quatre. La integració en cada una de les escales 
esmentades en este article es realitzarà a petició dels 
interessats i amb la prèvia comprovació dels requisits 
exigits per una Comissió de Valoració integrada per 
representants dels Ministeris de Sanitat i Consum, 
d’Administracions Públiques, Ciència i Tecnologia i de 
l’Institut de Salut Carles III.

Cinc. Els funcionaris que s’integren en estes es-
cales conservaran el règim de Seguretat Social que 
tinguen en el moment de la integració i continuaran en 
l’acompliment dels seus actuals llocs de treball passant 
a la situació d’excedència voluntària a què es referix 
l’article 29. 3.a) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Me-
sures per a la Reforma de la Funció Pública, en els seus 
cossos, escales o places d’origen.

Les places que es creuen per a la integració dels 
funcionaris en estes escales es finançaran a càrrec de les 
dotacions pressupostàries corresponents als llocs exer-
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cits pels interessats o a les places que es troben vacants 
en les relacions de llocs de treball dels corresponents 
grups de classificació.

Sis. La mobilitat dels funcionaris en les escales 
s’establirà reglamentàriament tenint en compte les 
respectives especialitats i les titulacions, experiències i 
coneixements dels interessats.

Set. Les vacants que es produïsquen com a con-
seqüència de les integracions previstes en este article 
seran amortitzades.

Huit. La integració prevista en este article no supo-
sarà increment de gasto públic.

Article 55. Modificació de la Llei 16/2001, de 21 de 
novembre, per la qual s’establix un procés extraor-
dinari de consolidació i provisió de places de per-
sonal estatutari en les Institucions Sanitàries de la 
Seguretat Social dels Servicis de Salut del Sistema 
Nacional de Salut.

S’introduïxen les següents modificacions de la Llei 
16/2001, de 21 de novembre, per la qual s’establix un 
procés extraordinari de consolidació i provisió de places 
de personal estatutari en les Institucions Sanitàries de 
la Seguretat Social dels Servicis de Salut del Sistema 
Nacional de Salut.

U. Es modifica el paràgraf segon de la disposició 
addicional novena de la Llei 16/2001, de 21 de novem-
bre, afegit en virtut de l’article 57 de la Llei 53/2002, 
de 30 de desembre, que queda redactat de la forma 
següent:

«El termini previst per al desenrotllament, i 
execució dels processos extraordinaris de conso-
lidació i provisió de places de personal estatutari 
convocades a l’empara de la Llei 16/2001, de 21 de 
novembre, queda prorrogat fins al 31 de desembre 
del 2004.» 

La resta de la disposició roman amb el seu actual 
contingut.

Dos. S’introduïx una nova disposició addicional, 
la setze, en la Llei 16/2001, de 21 de novembre, amb el 
contingut següent:

«Disposició addicional setze. Excepcions a la 
simultaneïtat de l’entrevista prevista en l’article 
8.2.
Quan durant el desplegament i execució de la 

convocatòria es posen de manifest circumstàncies 
d’índole tècnica que dificulten la realització simul-
tània de les entrevistes, en els termes previstos 
en l’apartat 2 de l’article 8, en la convocatòria de 
la fase de provisió es podrà suprimir l’esmentat 
requisit de simultaneïtat de les entrevistes, encara 
que en la convocatòria del procés extraordinari de 
la respectiva especialitat o categoria professional 
no estiguera prevista la dita eventualitat. Les dites 
circumstàncies han d’estar degudament acredita-
des en l’expedient.» 

Article 56. Valoració de l’experiència professional 
dels metges que han obtingut el títol d’especialista 
d’acord amb el Reial Decret 1497/1999, de 24 de 
setembre.

No obstant l’establit en la disposició addicional 
segona del Reial Decret 1497/1999, de 24 de setembre, 
en la fase de concurs de les proves de selecció, per a 

l’accés a places de Metge Especialista dels Servicis de 
Salut que es convoquen a partir de l’1 de gener del 
2004, l’antiguitat com a especialista dels que hagen 
accedit al títol a l’empara de tal reial decret valorarà, 
en els termes previstos en la convocatòria, la totalitat 
de l’exercici professional efectiu de l’interessat dins del 
camp propi i específic de l’especialitat, descomptant de 
tal exercici i en el període inicial d’este el 170 per cent 
del període de formació establit per a la dita especialitat 
a Espanya. L’indicat descompte no es produirà respecte 
dels que hagen obtingut el títol d’Especialista d’acord 
amb el que preveu la disposició addicional tercera del 
Reial Decret 1497/1999.

Article 57. Convocatòria extraordinària per a la inte-
gració en l’Escala de Tècnics Superiors Especialistes 
dels Organismes Públics d’Investigació dependents 
del Ministeri de Ciència i Tecnologia, creada en l’ar-
ticle 35 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’orde social.

Es realitzarà una convocatòria extraordinària per a la 
integració en l’Escala de Tècnics Superiors Especialistes 
dels Organismes Públics d’Investigació dependents del 
Ministeri de Ciència i Tecnologia dels funcionaris que 
complien els requisits establits en l’apartat 6 de l’article 
35 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’orde social a la data de la 
seua entrada en vigor.

La convocatòria extraordinària a què es referix l’apartat 
anterior se celebrarà en 2004 i es regirà pel procediment 
previst en l’apartat 7 de l’article 35 de la Llei 14/2000, de 29 
de desembre i en el Reial Decret 868/2001, de 20 de juliol, 
pel qual es regula la integració en les Escales d’Investiga-
dors titulars dels Organismes Públics d’Investigació i de 
Tècnics Superiors Especialistes dels Organismes Públics 
d’Investigació i, així mateix, estarà subjecta al que establix 
l’apartat 8 del mateix article.

La integració a què es referix el present article no 
suposarà increment en el gasto públic.

SECCIÓ 3a. FUNCIONARIS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

Article 58. Modificació del text refós de les disposici-
ons legals vigents en matèria de règim local, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

Es modifica el paràgraf b) de l’article 135 del text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, 
de 18 d’abril, que queda redactat com seguix:

«b) Per a ser admés a les proves per a l’accés 
a la Funció Pública Local serà necessari:

Tindre complits 18 anys d’edat.» 

SECCIÓ 4a. RÈGIM DE CLASSES PASSIVES

Article 59. Modificació del text refós de la Llei de Clas-
ses Passives de l’Estat, aprovat per Reial Decret Le-
gislatiu 670/1987, de 30 d’abril.

U. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 7 del 
text refós de la Llei de Classes Passives de l’Estat, apro-
vat per Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, 
que queden redactats en els termes següents:

«2. El dret a la titularitat de les prestacions 
de Classes Passives podrà exercir-se en qualsevol 
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moment posterior a la idea del fet que ho cause, 
d’acord amb el que es diu en l’apartat 2 de l’article 
anterior.

No obstant això, si el reconeixement del dret a la 
titularitat de les prestacions no poguera efectuar-se, 
per causa imputable a l’interessat, dins dels quatre 
anys comptats a partir del dia en què este es va 
exercitar, caducaran tots els efectes derivats de la 
petició deduïda, i els efectes econòmics d’eixe dret 
només es produiran a partir del dia primer del mes 
següent al de l’esmena per l’interessat dels defectes 
a ell imputables.

Igualment, si el dret s’exercitara després de 
transcorreguts quatre anys comptats a partir del dia 
següent al del seu naixement, els efectes econòmics 
d’este només es produiran a partir del dia primer 
del mes següent al de presentació de l’oportuna 
petició.

3. El dret al cobrament de les prestacions de Clas-
ses Passives podrà exercir-se en qualsevol moment 
posterior al de reconeixement del dret a la titularitat 
d’estes, de conformitat amb el que disposa l’apartat 2 
del precedent article.

Sense perjuí d’això, caducaran els efectes d’aquell 
pel no exercici del dret durant quatre anys, comptats 
a partir de l’arrancada del dret a la titularitat de les 
prestacions i per falta de presentació, dins del mateix 
termini, de la documentació necessària per a la inclusió 
en nòmina.

En estos casos la rehabilitació en el cobrament o la 
inclusió en nòmina es farà amb efectes econòmics del 
primer del mes següent al d’exercici d’eixe dret o al de 
la presentació de la indicada documentació.»

Dos. El termini de caducitat a què fa referència 
l’article 7.2 i 3 del text refós de la Llei de Classes Pas-
sives de l’Estat, en la redacció donada per l’apartat u 
del present article, no resulta d’aplicació als supòsits en 
què l’interessat haja exercitat el dret a la titularitat de les 
prestacions de Classes Passives o el dret al  cobrament 
de les mateixes amb anterioritat a 1 de gener del 2004.

CAPÍTOL II

Personal laboral

Article 60. Processos selectius, provisió de vacants i 
promoció professional del personal laboral de l’Ad-
ministració General de l’Estat.

En el marc de la planificació global dels recursos 
humans, correspon al Ministeri d’Administracions Pú-
bliques autoritzar les bases dels processos de convo-
catòries de proves selectives per a ingrés, provisió de 
vacants i de promoció interna del personal laboral de 
l’Administració General de l’Estat i dels seus organismes 
autònoms, de l’Administració de Justícia i de l’Adminis-
tració de la Seguretat Social.

Així mateix correspon al Ministeri d’Adminis-
tracions Públiques, quan s’incloguen places o vacants 
pertanyents a diferents departaments o organismes, 
convocar i resoldre les proves selectives per a personal 
laboral fix de nou ingrés, d’acord amb el que preveu 
l’oferta d’ocupació públic i convocar i resoldre els con-
cursos de trasllats i els processos de promoció interna 
de personal laboral.

CAPÍTOL III

Un altre personal 

Article 61. Modificació de la Llei 17/1999, de 18 de maig, 
de Règim del Personal de les Forces Armades.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
17/1999, de 18 de maig, de Règim del Personal de les 
Forces Armades.

U. S’inclou un nou apartat, el 4, a l’article 91 de la 
Llei de Règim del Personal de les Forces Armades, amb 
la redacció següent:

«4. Els militars de complement que formen 
part d’unitats militars a què se’ls assignen missi-
ons fora del territori nacional, per un període igual 
o superior a tres mesos, podran prorrogar el seu 
compromís fins a 15 dies després que concloga la 
missió, si així ho sol·liciten quan el seu compromís 
previ acabe durant el desenrotllament de tals mis-
sions i no hagen sol·licitat o firmat un de nou.» 

L’actual apartat 4 passa a ser l’apartat 5 amb la 
mateixa redacció.

La resta de l’article queda redactat de la mateix a 
manera.

Dos. Es modifica l’article 96 de la Llei de Règim 
del Personal de les Forces Armades, amb la redacció 
següent:

«Article 99.
Els militars professionals de tropa i marineria 

podran accedir a una relació de servicis de caràcter 
permanent, en les places que es determinen en la 
provisió anual a què es referix l’article 21 d’esta llei, 
conservant l’ocupació que tingueren. Els proces-
sos de selecció s’ajustaran al que preveu l’article 
63 d’esta llei. Per a participar-hi, es requerirà un 
mínim de temps de servicis de huit anys, estar en 
possessió d’una titulació equivalent a la de tècnic 
del sistema educatiu general, o les exigides per als 
processos selectius d’ingrés a les diferents escales 
de les Forces Armades, i les altres condicions, 
que s’establisquen reglamentàriament. El nombre 
 màxim de convocatòries a què es podrà optar serà 
de tres.» 

Tres. S’introduïx un nou segon paràgraf a l’article 
101 de la Llei 17/1999, de Règim del Personal de les 
Forces Armades, amb la redacció següent:

«Els reconeixements i proves podran compren-
dre anàlisi i comprovacions amb caràcter obliga-
tori, encaminats a detectar els estats d’intoxicació 
i el consum de drogues tòxiques o substàncies 
semblants.» 

L’actual segon paràgraf passa a ser el tercer.
La resta de l’article es manté amb la mateixa 

 redacció.

Quatre. Es modifica l’apartat 4.b) de l’article 170 
de la Llei de Règim del Personal de les Forces Armades, 
que queda amb la redacció següent:

«4.b) Tindre complits díhuit anys i no arribar 
a una edat màxima de cinquanta-cinc anys per al 
personal de Tropa i Marineria i de cinquanta-huit 
per als Oficials i Suboficials.»

La resta de l’article queda redactat de la mateixa 
manera.
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Cinc. Es modifiquen els apartats 1.a) i 1.b) de l’ar-
ticle 171 de la Llei de Règim del Personal de les Forces 
Armades, que queden amb la redacció següent:

«1.a) Oficials i Suboficials, fins a la data en què 
complisquen 61 anys.»

«1.b) Tropa i Marineria, fins a la data en què 
complisquen 58 anys.»

La resta de l’article queda amb la mateixa redacció.

Sis. Es modifica l’article 172 de la Llei 17/1999, de 
18 de maig, que queda redactat de la forma següent:

«Article 172. Ocupacions dels reservistes volun-
taris.
Els reservistes voluntaris tindran les ocu-

pacions d’Alferes, Sergent i Soldat, segons la 
 ca tegoria a què hagen accedit en la correspo-
nent convocatòria de places. Els que hagen 
servit amb anterioritat en les Forces Armades 
 podran mantindre l’ocupació que hi hagen 
aconseguit.

Article 62. Modificació de la Llei 42/1999, de 25 de 
novembre, de Règim del Personal del Cos de la 
Guàrdia Civil.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 40 de la Llei 
42/1999, de Règim del Personal del Cos de la Guàrdia 
Civil, que queda redactat de la forma següent:

«2. Reglamentàriament es determinarà un sis-
tema, basat en criteris objectius, per a integrar en 
una única classificació final als que s’incorporen 
a l’Escala Superior d’Oficials per accés directe o 
promoció interna o a les Escales Facultatives per 
accés directe o canvi d’escala.»

La resta de l’article queda amb la mateixa re dacció.

Article 63. Modificació de la Llei 13/1994, d’1 de juny, 
d’Autonomia del Banc d’Espanya.

S’introduïx un nou article, el 6 bis, en la Llei 
13/1994, d’Autonomia del Banc d’Espanya, amb la 
redacció següent:

«Article 6 bis. Règim del personal del Banc d’Es-
panya.
El personal del Banc d’Espanya està vinculat a 

este per una relació de Dret laboral.
El personal del Banc d’Espanya que puga  tindre 

accés a informació de caràcter confiden cial estarà 
obligat a notificar, d’acord amb el que establix la 
corresponent disposició interna aprovada per la 
Comissió Executiva, les operacions que realitze 
en els mercats de valors, bé fóra directament o 
per mitjà de persona interposada. Esta mateixa 
a  disposició determinarà les limitacions a què 
 quedarà subjecte este personal respecte a 
l’adquisició, venda o disponibilitat de tals valors, 
així com les obligacions d’informació i limitacions 
aplicables a les operacions financeres que el dit 
personal realitze per si mateix o per mitjà de 
persona interposada, amb entitats subjectes a la 
supervisió del Banc d’Espanya. La infracció al que 
disposa este paràgraf serà sancionable d’acord 
amb el que disposa el reglament intern del Banc 
d’Espanya.

Les dades declarades a l’empara de les anteriors 
obligacions d’informació es conservaran per un període 
màxim de cinc anys.» 

TÍTOL IV

Normes de gestió i organització administrativa 

CAPÍTOL I

De la gestió 

SECCIÓ 1a. GESTIÓ FINANCERA

Article 64. Modificació de la Llei 39/1988, de 28 de de-
sembre, Reguladora de les Hisendes Locals.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals.

U. Es modifica l’article 49 de la Llei 39/1988, Re-
guladora de les Hisendes Locals, que queda amb la 
redacció següent:

«En els termes previstos en esta Llei, les Entitats 
locals, els seus Organismes autònoms i els ens i 
societats mercantils dependents, podran concertar 
operacions de crèdit en totes les seues modalitats, 
tant a curt com a llarg termini, així com operacions 
financeres de cobertura i gestió del risc del tipus 
d’interés i del tipus de canvi.»

Dos. Es modifiquen els apartats 1 i el paràgraf b de 
la lletra A de l’apartat 5 de l’article 50 de la Llei 39/1988, 
Reguladora de les Hisendes Locals, que queda de la 
forma següent:

Apartat 1.
«1. Per al finançament de les seues inversi-

ons, així com per a la substitució total o parcial 
d’operacions preexistents, les entitats locals, els 
seus organismes autònoms i els ens i societats 
mercantils dependents, que presten servicis o 
produïsquen béns que no es financen majoritària-
ment amb ingressos de mercat, podran acudir al 
crèdit públic i privat, a llarg termini, en qualsevol 
de les seues formes.» 

Paràgraf b, de la lletra A de l’apartat 5.
«b. En les operacions de préstec o crèdit 

concertades per organismes autònoms i societats 
mercantils dependents, amb avals concedits per 
la Corporació corresponent. Quan la participació 
social siga detinguda per diverses Entitats Locals, 
l’aval ha de quedar limitat, per a cada partícip, al 
seu percentatge de participació en el capital so-
cial.» 

La resta de l’apartat i article queden amb la mateixa 
redacció.

Tres. Es modifiquen els apartats 1, 2 i 5 de l’article 
54 de la Llei 39/1988, Reguladora de les Hisendes Locals, 
de la forma següent:

«1. No es podran concertar noves operacions 
de crèdit a llarg termini, incloent-hi les operacions 
que modifiquen les condicions contractuals o 
afigen garanties addicionals amb intermediació 
de tercers o sense ni concedir avals, ni substituir 
operacions de crèdit concertades amb anterioritat 
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per part de les Entitats locals, els seus organismes 
autònoms i els ens i societats mercantils depen-
dents, que presten servicis o produïsquen béns 
que no es financen majoritàriament amb ingressos 
de mercat sense l’autorització prèvia dels òrgans 
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda o, 
en el cas d’operacions denominades en euros que 
es realitzen dins de l’espai territorial dels  països 
 pertanyents a la Unió Europea i amb entitats 
 financeres residents en algun de tals països, de la 
comunitat autònoma a què l’Entitat local pertanga 
que tinga atribuïda en el seu Estatut  competència 
en la matèria, quan dels estats financers que 
reflectisquen la liquidació dels Pressupostos, els 
resultats  corrents i els resultats de l’activitat 
ordinària de l’últim exercici, es deduïsca un estalvi 
net negatiu.

A estos efectes s’entendrà per estalvi net de les 
entitats locals i els seus organismes autònoms de 
caràcter administratiu la diferència entre els drets 
liquidats pels capítols u a cinc, ambdós inclusi-
vament, de l’estat d’ingressos, i de les obligacions 
reconegudes pels capítols u, dos i quatre de l’es-
tat de gastos, minorada en l’import d’una anualitat 
teòrica d’amortització de l’operació projectada i de 
cada un dels préstecs i emprèstits propis i avalats 
a tercers pendents de reembossament.

L’import de l’anualitat teòrica d’amortització, de 
cada un dels préstecs a llarg termini concertats i 
dels avalats per la corporació pendent de reem-
bossament, així com la de l’operació projectada, 
es determinarà en tot cas, en termes constants, 
incloent-hi els interessos i la quota anual d’amor-
tització, siga quina siga la modalitat i condicions 
de cada operació.

Es considera estalvi net en els organismes au-
tònoms de caràcter comercial, industrial, financer 
o anàleg els resultats corrents de l’exercici i, en les 
societats mercantils locals, els resultats de l’activi-
tat ordinària, exclosos els interessos de préstecs 
o emprèstits, en ambdós casos, i minorats en una 
anualitat teòrica d’amortització, tal com es definix 
en el paràgraf anterior, igualment en ambdós ca-
sos.

En l’estalvi net no s’inclouran les obligacions re-
conegudes, derivades de modificacions de crèdits, 
que hagen sigut finançades amb romanent líquid 
de tresoreria.

No s’inclouran en el càlcul de les anualitats te-
òriques, les operacions de crèdit garantides amb 
hipoteques sobre béns immobles, en proporció a 
la part del préstec afectat per la dita garantia.

Si l’objecte de l’activitat de l’organisme autò-
nom o societat mercantil local, és la construcció 
de vivendes, el càlcul de l’estalvi net s’obtindrà 
prenent la mitjana dels dos últims exercicis.

Quan l’estalvi net siga de signe negatiu, el Ple 
de la respectiva corporació ha d’aprovar un pla de 
sanejament financer a realitzar en un termini no 
superior a tres anys, en el qual s’adopten mesures 
de gestió, tributàries, financeres i pressupostàries 
que permeten com a mínim ajustar a zero l’estalvi 
net negatiu de l’entitat, organisme autònom o 
societat mercantil. Este pla ha de ser presentat 
conjuntament amb la sol·licitud de l’autorització 
corresponent.» 

«2. Necessitaran autorització dels òrgans 
esmentats en l’apartat 1 anterior, les operacions 

de crèdit a llarg termini de qualsevol naturalesa, 
inclòs el risc deduït dels avals, quan el volum total 
del capital viu de les operacions de crèdit  vigents 
a curt i llarg termini, incloent-hi l’import de 
l’operació projectada, excedisca del 110 per cent 
dels ingressos corrents liquidats o meritats en 
l’exercici immediatament anterior o, si no n’hi ha, 
en el precedent a este últim quan el còmput haja 
de realitzar-se en el primer semestre de l’any i no 
s’haja liquidat el pressupost corresponent a aquell, 
segons les xifres deduïdes dels estats comptables 
consolidats de les entitats esmentades en l’apartat 
1 d’este article.

El càlcul del percentatge regulat en el paràgraf 
anterior es realitzarà considerant les operacions 
de crèdit vigents, tant a curt com a llarg termini, 
valorades amb els mateixos criteris utilitzats per 
a la seua inclusió en el balanç. El risc derivat dels 
avals es computarà aplicant el mateix criteri anterior 
a l’operació avalada.» 

«5. En tot cas necessitaran l’autorització del 
Ministeri d’Economia i Hisenda les operacions de 
crèdit a curt i llarg termini, la concessió d’avals, 
i les altres operacions que modifiquen les condi-
cions contractuals o afigen garanties addicionals, 
amb intermediació de tercers o sense, en els casos 
següents:

a) Les que es formalitzen en l’exterior o amb 
entitats financeres no residents a Espanya, siga 
quina siga la divisa que servisca de determinació 
del capital de l’operació projectada, incloses les 
cessions a entitats financeres no residents de les 
participacions, que ostenten entitats residents, en 
crèdits atorgats a les Entitats locals, els seus Or-
ganismes autònoms i els ens i societats mercantils 
dependents, que presten servicis o produïsquen 
béns que no es financen majoritàriament amb 
ingressos de mercat.

b) Les que s’instrumenten per mitjà d’emissi-
ons de deute o qualsevol altra forma d’apel·lació 
al crèdit públic, sense perjuí del qual preveu la Llei 
24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors.

En relació amb el que es preveu en el paràgraf 
a) anterior, no es consideraran finançament exte-
rior les operacions denominades en euros que es 
realitzen dins de l’espai territorial dels països perta-
nyents a la Unió Europea i amb entitats financeres 
residents en algun de tals països. Estes operacions 
han de ser, en tot cas, comunicades prèviament al 
Ministeri d’Hisenda.» 

La resta dels apartats i article queden amb la mateixa 
redacció.

Quatre. Es modifica l’article 55 de la Llei 39/1988, 
Reguladora de les Hisendes Locals, que queda amb la 
redacció següent:

«Article 55.
Els organismes autònoms i els ens i societats 

mercantils dependents, necessitaran l’autorització 
prèvia del Ple de la Corporació i informe de la 
Intervenció per a la concertació d’operacions de 
crèdit a llarg termini.» 

Cinc. S’inclou un nou apartat, el 4, en l’article 113 
ter de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, que quedarà 
redactat en els termes següents:

«4. En el cas que no estigueren disponibles, 
en l’àmbit municipal, els índexs esmentats en 
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l’apartat anterior, s’aplicarà, si és el cas, com a 
mètode de determinació del rendiment cedit als 
municipis, la formulació arreplegada en l’apartat 2 
d’este article, considerant, a estos efectes, i  segons 
siga procedent, com a índexs de consum els 
d’entregues de gasolines, gasoils i fueloils o els de 
vendes a expenedories de tabacs, corresponents a 
les comunitats autònomes.»

Sis. Es modifica l’apartat 2, de l’article 115 quater 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, que quedarà re-
dactat en els termes següents:

«La participació total de cada un dels munici-
pis turístics en els tributs de l’Estat es determinarà 
d’acord amb el que disposa l’apartat 4 següent i, 
per al seu càlcul, es tindran en compte els ele-
ments següents:

a) Cessió de la recaptació dels Impostos sobre 
Hidrocarburs i sobre les Llavors del Tabac, en la 
forma disposada en l’apartat següent.

b) Participació en tributs de l’Estat en la for-
ma prevista en l’apartat 1 de l’article 115 ter d’esta 
Llei.»

Set. S’inclou un nou apartat, el 4, en l’article 125 
quinquies de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, que 
quedarà redactat de la forma següent:

«4. En el cas que no estigueren disponibles, en 
l’àmbit provincial, els índexs esmentats en l’apartat 
anterior, s’aplicarà, si és el cas, com a mètode de 
determinació del rendiment cedit a les províncies i 
ens assimilats, la formulació arreplega en l’apartat 
2 d’este article, considerant, a estos efectes, i se-
gons siga procedent, com a índexs de consum els 
d’entregues de gasolines, gasoils i fueloils o els de 
vendes a expenedories de tabacs, corresponents a 
les comunitats autònomes.» 

Article 65. Modificació de la disposició addicional deu 
de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de Reforma 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 2 de la 
disposició addicional deu de la Llei 51/2002, de 27 de 
desembre, quedant redactat en els termes següents:

«En la recaptació líquida no s’inclourà la deri-
vada de les modificacions incloses en ordenances 
fiscals que hagen entrat en vigor amb posterioritat 
al 31 de desembre de 1998 que afecten els coefi-
cients, índexs i recàrrecs regulats en els articles 
88, 89 i 124 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en la redacció 
anterior a l’entrada en vigor d’esta llei, o que es-
tablisquen, d’acord amb allò que s’ha regulat en 
l’esmentat article 88 segons la redacció donada per 
l’article 27 d’esta llei, un coeficient inferior al que 
resulte de multiplicar, en cada cas, el coeficient i 
l’índex vigents amb anterioritat a l’1 de gener de 
1999 que vagen a substituir.» 

Article 66. Aportacions de capital a càrrec dels Pressu-
postos Generals de l’Estat.

Serà preceptiu l’informe de la Secretaria d’Estat de 
Pressupostos i Gastos per a la realització d’aportacions 
de capital, a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat 
a societats mercantils estatals, així com a entitats públi-
ques empresarials i la resta d’entitats de dret públic.

L’esmentat informe tindrà com a objecte exclusi-
vament l’examen dels efectes que l’aportació pretesa 
poguera tindre en el compliment de l’objectiu d’esta-
bilitat pressupostària a què es referix l’article 7 de la 
Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d’Estabilitat 
Pressupostària.

SECCIÓ 2a. GESTIÓ EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
ADMINISTRATIVA

Article 67. Modificació de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques.

Es dóna una nova redacció als següents preceptes 
del text refós de la Llei de Contractes de les Adminis-
tracions Públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2000, de 16 de juny.

U. Es modifica l’apartat 1 de l’article 2 de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, que queda 
amb la redacció següent:

«1. Les entitats de dret públic no compreses 
en l’àmbit definit en l’article anterior i les societats 
de dret privat creades per a satisfer específicament 
necessitats d’interés general que no tinguen ca-
ràcter industrial o mercantil, sempre que, a més, 
concórrega algun dels requisits continguts en 
el paràgraf b) de l’apartat 3 de l’article anterior 
quedaran subjectes a les prescripcions d’esta llei 
relatives a la capacitat de les empreses, publicitat, 
procediments de licitació i formes d’adjudicació 
per als contractes d’obres, subministraments, 
consultoria i assistència i servicis de quantia igual 
o superior, excloent-ne l’Impost sobre el Valor 
Afegit, a 6.242.028 euros (equivalent a 5.000.000 
drets especials de gir), si es tracta de contractes 
d’obres, o a 249.681 euros (equivalents a 200.000 
drets especials de gir), si es tracta de qualsevol 
altre contracte dels mencionats.»

Dos. Es dóna una nova redacció a la disposició 
addicional sexta de la Llei de Contractes de les Admi-
nistracions Públiques:

«Disposició addicional sexta. Principis de con-
tractació en el sector públic.

Les societats a què es referix l’apartat 1 de l’article 
2, per als contractes no compresos en este, ajustaran 
la seua activitat contractual als principis de publicitat 
i concurrència, llevat que la naturalesa de l’operació a 
realitzar siga incompatible amb estos principis.» 

Tres. S’addiciona un nou article 60 bis a la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, amb la 
redacció següent:

«Article 60 bis. Mesures provisionals.
1. Els interessats a concórrer a un procediment 

d’adjudicació i, en tot cas, els licitadors, podran 
sol·licitar l’adopció de mesures provisionals per a 
corregir la infracció al·legada o per a impedir que 
es causen altres perjuís als interessos afectats, 
incloses les mesures destinades a suspendre o a 
fer que se suspenga el procediment d’adjudicació 
del contracte en qüestió, o l’execució de qualsevol 
decisió adoptada pels òrgans de contractació.

Esta sol·licitud podrà formular-se amb indepen-
dència que s’interpose el recurs corresponent.
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2. Seran òrgans competents per a adoptar, si 
és el cas, tals mesures provisionals els que ho si-
guen per a conéixer dels corresponents recursos, 
siga quina siga la seua classe.

3. El termini per a sol·licitar l’adopció de les 
mesures esmentades serà de cinc dies a comptar 
de la data de la infracció al·legada, havent de resol-
dre’s, de forma motivada, en un termini de 10 dies, 
entenent-se denegada en el supòsit si no recau una 
resolució expressa.

Contra la dita resolució no es podrà interposar 
recurs, sense perjuí del que siga procedent 
contra les resolucions que es dicten en el 
 procediment principal.

4. Quan de l’adopció de les mesures 
 provisionals puguen derivar-se perjuís de qual-
sevol naturalesa, la resolució podrà imposar la 
constitució de caució o garantia suficient per a 
respondre’n, sense que aquelles produïsquen 
efectes fins que la dita caució o garantia siga 
constituïda.»

Quatre. S’introduïx una nova disposició addicional 
setze amb el contingut següent:

«Disposició addicional setze. Recursos en ma-
tèria de contractes de les societats subjectes 
a esta llei.
A efectes de reclamacions i recursos en relació 

amb els contractes a què es referix l’apartat 1 de 
l’article 2 d’esta llei es tindrà en compte el que 
disposa l’article 51 de la Llei 48/1998, de 30 de 
desembre, sobre procediments de contractació 
en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports 
i les telecomunicacions, per la qual s’incorporen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 
93/38/CEE i 92/13/CEE.»

Cinc. Els apartats i disposicions de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques a què es 
referix este article (o disposició addicional) constituiran 
legislació bàsica dictada a l’empara de l’article 149.1.18a 
de la Constitució.

SECCIÓ 3a. GESTIÓ EN MATÈRIA D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA
A L’ESTAT I INSTITUCIONS PÚBLIQUEs

Article 68. Modificació de la Llei 52/1997, de 27 de no-
vembre, d’Assistència Jurídica a l’Estat i Institucions 
Públiques.

Es modifica l’article 9 de la Llei 52/1997, de 27 de 
novembre, d’Assistència Jurídica a l’Estat i Institucions 
Públiques, quedant amb la redacció següent:

«Article 9. Actuacions en procediments arbitrals i 
altres reclamacions extrajudicials.
Amb l’autorització prèvia del titular del de-

partament, organisme públic corresponent, i 
amb informe de la Direcció del Servici Jurídic 
de l’Estat, els Advocats de l’Estat integrats en els 
Servicis Jurídics de l’Estat podran assumir la repre-
sentació i defensa de l’Estat, els seus organismes 
autònoms, entitats públiques que en depenguen i 
òrgans constitucionals en procediments arbitrals 
i altres reclamacions extrajudicials de naturalesa 
nacional o internacional.» 

SECCIÓ 4a. GESTIÓ EN MATÈRIA DE MOBILITAT GEOGRÀFICA 
DELS MEMBRES DE LES FORCES ARMADES

Article 69. Modificació de la Llei 26/1999, de 9 de juliol, 
de mesures de suport a la mobilitat geogràfica dels 
membres de les Forces Armades.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
26/1999, de 9 de juliol, de mesures de suport a la mobilitat 
geogràfica dels membres de les Forces Armades.

U. Es modifica l’article 2 de la Llei 26/1999, quedant 
amb la redacció següent:

«Article 2.
El Ministeri de Defensa facilitarà al militar 

de carrera de les Forces Armades, així com 
al militar professional de tropa i marineria 
que manté una relació de servicis de caràcter 
permanent, que es trobe en situació de servici 
actiu o en la de reserva amb destí, quan can-
vie de destí que supose canvi de localitat o 
àrea geogràfica, una compensació econòmica 
o, amb caràcter extraordinari, una vivenda en 
règim d’arrendament especial, d’acord amb el 
que establix esta llei.

Al militar de complement i al militar professio-
nal de tropa i marineria que manté una relació de 
servicis de caràcter temporal, que es trobe en la 
situació de servici actiu i haja complit tres anys de 
temps de servicis se li facilitarà una compensació 
econòmica quan canvie de destí que supose canvi 
de localitat o àrea geogràfica.» 

Dos. S’afigen tres nous supòsits a l’apartat 2 de 
l’article 10 de la Llei 26/1999, de 9 de juliol, amb la re-
dacció següent:

«d) Quan haja sigut declarada la ruïna tècnica, 
econòmica o urbanística de la vivenda o de l’im-
moble en què s’ubica, d’acord amb el que establix 
la legislació vigent en la matèria.

e) Prèvia i expressa acceptació per part del 
titular del contracte o, si és el cas, del beneficiari 
del dret d’ús, quan la conservació de la vivenda, a 
causa del seu estat o característiques particulars, 
siga manifestament antieconòmica.

f) Quan la vivenda es trobe en l’interior 
d’una base, aquarterament, edifici o establiment 
militar i el titular del contracte o, si és el cas, 
el beneficiari del dret d’ús, no estiga destinat 
en unitats, centres o organismes ubicats en 
estos.

Si l’afectat és militar professional amb una relació 
de servicis de caràcter permanent, el reallotjament 
podrà realitzar-se en una altra vivenda situada en 
l’interior d’una base, aquarterament, edifici o esta-
bliment militar, només en el cas que aquell estiga 
destinat en unitats, centres o organismes ubicats en 
estos. La vivenda així adjudicada es regirà pel 
 règim establit per a les vivendes militars no alienables, 
en el Reial Decret 991/2000, de 2 de juny.» 

La resta de l’apartat i article queden amb la seua 
actual redacció.

Tres. S’afigen quatre paràgrafs a l’apartat 1, pa-
ràgraf g) de la disposició addicional segona de la Llei 
26/1999, de 9 de juliol, amb la redacció següent:
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«La hipoteca de la vivenda, només als efectes de la 
seua compra, no s’entendrà inclosa en esta prohibició 
legal de disposició del bé immoble.

En tot cas, durant el període de deu anys des de 
l’adquisició de la vivenda, la primera transmissió 
per actes “ínter vivos” d’esta, de part d’ella o de 
la quota indivisa, ha de ser notificada fefaentment 
a l’Institut per a la Vivenda de les Forces Armades, 
amb indicació del preu i condicions en què es 
 pretén realitzar la compravenda. En el termini d’un 
mes des de la  recepció de la notificació, el referit 
Institut ha d’autoritzar la transmissió o exercir el 
dret de tanteig.

El tercer adquirent, quedarà obligat a remetre al 
mateix organisme una còpia de l’escriptura pública 
en què es va efectuar la compravenda. Si la transmissió 
s’haja efectuat sense haver practicat la precitada 
 notificació o en condicions distintes de les indicades 
en esta, l’Institut podrà exercir el dret de retracte en 
el termini d’un mes des de la recepció de l’escriptura 
pública.

Per a la inscripció dels referits títols de propietat en 
el corresponent Registre de la Propietat, serà condició 
necessària l’acreditació d’haver efectuat els tràmits pre-
vistos en els dos paràgrafs anteriors.»

La resta del paràgraf i de la disposició romanen amb 
la mateixa redacció.

Quatre. S’afig un segon paràgraf a la disposició 
addicional octava de la Llei 26/1999, de 9 de juliol, amb 
la redacció següent:

«Amb l’objectiu de facilitar l’exercici del dret d’ús 
vitalici als usuaris de les vivendes militars que ho 
tinguen reconegut legalment, el ministre de Defensa 
podrà autoritzar el reallotjament en una altra vivenda 
de semblants característiques, quan concórreguen cir-
cumstàncies excepcionals de caràcter humanitari que 
suposen greus problemes per a exercir el citat dret en 
què tinguen adjudicada. Estes circumstàncies estaran 
referides, exclusivament, al titular, el seu cònjuge, i fills 
que convisquen amb ells.»

La resta de la disposició queda amb la mateixa 
redacció.

SECCIÓ 5a. GESTIÓ EN MATÈRIA DE LOTERIES
I APOSTES DE L’ESTAT

Article 70. Comercialització de jocs de titularitat estatal 
fora del territori nacional.

1. Els jocs de titularitat estatal podran comercialit-
zar-se fora del territori nacional en les condicions que 
es determinen pel ministre d’Hisenda.

2. En els convenis o contractes que celebre l’en-
titat pública empresarial Loteries i Apostes de l’Estat 
o entitats participades per esta per al compliment 
dels seus fins, amb entitats estrangeres, l’objecte dels 
quals guarde relació amb la participació de l’entitat 
pública empresarial Loteries i Apostes de l’Estat en 
sortejos comuns amb altres Loteries d’Estat, amb la 
celebració en l’estranger de sortejos de jocs la gestió 
de la qual tinga encomanada i en general amb la co-
mercialització de tals jocs fora del territori nacional, 
podran incorporar-se clàusules tendents a resoldre les 
discrepàncies que puguen sorgir per mitjà de fórmu-
les d’arbitratge.

SECCIÓ 6a. GESTIÓ EN MATÈRIA DE TRÀNSIT I SEGURETAT VIAL

Article 71. Modificació del text articulat de la Llei sobre 
Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat 
Vial, aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/1990, 
de 2 de març.

Es modifiquen els següents articles del text articulat 
de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor 
i Seguretat Vial, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
339/1990, de 2 de març.

U. Es modifica l’apartat 4 de l’article 34 del text 
articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de 
Motor i Seguretat Vial, que queda redactat de la forma 
següent:

«Tot conductor de vehicle automòbil que es 
propose realitzar un avançament a un cicle o ciclo-
motor, o conjunt d’ells, ha de realitzar-ho ocupant 
part o la totalitat del carril contigu de la calçada, 
sempre que existisquen les condicions necessàries 
per a realitzar un avançament en les condicions 
previstes en la llei. Queda expressament prohibit 
avançar posant en perill o entorpint ciclistes que 
circulen en sentit contrari.» 

Dos. S’introduïx un nou paràgraf tercer en l’apartat 
2 de l’article 67 del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial, passant 
els actuals paràgrafs tercer i quart a ser el quart i el 
quint, que queda redactat de la forma següent:

«A més, la conducció sense l’autorització admi-
nistrativa comportarà la impossibilitat d’obtindre 
el permís o llicència de conducció durant un any, 
així com el depòsit obligatori del vehicle quan este 
siga de titularitat del conductor o dels que osten-
ten la seua custòdia o guarda legal o de persona 
que haja autoritzat la seua utilització per un temps 
d’un mes, que serà de tres mesos en cas de rein-
cidència.» 

Tres. Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 3 
de l’article 67, del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial, que 
queda redactat de la forma següent:

«Als efectes d’este article, es reputaran rein-
cidents als que hagen sigut sancionats en ferm 
en via administrativa per dos infraccions molt 
greus de les previstes en l’article 65.5 d’esta llei, 
sempre que els seus antecedents no s’hagen 
cancel·lat o hagen hagut ser-ho en el termini de 
dos anys en els termes establits en l’article 82 
d’esta llei.» 

Quatre. Es modifica el paràgraf tercer de l’apartat 
3 de l’article 67 del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial, que 
queden redactats de la forma següent:

«No es procedirà a la revocació del permís o 
llicència de conducció prevista en este apartat 
quan el titular de l’autorització sol·licite la realit-
zació d’un curs de reciclatge i sensibilització en 
centre autoritzat per a això i acredite haver-lo 
superat amb aprofitament dins del termini i en les 
condicions que reglamentàriament es determinen. 
En este cas, la revocació del permís o llicència de 
conducció se substituirà per la sanció de suspensió 
d’estos durant un any amb caràcter continuat.» 
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Cinc. L’actual apartat 5 de l’article 67 del Text Ar-
ticulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de 
Motor i Seguretat Vial passa a ser l’apartat 8, i s’intro-
duïx un nou apartat 5, que queda redactat de la forma 
següent:

«5. Als titulars de llicències de conducció de 
ciclomotors que hagen sigut sancionats en ferm 
en via administrativa per dos infraccions greus en 
el termini de dos anys, o per una de molt greu, els 
 serà revocada la mencionada llicència, sense perjuí 
que puguen obtindre un permís de conducció.» 

Sis. S’introduïx un nou apartat 6 en l’article 67 
del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de 
Vehicles de Motor i Seguretat Vial, que queda redactat 
de la forma següent:

«6. Durant els dos anys següents a l’obtenció 
del permís de conducció, haver sigut sancionat en 
ferm en via administrativa per la comissió de tres 
infraccions greus o dos de molt greus, suposarà 
la revocació del permís de conducció, sense que 
puga obtindre un nou permís fins transcorregut 
el termini d’un any des de la fermesa de la reso-
lució.» 

Set. S’introduïx un nou apartat 7 en l’article 67 
del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de 
Vehicles de Motor i Seguretat Vial, que queda redactat 
de la forma següent:

«7. El que en el període de dos anys, haja si-
gut sancionat en ferm en via administrativa com 
a autor de tres infraccions, sent una d’elles greu 
i havent suposat les altres dos la suspensió del 
permís de conducció, ha de complir la sanció de 
suspensió de l’autorització administrativa per a 
conduir que li corresponguera per l’última infrac-
ció, sense possibilitat de fraccionament.»

Huit. S’introduïx un nou article 71 bis en el capí-
tol II del títol V del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial, que 
queda redactat de la forma següent:

«Article 71 bis. Intervenció del permís o llicència 
de conducció.
Quan l’agent de l’autoritat comprove que el con-

ductor infractor o implicat en un accident  presente, 
a més, símptomes evidents que ha perdut les 
 condicions físiques necessàries per a conduir, 
 intervindrà de manera immediata el permís o la 
llicència de conducció, sense perjuí de la iniciació del 
procediment per a declarar la pèrdua de vigència 
d’autoritzacions, segons el que disposa l’article 63 
i, si és el cas, de la iniciació de l’oportú expedient 
sancionador.» 

Nou. S’addiciona un paràgraf tercer a l’apartat 3 
de l’article 72, del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial, que 
queda redactat de la forma següent:

«Les empreses de lloguer sense conductor acre-
ditaran el compliment de l’obligació legal d’identi-
ficar al conductor responsable de la infracció per 
mitjà de la remissió, a l’òrgan instructor correspo-
nent, d’un duplicat o còpia del contracte d’arrenda-
ment on quede acreditat el concepte de conductor 
de la persona que figure en el contracte.» 

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.
Deu. Es modifica l’article 82 del text articulat de la 

Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Segu-
retat Vial, que queda redactat de la forma següent:

«Article 82.
Les sancions greus i molt greus fermes en via 

administrativa seran anotades en el Registre de 
Conductors i Infractors el dia de la seua fermesa, 
i les anotacions es cancel·laran d’ofici, a efectes 
d’antecedents, una vegada transcorreguts dos 
anys des del seu total compliment o prescripció.» 

CAPÍTOL II

De l’organització

Article 72. Modificació de la Llei 11/2002, de 6 de maig, 
Reguladora del Centre Nacional d’Intel·ligència.

S’afigen dos nous apartats, el 5 i el 6, a l’article 8 de 
la Llei 11/2002, Reguladora del Centre Nacional d’Intel-
ligència, amb la redacció següent:

«5. S’autoritza el Centre Nacional d’Intel-
ligència a disposar del 14 per cent del total dels 
crèdits del capítol destinat a gastos corrents en béns 
i servicis del seu Pressupost de Gastos vigent en ca-
da moment, en concepte de bestreta de caixa fixa, a 
fi de poder atendre els gastos periòdics o repetitius 
de material no inventariable, manteniment i conser-
vació, tracte successiu, indemnitzacions per raó del 
servici i altres de semblants característiques.

6. S’autoritza el Centre Nacional d’Intel·ligència 
a disposar del 2,5 per cent del total dels crèdits 
del capítol d’inversions reals del seu Pressupost 
de Gastos vigent en cada moment, en concepte 
de bestreta de caixa fixa per a les adquisicions de 
material i servicis complementaris en l’exterior.» 

La resta de l’article roman amb la seua actual re-
dacció.

Article 73. Supressió de l’entitat pública empresarial 
«Escola Oficial de Turisme».

En virtut del qual disposa l’article 64.1.a) de la Llei 
6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de 
l’Administració General de l’Estat, se suprimix l’entitat 
pública empresarial «Escola Oficial de Turisme» des del 
dia 31 de desembre del 2003, assumint les seues fun-
cions la Secretaria General de Turisme i subrogant-se 
l’Administració General de l’Estat, a través de la Secre-
taria General de Turisme, en el conjunt de béns, drets i 
obligacions resultants de l’extinció.

Article 74. Modificació de la Llei 15/1980, de 22 d’abril, 
de creació del Consell de Seguretat Nuclear.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
15/1980, de 22 d’abril, de creació del Consell de Seguretat 
Nuclear.

U. Es modifica l’article 2 de la Llei 15/1980, de cre-
ació del Consell de Seguretat Nuclear, donant una nova 
redacció al paràgraf «q» i passant l’actual paràgraf «q» 
al nou paràgraf «r», de la manera següent:

«q) Arxivar i custodiar la documentació, que 
han de remetre al Consell de Seguretat Nuclear 
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els titulars de les autoritzacions d’explotació de 
centrals nuclears, quan es produïsca el cessament 
definitiu en les pràctiques i amb caràcter previ a 
la transferència de titularitat i a la concessió de 
l’autorització de desmantellament d’estes.

r) Qualsevol altra que, en l’àmbit de la se-
guretat nuclear i la protecció radiològica li siga 
legalment atribuïda.»

La resta de l’article queda amb la mateixa redacció.
Dos. S’afig una nova disposició addicional, la quar-

ta, a la Llei 15/1980, de creació del Consell de Seguretat 
Nuclear, amb la redacció següent:

«Disposició addicional quarta. Dispositius i instal-
lacions experimentals.
Les funcions i facultats que s’atribuïxen al Con-

sell de Seguretat Nuclear en esta llei, referents a 
instal·lacions nuclears i radioactives, s’exerciran 
en els mateixos termes sobre els dispositius i 
instal·lacions experimentals definits en l’article 
2 de la Llei 25/1964, de 29 d’abril, sobre Energia 
Nuclear, llevat que s’establisca legalment per a 
tals dispositius i instal·lacions experimentals una 
regulació més específica.» 

Article 75. Modificació de la Llei 50/1998, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’orde social. Consell de la Joventut d’Espanya.

S’afigen dos paràgrafs a continuació del primer pa-
ràgraf de l’apartat 2 de l’article 68 de la Llei 50/1998, de 
30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i 
de l’orde social, amb la redacció següent:

«Als mateixos efectes, el president i, en els 
 supòsits d’absència, vacant o malaltia, els vicepre-
sidents ostentaran la representació del Consell i 
exerciran i desenrotllaran les actuacions directives, 
administratives, de gestió i qualssevol altres que, 
d’acord amb la normativa aplicable, foren neces-
sàries per al compliment dels seus fins.

El ministre de Treball i Assumptes Socials or-
denarà publicar en el “Boletín Oficial del Estado” 
el nomenament del president, dels vicepresidents 
i dels altres membres de la Comissió Permanent 
elegits d’acord amb el que preveu l’article 6 de 
l’esmentada Llei 18/1983.» 

La resta de l’apartat i article continuen amb la mateixa 
redacció.

Article 76. Modificació de la Llei 66/1997, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’orde social. TRAGSA.

Es modifica el paràgraf a) de l’apartat Tres de l’article 
88 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’orde social, que queda 
redactat de la forma següent:

«a) La realització de qualsevol tipus d’actuaci-
ons, obres, treballs i prestació de servicis agrícoles, 
ramaders, forestals, de desenrotllament rural, de 
conservació i protecció del medi natural i medi-
ambiental, d’aqüicultura i de pesca, així com els 
necessaris per al millor ús i gestió dels recursos 
naturals, inclosa l’execució d’obres de conservació 
o enriquiment del Patrimoni Històric Espanyol 
en el medi rural, a l’empara del qual establix 

l’article 68 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol.» 

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Article 77. Modificació de la Llei 4/1990, de 29 de juny, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1990. 
Entitat pública empresarial Aeroports Espanyols i 
Navegació Aèria (AENA).

Es modifica el paràgraf a) de l’apartat dos de l’arti-
cle 82 de la Llei 4/1990, de 29 de juny, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 1990, d’acord amb la redacció 
donada a este per la Llei 52/2002, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i de l’orde social, 
que tindrà la redacció següent:

«a) Ordenació, direcció, coordinació, explo-
tació, conservació i administració dels aeroports 
públics de caràcter civil, aeròdroms, heliports i 
la resta de superfícies aptes per al transport aeri 
la gestió de la qual se li encomane i dels servicis 
afectes a estos; la coordinació, explotació, con-
servació i administració de les zones civils de les 
bases aèries obertes al tràfic civil.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Article 78. Modificació de la Llei 53/2002, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’orde social. Entitat pública empresarial Aeroports 
Espanyols i Navegació Aèria (AENA).

Es modifica el primer paràgraf del número Dos de 
l’article 82 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’orde social, que 
tindrà la redacció següent:

«L’entitat pública empresarial “Aeroports Es-
panyols i Navegació Aèria” (AENA) percebrà, per 
la utilització per tercers dels recintes dels aerò-
droms, heliports i la resta de superfícies aptes per 
al transport aeri, la gestió de la qual se li encomane 
per l’Administració General de l’Estat, així com 
pels servicis que esta preste en els esmentats re-
cintes, la taxa per prestació de servicis i utilització 
del domini públic aeroportuari establida en la Llei 
25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim 
Legal de les Taxes Estatals i Locals i de Reordenació 
de les Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic, 
la taxa d’aterratge regulada en la Llei 14/2000, de 
29 de desembre, de mesures fiscals, administrati-
ves i de l’orde social, la taxa de seguretat establida 
per Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’orde social, i la taxa 
d’aproximació regulada en la Llei 24/2001, de 27 
de desembre, de mesures fiscals, administratives 
i de l’orde social.» 

Article 79. Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’Agència de Protecció de Dades passa a denominar-
se Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les referències a l’Agència de Protecció de Dades re-
alitzades en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com 
en les normes a què es referix la seua disposició tran-
sitòria tercera i qualssevol altres que es troben en vigor 
hauran d’entendre’s realitzades a l’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades.



404 Dilluns 1 març 2004 Suplement núm. 2

Article 80. Modificació de la disposició addicional 6a 
de la Llei 11/1998 General de Telecomunicacions relativa a 
l’entitat pública empresarial Red.es i del Reial Decret 
164/2002, de 8 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut 
de la dita entitat pública empresarial amb la finalitat 
de l’assumpció de les funcions corresponents a la 
RedIRIS per part de Red.es.

U. Es modifica la disposició addicional sexta de la 
Llei 11/1998 General de Telecomunicacions per a afegir 
en l’apartat 4 un paràgraf f) amb la redacció següent:

«f) Oferir a la comunitat acadèmica i científica 
nacional una infraestructura bàsica de comunicaci-
ons per mitjà de servicis de xàrcia i servicis d’apli-
cació a través de la RedIRIS.» 

Dos. S’inclou una nova disposició addicional terce-
ra al Reial Decret 164/2002, pel qual s’aprova l’Estatut 
de l’entitat pública empresarial Red.es, amb la denomi-
nació «Integració del personal adscrit a la RedIRIS», amb 
la redacció següent:

«El personal funcionari del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques que a 1 de gener 
del 2004 es trobe adscrit a la RedIRIS realitzant 
les funcions encomanades a estes podrà optar, 
durant un termini de dos mesos comptat a 
 partir de la data indicada, per integrar-se com a 
 personal laboral en l’entitat pública empresarial 
Red.es, quedant en els seus Cossos o Escales 
d’origen en la situació d’excedència voluntària 
prevista en l’art. 29.3.a) de la Llei 30/1984 de 2 
d’agost, de Mesures per a la reforma de la Funció 
Pública.

El personal laboral del Consell Superior d’In-
vestigacions Científiques que a 1 de gener del 
2004 es trobe adscrit a la RedIRIS realitzant les 
funcions encomanades a esta, s’incorporarà a 
l’entitat pública empresarial Red.es subrogant-se 
l’esmentada entitat en els contractes de treball 
concertats amb este personal en els seus 
propis termes i sense alteració de les seues 
condicions.»

Tres. S’afig el paràgraf f) a l’apartat 1 de l’article 3 
de l’Estatut de l’entitat pública empresarial Red.es, amb 
la redacció següent:

«f) Oferir a la comunitat acadèmica i científica 
nacional una infraestructura bàsica de comunicaci-
ons per mitjà de servicis de xàrcia i servicis d’apli-
cació a través de la RedIRIS.» 

Quatre. Es modifica l’apartat 1 de l’article 8 de 
l’Estatut de l’entitat pública empresarial Red.es, que 
passa a tindre la redacció següent:

«1. El Consell d’Administració estarà format 
pel president, que ho serà també del Consell, pel 
director general de l’entitat, per un nombre de vo-
cals no inferior a 10 ni superior a 18 i pel secretari 
del Consell.» 

Cinc. Es modifica l’últim paràgraf de l’article 9 de 
l’Estatut de l’entitat pública empresarial Red.es, que 
passarà a tindre la redacció següent:

«Tindran la consideració de vocals nats del Con-
sell d’Administració el secretari general de Política 
Científica, el director general per al Desenrotlla-
ment de la Societat de la Informació, el director 
general de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació, el director del Gabinet del ministre 
de Ciència i Tecnologia, el director del Gabinet del 

secretari d’Estat de Telecomunicacions i per a la 
Societat de la Informació, el cap de l’Advocacia 
de l’Estat del Ministeri de Ciència i Tecnologia i el 
director general d’Organització Administrativa del 
Ministeri d’Administracions Públiques.» 

Sis. S’afig una nova secció 8a al capítol III de 
l’Estatut de l’entitat pública empresarial Red.es, amb la 
denominació «Departament RedIRIS», amb la redacció 
següent:

«Article 22 bis. Creació, objecte i direcció del 
Departament:
Per al desenrotllament de les funcions re-

latives a RedIRIS encomanades a l’entitat pública 
empresarial Red.es i a les que es referix l’article 
3.1 e), es constituïx dins d’esta un departament, 
que disposarà dels mitjans humans i materials 
necessaris per al desenrotllament de les seues 
funcions, el director del qual serà nomenat i 
cessat pel Consell d’Administració a proposta del 
seu president.»
«Article 22 ter. Funcionament i règim intern:

En el si del departament podran constituir-se 
grups de treball, als quals podran ser invitats re-
presentants de les Administracions Públiques i de 
la comunitat acadèmica i científica, actuant com a 
assessors dels temes a tractar.» 

Set. Les disposicions introduïdes en el present 
article podran modificar-se reglamentàriament d’acord 
amb la normativa específica reguladora d’estes.

CAPÍTOL III

 Dels procediments administratius

Article 81. Modificació de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Es modifica l’apartat 3 de l’article 103 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Ad-
ministracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, que queda amb la redacció següent:

«3. Transcorregut el termini de sis mesos 
des de la iniciació del procediment sense que 
s’haja declarat la lesivitat es produirà la seua 
caducitat.» 

La resta de l’article es manté amb la mateixa re-
dacció.

Article 82. Modificació de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal.

U. S’afig un nou apartat, el 2, a l’article 37 de la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal, passant el text actual a 
convertir-se en apartat 1, amb la redacció següent:

«2. Les resolucions de l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades es faran públiques, una vegada 
hagen sigut notificades als interessats. La publica-
ció es realitzarà preferentment a través de mitjans 
informàtics o telemàtics.

Reglamentàriament podran establir-se els ter-
mes en què es duga a terme la publicitat de les 
esmentades resolucions.
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El que establixen els paràgrafs anteriors no serà 
aplicable a les resolucions referents a la inscripció 
d’un fitxer o tractament en el Registre General de 
Protecció de Dades ni a aquelles per les quals es 
resolga la inscripció en este dels Codis tipus, 
regulats per l’article 32 d’esta llei orgànica.» 

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Dos. S’afig un nou apartat 3 a l’article 48 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, amb la redacció següent:

«Els procediments sancionadors tramitats per 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en 
exercici de les potestats que a esta atribuïsquen 
esta o altres Lleis, excepte els referits a infraccions 
de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de 
Telecomunicacions, tindran una duració màxima 
de sis mesos.» 

Article 83. Modificació de la Llei 13/1986, de 14 d’abril, 
de Foment i Coordinació General de la Investigació 
Científica i Tècnica.

Es modifiquen diferents preceptes de la Llei 
13/1986, de 14 d’abril, de Foment i Coordinació General 
de la Investigació Científica i Tècnica, amb el contingut 
següent:

U. S’afig una nova disposició addicional, la dotze, 
a la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de Foment i Coordinació 
General de la Investigació Científica i Tècnica, amb la 
redacció següent:

«Disposició addicional dotze. Informes d’avalu-
ació de sol·licituds d’ajudes del Pla Nacional 
d’Investigació Científica, Desenrotllament i In-
novació Tecnològica.
En el marc dels procediments de concessió 

d’ajudes del Pla Nacional d’Investigació Científica, 
Desenrotllament i Innovació Tecnològica, seran 
preceptius i determinants, amb els efectes pre-
vistos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, els informes 
del Centre per al Desenrotllament Tecnològic i In-
dustrial (CDTI) i de l’Agència Nacional d’Avaluació 
i Prospectiva (ANEP).» 

Dos. El que establix la disposició addicional dotze 
de la Llei 13/1986, de Foment i Coordinació General de 
la Investigació Científica i Tècnica, s’entén sense perjuí 
del qual preveu l’article 45.4 de la Llei 16/2003, de 28 
de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de 
Salut, respecte a la intervenció de les Comissions Tècni-
ques d’Avaluació del FIS en l’execució de les actuacions 
que es deriven de les propostes contingudes en la inici-
ativa sectorial d’investigació en salut que s’incorporen 
al Pla Nacional d’I+D+I la gestió de la qual recaiga en el 
Ministeri de Sanitat i Consum.

Article 84. Presentació telemàtica de la informació que 
estan obligades a subministrar les entitats assegu-
radores, les entitats gestores de fons de pensions, 
els corredors d’assegurances i les societats de cor-
redoria d’assegurances.

Pel Ministeri d’Economia podran determinar-se els 
supòsits i condicions en què les empreses d’asseguran-
ces, les entitats gestores de fons de pensions, els corre-

dors d’assegurances i les societats de corredoria d’asse-
gurances han de presentar per mitjans telemàtics davant 
de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions 
la documentació i informació que estan obligats a submi-
nistrar d’acord amb la seua normativa específica.

Article 85. Modificació de la Llei 53/2002, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’orde social. Control preventiu municipal d’obres en 
zones d’interés per a la defensa nacional.

Es modifica la disposició addicional novena de la 
Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’orde social, quedant redactada de 
la manera següent:

«Disposició addicional novena.
Les obres de nova construcció, reparació, conser-

vació i demolició, així com les agrupacions i segrega-
cions de finques, dutes a terme en zones declarades 
d’interés per a la defensa nacional o en les instal-
lacions militars assenyalades en l’article 8 del Reial 
Decret 689/1978, de 10 de febrer pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 8/1975, de 12 de març, de Zones 
i Instal·lacions d’Interés per a la Defensa Nacional i 
qualificades com a obres públiques que afecten di-
rectament la defensa nacional, no estaran sotmeses 
a l’obtenció de llicències i la resta d’actes de control 
preventiu municipal, sense perjuí d’esgotar abans, 
quant a estos últims, els mecanismes de cooperació 
entre Administracions Públiques.

El ministre de Defensa, a proposta dels caps 
d’Estat Major, assenyalarà aquelles obres de nova 
construcció, reparació i conservació que afecten 
directament la defensa nacional i que seran quali-
ficades com d’interés general.» 

CAPÍTOL IV

Del procediment contenciós administratiu

Article 86. Modificació de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció 
contenciosa administrativa.

U. Es modifiquen els apartats 7 i 8 de l’article 48 
de la Llei Reguladora de la Jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa, que quedaran redactats com seguix:

«7. Transcorregut el termini de remissió de 
l’expedient sense haver-se rebut complet, es rei-
terarà la reclamació, i si no s’enviara en el termini 
de 10 dies comptats com disposa l’apartat 3, des-
prés de constatar-se la seua responsabilitat, amb 
la prèvia advertència notificada personalment per a 
formulació d’al·legacions, s’imposarà una multa 
coercitiva de 300,50 a 1.202,02 euros a l’autoritat o 
empleat responsable. La multa serà reiterada cada 
vint dies, fins al compliment del qual s’haja requerit.

Si es dóna la causa d’impossibilitat de deter-
minació individualitzada de l’autoritat o empleat 
responsable, l’Administració serà la responsable 
del pagament de la multa sense perjuí que es 
repercutisca contra el responsable.
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8. Contra les interlocutòries en què s’acorde 
la imposició de multes a què es referix l’apartat 
anterior podrà interposar-se recurs de súplica en 
els termes previstos en l’article 79.» 

La resta de l’article roman amb el seu actual con-
tingut.

Dos. Es modifica l’article 112 de la Llei Reguladora 
de la Jurisdicció contenciosa administrativa, que que-
darà redactat com seguix:

«Article 112.
Transcorreguts els terminis assenyalats per al 

total compliment de la sentència, el jutge o tribunal 
adoptarà, amb la prèvia audiència de les parts, les 
mesures necessàries per a aconseguir l’efectivitat 
del que s’ha manat.

Singularment, acreditada la seua responsabili-
tat, amb la prèvia advertència notificada personal-
ment per a formulació d’al·legacions, podrà:

a) Imposar multes coercitives de 150,25 a 
1.502,53 a les autoritats, funcionaris o agents que 
incomplisquen els requeriments del Jutjat o de la 
Sala, així com reiterar estes multes fins a la com-
pleta execució de la fallada judicial, sense perjuí 
d’altres responsabilitats patrimonials que corres-
ponguen. A la imposició d’estes multes els serà 
aplicable el que preveu l’article 48.

b) Deduir l’oportú testimoni de particulars 
per a exigir la responsabilitat penal que poguera 
correspondre.»

TÍTOL V

De l’acció administrativa

CAPÍTOL I

Acció administrativa en matèria d’ordenació
econòmica

SECCIÓ 1a. ASSEGURANCES, PLANS I FONS DE PENSIONS

Article 87. Modificació del text refós de la Llei de Regu-
lació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.

Es modifiquen els següents preceptes del text refós de 
la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.

U. Es dóna una nova redacció a l’apartat 3 de l’ar-
ticle 5 del text refós de la Llei 8/1987, de Regulació dels 
Plans i Fons de Pensions, que queda redactat en els 
termes següents:

«3. Les aportacions anuals màximes als plans 
de pensions regulats en esta llei s’adequaran al 
següent:

a) El total de les aportacions anuals màximes 
als plans de pensions regulats en esta llei, sense 
incloure les contribucions empresarials que els 
promotors de plans de pensions d’ocupació im-
puten als partícips no podrà excedir 8.000 euros.

No obstant això, en el cas de partícips majors 
de cinquanta-dos anys, el límit anterior s’incre-
mentarà en 1.250 euros addicionals per cada any 
d’edat del partícip que excedisca de cinquanta-dos 

anys, fixant-se en 24.250 euros per a partícips de 
65 anys o més.

b) El conjunt de les contribucions empresarials 
realitzades pels promotors de plans de pensions 
d’ocupació a favor dels seus empleats i imputades 
a estos tindrà com a límit anual màxim les quanties 
establides en el paràgraf a) anterior.

Els empresaris individuals que realitzen con-
tribucions empresarials a favor dels seus treba-
lladors, com a promotors d’un pla de pensions 
d’ocupació, podran realitzar aportacions pròpies 
al citat pla, fins al límit màxim establit per a les 
contribucions empresarials. Estes aportacions no 
seran qualificades com a contribucions empresari-
als, excepte a efectes del còmput de límits.

c) Els límits establits en els paràgrafs a) i b) anteri-
ors s’aplicaran de forma independentment i individu-
alment a cada partícip integrat en la unitat familiar.

d) Excepcionalment, l’empresa promotora 
podrà realitzar aportacions a un pla de pensions 
d’ocupació de què siga promotor quan siga ne-
cessari per a garantir les prestacions en curs o els 
drets dels partícips de plans que incloguen règims 
de prestació definida per a la jubilació i s’haja po-
sat de manifest, a través de les revisions actuarials, 
l’existència d’un dèficit en el pla de pensions.» 

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.
Dos. Es modifica l’apartat 1 de l’article 16 del text 

refós de la Llei Reguladora de Plans i Fons de Pensions, 
passant a tindre la redacció següent:

«1. L’actiu dels fons de pensions estarà inver-
tit d’acord amb criteris de seguretat, rendibilitat, 
diversificació i de terminis adequats a les seues 
finalitats.

Reglamentàriament s’establirà el límit mínim, 
no inferior al 70 per cent de l’actiu del fons, que 
s’invertirà en actius financers contractats en mer-
cats regulats, en depòsits bancaris, en crèdits amb 
garantia hipotecària i en immobles.» 

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Article 88. Riscos derivats del comportament desfavo-
rable dels preus en el mercat.

Amb caràcter experimental, per a l’exercici 2004, 
els riscos regulats en l’article 3 de la Llei 87/1978, 
d’assegurances agràries combinades, s’ampliaran en les 
condicions previstes en tal article als riscos derivats del 
desfavorable comportament dels preus en el mercat. 
Per a la seua aplicació es continuarà l’experiència pilot 
iniciada en 2003, en la mateixa producció i en un 
 àmbit geogràfic restringit, en els termes que establis-
ca el Govern a través del Pla d’Assegurances Agràries 
Combinats per a l’exercici 2004.

Article 89. Modificació del text refós de la Llei sobre 
Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació 
de Vehicles de Motor, aprovat per Decret 632/1968, 
de 21 de març, i modificat per la Llei 34/2003, de 4 de 
novembre, de modificació i adaptació a la normativa 
comunitària de la legislació d’assegurances privades.

S’afig al primer incís del paràgraf c) de l’article 3 del text 
refós de la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en 
la Circulació de Vehicles de Motor, el següent:

«Així mateix, s’acordarà el depòsit del vehicle pel 
temps d’un mes, que en cas de reincidència serà de 
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serà de tres mesos i en el supòsit de trencament 
del depòsit, serà d’un any, havent de demostrar, al 
final del depòsit, que es disposa de l’assegurança 
corresponent. Els gastos que s’originen com a con-
seqüència del depòsit del vehicle seran per compte del 
propietari, que ha d’abonar-los o garantir el seu paga-
ment com a requisit previ a la devolució del vehicle.» 

Article 90. Modificació de la Llei 30/1995, de 8 de no-
vembre, d’Ordenació i Supervisió de les Asseguran-
ces Privades.

S’introduïx un nou article 20 bis en la Llei 30/1995, 
d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, 
amb la redacció següent:

«1. L’obligació establida en l’apartat 2 de l’arti-
cle anterior per als grups consolidables d’entitats 
asseguradores és independent de l’obligació de 
formular els comptes anuals consolidats que 
 establix el Codi de Comerç per als grups de socie-
tats que integren entitats d’assegurances.

Per al compliment del deure de formular els 
comptes consolidats que establix el Codi de Comerç 
s’aplicaran íntegrament les normes contingudes en 
tal Codi. No obstant això, quan no s’apliquen les 
normes de comptabilitat aprovades pels Reglaments 
de la Comissió Europea, les normes de consolidació 
que desplegue el Codi de Comerç es determinaran 
segons els mateix os procediments i criteris establits 
en l’apartat 1 de l’article 20, respectant els principis 
que sobre la presentació dels comptes dels grups de 
societats es contenen en el Llibre Primer del Codi de 
Comerç i les seues disposicions de desplegament, 
si bé podran introduir-se les adaptacions de com-
pliment obligatori que resulten necessàries per a les 
entitats asseguradores, en els grups de societats:

a) la societat dominant del qual siga una enti-
tat asseguradora,

b) la societat dominant de la qual siga una 
entitat l’activitat principal de la qual consistisca a 
tindre participacions en entitats asseguradores, i

c) en els quals, incloent-hi una o més entitats 
asseguradores, l’activitat d’estes siga la més im-
portant del grup.

2. Els estats consolidats previstos en l’apar-
tat 2 de l’article anterior han de ser firmats pels 
administradors de l’entitat del grup consolidable 
d’entitats asseguradores obligada a la seua formu-
lació; no obstant això, en el cas previst en el tercer 
guió de l’apartat 3.a) de l’article anterior, l’entitat 
obligada serà designada per la Direcció General 
d’Assegurances i Fons de Pensions entre les enti-
tats d’assegurances del grup.

3. La Direcció General d’Assegurances i Fons de 
Pensions podrà exigir que els estats consolidats de 
tancament d’exercici a què es referix l’apartat anterior, 
quan no coincidisquen amb els del grup de societats 
que establix el Codi de Comerç, siguen sotmesos, 
amb l’abast que es determine, al control dels auditors 
de comptes de l’entitat obligada a elaborar-los.»

SECCIÓ 2a. ENERGIA

Article 91. Modificació de la Llei 54/1997, de 27 de no-
vembre, del Sector Elèctric.

Es modifica la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del 
Sector Elèctric, de la manera següent:

U. S’incorpora un segon paràgraf a l’article 9.1.b) 
de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, 
amb la redacció següent:

«Quan es tracte d’autoproductors d’energia 
elèctrica que utilitzen la cogeneració amb alt 
rendiment energètic com a forma de producció 
d’electricitat, el percentatge d’autoconsum a què 
es referix el paràgraf anterior serà del 10 per cent, 
siga quina siga la potència de la instal·lació.»

Dos. Es modifica l’apartat 1 de l’article 33 de la 
Llei 54/1997, de 27 de novembre, modificat per la Llei 
50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’orde social, que queda redactat en els 
termes següents:

«1. L’operador del mercat, com a responsable 
de la gestió econòmica del sistema, assumix la 
gestió del sistema d’ofertes de compra i venda 
d’energia elèctrica en els termes que reglamentà-
riament s’establisquen.

L’operador del mercat exercirà les seues fun-
cions respectant els principis de transparència, 
objectivitat i independència, sota el seguiment i 
control del Comité d’Agents del Mercat a què es 
referix l’apartat 4 d’este article.

Actuarà com a operador del mercat una societat 
mercantil de l’accionariat de la qual podrà formar 
part qualsevol persona física o jurídica, sempre 
que la suma de la seua participació directa o in-
directa en el capital d’esta societat no supere el 5 
per cent. Així mateix, la suma de participacions, 
directes o indirectes, dels subjectes que realitzen 
activitats en el sector elèctric no ha de superar el 
40 per cent, no podent sindicar-se estes accions a 
cap efecte.

En el cas que alguna persona física o jurídica 
posara de manifest a la societat mercantil que ac-
tua com a operador del mercat la seua voluntat de 
participar en el capital de la dita societat, la petició 
s’elevarà a la Junta General d’Accionistes junt amb 
la certificació del sol·licitant de realitzar o no acti-
vitats en el sector elèctric.

La Junta General ha d’acceptar la sol·licitud 
presentada per una xifra màxima de participació 
equivalent a la mitjana de les participacions exis-
tents en el tram que haja de correspondre al peti-
cionari, fent-se efectiva a través d’algun o alguns 
dels procediments següents:

a) La voluntat de venda per la societat o per 
algun dels seus accionistes de les corresponents 
accions manifestada en la Junta General.

b) L’ampliació de capital de la societat per 
mitjà de l’emissió de noves accions sempre que 
es respecte el límit del 40 per cent que pot ser 
subscrit per subjectes que realitzen activitats en el 
sector elèctric.

Quan els sol·licitants de participació en el capi-
tal de l’operador del mercat realitzen activitats en 
el sector elèctric, a fi de respectar el percentatge 
mencionat, es podrà acordar una ampliació de ca-
pital superior a la necessària, sempre que es mani-
feste en la Junta General la voluntat de subscripció 
d’eixes accions per qualsevol dels accionistes que 
no exercisquen activitats elèctriques.

En tot cas, s’exclou el dret de subscripció 
preferent dels accionistes sobre les accions que 
s’emeten per a atendre les noves peticions de 
participació.» 



408 Dilluns 1 març 2004 Suplement núm. 2

Tres. S’afig una nova disposició addicional, la set-
ze, amb la redacció següent:

«Disposició addicional setze. Meritació d’interessos 
en el supòsit de falta d’ingrés pels agents del siste-
ma elèctric de les quotes amb destins específics.
En el cas que els agents del sistema elèctric a 

què corresponga efectuar l’ingrés de les quotes 
amb destins específics de conformitat amb el que 
disposa l’article 6.5 del Reial Decret 2017/1997, de 
26 de desembre, pel qual s’organitza i regula el 
procediment de liquidació dels costos de transport, 
distribució i comercialització a tarifa, dels costos 
permanents del sistema i dels costos de diversi-
ficació i seguretat d’abastiment o norma que el 
substituïsca, no compliren amb la seua obligació 
d’ingressar les quantitats que els corresponguen, 
començaran a meritar-se automàticament interes-
sos de demora, que seran equivalents a l’interés 
legal dels diners incrementats en 1,5 punts.

A estos efectes, la Comissió Nacional d’Energia 
els requerirà, immediatament després de transcor-
regut el termini per a efectuar el pagament, perquè 
procedisquen a l’ingrés dels imports correspo-
nents, sense perjuí de la meritació automàtica dels 
interessos a partir de l’endemà de la finalització del 
període establit per al pagament.

Queda exceptuat del que disposen els apartats 
anteriors la taxa aplicable a la prestació de servicis 
i realització d’activitats per la Comissió Nacional 
d’Energia en relació amb el sector elèctric, que es 
regirà per la seua normativa específica.

S’autoritza el ministre d’Economia per a dictar 
totes les disposicions que siguen necessàries en 
despleglament i compliment del que disposa la 
present disposició addicional.» 

Quatre. S’afig una nova disposició addicional, la 
dèsset, amb la redacció següent:

«Disposició addicional dèsset. Meritació d’in-
teressos en el supòsit de falta de pagament pels 
agents del sistema elèctric de les liquidacions.

En el cas que els agents del sistema elèctric a què 
corresponga efectuar pagaments per liquidacions 
de conformitat amb el que disposa l’article 8 del 
Reial Decret 2017/1997, de 26 de desembre, pel qual 
s’organitza i regula el procediment de liquidació dels 
costos de transport, distribució i comercialització a 
tarifa, dels costos permanents del sistema i dels 
costos de diversificació i seguretat d’abastiment 
o norma que el substituïsca, no compliren amb la 
seua obligació d’ingressar en termini les quantitats 
que els corresponguen, començaran a meritar-se, 
sense necessitat de requeriment previ, interessos 
de demora, que seran equivalents a l’interés legal 
dels diners incrementats en 1,5 punts.

S’autoritza el ministre d’Economia per a dictar 
totes les disposicions que siguen necessàries en 
desplegament i compliment del que disposa la 
present disposició addicional.» 

Cinc. S’afig una disposició transitòria, la díhuit 
«Adaptació de l’operador del mercat», a la Llei 54/1997, de 27 
de novembre, del Sector Elèctric, amb la redacció següent:

«Disposició transitòria díhuit. Adaptació de 
l’operador del mercat.
1. Fins al 30 de juny del 2006, la limitació de 

la participació màxima del 5 per cent del capital 

establit en l’apartat 1 de l’article 33 d’esta llei no 
serà aplicable a la participació corresponent a al-
tres entitats gestores de mercats elèctrics subjec-
tes a compromís internacional amb Espanya, els 
quals podran tindre una participació en el capital 
de fins a un 10 per cent. Fins a l’esmentada data, 
esta participació no computarà en el 40 per cent 
del capital dels subjectes que realitzen activitats en 
el sector elèctric establit en l’apartat 1 de l’article 
33 d’esta llei.

Així mateix, fins a l’esmentada data, amb 
l’autorització prèvia de la Comissió Nacional 
d’Energia, l’operador del mercat podrà participar 
en el capital d’altres entitats gestores de mercats 
elèctrics subjectes a compromisos internacionals 
amb Espanya fins a un 10 per cent.

2. Aquells altres accionistes de l’operador del 
mercat que a 31 de desembre del 2003 superaren 
la limitació de la participació màxima del 5 per 
cent del capital establit en l’apartat 1 de l’article 
33 d’esta llei, hauran d’adequar les seues partici-
pacions a l’esmentada limitació abans del 30 de 
juny del 2004.

3. A partir del 30 de juny del 2004, corres-
pondrà a la societat “Operador del Mercado 
Ibérico de Energía-Polo Español Sociedad Anónima” 
realitzar les funcions encomanades en esta llei a 
l’operador del mercat.» 

Article 92. Modificació de la Llei 34/1998, de 7 d’octu-
bre, del Sector d’Hidrocarburs.

Es modifica la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector 
d’Hidrocarburs, de la manera següent:

U. Es modifica l’article 64 de la Llei 34/1998, de 7 
d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs, afegint un nou 
apartat, el 4, amb la redacció següent:

«4. El Gestor Tècnic del Sistema tindrà un re-
presentant en el Consell Consultiu d’Hidrocarburs 
de la Comissió Nacional d’Energia i en la seua 
Comissió Permanent.» 

La resta de l’article queda amb la mateixa redacció.

Dos. Es modifica la disposició addicional onze, 
segon, 1 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector 
d’Hidrocarburs, amb la redacció següent:

«Com a òrgans d’assessorament de la Comissió 
es constituiran dos Consells Consultius presidits 
pel president de la Comissió Nacional d’Energia, el 
Consell Consultiu d’Electricitat, amb un nombre mà-
xim de 36 membres, i el Consell Consultiu d’Hidro-
carburs, amb un nombre màxim de 37 membres.

S’autoritza el Govern perquè, mitjançant un re-
ial decret, dins dels límits establits en el paràgraf 
anterior, modifique la composició dels esmentats 
Consells Consultius, inclòs el que disposa l’apartat 
4 de l’article 64 d’esta llei.» 

Tres. Es modifica la disposició addicional vint de la 
Llei 34/1998, de 7 d’octubre del Sector d’Hidrocarburs, 
que passa a tindre la redacció següent:

«L’entitat ENAGAS, Societat Anònima, tindrà 
la consideració de Gestor Tècnic del Sistema ga-
sista.

Cap persona física o jurídica podrà partici-
par directament o indirectament en l’accionariat 
d’ENAGAS, Societat Anònima, en una proporció 
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superior al 5 per cent del capital social o dels drets 
de vot en l’entitat.

A efectes de computar la participació en tal 
accionariat, s’atribuiran a una mateixa persona 
física o jurídica, a més de les accions i altres 
valors posseïts o adquirits per les entitats 
pertanyents al seu mateix grup, tal com este es 
definix en l’article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de 
juliol, del Mercat de Valors, aquelles la titularitat 
de les quals corresponga:

a) A aquelles persones que actuen en nom 
propi però per compte d’aquella, de forma con-
certada o formant amb ella una unitat de decisió. 
S’entendrà, excepte prova en contra, que actuen 
per compte d’una persona jurídica o de forma 
concertada amb ella els membres del seu òrgan 
d’administració.

b) Als socis junt amb els quals aquella exercisca 
el control sobre una entitat dominada d’acord amb 
el que preveu l’article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de 
juliol, del Mercat de Valors.

En tot cas, es tindrà en compte tant la titularitat 
dominical de les accions i la resta de valors com 
els drets de vot que es disfruten en virtut de qual-
sevol títol.

Els drets de vot corresponents a les accions o 
altres valors que posseïsquen les persones que par-
ticipen en el capital de la dita societat excedint dels 
percentatges màxims assenyalats en este precepte 
quedaran en suspens fins que no s’adeqüe la xifra 
de participació en el capital o en els drets de vot es-
tant legitimada per a l’exercici de les accions legals 
tendents a fer efectives les limitacions imposades 
en este precepte la Comissió Nacional d’Energia.

L’incompliment de la limitació en la participa-
ció en el capital a què es referix el present article 
es considerarà infracció molt greu en els termes 
assenyalats en l’article 109 de la Llei 34/1998, de 
7 d’octubre, del Sector d’Hidrocarburs, sent res-
ponsables les persones físiques o jurídiques que 
resulten titulars dels valors o a qui resulte impu-
table l’excés de participació en el capital o en els 
drets de vot, de conformitat amb el que disposa 
el paràgraf anterior. En tot cas, s’aplicarà el règim 
sancionador previst en la dita llei.

L’adequació de les participacions socials al que 
disposa esta disposició addicional ha de realitzar-
se en un termini màxim de 3 anys a comptar de 
l’1 de gener del 2004, per mitjà de la transmissió 
d’accions o, si és el cas, de drets de subscripció 
preferents. Dins del termini citat han de modificar-
se els estatuts socials per a introduir la limitació 
de participació màxima establida.

A les transmissions d’elements patrimonials 
derivades de l’aplicació d’esta norma els serà 
aplicable el règim fiscal de les transmissions d’ac-
tius realitzades en compliment de disposicions 
amb rang de llei de la normativa de defensa de la 
competència.» 

Quatre. S’afig una nova disposició addicional, la 
vint-i-u, a la Llei 34/1998, del Sector d’Hidrocarburs, amb 
la redacció següent:

«Disposició addicional vint-i-u. Meritació 
d’interessos en el supòsit de falta d’ingrés de 
les quotes amb destins específics.
En el cas que els agents del sistema gasista als 

quals corresponga efectuar l’ingrés de les quotes 

amb destins específics de conformitat amb el que 
disposa l’article 9 de l’Orde ECO/2692/2002, de 28 
d’octubre, per la qual es regulen els procediments 
de liquidació de la retribució de les activitats re-
gulades del sector de gas natural i de les quotes 
amb destins específics i s’establix el sistema 
d’informació que han de presentar les empreses 
o norma que el substituïsca, no compliren amb la 
seua obligació d’ingressar les quantitats que els 
corresponguen, començaran a meritar-se automà-
ticament interessos de demora, que seran equiva-
lents a l’interés legal dels diners incrementats en 
1,5 punts.

A estos efectes, la Comissió Nacional d’Energia 
els requerirà, immediatament després de transcor-
regut el termini per a efectuar el pagament, per-
què procedisquen a l’ingrés dels imports corres-
ponents, sense perjuí de la meritació automàtica 
dels interessos a partir de l’endemà de la finalització 
del període establit per al pagament.

Queda exceptuat del que disposen els apartats 
anteriors la taxa aplicable a la prestació de servicis 
i realització d’activitats per la Comissió Nacional 
d’Energia en relació amb el sector d’hidrocarburs 
gasosos, que es regirà per la seua normativa es-
pecífica.

S’autoritza el ministre d’Economia per a dictar 
totes les disposicions que siguen necessàries en 
desplegament i compliment del que disposa la 
present disposició addicional.» 

Cinc. S’afig una nova disposició addicional, la 
vint-i-dos, a la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector 
d’Hidrocarburs, amb la redacció següent:

«Disposició addicional vint-i-dos. Meritació 
d’interessos en el supòsit de falta de pagament 
pels agents del sistema gasista de les liquida-
cions.
En el cas que els transportistes o distribuïdors 

als quals corresponguera efectuar pagaments per 
liquidacions de conformitat amb el que disposen 
els articles 7 i 8 de l’Orde ECO/2692/2002, de 28 
d’octubre, per la qual es regulen els procediments 
de liquidació de la retribució de les activitats re-
gulades del sector de gas natural i de les quotes 
amb destins específics i s’establix el sistema 
d’informació que han de presentar les empreses 
o norma que el substituïsca, no compliren amb la 
seua obligació d’ingressar en termini les quantitats 
que els corresponguen, començaran a meritar-se, 
sense necessitat de requeriment previ, interessos 
de demora, que seran equivalents a l’interés legal 
dels diners incrementats en 1,5 punts.

S’autoritza el ministre d’Economia per a dictar 
totes les disposicions que siguen necessàries en 
desplegament i compliment del que disposa la 
present disposició addicional.» 

Article 93. Modificació de la Llei 25/1964, de 29 d’abril, 
sobre Energia Nuclear.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
25/1964, de 29 d’abril, sobre Energia Nuclear.

U. S’afig un nou apartat, el dotze bis, a l’article 2 
de la Llei 25/1964, d’Energia Nuclear, amb la redacció 
següent:

«Dotze bis. Altres dispositius i instal·lacions 
experimentals.
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Es definixen com a dispositius i instal·lacions 
experimentals els que utilitzen materials radioac-
tius amb vista al desenrotllament de noves fonts 
energètiques.

Estos dispositius i instal·lacions se sotmetran 
al mateix règim d’autoritzacions que es fixe regla-
mentàriament per a les instal·lacions nuclears.» 

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Dos. S’afig una nova disposició addicional, la pri-
mera, a la Llei 25/1964, de 29 d’abril, amb la redacció 
següent:

«Disposició addicional primera. Altres dispositius 
i instal·lacions experimentals.
1. La regulació continguda en esta llei, quan es 

referix de forma comuna a instal·lacions nuclears i 
radioactives, s’entendrà igualment referida als dis-
positius i instal·lacions experimentals definits en 
l’apartat 12 bis de l’article 2 d’esta llei, llevat que 
legalment s’establisca per a ells un règim distint.

2. Per als citats dispositius i instal·lacions ex-
perimentals, la cobertura d’assegurança exigible 
serà l’establida per a les instal·lacions nuclears en 
l’article 57 d’esta llei.» 

Article 94. Modificació de la Llei 55/1999, de 29 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’orde social. Participacions públiques en el sector 
energètic.

Es modifica la disposició addicional vint-i-set de la 
Llei 55/1999, de 29 de desembre, que queda redactada 
de la forma següent:

«1. Les entitats o persones de naturalesa 
pública i les entitats de qualsevol naturalesa, 
participades majoritàriament o controlades en 
qualsevol forma per entitats o Administracions 
públiques, siga quina siga la forma jurídica que 
adopten, que directament o indirectament pren-
guen el control o adquirisquen participacions 
significatives de societats d’àmbit estatal que 
realitzen activitats en els mercats energètics han 
de notificar a la Secretaria d’Estat d’Energia, 
Desenrotllament Industrial i PIMES de la presa 
de control o adquisició que s’haja efectuat, amb 
especial referència a les característiques i condi-
cions de l’adquisició.

2. La Secretaria d’Estat d’Energia, Desenrotlla-
ment Industrial i PIMES quan haja sigut notificada, 
o d’ofici en el cas en què donant-se el supòsit del 
número anterior no haja tingut lloc la notificació, 
instruirà un expedient, de conformitat amb el que 
preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rè-
gim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, en tant que en 
tinga coneixement, i en el qual informarà precepti-
vament la Comissió Nacional d’Energia.

3. El Consell de Ministres amb un informe 
previ de la Comissió Delegada del Govern per a 
Assumptes Econòmics en el termini màxim de dos 
mesos podrà resoldre reconeixent o no l’exerci-
ci de drets polítics corresponents, o sotmetent 
l’exercici d’estos a determinades condicions en 
atenció, entre altres, als principis d’objectivitat, 
transparència, equilibri i bon funcionament dels 
mercats i sistemes energètics.

En tot cas, des que es produïsca la presa de con-
trol o l’adquisició de participacions significatives 
de societats d’àmbit estatal que realitzen activitats 
en els mercats energètics i fins que no es pronun-
cie el Consell de Ministres, per resolució expressa 
o per silenci, si no resol expressament dins del ter-
mini màxim de què disposa, les entitats o persones 
a què es referix l’apartat 1 de la present disposició 
no podran exercir els drets polítics corresponents 
a les participacions que s’hi han indicat.

La resolució del Consell de Ministres, que serà 
motivada, tindrà en compte si la presa de control 
o adquisició de participacions significatives té com 
a conseqüència l’existència de riscos significatius 
o efectes negatius, directes o indirectes, sobre les 
activitats exercides per les empreses en els mer-
cats energètics a fi de garantir l’adequada gestió 
i prestació de servicis per estes dins del sistema 
energètic, de conformitat amb els criteris objectius 
que s’especifiquen en l’apartat següent.

La falta de resolució de l’expedient en el termini 
a què es referix el paràgraf primer d’este apartat 
permetrà l’exercici dels drets polítics correspo-
nents a estes.

4. Als efectes previstos en l’apartat anterior, 
l’existència de riscos significatius o efectes nega-
tius s’apreciarà en qualitat de:

a) La transparència en l’estructura del grup a 
què eventualment puga incorporar-se l’entitat com 
a conseqüència de l’operació i, en general, l’exis-
tència de dificultats per a obtindre la informació 
necessària sobre l’exercici de les seues activitats.

b) Els vincles que, com a conseqüència de 
l’operació, l’entitat en qüestió puga mantindre 
amb altres persones físiques o jurídiques, sempre 
que tals vincles puguen obstaculitzar el bon exer-
cici de l’ordenació i supervisió de la corresponent 
entitat.

c) La possibilitat que l’entitat quede exposada, 
de forma inapropiada, al risc de qualssevol altres 
activitats exercides pels adquirents.

d) El risc que l’estructura financera de l’opera-
ció faça recaure sobre les activitats de l’entitat sot-
meses a regulació, i sobre els recursos obtinguts 
per les dites activitats, en especial quan es tracte 
de rendes d’origen regulades que es transferixen a 
activitats distintes d’aquelles que les originen.

e) Seguretat del subministrament o de la 
disponibilitat física ininterrompuda dels produc-
tes o servicis i, en particular, en la necessitat de 
preservar i desenrotllar l’estructura dels mercats 
en qüestió amb una qualitat adequada, i de forma 
accessible a tots els usuaris amb independència 
de la seua localització geogràfica; en especial, la 
protecció davant del risc d’una inversió insuficient 
en infraestructures a llarg termini que no perme-
ta garantir, de forma continuada, la disponibilitat 
d’una capacitat suficient.

f) Protecció de l’interés general en el sector 
corresponent afectat i, en particular, la garantia 
d’un adequat manteniment dels objectius de po-
lítica sectorial.

L’anterior resolució s’entendrà sense perjuí de 
les autoritzacions que resulten pertinents en virtut 
de l’ordenament jurídic vigent.

5. Als efectes de la present disposició es con-
sideraran participacions significatives aquelles 
que directament o indirectament arriben, 
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 almenys, al 3 per cent del capital social o dels drets 
de vot de la societat.

6. S’entendrà que hi ha una relació de control 
als efectes d’esta disposició sempre que es done 
algun dels supòsits previstos en l’article 4 de la Llei 
24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors.»

SECCIÓ 3a. DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA

Article 95. Modificació de la Llei 16/1989, de 17 de ju-
liol, de Defensa de la Competència.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
16/1989, de 17 de juliol, de Defensa de la Competència, 
de la manera següent:

«U. Se suprimix l’apartat 5 de l’article 10.»
La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Dos. Es modifica el paràgraf c) de l’article 25, a què 
es dóna la redacció següent:

«c) Aplicar a Espanya els articles 81 i 82 del 
Tractat de la Comunitat Europea i del seu Dret 
derivat, sense perjuí de les competències que cor-
responguen en l’àmbit de la jurisdicció civil.»

La resta de l’article queda redactat de la mateixa 
manera.

Tres. Es modifica l’apartat 2 de l’article 33, a què 
es dóna la redacció següent:

«2. Els funcionaris, en el curs de les inspecci-
ons, podran examinar, obtindre còpies o realitzar 
extractes de llibres, documents, inclús comptables, 
siga quin siga el seu suport material i, si calguera, 
retindre per un termini màxim de 10 dies. En el 
curs de les inspeccions, els funcionaris podran, 
així mateix, sol·licitar explicacions verbals “in 
situ”.»

Quatre. Es modifica l’apartat 4 de l’article 33, al 
qual es dóna la redacció següent:

«4. L’obstrucció de la labor inspectora podrà 
ser sancionada pel director del Servici amb una 
multa de fins a l’1 per cent del volum de vendes 
de l’exercici econòmic immediat anterior.»

Cinc. S’introduïx una disposició addicional única 
en la Llei 16/1989, de 17 de juliol, de Defensa de la Com-
petència, amb la redacció següent:

«Disposició addicional única. Adaptació al Re-
glament (CE) núm. 1/2003 del Consell, de 16 
de desembre del 2002, relatiu a l’aplicació de 
les normes sobre competència previstes en els 
articles 81 i 82 del Tractat.
A efectes del compliment de l’article 15 del Re-

glament (CE) núm. 1/2003 del Consell, de 16 de 
desembre del 2002, relatiu a l’aplicació de les nor-
mes sobre competència previstes en els articles 
81 i 82 del Tractat de la Comunitat Europea, els 
Jutjats i Tribunals remetran al Servici de Defensa 
de la Competència, al mateix temps de la seua 
notificació a les parts, còpia de les sentències 
recaigudes en els procediments judicials civils 
d’aplicació dels articles 81 i 82 del Tractat de la 
Comunitat Europea a què es referix l’article 86 
ter de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 
Poder Judicial.»

Article 96. Modificació de la Llei 1/2002, de 21 de fe-
brer, de coordinació de competències de l’Estat i les 
comunitats autònomes en matèria de Defensa de la 
Competència.

Es modifica el paràgraf d) de l’apartat 5 de l’article 1 
de la Llei 1/2002, de 21 de febrer, de coordinació de les 
competències de l’Estat i les comunitats autònomes en 
matèria de Defensa de la Competència, al qual es dóna 
la redacció següent:

«d) L’aplicació a Espanya dels articles 81 i 
82 del Tractat de la Comunitat Europea i del seu 
Dret derivat, d’acord amb el que disposa respecte 
d’això en l’article 25 c) de la Llei 16/1989, de 17 de 
juliol, de Defensa de la Competència.»

La resta de l’apartat continua amb la mateixa re-
dacció.

SECCIÓ 4a. SISTEMA FINANCER 

Article 97. Titulització sintètica de préstecs i altres drets 
de crèdit.

1. Els Fons de Titulització d’Actius podran titulizar 
de forma sintètica préstecs i altres drets de crèdit, as-
sumint totalment o parcialment el risc de crèdit d’estos 
per mitjà de la contractació amb un o més tercers de 
derivats crediticis.

L’actiu dels Fons de Titulització d’Actius que efectuen 
operacions de titulització sintètica podrà estar integrat 
per depòsits en entitats de crèdit i valors de renda fixa 
negociats en mercats secundaris oficials, inclosos els 
adquirits per mitjà d’operacions de cessió temporal 
d’actius.

Tals depòsits i valors podran ser cedits, pignorats o 
gravats en qualsevol forma en garantia de les obliga-
cions assumides pel Fons davant dels seus creditors, 
en particular davant de les contraparts dels derivats 
crediticis i cessions temporals d’actius.

2. La contrapart del contracte de derivat creditici 
ha de ser una entitat de crèdit, una empresa de servi-
cis d’inversió o una entitat no resident autoritzada per 
a dur a terme les activitats reservades en la legislació 
espanyola a les referides entitats.

3. Les operacions de titulització sintètica es regiran 
pel que disposa el Reial Decret 926/1998, de 14 de maig, 
pel qual es regulen els Fons de Titulització d’Actius i les 
Societats Gestores de Titulització amb les adaptacions 
que siguen necessàries. A estos efectes, les referènci-
es en tal reial decret a cessions de crèdits, cedents i 
actius cedits o incorporats al Fons s’entendran fetes, 
respectivament, als contractes de derivats crediticis, 
les contraparts de tals contractes i els drets de crèdit 
de referència el risc dels quals es transmeta al Fons en 
virtut d’estos.

4. S’autoritza el Govern per a desplegar regla-
mentàriament el que disposa este article.

Article 98. Modificació de la Llei 24/1988, de 28 de 
juliol, del Mercat de Valors.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors.

U. Es modifica el paràgraf primer de l’article 94 
de la Llei 24/1988, que queda redactat de la forma se-
güent:



412 Dilluns 1 març 2004 Suplement núm. 2

«El ministre d’Economia i, amb la seua habili-
tació expressa, la Comissió Nacional del Mercat 
de Valors, determinarà els casos en què la publi-
citat de les activitats previstes en esta llei estarà 
sotmesa a autorització o a una altra modalitat 
de control administratiu a càrrec de la Comissió 
Na cional del Mercat de Valors i aprovarà, en 
general, les normes especials a què esta ha de 
subjectar-se.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Dos. S’introduïx un nou article 111 bis a la Llei 
24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, de la 
forma següent:

«Article 111 bis.
El límit d’emissió d’obligacions establit en l’arti-

cle 282 del text refós de la Llei de Societats Anòni-
mes, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1564/1989, 
de 22 de desembre, no s’aplicarà a les societats 
anònimes cotitzades.»

Tres. Es modifica la disposició addicional díhuit de 
la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, que 
passa a tindre la redacció següent:

«Disposició addicional díhuit. Comité d’Au-
ditoria.
1. Les entitats emissores de valors admesos 

a negociació en mercats secundaris oficials de 
valors han de tindre un Comité d’Auditoria.

2. Els membres del Comité d’Auditoria 
seran, almenys, en la seua majoria, consellers 
no executius del Consell d’Administració o, en 
el cas d’òrgan equivalent a l’anterior, membres 
d’este que no posseïsquen funcions directives 
o executives en l’entitat, ni mantinguen relació 
contractual distinta de la condició per la qual se’ls 
nomene. Seran nomenats, en tot cas, pel Consell 
d’Administració o òrgan equivalent, d’acord amb 
la naturalesa jurídica de l’entitat.

3. El president del Comité d’Auditoria serà 
designat d’entre els consellers no executius o 
membres que no posseïsquen funcions directives 
o executives en l’entitat, ni mantinguen relació 
contractual distinta de la condició per la qual se 
li nomene.

El president ha de ser substituït cada quatre 
anys, podent ser reelegit una vegada transcorregut 
un termini d’un any des del seu cessament.

4. El nombre de membres, les competències i 
les normes de funcionament de tal Comité es fixarà 
estatutàriament o, si és el cas, per les normes que 
regisquen l’entitat, i ha d’afavorir la independència 
del seu funcionament. Entre les seues competèn-
cies estaran, com a mínim, les següents:

 1a. Informar la Junta General, Assemblea 
 General o òrgan equivalent de l’entitat d’acord 
amb la seua naturalesa jurídica sobre les qüestions 
que es plantegen en el seu si en matèria de la seua 
competència.

 2a. Proposar a l’òrgan d’administració per 
al seu sotmetiment a la Junta General d’Accio-
nistes o òrgans equivalents de l’entitat, d’acord 
amb la seua naturalesa jurídica, a la qual corres-
ponga, el nomenament dels auditors de comptes 
externs, d’acord amb la normativa aplicable a 
l’entitat.

 3a. Supervisió dels servicis d’auditoria inter-
na en el cas que hi haja tal òrgan dins de l’orga-
nització empresarial.

 4a. Coneixement del procés d’informació 
financera i dels sistemes de control intern de 
l’entitat.

 5a. Relacions amb els auditors externs per 
a rebre informació sobre aquelles qüestions que 
puguen posar en risc la independència d’estos i 
qualssevol altres relacionades amb el procés de 
desenrotllament de l’auditoria de comptes, així 
com aquelles altres comunicacions previstes en la 
legislació d’auditoria de comptes i en les normes 
tècniques d’auditoria.

5. En les Caixes d’Estalvis que emeten valors 
admesos a negociació en mercats secundaris 
oficials de valors, les funcions del Comité d’Au-
ditoria podran ser assumides per la Comissió de 
Control.»

Article 99. Modificació de la Llei 26/2003, de 17 de ju-
liol, per la qual es modifiquen la Llei 24/1988, de 28 
de juliol, del Mercat de Valors, i el text refós de la 
Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre.

U. Es dóna una nova redacció als paràgrafs b), c) 
i d) de l’apartat 2 de la disposició addicional segona de 
la Llei 26/2003, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen 
la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, i el 
text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre:

«b) Operacions de crèdit aval, o garantia efec-
tuades, ja siga directament o a través d’entitats 
dotades, adscrites o participades, amb descripció 
de les seues condicions, incloses les financeres, 
amb els membres del consell d’administració i 
de la comissió de control de les caixes d’estalvis i 
familiars de primer grau i amb empreses o entitats 
en relació amb les quals els anteriors es troben en 
alguna de les situacions previstes en l’article 4 de la 
Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors.

c) Operacions de crèdit aval, o garantia efec-
tuades, ja siga directament o a través d’entitats 
dotades, adscrites o participades, amb descripció 
de les seues condicions, incloses les financeres, 
amb els grups polítics que tinguen representació 
en les corporacions locals i en les Assemblees par-
lamentàries autonòmiques, que hagen participat 
en el procés electoral. A més, s’ha d’explicitar en 
cas de crèdit la seua situació.

d) Operacions creditícies amb institucions pú-
bliques, inclosos ens públics territorials, que hagen 
designat consellers generals.»

Article 100. Modificació de la Llei 13/1985, de 25 de maig, 
sobre coeficients d’inversió, recursos propis i obligaci-
ons d’informació dels intermediaris financers.

Es modifiquen diferents articles de la Llei 13/1985, de 
25 de maig, sobre coeficients d’inversió, recursos propis 
i obligacions d’informació dels intermediaris financers.

U. Es modifica l’apartat 8 de l’article 8 de la Llei 
13/1985, de 25 de maig, que queda redactat de la forma 
següent:

«Per al compliment del deure de formular els comp-
tes consolidats que establix el Codi de Comerç, quan 
no s’apliquen les normes de comptabilitat aprovades 
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pels Reglaments de la Comissió Europea, s’utilitzaran 
les normes que es determinen segons el procediment 
i criteris previstos en el primer paràgraf de l’apartat 1 
de l’article següent en els grups de societats:

la societat dominant del qual siga una entitat 
de crèdit;

la societat dominant de la qual tinga com a 
activitat principal la tinença de participacions en 
entitats de crèdit;

en els quals, incloent-hi una o més entitats de 
crèdit, l’activitat d’estes siga la més important dins 
del grup.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Dos. Es modifica l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei 
13/1985, de 25 de maig, que queda redactat de la forma 
següent:

«La determinació de les normes aplicables en 
l’elaboració dels estats consolidats dels grups conso-
lidables d’entitats de crèdit a què es referix l’apartat 
1 de l’article octau anterior es durà a terme segons 
el procediment que s’establisca d’acord amb el que 
disposa l’apartat 1 de l’article 48 de la Llei 26/1988, de 
29 de juliol, de disciplina i intervenció de les entitats 
de crèdit. Esta determinació s’efectuarà respectant 
els principis que sobre la presentació dels comptes 
dels grups de societats es contenen en el llibre pri-
mer del Codi de Comerç i les seues disposicions de 
desplegament, si bé podran introduir-se les adapta-
cions d’obligat compliment que resulten necessàries 
per a les entitats de crèdit.

L’obligació d’elaborar els estats consolidats pre-
vistos en l’apartat 1 de l’article octau correspondrà 
al Consell d’Administració o òrgan equivalent de 
l’entitat dominant del grup consolidable d’entitats 
de crèdit; no obstant això, en el cas previst en el 
paràgraf c) de l’apartat 3 de tal article, l’entitat obli-
gada serà designada pel Banc d’Espanya entre les 
entitats de crèdit del grup.

El Banc d’Espanya podrà exigir que els estats 
consolidables de tancament d’exercici a què es 
referix este apartat, quan no coincidisquen amb 
els del grup de societats que establix el Codi de 
Comerç, siguen sotmesos, amb l’abast que de-
termine, al control dels auditors de comptes de 
l’entitat obligada a elaborar-los.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Tres. S’afig un nou apartat 7 a la disposició ad-
dicional segona de la Llei 13/1985, de 25 de maig, del 
tenor següent:

«7. A les emissions d’instruments de deute a 
què es referixen els dos apartats precedents no 
se’ls aplicarà la limitació imposada, per raons de 
capital i de reserves, en els articles 282 i 289 de 
la Llei de Societats Anònimes ni en relació amb 
la societat emissora ni amb la societat dominant 
garant de l’emissió.»

Article 101. Modificació de la Llei 31/1985, de 2 d’agost, 
de Regulació de les Normes Bàsiques sobre Òrgans 
Rectors de les Caixes d’Estalvis.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
31/1985, de 2 d’agost, de Regulació de les Normes Bàsiques 
sobre Òrgans Rectors de les Caixes d’Estalvis:

U. S’introduïx un nou paràgraf en l’apartat 3 de 
l’article 2 de la Llei 31/1985, de 2 d’agost, de Regulació 
de les Normes Bàsiques sobre Òrgans Rectors de les 
Caixes d’Estalvis.

«Quan les Caixes d’Estalvis tinguen obertes 
oficines en més d’una Comunitat Autònoma, la 
representació en l’Assemblea General dels distints 
grups, a excepció dels que, si és el cas, represen-
ten les comunitats autònomes i dels previstos en 
l’apartat 1 c) i d) del present article, ha de ser, en 
observança del principi d’igualtat, proporcional a 
la xifra de depòsits entre les diferents comunitats 
autònomes en què tinguen obertes oficines, dins 
del percentatge atribuït a cada un d’ells.

La legislació de desplegament s’ajustarà en tot 
cas al que establix este article.»

La resta de l’apartat continua amb la mateix a re-
dacció.

Dos. Es modifica l’article 20 bis de la Llei 31/1985, 
de 2 d’agost, de Regulació de les Normes Bàsiques so-
bre Òrgans Rectors de les Caixes d’Estalvis, introduït per 
la Llei 26/2003, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen 
la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, i el 
text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, a 
fi de reforçar la transparència de les societats anònimes 
cotitzades, que quedarà redactat com seguix:

«Article 20 bis. Comissió de Retribucions de les 
Caixes d’Estalvis.
El consell d’administració de les Caixes d’Es-

talvis constituirà en el seu si una Comissió de Re-
tribucions, que tindrà la funció d’informar sobre 
la política general de retribucions i incentius per 
als membres del Consell i personal directiu. La 
Comissió estarà formada per un màxim de tres 
persones, que seran designades d’entre els seus 
membres pel consell d’administració. El règim de 
funcionament de la Comissió de Retribucions se-
rà establit pels estatuts de la caixa i el seu propi 
reglament intern.»

Tres. Es modifica l’article 20 ter de la Llei 31/1985, 
de 2 d’agost, de Regulació de les Normes Bàsiques 
sobre Òrgans Rectors de les Caixes d’Estalvis, intro-
duït per la Llei 26/2003, de 17 de juliol, per la qual es 
modifiquen la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat 
de Valors, i el text refós de la Llei de Societats Anòni-
mes, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 
22 de desembre, a fi de reforçar la transparència de 
les societats anònimes cotitzades, que quedarà amb 
la redacció següent:

«Article 20 ter. Comissió d’Inversions de les Cai-
xes d’Estalvis.
El consell d’administració de les Caixes d’Estalvis 

constituirà en el seu si una comissió d’inversions, 
formada per un màxim de tres membres, que tindrà 
la funció d’informar el Consell sobre les inversions 
i desinversions de caràcter estratègic i estable que 
efectue la caixa, ja siga directament o a través 
d’entitats del seu mateix grup, així com la viabilitat 
financera de les esmentades inversions i la seua 
adequació als pressupostos i plans estratègics de 
l’entitat. Els membres de la comissió seran desig-
nats atenent la seua capacitat tècnica i experiència 
professional pel consell d’administració d’entre els 
seus membres. La comissió d’inversions remetrà 
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anualment al consell d’administració un informe en 
què, almenys, ha d’incloure’s un resum de les dites 
inversions. Igualment s’inclourà en l’informe anual 
relació i sentit dels informes emesos per l’esmen-
tada comissió. Este informe anual, de la comissió 
d’inversions, s’incorporarà a l’informe de govern 
corporatiu de l’entitat.

S’entendrà com a estratègica l’adquisició o 
venda de qualsevol participació significativa de 
qualsevol societat cotitzada o la participació en 
projectes empresarials amb presència en la gestió 
o en els seus òrgans de govern.

El règim de funcionament de la comissió d’in-
versions serà establit pels estatuts de la Caixa i el 
seu propi reglament intern.»

Article 102. Modificació de la Llei 42/1994, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’orde social.

Es modifica l’article 81 de la Llei 42/1994, de 30 de 
desembre, que queda redactat de la forma següent:

«Article 81.
A partir de gener del 2004, es denominaran 

monedes commemoratives en euros, les mone-
des de 2 euros destinades a la circulació, la cara 
nacional de la qual serà diferent de l’habitual i 
estaran destinades a commemorar un esdeveni-
ment o personalitat rellevant. Les dites monedes 
s’emetran amb la periodicitat, el volum i en les 
condicions requerides per la normativa comuni-
tària.

Així mateix, es denominaran monedes 
de col·lecció en euros, les monedes en euros 
no destinades a la circulació, encunyades nor-
malment en metalls preciosos, amb un valor 
nominal i disseny diferent de les destinades a 
la circulació. Estes monedes han de diferir per-
ceptiblement de les circulades en, almenys, dos 
de les tres característiques següents: color, pes 
i diàmetre.

S’autoritza amb caràcter general la Fàbrica 
Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la 
Moneda, a encunyar i comercialitzar monedes de 
col·lecció de qualsevol tipus. L’encunyació i venda 
d’estes monedes seran acordades per orde del 
Ministeri d’Economia, que, de conformitat amb 
les disposicions comunitàries, fixarà les caracte-
rístiques pròpies de les monedes, els seus valors 
facials i les dates inicials d’emissió i, si és el cas, 
els preus de venda al públic.

Així mateix, i sense perjuí de les competèn-
cies atribuïdes a la Fàbrica Nacional de Moneda i 
 Timbre-Reial Casa de la Moneda en la Llei 10/1975, 
de 12 de març, de regulació de moneda metàl·lica, 
amb les seues modificacions corresponents, la dita 
Entitat procedirà a l’encunyació de les monedes 
commemoratives de 2 euros, destinades a la 
 circulació, amb les llegendes i motius de la cara 
nacional i el volum d’emissió que anualment s’es-
tablisca per orde del ministre d’Economia, tenint 
en compte els criteris establits en la  normativa 
comunitària.

Les monedes que hagen sigut encunyades, tant 
en pessetes com en euros, d’acord amb la legis-
lació anterior, continuaran amb el règim jurídic 
establit en la dita legislació.»

Article 103. Modificació de la Llei 10/1975, de 10 de 
març, de regulació de la moneda metàl·lica.

U. Es modifica l’apartat quatre de l’article 9 de la 
Llei 10/1975, de 10 de març, que queda redactat de la 
forma següent:

«Quatre. Tindrà la consideració d’infracció 
administrativa qualsevol alteració o modificació 
de les característiques físiques de les monedes de 
curs legal, sense autorització de la Direcció  General 
del Tresor i Política Financera, per al seu ús com a 
suport de publicitat o per a qualsevol altre fi distint 
del previst en la norma d’emissió.»

Dos. S’introduïx un nou apartat, el 5, a l’article 9 
de la Llei 10/1975, de 10 de març, amb la redacció se-
güent:

«5. També tindrà la consideració d’infracció 
administrativa la realització d’activitats descrites 
en els apartats 1, 2, 3 i 4 amb incompliment de les 
condicions imposades per la Direcció General del 
Tresor i Política Financera.»

SECCIÓ 5a. COMPTABILITAT I AUDITORIA DE COMPTES

Article 104. Modificació de la Llei 19/1988, de 12 de 
juliol, d’Auditoria de Comptes.

Es modifica la disposició addicional segona de la 
Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’Auditoria de Comptes, que 
passa a tindre el tenor següent:

«Disposició addicional segona.
1. L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de 

Comptes, organisme autònom adscrit al Ministeri 
d’Economia, regirà la seua actuació per les lleis 
i disposicions generals que se li apliquen i, especi-
alment, per la que per a tal tipus d’organismes 
 públics disposa la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Orga-
nització i Funcionament de l’Administració General 
de l’Estat, i per esta llei.

2. Els òrgans rectors de l’Institut de Compta-
bilitat i Auditoria de Comptes són: El President, 
el Comité d’Auditoria de Comptes i el Consell de 
Comptabilitat:

a) El President, amb categoria de director 
general, serà nomenat pel Govern, a proposta del 
ministre d’Economia, i ostentarà la representació 
legal de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes, exercint les facultats que li assigna esta 
llei i les que reglamentàriament es determinen.

b) El Comité d’Auditoria de Comptes és l’òrgan 
d’assessorament de l’Institut de Comptabilitat i Au-
ditoria de Comptes en la dita matèria.

Estarà presidit pel president de tal Institut i 
compost, en la forma que reglamentàriament es 
determine, per un màxim de tretze membres de-
signats pel ministre d’Economia amb la distribució 
següent: dos representants del Ministeri d’Econo-
mia a través de la Comissió Nacional del Mercat 
de Valors i de la Direcció General d’Assegurances 
i Fons de Pensions; un del Ministeri d’Hisenda a 
través de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat; un representant del Tribunal de Comp-
tes; quatre representants de les Corporacions 
representatives d’auditors; un representant del 
Banc d’Espanya; un membre de la carrera judicial 
o fiscal o advocat de l’Estat o registrador mercantil; 
un catedràtic d’Universitat; un analista d’inversi-
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ons; i un expert de reconegut prestigi en matèria 
comptable i d’auditoria de comptes.

c) El Consell de Comptabilitat és l’òrgan com-
petent, una vegada oït el Comité Consultiu de 
Comptabilitat, per a valorar la idoneïtat i adequa-
ció de qualsevol proposta normativa o d’interpre-
tació d’interés general en matèria comptable amb 
el Marc Conceptual de la Comptabilitat regulat en 
el Codi de Comerç. A l’efecte, informarà els òrgans 
i organismes competents abans de l’aprovació de 
les normes de comptabilitat, i les seues interpreta-
cions, emetent el corresponent informe no vincu-
lant. El Consell de Comptabilitat estarà presidit pel 
president de l’Institut, que tindrà vot de qualitat, i 
format, junt amb ell, per un representant de cada 
un dels centres, organismes o institucions restants 
que tinguen atribuïdes competències de regulació 
en matèria comptable del sistema financer: Banc 
d’Espanya, Comissió Nacional del Mercat de Va-
lors i Direcció General d’Assegurances i Fons de 
Pensions. Assistirà amb veu, però sense vot, com 
a secretari del Consell, un funcionari de l’Institut 
de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

Igualment formarà part del Consell de Comp-
tabilitat amb veu però sense vot un representant 
del Ministeri d’Hisenda designat pel titular del 
Departament.

El Comité Consultiu de Comptabilitat és l’òrgan 
d’assessorament del Consell de Comptabilitat. Tal 
Comité estarà integrat per experts comptables de 
reconegut prestigi en relació amb la informació 
econòmica-financera en representació tant de les 
Administracions públiques com dels distints sectors 
implicats en l’elaboració, ús i divulgació de la dita 
informació. En tot cas, hauran d’estar representats 
els Ministeris de Justícia; d’Economia, a través de 
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, 
de la Direcció General d’Assegurances i Fons de 
Pensions, de la Comissió Nacional del Mercat de Va-
lors i de l’Institut Nacional d’Estadística; d’Hisenda, 
a través de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat i de la Direcció General de Tributs; el Banc 
d’Espanya; el Consell General del Col·legi d’Econo-
mistes; el Consell Superior de Titulars Mercantils; 
un representant de les associacions o organitzaci-
ons representatives dels emissors d’informació eco-
nòmica de les empreses i un altre dels usuaris d’in-
formació comptable; de les associacions emissores 
de principis i criteris comptables; un professional de 
l’auditoria a proposta de l’Institut de Censors Jurats 
de Comptes i un altre de la Universitat. Així mateix, 
el president podrà nomenar fins a cinc persones de 
reconegut prestigi en matèria comptable. Addicio-
nalment, quan la complexitat de la matèria així ho 
requerisca, el president podrà invitar a les reunions 
un expert en la dita matèria.

A la deliberació del Comité Consultiu de Comp-
tabilitat se sotmetrà qualsevol projecte o proposta 
normativa o interpretativa en matèria comptable.

Les facultats de proposta corresponen, en la 
forma i condicions que reglamentàriament s’es-
tablisquen, amb caràcter general a l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sense per-
juí de les referides al sector financer que corres-
pondran en cada cas al Banc d’Espanya, Comissió 
Nacional del Mercat de Valors i Direcció General 
d’Assegurances i Fons de Pensions d’acord amb 
les seues respectives competències, i sense perjuí 
de realitzar propostes conjuntes.

La composició i forma de designació dels seus 
membres i la forma d’actuació del Comité seran 
les que es determinen reglamentàriament.

3. L’assistència al Comité d’Auditoria de Comp-
tes i al Comité Consultiu de Comptabilitat donarà 
dret a la corresponent indemnització.

4. El Govern, mitjançant un reial decret, a 
proposta conjunta dels ministres d’Economia i 
per a les Administracions Públiques, procedirà a 
l’adaptació estatutària corresponent de l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes.»

Article 105. Modificació de la Llei 2/1995, de 23 de 
març, de Societats de Responsabilitat Limitada.

S’afig una nova disposició addicional, catorze, a la 
Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsa-
bilitat Limitada, amb la redacció següent:

«Catorze. Règim simplificat de la comptabilitat.
El règim simplificat de la comptabilitat consisti-

rà en la possibilitat de formular els comptes anuals 
en models específics, així com d’aplicar criteris de 
registre comptable simplificat. En particular, res-
pecte a les operacions d’arrendament financer i del 
gasto per impost sobre societats, sempre que en la 
memòria dels comptes anuals s’incloga informació 
suficient.

En els termes que reglamentàriament s’apro-
ve, en tot cas, a l’empara de la reduïda dimensió 
econòmica dels seus destinataris, podrà ser apli-
cat per totes les entitats, siga quina siga la seua 
forma jurídica, que havent de portar comptabilitat 
ajustada al Codi de Comerç, o a les normes per les 
quals es regixen, durant dos exercicis consecutius 
reunisquen, a la data de tancament de cada un 
d’ells, almenys dos de les circumstàncies que s’es-
tablisquen en relació amb el total de les partides 
de l’actiu, l’import net de la xifra anual de negocis 
i el número mitjà de treballadors empleats.»

Article 106. Modificació del Codi de Comerç, publicat 
per Reial Decret de 22 d’agost de 1885.

Es modifiquen els següents preceptes del Codi de 
Comerç, publicat per Reial Decret de 22 d’agost de 
1885.

U. Es modifica l’apartat 4 de l’article 18 del Codi de 
Comerç, que quedarà redactat en els termes següents:

«4. El termini màxim per a qualificar i inscriure 
serà de 15 dies comptats des de la data del se-
ient de presentació. Però si el títol haguera sigut 
retirat abans de la inscripció, tinguera defectes 
esmenables o existira pendent de despatx un títol 
presentat amb anterioritat, el termini de 15 dies 
es computarà des de la data de la devolució del 
títol, l’esmena o el despatx del títol previ, respec-
tivament. En estos casos, la vigència de l’assenta-
ment de presentació s’entendrà prorrogada fins a 
la terminació del termini de qualificació i despatx. 
Per raons extraordinàries, la Direcció General dels 
Registres i del Notariat podrà, a sol·licitud del 
registrador competent formulada dins dels dos 
primers dies de termini de despatx, ampliar fins a 
15 dies més com a màxim tal termini.»

La resta de l’article roman amb la seua actual re-
dacció.
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Dos. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 42 
del Codi de Comerç, quedant amb la redacció següent:

«1. Tota societat dominant d’un grup de socie-
tats estarà obligada a formular els comptes anuals 
i l’informe de gestió consolidats en la forma previs-
ta en esta secció. En aquells grups en què no puga 
identificar-se una societat dominant, esta obligació 
recaurà en la societat de major actiu en la data de 
primera consolidació.

Hi ha un grup quan diverses societats consti-
tuïsquen una unitat de decisió. En particular, es 
presumirà que hi ha unitat de decisió quan una 
societat, que es qualificarà com a dominant, siga 
soci d’una altra societat, que es qualificarà com a 
dependent, i es trobe en relació amb esta en algu-
na de les situacions següents:

a) Posseïsca la majoria dels drets de vot.
b) Tinga la facultat de nomenar o destituir la 

majoria dels membres de l’òrgan d’administració.
c) Puga disposar, en virtut d’acords celebrats 

amb altres socis, de la majoria dels drets de vot.
d) Haja designat exclusivament amb els seus 

vots la majoria dels membres de l’òrgan d’adminis-
tració, que exercisquen el seu càrrec en el moment 
en què hagen de formular-se els comptes consolidats 
i durant els dos exercicis immediatament anteriors. 
Este supòsit no donarà lloc a la consolidació si la so-
cietat els administradors de la qual han sigut nome-
nats, està vinculada a una altra en algun dels casos 
previstos en les dos primeres lletres d’este apartat.

A estos efectes, als drets de vot de l’entitat do-
minant s’afegiran els que posseïsca a través d’al-
tres societats dependents o a través de persones 
que actuen en el seu propi nom però per compte 
de l’entitat dominant o d’altres dependents, o 
aquells de què dispose concertadament amb 
qualsevol altra persona.

2. Es presumirà igualment que hi ha unitat de 
decisió quan, per qualssevol altres mitjans, una o 
diverses societats es troben sota direcció única. 
En particular, quan la majoria dels membres de 
l’òrgan d’administració de la societat dominada 
siguen membres de l’òrgan d’administració o alts 
directius de la societat dominant o d’una altra do-
minada per esta.»

La resta de l’article continua amb la seua actual 
redacció.

Tres. Es deroga l’apartat 2 de l’article 43 del Codi 
de Comerç, que queda sense contingut.

Quatre. S’inclou una nova regla 9a en l’article 46 
del Codi de Comerç, amb la redacció següent:

«9a. U. No obstant el que disposen les regles 
anteriors, es valoraran pel seu valor raonable els 
següents actius i passius:

a) Actius financers que formen part d’una 
cartera de negociació, o es qualifiquen com a 
disponibles per a la venda, o siguen instruments 
financers derivats.

b) Passius financers que formen part d’una 
cartera de negociació o siguen instruments finan-
cers derivats.

Dos. En cap cas s’aplicarà el valor raonable a:
a) Els instruments financers, distints dels deri-

vats, que seran mantinguts fins al seu venciment.

b) Els préstecs i partides a cobrar originats per 
la societat a canvi de subministrar efectiu, béns o 
servicis, no mantinguts amb fins de negociació.

c) Les participacions en societats dependents, 
en empreses associades i en societats multigrup.

d) Els instruments de capital emesos per la 
societat.

e) Els contractes en què es preveu una con-
trapartida eventual en una adquisició d’empreses, 
motivada per ajustos de la contraprestació per 
successos futurs.

f) Altres instruments financers que, per les 
seues especials característiques, es consideren 
comptablement elements patrimonials distints 
dels altres instruments financers.

Tres. El valor raonable es calcularà amb re-
ferència a un valor de mercat fiable. En aquells 
instruments financers per als que no puga de-
terminar-se un valor de mercat fiable, s’obtindrà 
per mitjà de l’aplicació dels models i tècniques de 
valoració en els termes que reglamentàriament es 
determinen, i si no fóra fiable es valoraran pel seu 
preu d’adquisició.

Quatre. Com a criteri general, les variacions 
en el valor raonable es consignaran en el compte 
de pèrdues i guanys.

Cinc. Reglamentàriament es desplegaran els 
conceptes continguts en este article, així com els 
casos en què la variació de valor raonable s’inclo-
ga directament en els fons propis, en una reserva 
per valor raonable.»

La resta de l’article roman amb la seua redacció 
actual.

Cinc. S’inclouen dos noves indicacions, 14a i 15a, 
en l’article 48 del Codi de Comerç, amb la redacció se-
güent:

« 14a. Quan els instruments financers s’hagen 
valorat pel valor raonable, s’indicarà:

a) Els principals supòsits en què es basen els 
models i tècniques de valoració, en el cas que el 
valor raonable s’haja determinat per mitjà de l’apli-
cació de models i tècniques de valoració.

b) Per categoria d’instruments financers, el va-
lor raonable, les variacions en el valor registrades 
directament en el compte de pèrdues i guanys, així 
com les consignades, si és el cas, en la reserva per 
valor raonable.

c) Respecte a cada categoria d’instruments 
financers derivats, informació sobre l’abast i la 
naturalesa dels instruments, incloses aquelles 
condicions importants que puguen afectar l’im-
port, el calendari i la certesa dels futurs fluxos 
de caixa.

d) Un quadro en què es reflectisquen els mo-
viments de la reserva per valor raonable durant 
l’exercici.

 15a. Quan els instruments financers no s’ha-
gen valorat pel valor raonable, per a cada classe 
d’instrument financer derivat s’indicarà:

a) El valor raonable dels instruments, en el 
cas que puga determinar-se per mitjà d’algun dels 
mètodes previstos en l’apartat tres de la regla 9a 
de l’article 46.

b) Informació sobre l’abast i la naturalesa dels 
instruments.»
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Sis. Es modifica l’apartat 1 de l’article 49 del Codi de 
Comerç, que queda redactat en els termes següents:

«1. L’informe de gestió consolidat ha de con-
tindre l’exposició fidel sobre l’evolució dels nego-
cis i la situació del conjunt de les societats incloses 
en la consolidació, junt amb una descripció dels 
principals riscos i incertesa a què s’enfronta.

L’exposició consistirà en una anàlisi equilibra-
da i exhaustiva de l’evolució i els resultats dels 
negocis i la situació de les empreses compreses 
en la consolidació considerada en el seu conjunt, 
tenint en compte la magnitud i la complexitat de 
l’empresa. En la mesura necessària per a la com-
prensió de l’evolució, els resultats o la situació 
de l’empresa, esta anàlisi inclourà tant indica-
dors clau dels resultats financers com, quan siga 
procedent, no financers, que siguen pertinents 
respecte de l’activitat empresarial concreta, in-
cloent-hi informació sobre qüestions relatives al 
medi ambient i al personal.

Al proporcionar esta anàlisi, l’informe consoli-
dat de gestió proporcionarà, si és procedent, refe-
rències i explicacions complementàries sobre els 
imports detallats en els comptes consolidats.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Set. S’inclou un nou apartat 3, en l’article 49 del 
Codi de Comerç, del tenor següent:

«3. Respecte a l’ús d’instruments financers, i 
quan resulte rellevant per a la valoració dels actius, 
passius, situació financera i resultats, l’informe de 
gestió inclourà el següent:

a) Objectius i polítiques de gestió del risc fi-
nancer de la societat, inclosa la política aplicada 
per a cobrir cada tipus significatiu de transacció 
prevista per a la qual s’utilitze la comptabilitat de 
cobertura.

b) L’exposició de la societat al risc de preu, risc 
de crèdit, risc de liquiditat i risc de flux de caixa.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Article 107. Modificació del text refós de la Llei de So-
cietats Anònimes aprovat per Reial Decret Legislatiu 
1564/1989, de 22 de desembre.

Es modifiquen els següents preceptes del text re-
fós de la Llei de Societats Anònimes aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, de la 
forma següent:

U. S’inclou una nova indicació, quinzena, en l’arti-
cle 200 del text refós de la Llei de Societats Anònimes, 
amb la redacció següent:

«Quinzena. Per a cada classe d’instrument 
financer derivat s’indicarà:

a) El valor raonable dels instruments, en el 
cas que puga determinar-se per mitjà d’algun dels 
mètodes previstos en l’apartat tres de la regla 9a 
de l’article 46 del Codi de Comerç.

b) Informació sobre l’abast i la naturalesa dels 
instruments.»

Dos. S’introduïx una nova indicació, la setzena, a 
l’article 200 del text refós de la Llei de Societats Anòni-
mes, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 
22 de desembre, amb la redacció següent:

«Setzena. Les societats que hagen emés va-
lors admesos a cotització en un mercat regulat de 

qualsevol Estat membre de la Unió Europea, en el 
sentit del punt 13 de l’article 1 de la Directiva 
93/22/CEE del Consell, de 10 de maig de 1993, re-
lativa als servicis d’inversió en l’àmbit dels valors 
negociables, i que d’acord amb la normativa en 
vigor, únicament publiquen comptes anuals indivi-
duals, vindran obligades a informar en la memòria 
de les principals variacions que s’originarien en 
els fons propis i en el compte de pèrdues i guanys 
si s’hagen aplicat les normes internacionals de 
comptabilitat aprovades pels Reglaments de la 
Comissió Europea.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Tres. Es dóna una nova redacció a l’article 201 del 
text refós de la Llei de Societats Anònimes, quedant de 
la forma següent:

«Memòria abreviada.
Les societats que poden formular balanç abre viat 

podran ometre en la memòria les indicacions 
quarta a onze i quinze, a què es referix l’article 
anterior. No obstant això, la memòria haurà d’ex-
pressar de manera global les dades a què es referix 
la indicació sexta del dit article.»

Quatre. Es modifica l’apartat 1 de l’article 202 del 
text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, 
que queda amb la redacció següent:

«1. L’informe de gestió haurà de contindre una 
exposició fidel sobre l’evolució dels negocis i la si-
tuació de la societat, junt amb una descripció dels 
principals riscos i la incertesa a què s’enfronta.

L’exposició consistirà en una anàlisi equilibrada 
i exhaustiva de l’evolució i els resultats dels nego-
cis i la situació de la societat, tenint en compte la 
magnitud i la complexitat d’esta.

En la mesura necessària per a la comprensió 
de l’evolució, els resultats o la situació de la soci-
etat, esta anàlisi inclourà tant indicadors clau de 
resultats financers com, quan corresponga, no 
financers, que siguen pertinents respecte de l’acti-
vitat empresarial concreta, incloent-hi la informa-
ció sobre qüestions relatives al medi ambient i al 
personal. S’exceptua de l’obligació d’incloure-hi 
informació de caràcter no financer, les societats 
que puguen presentar compte de pèrdues i guanys 
abreviats.

Al proporcionar esta anàlisi, l’informe anual 
de gestió inclourà, si és procedent, referències i 
explicacions complementàries sobre els imports 
detallats en els comptes anuals.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Cinc. S’inclou un nou apartat, el 4, en l’article 202 
del text refós de la Llei de Societats Anònimes, amb la 
redacció següent:

«4. Respecte a l’ús d’instruments financers per 
la societat, i quan siga rellevant per a la valoració 
dels seus actius, passius, situació financera i resul-
tats, l’informe de gestió inclourà el següent:

a) Objectius i polítiques de gestió del risc fi-
nancer de la societat, incloent-hi la política aplica-
da per a cobrir cada tipus significatiu de transacció 
prevista per a la qual s’utilitze la comptabilitat de 
cobertura.
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b) L’exposició de la societat al risc de preu, risc 
de crèdit, risc de liquiditat i risc de flux de caixa.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

CAPÍTOL II

Acció administrativa en matèria
d’infraestructures i transports

Article 108. Garantia financera a vaixells que sol·liciten 
accés a llocs de refugi.

L’autorització d’entrada d’un vaixell que busque re-
fugi en un port o lloc d’abric podrà condicionar-se per 
la Direcció General de la Marina Mercant, directament 
o a través de la Capitania Marítima corresponent, a la 
concurrència de determinades circumstàncies que facen 
d’esta mesura la més adequada per a la seguretat de 
les persones, del trànsit marítim, del medi ambient, així 
com dels béns, i igualment podrà condicionar-se a la 
prestació d’una garantia financera per part del propie-
tari, l’operador o el carregador del vaixell per a garantir 
els possibles danys que el dit vaixell puga ocasionar.

 A l’efecte de dur a terme el que establix el paràgraf 
anterior, el Ministeri de Foment podrà adoptar les me-
sures que siguen necessàries, i en especial les previstes 
en l’article 112 de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, 
de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, respecte dels 
vaixells afectats.

L’anterior s’entén sense perjuí de la normativa na-
cional o internacional respecte al salvament de la vida 
humana al mar.

El Govern regularà els criteris, casos, procediment, 
quantia i la resta de qüestions necessàries per a desen-
volupar allò que preveu este article.

Article 109. Modificació de la Llei 27/1992, de 24 de no-
vembre, de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l’Estat i de la 
Marina Mercant.

U. Es modifica l’apartat 4 de l’article 7, de la Llei 
27/1992, que passa a tindre la redacció següent:

«4. El Govern, en l’àmbit de les competències 
de l’Estat, podrà establir, si és procedent, que la 
prestació de totes o alguna d’estes navegacions 
es realitze amb imposició d’obligacions del servici 
públic a fi de garantir la suficiència de servicis de 
transport regular amb destinació i/o procedència 
de les illes Balears, les illes Canàries, Ceuta i Me-
lilla, o sota el règim de contracte administratiu es-
pecial, amb vista a la satisfacció de manera directa 
o immediata de la finalitat pública que aquelles 
representen.

La imposició d’obligacions de servici públic 
haurà de fer-se d’una manera objectiva, transpa-
rent, no discriminatòria i coneguda per endavant 
pels interessats, a fi de garantir que el servici es 
preste en condicions de lliure i lleial competèn-
cia.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Dos. Es modifica l’apartat 2 de l’article 81 de la Llei 
27/1992, que passa a tindre la redacció següent:

«2. La realització, amb finalitat mercantil, de 
navegacions de línia regular de cabotatge que, se-
gons l’article 7.4 d’esta llei es considere d’interés 
públic, es prestarà d’acord amb el que preveu el 
dit article. El Ministeri de Foment determinarà els 
requisits que hauran de complir les empreses navi-
lieres per a acreditar la seua capacitat econòmica, 
així com la dels vaixells per a poder dedicar-se a 
este tipus de navegacions.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

CAPÍTOL III

Acció administrativa en matèria de cultura

Article 110. Modificació de la Llei 16/1985, de 25 de 
juny, del Patrimoni Històric Espanyol.

S’afig un nou apartat, el 4, a l’article 32, de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, 
amb el text següent:

«4. El que disposen els apartats 1 i 2 d’este 
article no serà aplicable a les adquisicions de béns 
del Patrimoni Històric Espanyol realitzades fora del 
territori espanyol per a la seua importació a este 
que s’acullen a les deduccions previstes en l’article 
55, apartat 5, paràgraf a), de la Llei 40/1998, de 9 
de desembre, de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques i altres Normes Tributàries, i en 
l’article 35, apartat 1, paràgraf a), de la Llei 43/1995, 
de 27 de desembre, de l’Impost sobre Societats.»

CAPÍTOL IV

Acció administrativa en matèria d’agricultura,
pesca i alimentació

Article 111. Declaració d’interés general de determi-
nades obres d’infraestructures hidràuliques amb 
destinació a reg i altres infraestructures.

1. Es declaren d’interés general les obres se-
güents:

A) Obres de modernització i consolidació de re-
gadius.

Andalusia:

Consolidació i modernització de regadius de les 
Comunitats de Regants de San Cristóbal-La Florida, 
San Isidro Labrador, San Juan, Águila del Viento, 
Las Palmerillas, San Marcos, Tierras de Almería, 
Cosagrar y Cuatro Vientos, en el T. M. de El Ejido 
(Almeria).

Consolidació i modernització de regadius del Sindi-
cat de Regs de Dalías. T M Dalías (Almeria).

Consolidació i modernització de regadius de la Co-
munitat de Regants San Miguel de Fuentenueva. TTMM. 
El Ejido-Dalías (Almeria).

Consolidació i modernització de regadius de la Co-
munitat de Regants Casablanca. TM de Vícar (Almeria).

Millora i consolidació de regadius de la Comunitat 
de Regants Las Cuatro Vegas, TTMM. Almeria i Viator 
(Almeria).

Modernització de regadius en la Comunitat de Re-
gants Virgen del Saliente. TM d’Albox (Almeria).
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Millora i consolidació de regadius de les Comunitats 
de Regants de Sierra d’Enmedio i la Zona Nord de Huér-
cal-Overa, en el TM de Huércal-Overa (Almeria).

Modernització de regadius de les Comunitats de 
Regants de Cuatro Corrales, Cairos-Zabala i Canal de 
San Fernando, en el TM de Tanda (Almeria).

Millora i consolidació de regadius de la Comuni-
tat de Regants San Ramón Nonnato. TM de Zurgena 
(Almeria).

Millora i consolidació de regadius de la Comunitat 
de Regants Sindicat de Regs d’Almeria i set pobles del 
seu Riu. TTMM Almeria, Benahadux, Gádor, Huércal 
d’Almeria, Pechina, Rioja, Santa Fe de Mondújar i Viator 
(Almeria).

Modernització i consolidació de regadius en la Co-
munitat de Regants Marge Esquerra del Riu Guadalete. 
TM. Arcos de la Frontera (Cadis).

Modernització de regadius en la Comunitat de Re-
gants Motril-Carchuna i cota 200. TM de Motril (Grana-
da).

Modernització i consolidació de regadius de la 
Comunitat de Regants Santa Maria Magdalena, TM de 
Mengíbar (Jaén).

Modernització de regadius en la Zona de Cota 100 
de Salina, CR de la Virgen del Rosario (Canal de Cota 
100), TM Salina (Granada).

Modernització de regadius en la Comunitat de 
Regants de El Nacimiento de Arbuniel, TM Arbuniel 
(Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Relámpago, Armíndez, Minilla», TM Torreperojil 
(Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Santiago Apóstol», TM Villatorres (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de 
Regants «Pozo Alcón, Hinojares i Cuevas del Campo», 
TTMM Pozo Alcón i Hinojares (Jaén) i Cuevas del Campo 
(Granada).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Jarafe-Casicas», TM Mancha Real (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Mancha Norte», TM Mancha Real (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de 
Regants «Maragatos Plateras», TM Torreblascopedro 
(Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Brujuelo Torrebuenavista», TM Villatorres (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Puerto de Tiscar», TM Quesada (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «El Progreso», TM Quesada (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Los Cuartos», TM Mancha Real (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Los Charcones», TM Mancha Real (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Las Rejas», TM Úbeda (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Fuenmayor», TM Torres (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Sector I de la Zona Medias Vegas del Guadalqui-
vir», TTMM Baeza, Bedmar i Jódar (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Casa Blanca, Casa Tejada i Greñena», TM Jaén.

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Pago del Gurullón», TM Mancha Real (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «San Isidro», TM Mancha Real (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Macetas», TM Mancha Real (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Los Llanos», TM La Guardia (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants del Coto de Bornos, TM de Bornos (Cadis).

Modernització i consolidació de regadius de la Co-
munitat de Regants del Sector 1 de Vegas Bajas de Jaén, 
TM de Mengíbar (Jaén).

Aragó:

Posada en reg a pressió de la Comunitat de Regants 
de Binaced-Valcarca, TTMM Binaced, Valcarca i Monzón 
(Osca).

Modernització de la xarxa de reg en la Comunitat de 
Regants d’Esplús, TTMM d’Esplús i Binaced (Osca).

Modernització de la xarxa de reg en la Comunitat 
de Regants de Binéfar, TTMM Binéfar, Monzón i San 
Esteban de Litera (Osca).

Modernització del regadiu que hi ha a la zona de 
Concentració Parcel·lària de Pina d’Ebre, subperímetre 
«Horta Vella», Comunitat de Regants de la Acequia de 
Pina, TM de Pina de Ebro (Saragossa).

Modernització de les infraestructures de la Comu-
nitat de Regants de Torres de Barbués, TM Torres de 
Barbués (Osca).

Balears:

Condicionament i consolidació del regadiu de la Co-
munitat de Regants de Son Mesquida, TM de Felanitx 
(Mallorca).

Millora de les xarxes de reg de la zona d’Alaró 
(Mallorca).

Canàries:

Condicionament i impermeabilització de la presa 
del Capellà i connexió al sistema de distribució d’aigua 
dessalada del Nord de Gran Canària, TM de Gáldar 
(Gran Canària).

Castella-la Manxa:

Consolidació de regadius en l’Acuífero Mancha 
Oriental, TTMM Albacete, Balazote, La Herrera, Barrax 
i altres (Albacete).

Castella i Lleó:

Consolidació i millora del regadiu de la Comunitat 
de Regants Canal Toro-Zamora (Zamora).

Consolidació i millora del regadiu de la Comunitat 
de Regants Canal de San José (Zamora).

Consolidació i millora del regadiu de la Comunitat 
de Regants Canal de la Vid i Guma (Burgos).

Consolidació i millora del regadiu de la Comunitat 
de Regants Canal de Florida de Liébana (Salamanca).

Consolidació i millora del regadiu de la Comunitat 
de Regants de la Margen Derecha, 1a. Elevació del Pantà 
d’Águeda, en el TM de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Catalunya:

Millora de regadius de la Comunitat de Regants 
«Sant Jaume» de la Torre de l’Espanyol (Tarragona).
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Reparació de diverses mines del Camp de Tarragona, 
CR Mina Cabré, Mina Els Gafarrons, Mina S. Lorenzo i 
Mina Mas del Xulo, a Riudoms i Salou (Tarragona).

Renovació de la canonada del tram inicial de la 
séquia CR de la Riera de Gaià (Tarragona).

Canalització de la séquia del marge esquerre del riu 
Gaià CR Montferri (Tarragona).

Modernització de la xarxa de reg de la SAT «Regants 
del Cogoll i Vilasec» d’Alcover (Tarragona).

Entubament de la xarxa de reg de la CR d’Ulldecona 
(Tarragona).

Millora de les séquies de la CR de la Acequia del 
Molino de la Pardina i de la Riera de Osor de la Cellera 
de Ter (Girona).

Millora del Canal Principal de la CR de la Acequia 
Vinyals, TTMM. Juià, Flaçà, Celrà, Campdorà, Bordils, 
Sant Joan de Mollet (Girona).

Millora de séquies de la CR, de Sant Julià de Ra-
mis, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvall, Colomers i Jafre 
(Girona).

Entubament i millora del regadiu CR de Sant Llorenç 
i Gerb en Os de Balaguer i Gerb (Lleida).

Modernització de la xarxa de reg per superfície per 
mitjà de reg a pressió CR de la Séquia de Torres de 
Segre (Lleida).

Transformació en reg a manta a reg per goteig CR 
de Llitera de la Villa de Serós (Lleida).

Transformació del regadiu a reg a pressió CR Pla 
d’Escarp de Massalcoreig Presa C-121,8 del Canal i 
Catalunya, Massalcoreig (Lleida).

Construcció d’Embassament de Regulació CR Vinca-
ment de la Vila d’Aitona (Lleida).

Entubament de la séquia CR Sifón de Vincamet To-
ma 112-7, Fraga (Osca), Serós i Massalcoreig (Lleida).

Construcció d’un embassament d’1,5 Hm i canona-
da de connexió fins a la xarxa de reg a pressió CR de 
Gimenells i Pla de la Font (Lleida).

Millora del regadiu de la CR Presa 10.0 dreta 
d’Alpicat. Canal d’Aragó i Catalunya, TM Alpicat 
(Lleida).

Transformació de reg a manta a reg a pressió al mar-
ge esquerre del riu Segre CR Olla i Segalés, Arfa, Molí 
de Alás, Salit, Pla de Sant Tirs, Molí d’Arfa, Molí del Pla 
de Sant Tirs, i altres, TTMM Alàs, Cerc, la Seu d’Urgell i 
Ribera d’Urgellet (Lleida).

Millora i modernització del regadiu CR de la Conca 
de Tremp, TTMM Castell de Mur, Gravet de la Conca, 
Llimiana, Talarn i Tremp (Lleida).

Millora del regadiu per mitjà de reg a pressió CR de 
Els Plans d’Aitona (Lleida).

Revestiment de 2.670 m de la séquia principal CR 
de la Séquia de Remolins, TM Torres de Segre i Soses 
(Lleida).

Millora de la séquia dels Molins CR de la Cecla dels 
Molins, TM la Pobla de Segur (Lleida).

Modernització del regadiu (2a fase) CR de Coll de 
Foix Toma C-78 del Canal d’Aragó i Catalunya, TM Alfar-
ràs (Lleida).

Transformació del reg a manta a reg a pressió CR 
de la Séquia d’Ivars de Noguera, TTMM Castillnonroy 
(Osca), Ivars de Noguera (Lleida).

Millora Canal de Aravell i Ballestar CR del Canal de 
Aravell i Ballestar, TTMM Valls de Valira, la Seu d’Urgell, 
Montferrer i Castellbò (Lleida).

Modernització del regadiu-canonada General CR del 
Coscollar, núm.146 d’Alcarràs. Canal d’Aragó i Catalunya, 
TTMM Lleida i Alcarràs (Lleida).

Revestiment de séquies amb formigó de la CR del 
Canal de la Dreta del riu Llobregat, TTMM Santa Coloma 
de Cervelló, Sant Boi de Llobregat i el Prat de Llobregat 
(Barcelona).

Transformació a reg per aspersió forçada per mit-
jà d’electrificació, automatització i aparells de control 
CR de l’Alzinar, Tomas C-79,3 i 80,7 del canal d’Aragó i 
Catalunya, TM d’Alguaire (Lleida).

Millora de la xarxa de regs de la CR del Rec Gros, 
TTMM Prullans i la Cerdanya (Lleida).

Extremadura:

Millora i modernització de regadius en la CR de 
Vegas Altas 3, a la Zona Regable de Orellana, TM Santa 
Amalia (Badajoz).

Millora i modernització de regadius en la CR d’Alar-
dos de Madrigal de la Vera (Càceres). Regadius Tradici-
onals de la Vera.

Millora i modernització de regadius en la CR de 
Rincón de Caya, TM de Badajoz.

Millora i modernització de regadius en la CR de Ca-
nal del Zújar, TTMM Villanueva de la Serena, Don Benito, 
Medellín, Mengabril, Guareña, Valdetorres, Alange, La 
Zarza i Villagonzalo.

Múrcia:
Ampliació de la capacitat de regulació de la CR de 

Mazarrón, TTMM. Mazarrón i Cartagena (Múrcia).
Obres d’Infraestructura de reg de la CR Cañada del 

Judío, TM de Jumilla (Múrcia).

Comunitat Valenciana:
Canvi de sistema de reg tradicional per localitzat 

de la SAT núm. 749 «Pou El Palmeral», TM de Pedralba 
(València).

B) Obres de transformació en reg.

Aragó:

Sector xx-bis de la Zona Regable del Canal del Cinca 
(Osca).

Sectors VI, VII, VIII A, IX A, XI A, XIII A, XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXI i XXII de la Zona Regable de Monegres II 
(Osca).

Sector II de la Zona Regable de Canal Calanda-Al-
canyís (Terol).

Transformació en regadiu a la Zona Regable Mas de 
las Matas (Terol).

Transformació en regadiu TM de Sarrión (Terol).
Transformació en regadiu de la Zona Regable Deve-

sa de Ganaderos (Saragossa).
Balears:
Aprofitament integral dels recursos hídrics de la 

Comunitat de Regants de Manacor (Mallorca).
Reutilització de les aigües regenerades per al reg de 

la Comunitat de Regants de Santa Ponça, TM de Calvià 
(Mallorca).

Reutilització agrícola de les aigües procedents de 
l’EDAR de Peguera, TM de Calvià (Mallorca).

Reutilització de les aigües residuals de la Comunitat 
de Regants de Ca’n Bossa, TM de Sant Josep (Eivissa).
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Eliminació d’abocaments d’aigües residuals i 
d’aprofitament agrícola de la Comunitat de Regants de 
Muro (Mallorca).

Aprofitament integral d’aigües residuals depurades per 
al reg en el TM de Sant Francesc Xavier (Formentera).

Cantàbria:

Transformació en regadiu en el TM de Valderredible 
(Cantàbria).

Castella-la Manxa:

Regadius de la Zona Regable Alta Cabecera del 
Segura, TTMM Elche de la Sierra, Férez, Lietor, Letur, 
Socovos i altres.

Segona ampliació de regadius d’Hellín, TM Hellín 
(Albacete).

Ampliació de regadius de la Zona Regable Torre de 
Abraham. Marge dreta, TTMM El Robledo, Retuerta del 
Bullaque i Alcoba de los Montes (Ciudad Real).

Regadius tradicionals de l’Alt Cabriel, TTMM Cañete, Lan-
dete, Mira, Cardenete, Enguidanos, Yémeda i altres (Conca).

Regadius Tradicionals del Tajo. TTMM Albalate de las 
Nogueres, Beteta-el Tobar, Cañaveras, Huete, Ritatajada, 
Salmeroncillos, Vega de Codorno i altres (Conca).

Ampliació de regadius de la Zona Regable del Riu 
Calvache, TM Barajas de Melo (Conca).

Regadius de la Zona Regable d’Almoguera. Marge Es-
querra del Tajo, TTMM Almoguera i Illana (Guadalajara) 
i Leganiel (Conca).

Regadius de la Zona Regable d’alt i mitjà Tajuña, 
TTMM Cifuentes, Masegoso de Tajuña, Valfermoso de 
Tajuña, Romanones, Armuña de Tajuña, Aranzueque, 
Loranca de Tajuña i Fuentenovilla (Guadalajara).

Regadius de la Zona Regable de Cogolludo, TTMM 
Arbancón, Carrascosa de Henares, Cogolludo, Espinosa 
de Henares i Membrillera (Guadalajara).

Regadius de la Zona Regable «Canal de Albacete», 
Primera Part, TTMM Gineta, La Herrera i Montalvos 
(Albacete).

Extremadura:

Transformació en regadiu en el Sector I de la Zona 
Regable de la Serena, TTMM, Don Benito, Villanueva de 
la Serena i la Haba (Badajoz).

Transformació en regadiu en el Sector I de la Zo-
na Regable de Alcollarín-Miajadas, TTMM Alcollarín, 
Campolugar, Escurial i Miajadas (Càceres).

Transformació en regadiu en la Zona Regable Ampli-
ació del Sector VIII del Zújar, TM de Guareña (Badajoz).

Transformació en regadiu en la Devesa Boyal de Ma-
drigalejo i zona limítrofa, TM de Madrigalejo (Càceres).

Comunitat Valenciana:

Instal·lació xarxa de reg localitzat per a reg d’Auxili a 
la vinya per a la SAT núm. 361 CV Regants Vega de San 
Antonio, en TTMM de Requena i Utiel (València).

2. Les obres incloses en este article portaran implí-
cites les declaracions següents:

a) La d’utilitat pública, a l’efecte previst en els ar-
ticles 9, 10 i 11 de la Llei de 16 de desembre de 1954, 
d’Expropiació Forçosa.

b) La d’urgència, a l’efecte de l’ocupació dels béns 
afectats a què es referix l’article 52 de la Llei d’Expro-
piació Forçosa.

3. Esta declaració d’interés general permetrà les 
expropiacions forçoses requerides per a les dites obres 
i la urgent ocupació dels béns afectats.

Article 112. Modificació de la Llei 3/2001, de 26 de 
març, de Pesca Marítima de l’Estat.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
3/2001, de 26 de març, de Pesca Marítima de l’Estat.

U. S’afig un nou apartat, el 5, a l’article 27 de la 
Llei 3/2001, de 26 de març, de Pesca Marítima de l’Estat, 
amb la redacció següent:

«5. A l’efecte del repartiment de les possibili-
tats de pesca assignades a la flota espanyola en 
aigües de països tercers i a fi d’optimitzar-ne la 
utilització, els titulars dels vaixells amb llicència 
per a les dites aigües podran transferir la seua 
activitat pesquera desenvolupada històricament a 
un altre vaixell amb abanderament espanyol que el 
substituirà en l’activitat pesquera a tots els efectes, 
amb l’autorització prèvia del Ministeri d’Agricultu-
ra, Pesca i Alimentació. El vaixell l’activitat del qual 
es transferix haurà de ser desballestat, excepte 
en el cas que el seu titular tinga o haja obtingut 
possibilitats de pesca per al vaixell en una altra 
pesqueria i sol·licitada la seua inclusió en el cens 
específic corresponent.»

La resta de l’article queda amb la mateixa redacció.

Dos. Es modifica el paràgraf d) de l’apartat 1 de 
l’article 28 de la Llei 3/2001, de Pesca Marítima de l’Estat, 
que queda amb la redacció següent:

«d) Establir, a l’efecte d’afavorir la lliure com-
petència, el percentatge màxim de possibilitats de 
pesca que poden ser acumulats per una empresa 
o grup d’empreses relacionades de manera asso-
ciada en una mateixa pesqueria.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Tres. S’afig un nou apartat, el 3, a l’article 90 de la 
Llei 3/2001, de Pesca Marítima de l’Estat, amb la redac-
ció següent:

«3. Els propietaris de vaixells o armadors, en el 
cas que hi haja una denúncia per suposada infrac-
ció administrativa de pesca marítima, degudament 
requerits per a això, tenen el deure d’identificar el 
patró responsable de l’embarcació, i si incompli-
xen esta obligació seran sancionats com a autors 
d’una infracció greu de falta de col·laboració o 
d’obstrucció a les labors d’inspecció.»

La resta de l’article es manté amb la mateixa re-
dacció.

Quatre. Se substituïx la redacció de l’apartat 3 de 
l’article 94 de la Llei 3/2001, de Pesca Marítima de l’Estat, 
que queda amb la redacció següent:

«3. Les captures pesqueres decomissades 
de caire antireglamentari o que no reunisquen 
els requisits necessaris per a la seua comer-
cialització, quan siguen aptes per al consum, 
podran distribuir-se entre entitats benèfiques 
i altres institucions públiques i privades sense 
ànim de lucre, i es procedirà, en cas contrari, 
a la seua destrucció. En el cas que les captures 
decomissades siguen reglamentàries, l’autoritat 
competent podrà disposar que es procedisca 
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a subhasta pública en llotja o lloc autoritzat, i 
l’import de la dita venda quedarà en depòsit a 
disposició de l’òrgan competent per a iniciar el 
procediment sancionador. En el cas que no es 
procedisca a subhasta pública, l’òrgan compe-
tent per a iniciar el dit procediment sancionador 
podrà decidir que se celebre esta o bé que es 
tornen les captures decomissades a l’interessat 
per mitjà de la constitució d’una fiança.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Cinc. S’afig un nou paràgraf, el f), a l’article 95 
de la Llei 3/2001, de Pesca Marítima de l’Estat, amb la 
redacció següent:

«f) L’incompliment de les preceptives obligaci-
ons d’informació a l’Administració General de l’Es-
tat o la seua comunicació incomplint els terminis 
o les condicions d’estes, quan no estiga tipificada 
com a greu o molt greu.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Sis. Es dóna una nova redacció al paràgraf v) de 
l’apartat 1 de l’article 96 de la Llei 3/2001, de 26 de març, 
de Pesca Marítima de l’Estat, quedant de la manera se-
güent:

«v) Tota conducta tipificada com a lleu en ma-
tèria de pesca marítima, comesa per les persones 
físiques o jurídiques a les quals es referix l’article 
90 d’esta Llei, subjectes a l’ordenament intern i 
vinculades jurídicament a vaixells amb pavelló de 
països qualificats reglamentàriament com d’aban-
derament de conveniència o a vaixells de països 
tercers identificats per les organitzacions regionals 
d’ordenació pesquera o altres organitzacions in-
ternacionals de pesqueries per haver incorregut 
en activitats de pesca il·legal o contràries a les 
mesures de conservació i gestió dels recursos 
pesquers.»

La resta de l’article queda amb la mateixa redacció.
Set. S’afig un nou paràgraf, el x) en l’apartat 1 de 

l’article 96 de la Llei 3/2001, de Pesca Marítima de l’Estat, 
amb la redacció següent:

«x) L’incompliment de les obligacions establi-
des en virtut dels convenis, acords o tractats in-
ternacionals en matèria de pesca marítima, quan 
supose una vulneració de les mesures de conser-
vació i gestió dels recursos pesquers.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Huit. Es modifica el paràgraf i) de l’article 97 de 
la Llei 3/2001, de Pesca Marítima de l’Estat, que queda 
amb la redacció següent:

«i) Tota conducta tipificada com a greu en ma-
tèria de pesca marítima comesa per les persones 
físiques o jurídiques a les quals es referix l’article 
90 d’esta llei, subjectes a l’ordenament intern i 
vinculades jurídicament a vaixells amb pavelló de 
països qualificats reglamentàriament com d’aban-
derament de conveniència o a vaixells de tercers 
països identificats per les organitzacions regionals 
d’ordenació pesquera o altres organitzacions in-
ternacionals de pesqueries per haver incorregut 
en activitats de pesca il·legal o contràries a les 
mesures de conservació i gestió dels recursos 
pesquers.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Nou. S’afig un nou paràgraf, el j), a l’article 97 de 
la Llei 3/2001, de Pesca Marítima de l’Estat, amb la re-
dacció següent:

«j) El desembarcament o descàrrega en 
qualsevol part del territori nacional de productes 
pesquers de països tercers sense haver obtingut 
la prèvia autorització després del preavís del port 
de desembarcament o del lloc de descàrrega sol-
licitats.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Deu. Es modifica el paràgraf a) de l’article 98 de 
la Llei 3/2001, de Pesca Marítima de l’Estat, que queda 
amb la redacció següent:

«a) L’incompliment de les preceptives obliga-
cions d’informació a les Administracions públiques 
o la seua comunicació incomplint els terminis o les 
condicions d’estes, quan no estiga tipificada com 
a greu o molt greu.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Onze. Es modifiquen els paràgrafs b) i c) de 
l’apartat 1 de l’article 103 de la Llei 3/2001, de Pesca 
Marítima de l’Estat, que queden redactats de la manera 
següent:

«b) Confiscació d’arts, aparells o estris de pes-
ca: les infraccions previstes en l’article 96, apartats 
2.a) i de 3.a) a 3.e).»

«c) Decomís dels productes o béns obtinguts 
en la comissió de les infraccions previstes en l’ar-
ticle 96, apartats 1.a), 1.b), 1.c), 1.f), 1.g), 1.h), 1.l), 
1.m), 1.q), 1.r), 1.s), 2.a), 2.c), 2.d), 2.e), 2.f), 2.g), 
3.a), 3.b), 3.c) i 3.d).»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Dotze. Es modifica el paràgraf b) de l’apartat 2 de 
l’article 103 de la Llei 3/2001, de Pesca Marítima de l’Es-
tat, que queda redactat de la manera següent:

«b) Confiscació d’arts, aparells o estris de 
pesca: les infraccions previstes en l’article 97, pa-
ràgrafs a), b), e) i g).»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Tretze. Es modifica la disposició addicional nove-
na de la Llei 3/2001, de Pesca Marítima de l’Estat, que 
queda redactada de la manera següent:

«Disposició addicional novena. Censos publicats 
abans de l’entrada en vigor d’esta llei.
1. A l’entrada en vigor de la present Llei se-

guiran vigents els censos publicats en el “Boletín 
Oficial del Estado”, així com les possibilitats de 
pesca que s’hi reconeixen a les empreses o asso-
ciacions d’empreses titulars dels vaixells inclosos 
en els dits censos, fins a l’elaboració dels nous 
censos de conformitat amb el que establix l’article 
26 d’esta Llei.

2. Els propietaris o armadors els vaixells pes-
quers dels quals no figuren inclosos en el Cens 
de la Flota Pesquera Operativa, creat per Orde Mi-
nisterial de 30 de gener de 1989, podran sol·licitar 
la reactivació de la seua embarcació en el termini 
màxim de sis mesos, comptats a partir de l’entrada 
en vigor de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’orde social, 
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sempre que complisquen les disposicions vigents 
establides a l’efecte.»

Article 113. Actualització de les inscripcions en el Re-
gistre de Vaixells i Empreses Navilieres.

1. Els armadors o propietaris d’embarcacions de 
pesca en què el material del buc, la potència propulsora 
dels seus motors o els valors reals d’eslora, mànega, 
puntal o arqueig no coincidisquen amb les dades corres-
ponents anotades en el Registre de Vaixells i Empreses 
Navilieres no incorreran en responsabilitat administra-
tiva sempre que insten l’actualització d’estes dades o 
valors d’acord amb les regles següents:

 1a. L’actualització ha de ser sol·licitada per l’ar-
mador o el propietari de l’embarcació a la Capitania 
Marítima corresponent, dins dels sis mesos següents a 
l’entrada en vigor d’esta llei.

 2a. L’embarcació ha de superar un reconeixement 
extraordinari, verificat pels servicis de la Inspecció Marí-
tima, a fi d’acreditar les seues condicions de flotabilitat 
i navegabilitat, de manera que no es veja compromesa 
la seguretat marítima.

 3a. L’actualització de la inscripció ha de comptar 
amb un informe previ favorable de l’autoritat pesque-
ra. A estos efectes, per al cas d’increment d’arqueig 
o potència propulsora s’hauran d’aportar les unitats 
operatives pesqueres que compensen els increments 
d’acord amb els criteris aplicables a la construcció i 
modernització de vaixells pesquers establits en la nor-
mativa nacional i comunitària vigent.

 4a. Conclòs el reconeixement, l’Administració 
Marítima expedirà, quan corresponga, els certifi-
cats corresponents i ordenarà la pràctica de les 
anotacions en el Registre de Vaixells i Empreses 
Navilieres.

2. Els expedients d’actualització de les dades re-
gistrals hauran de resoldre’s i notificar-se dins dels nou 
mesos següents a la finalització del termini de presen-
tació de les sol·licituds.

Article 114. Modificació de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, 
de Sanitat Animal.

Es modifica la disposició transitòria tercera de la Llei 
8/2003, de 24 d’abril, de Sanitat Animal, que queda amb 
la redacció següent:

«Disposició transitòria tercera. Registre d’explo-
tacions.
Els titulars d’explotacions animals que, en el 

moment de l’entrada en vigor d’esta llei, no es 
troben registrades en la comunitat autònoma 
corresponent, de conformitat amb el que disposa 
l’article 38, disposaran d’un termini màxim de dos 
anys per a sol·licitar el dit registre, sempre que en 
la normativa específica estatal o autonòmica no 
s’hagen establit altres terminis inferiors.»

Article 115. Modificació de la Llei 50/1998, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’orde social. Infraccions i sancions aplicables al rè-
gim de la taxa i de la quota làctia.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, adminis-
tratives i de l’orde social.

U. Es modifica l’article 97 de la Llei 50/1998, de 30 
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’orde social, que queda redactat com seguix:

«Article 97. Infraccions i sancions aplicables 
quant al règim de la taxa suplementària de la 
quota làctia.
U. Es consideraran molt greus les següents 

infraccions administratives dels compradors:
a) No presentar la declaració anual de com-

pres.
b) No retindre els ramaders productors els 

imports corresponents a les entregues de llet que 
sobrepassen les seues corresponents quantitats in-
dividuals de referència o incomplir el seu deure de 
repercutir i cobrar als dits ramaders l’import degut 
de la taxa liquidada, excepte en els supòsits en 
què la normativa aplicable s’impute directament 
als compradors i impedisca que repercutisquen el 
seu import als ramaders.

c) No ingressar els imports de les quantitats 
retingudes a compte en concepte de bestreta sobre 
la taxa suplementària o l’import degut de la taxa.

d) No conservar la documentació obligatòria 
durant el termini reglamentàriament establit.

e) No presentar declaració o presentar decla-
racions falses, incompletes o inexactes, inclús a 
títol de simple negligència, sempre que estes es 
referisquen a dades que siguen de transcendència 
per a l’eficàcia de la gestió del règim de la taxa 
làctia, i en derive un volum no declarat que supere 
al declarat en més del 50 per cent.

Dos. Tindran la consideració d’infraccions 
administratives greus per als compradors les 
següents:

a) Presentar declaracions falses, incompletes 
o inexactes, inclús a títol de simple negligència, 
sempre que estes es referisquen a dades que si-
guen de transcendència per a l’eficàcia de la gestió 
de la taxa làctia.

b) No identificar documentalment, en la forma 
que reglamentàriament s’establisca, cada entrega 
individual de llet o altres productes lactis.

c) Ingressar, sense requeriment de l’Adminis-
tració, fora dels terminis i condicions establits per 
la normativa vigent, els imports de les quantitats 
retingudes a compte o l’import degut de la taxa, 
si és el cas.

d) No comunicar a l’autoritat competent les 
altes i baixes dels productors que efectuen les 
seues entregues.

e) Comprar o entregar llet o productes lactis 
destinats a la seua comercialització sense comptar 
amb la deguda autorització administrativa.

f) No comunicar, de manera fefaent, a l’Admi-
nistració, que s’han deixat de complir els requisits 
necessaris per a la concessió de l’autorització ad-
ministrativa.

g) No determinar, almenys una vegada al mes, 
el percentatge de matèria grassa continguda en la 
llet entregada o no reflectir documentalment les 
determinacions efectuades.

h) L’absència o retard reiterat en la remissió de 
la declaració mensual. A estos efectes, es conside-
ra reiteració tres absències o retards en la declara-
ció durant un període de dotze mesos.

i) No facilitar als productors els certificats que 
siguen preceptius.
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j) No exigir als productors que efectuen en-
tregues de llet o altres productes lactis a diversos 
compradors durant un període de taxa determinat, 
un certificat de l’altre o dels altres compradors en 
què figuren les entregues realitzades a estos i el 
percentatge mitjà de greix d’aquelles.

k) La resistència, excusa o negativa a les 
actuacions de l’autoritat competent relatives a la 
gestió, inspecció o recaptació de la taxa suplemen-
tària en el sector de la llet i dels altres productes 
lactis i, en particular, al subministrament de dades, 
informes o antecedents.

l) No conservar durant el període de temps 
establit reglamentàriament la documentació 
comptable preceptiva.

m) L’incompliment de l’obligació de portar la 
comptabilitat exigida per la normativa de la taxa.

n) El portament de comptabilitats diverses re-
ferides a un mateix període de taxa que no perme-
ten conéixer la verdadera situació del comprador.

Tres. Es consideraran lleus les següents in-
fraccions administratives dels compradors de llet 
i productes lactis:

a) No utilitzar el seu número d’inscripció del 
Registre General de compradors en els documents 
relacionats amb la taxa suplementària.

b) No facilitar a l’autoritat competent una cò-
pia dels certificats de les retencions efectuades als 
productors, quan estos canvien de comprador.

c) No requerir al productor que li entrega 
llet per primera vegada els documents exigibles 
d’acord amb la normativa vigent.

d) No comunicar al ramader productor, al-
menys una vegada al mes, el volum de la llet o 
dels equivalents de llet, d’acord amb el seu contin-
gut de matèria grassa, entregats des de l’inici del 
període de taxa, així com la quantitat de referència 
disponible per a la resta del dit període.

e) No reflectir en les factures que expedisca al 
productor l’import de la retenció a compte, aplicat 
d’acord amb la normativa vigent.

f) En general, el retard en la presentació de 
declaracions preceptives davant de l’Administra-
ció competent o el fet de facilitar a l’Administració 
dades exigides per la normativa vigent fora del 
termini establit a l’efecte, quan el fet no constitu-
ïsca infracció administrativa de conformitat amb 
un altre precepte.

g) La presentació de declaracions incompletes 
davant de l’Administració pública competent o la 
consignació en estes de dades falses o inexactes, 
quan no constituïsca infracció greu o molt greu.

Quatre. Les infraccions molt greus seran sanci-
onades amb multa de 3.000 euros més la mitat de 
l’import que resulte de multiplicar la quantitat de llet 
a què afecte la comissió de la infracció per l’import 
a què ascendisca la taxa suplementària fixada per 
al període en què s’haja comés la infracció.

Cinc. Les infraccions greus se sancionaran 
amb multa de 2.000 euros més la quinta part de 
l’import que resulte de multiplicar la quantitat de 
llet a què afecte la comissió de la infracció per 
l’import a què ascendisca la taxa suplementària 
fixada per al període en què s’haja comés la in-
fracció, excepte en la prevista en el paràgraf c) de 
l’apartat dos, per a la qual s’abonarà un recàrrec 
del 20 per cent més els interessos de demora cor-
responents.

Sis. Les infraccions lleus seran sancionades 
amb multa de 1.000 euros més la desena part de 
l’import que resulte de multiplicar la quantitat de 
llet a què afecte la comissió de la infracció per l’im-
port a què ascendisca la taxa suplementària fixada 
per al període en què s’haja comés la infracció.

Set. Es consideraran greus les següents in-
fraccions administratives dels productors de llet i 
productes lactis, amb una quantitat de referència 
per a la venda directa:

a) No portar la comptabilitat que reflectisca 
el volum de llet despatxada al consum o venuda 
a majoristes o detallistes, o dels productes lactis 
fabricats en l’explotació.

b) La resistència, excusa o negativa a les actu-
acions de l’autoritat competent relatives a la gestió, 
inspecció o recaptació de la taxa suplementària.

c) No presentar la preceptiva declaració anual, 
inclús quan no s’hagen realitzat vendes.

d) Presentar declaracions falses, incompletes 
o inexactes, inclús a títol de simple negligència, 
sempre que estes es referisquen a dades que si-
guen de transcendència per a l’eficàcia de la gestió 
de la taxa làctia.

e) No conservar la documentació obligatòria 
durant el termini reglamentàriament establit.

Huit. Es consideraran greus les següents in-
fraccions administratives dels productors de llet i 
productes lactis, amb quantitat de referència per a 
entregues a compradors:

a) No facilitar al comprador a qui realitzen 
entregues la documentació justificativa de la seua 
quantitat de referència en la forma exigida per la 
normativa vigent.

b) La no-comunicació de les dades preceptives 
o la no presentació dels documents exigits per la 
normativa vigent en el cas de canvi de comprador 
o quan efectuen entregues a diversos compradors 
en un mateix període de taxa.

c) La no presentació de les declaracions que 
siguen preceptives.

d) La presentació de declaracions falses, in-
completes o inexactes, inclús a títol de simple ne-
gligència, sempre que estes es referisquen a dades 
que siguen de transcendència per a l’eficàcia de la 
gestió de la taxa làctia.

e) No conservar la documentació obligatòria 
durant el termini reglamentàriament establit.

f) La resistència, excusa o negativa a les actua-
cions de l’autoritat competent relatives a la gestió, 
inspecció o recaptació de la taxa suplementària.

g) Realitzar entregues de llet o altres produc-
tes lactis a un comprador no autoritzat.

Nou. Es considerarà com a infracció lleu dels 
productors de llet i productes lactis la presentació 
de declaracions incompletes davant de l’Adminis-
tració pública competent o la consignació en estes 
de dades falses o inexactes, quan no constituïsca 
infracció greu.

Deu. Les infraccions establides en els apartats 
set i huit se sancionaran amb multa de 1.000 euros 
més la quinta part de l’import que resulte de mul-
tiplicar la quantitat de llet a què afecte la comissió 
de la infracció per l’import a què ascendisca la taxa 
suplementària fixada per al període en què s’haja 
comés la infracció.

Onze. Serà considerat comprador, a l’efecte 
d’este article, qualsevol operador del sector que 
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no acredite fefaentment l’origen de la llet o d’altres 
productes lactis que haja comercialitzat.

Dotze. Les sancions regulades en Reglaments 
comunitaris que suposen la retirada de l’autoritza-
ció de comprador comportaran l’accessòria d’inha-
bilitació per a tornar a sol·licitar-la, per si mateix o 
per tercers, durant els dos anys següents a la data 
de la seua retirada efectiva.»

Dos. Es modifica l’article 98 de la Llei 50/1998, de 
30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i 
de l’orde social, com seguix:

«Article 98. Infraccions i sancions aplicables al 
règim de la quota làctia.
U. Es considerarà infracció molt greu l’incom-

pliment pels productors de llet i de productes lactis 
de les obligacions i dels compromisos derivats de 
l’execució dels programes nacionals d’abandona-
ment indemnitzat de la producció lletera.

Dos. Es consideraran greus les següents in-
fraccions administratives:

a) La no-presentació dels documents exigits 
per part de la normativa vigent en el cas que el 
productor efectue entregues a diversos compra-
dors durant un període de taxes determinat o en 
cas de canvis de comprador o compradors.

b) La presentació de declaracions o consigna-
ció de dades falses o inexactes per negligència greu 
davant de l’Administració pública competent.

c) La transferència o cessió de la totalitat o 
part de la seua quantitat de referència individual 
abans del transcurs de cinc anys des que hagen 
rebut una assignació de la reserva nacional.

d) La transferència o l’abandonament indem-
nitzat de quantitat de referència pels productors 
que no hagen comercialitzat llet o productes lactis 
en el període immediatament anterior.

e) La transferència de quantitat de referència 
individual per l’arrendatari o figura anàloga d’una 
explotació amb quantitat de referència, sense la 
conformitat del propietari d’esta.

f) La transferència de quantitats de referència 
individuals dels productors que hagen adquirit 
quantitats desvinculades de l’explotació sense 
que hagueren transcorregut cinc anys des d’eixa 
adquisició, excepte casos de força major.

g) La realització pel cedent de quantitats de 
referència d’alguna de les següents actuacions 
durant el període de duració de la cessió:

La transferència “inter vivos” a tercers de les 
quantitats de referència cedides.

L’abandonament indemnitzat de la producció de 
les quantitats de referència cedides.

L’adquisició, per mitjà de transferència, de quan-
titats de referència, llevat que la normativa vigent 
ho permeta.

h) La transferència o cessió pel cessionari de 
quantitats de referència durant el període de du-
ració de la cessió.

i) La transferència o cessió temporal de les 
quantitats procedents de la reserva nacional.

Tres. Les infraccions molt greus seran sancio-
nades amb multa de 6.010 a 30.050 euros.

Quatre. Les infraccions greus se sancionaran 
amb multa de 150 a 6.009 euros.

Cinc. Les sancions previstes en este article s’en-
tendran sense perjuí de la devolució de les quanti-
tats indegudament percebudes, si és el cas.

Sis. L’import de les multes previstes en els 
apartats anteriors es modularan segons la quanti-
tat de referència assignada a cada productor i del 
nombre de vaques de la seua explotació.»

Article 116. Responsabilitat del pagament de la taxa 
suplementària de la quota làctia.

Els operadors en el sector de la llet i els productes 
lactis seran els responsables del pagament de la taxa 
làctia, sense possibilitat de repercussió al ramader per 
les quantitats de llet o els seus equivalents de què no 
puguen acreditar el seu origen. En este supòsit es con-
sideraran incloses les quantitats de llet no declarades 
pels compradors autoritzats.

Així mateix, els operadors seran responsables del 
pagament de la taxa làctia per les quantitats de llet i 
els seus equivalents adquirits per compradors no au-
toritzats.

Article 117. Autorització de cessió de dades sobre la 
gestió de la taxa làctia.

S’autoritza el Fons Espanyol de Garantia Agrària 
(FEGA) per a cedir les dades d’identificació dels ope-
radors del sector lacti i els relatius als moviments de 
llet procedents de les declaracions i les actuacions de 
control, que obtinga el dit organisme en l’exercici de les 
seues competències sobre la gestió de la taxa làctia als 
òrgans del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
que tinguen legalment atribuïdes les funcions relatives 
al desenvolupament de sistemes que permeten el segui-
ment de les produccions ramaderes des de l’explotació 
fins a la seua comercialització.

Article 118. Modificació de la Llei 2/2000, de 7 de gener, 
reguladora dels contractes de tipus agroalimentaris.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
2/2000, de 7 de gener, reguladora dels contractes de 
tipus agroalimentaris.

U. Es modifica la redacció del paràgraf primer de 
l’apartat 1 de l’article 4, de la Llei 2/2000, de 7 de gener, 
que queda de la manera següent:

«1. Les comissions de seguiment es dotaran de 
personalitat jurídica, d’acord amb l’ordenament jurídic, 
mancaran d’ànim de lucre, tindran caràcter represen-
tatiu i composició paritària entre les parts proponents 
dels contractes tipus. Correspondrà a les dites comis-
sions seguiment, promoció, vigilància i control d’un o 
diversos contractes de tipus homologats sempre que 
es tracte d’un mateix producte agrari, remetent al Mi-
nisteri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, anualment, 
les dades de contractes i qualsevol altra informació 
rellevant requerida per este.»

La resta de l’apartat i l’article queden amb la mateixa 
redacció.

Dos. Es modifica la redacció de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 5, de la Llei 2/2000, de 7 de gener, que queda de 
la manera següent:

«1. Podran sol·licitar l’homologació d’un con-
tracte de tipus agroalimentari, les comissions de 
seguiment i les organitzacions interprofessionals 
reconegudes. Així mateix, podran sol·licitar-ho les 
organitzacions representatives de la producció, 
d’una banda, i de la transformació i comercialitza-
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ció, d’una altra, i, en defecte d’estes últimes, per 
empreses de transformació i comercialització.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Article 119. Modificació de la Llei 38/1994, de 30 de 
desembre, Reguladora de les Organitzacions Inter-
professionals Agroalimentàries.

Es dóna una nova redacció als articles 8 i 9 de la 
Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les 
 organitzacions interprofessionals agroalimentàries, que 
queden redactats de la manera següent:

U. Es modifica la redacció de l’article 8 de la Llei 
38/1994, de 30 de desembre, que queda de la forma 
següent:

«Article 8. Extensió de normes.
1. Adoptat un acord en l’interior de l’organitza-

ció interprofessional agroalimentària, s’elevarà al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per a la 
seua aprovació, si és el cas, per mitjà d’orde minis-
terial, la proposta d’extensió de totes o d’algunes 
de les seues normes al conjunt total de productors 
i d’operadors del sector o producte. Quan la dita 
proposta estiga relacionada amb la competència 
d’altres departaments ministerials, l’aprovació es 
farà per mitjà d’orde ministerial conjunta.

Les propostes d’extensió de normes hauran de 
referir-se a regles relacionades amb:

a) La qualitat dels productes, incloent-hi tots 
els aspectes relacionats amb la sanitat d’estos o 
de les seues matèries primeres, així com la se-
ua normalització, condicionament i envasament, 
sempre que no hi haja disposicions reguladores 
sobre la mateixa matèria o, en cas d’haver-n’hi, es 
coadjuve al seu compliment o s’eleven les exigèn-
cies d’estes.

b) La millor protecció del medi.
c) La millor informació i coneixement sobre 

les produccions i els mercats.
d) Les accions promocionals que redunden en 

benefici del sector o producte corresponent.
e) Les accions tendents a promoure la inves-

tigació, el desenvolupament i la innovació tecno-
lògica en els diferents sectors.

f) L’elaboració de contractes tipus compatibles 
amb la normativa nacional i comunitària.

2. Només podrà sol·licitar-se l’extensió de 
normes regulades en l’apartat anterior, en les 
condicions que s’establisquen per via reglamen-
tària, quan els acords presos compten, almenys, 
amb el suport del 50 per cent dels productors i 
operadors de les distintes branques professionals 
implicades, que han de representar, al seu torn, 
com a mínim dos terceres parts de les producci-
ons afectades.

L’acreditació de representativitat s’efectuarà 
per les organitzacions membres de l’organització 
interprofessional corresponent.

3. Reglamentàriament s’establiran els meca-
nismes de control i seguiment del compliment 
dels acords d’extensió de normes.

4. El contingut d’este article s’entén, en tot 
cas, sense perjuí de l’aplicació de les disposicions 
contingudes en l’article 1 de la Llei 16/1989, de 17 
de juliol, de Defensa de la Competència.»

Dos. Es modifica la redacció de l’article 9 de la Llei 
38/1994, de 30 de desembre, que queda de la forma 
següent:

«Article 9. Aportació econòmica en cas d’extensió 
de normes.

Quan, en els termes establits en l’article anteri-
or, s’estenguen normes al conjunt dels productors 
i operadors implicats, les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries podran proposar al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per a 
la seua aprovació, si és el cas, l’aportació econòmi-
ca per part d’aquells que no hi estiguen integrats, 
d’acord amb els principis de proporcionalitat en 
la quantia respecte als costos de les accions i de 
no-discriminació respecte als membres de les or-
ganitzacions interprofessionals agroalimentàries. 
L’orde ministerial corresponent fixarà la duració 
dels acords per als quals se sol·licita l’extensió 
de normes basant-se en la normativa nacional i 
comunitària.

No es podran repercutir gastos de funcionament 
de l’organització interprofessional agroalimentària 
que no corresponguen al cost de les accions.»

Article 120. Normativa Bàsica sobre Règims d’Ajuda 
als Agricultors en el marc de la Política Agrícola 
Comuna.

1. El règim de pagament únic de les ajudes directes 
previst en el Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Con-
sell, de 29 de setembre del 2003, pel qual s’establixen 
disposicions comunes aplicables als règims d’ajuda 
directa en el marc de la política agrícola comuna i 
s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors 
s’aplicarà en tot el territori a escala nacional.

2. El règim de pagament únic parcial a què es 
 referix la secció 2 del capítol 5 del títol III del Reglament 
(CE) núm. 1782/2003, s’aplicarà a escala nacional per a 
cada un dels pagaments directes assenyalats en els arti-
cles 66, 67 i 68, així com l’aplicació opcional per a tipus 
específics d’activitats agràries i la qualitat de producció 
regulada en l’article 69 del dit Reglament.

3. S’habilita el Govern, perquè, per via de reial 
decret, desplegue allò que establix este article de 
conformitat amb les previsions del Reglament (CE) 
1782/2003.

Article 121. Fons de suport a l’aqüicultura a Galícia.

1. Es crea el Fons de suport a l’aqüicultura a Galí-
cia, que tindrà per objecte prestar suport financer a les 
empreses d’aqüicultura a Galícia.

2. El Fons de suport a l’aqüicultura a Galícia 
tindrà una dotació de 3 milions d’euros, dels quals la 
mitat serà aportada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació i, l’altra mitat, per la societat estatal SEPI 
Desarrollo Empresarial, SA (SEPIDES). La dita dotació 
serà desembossada i transferida a SEPIDES.

Al llarg de l’any 2004, l’entitat gestora del Fons po-
drà aprovar operacions per un valor total màxim de 3 
milions d’euros.

3. Per mitjà de conveni entre el Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació i SEPIDES, s’establiran el 
procediment i les condicions aplicables a la gestió del 
Fons, així com els criteris i els procediments de selecció, 
concessió i control de les ajudes i préstecs aprovats.
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4. El suport financer del Fons a les empreses 
d’aqüicultura a Galícia es prestarà en forma de préstecs 
participatius i, si és el cas, de crèdits a llarg termini o 
qualsevol altra fórmula de finançament internacio-
nalment reconeguda, per al desenvolupament d’esta 
activitat.

5. Les inversions del Fons en les empreses bene-
ficiàries podran realitzar-se en règim de cofinançament 
amb l’entitat gestora, SEPIDES, d’acord amb les condi-
cions de mercat.

6. El Fons de suport a l’aqüicultura a Galícia 
serà gestionat per la societat estatal SEPI Desarrollo 
Empresarial, SA (SEPIDES), que analitzarà la viabilitat 
dels projectes presentats i els aprovarà, amb l’emissió 
prèvia d’informes favorables per part de la Comissió de 
Seguiment, que es crearà per mitjà del conveni esmen-
tat en l’apartat tres i del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació. L’avaluació dels projectes es farà seguint 
els principis de publicitat, transparència, concurrència i 
objectivitat, d’acord amb el que establix el conveni de 
col·laboració anteriorment mencionat.

En totes les actuacions relatives a este Fons, l’enti-
tat gestora actuarà en nom propi i per compte del dit 
Fons. D’igual manera, l’entitat gestora actuarà com a 
depositària dels contractes representatius de les opera-
cions realitzades a càrrec del Fons. Totes les operacions 
efectuades seran registrades en una comptabilitat es-
pecífica, separada i independent de la mateixa entitat 
gestora, d’acord amb el que establix la Llei General 
Pressupostària.

7. SEPIDES ingressarà en el Tresor Públic la dota-
ció percebuda a càrrec dels Pressupostos Generals de 
l’Estat, menys l’import corresponent als préstecs fallits 
i els gastos derivats de la gestió del Fons, més els ren-
diments financers que puguen generar les quantitats 
aportades pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció en el termini màxim de 10 anys.

8. Este Fons manca de personalitat jurídica. Les 
responsabilitats del Fons es limitaran exclusivament a 
aquelles que l’entitat gestora haja contret per compte 
d’este. Igualment, els possibles creditors del Fons no 
podran fer efectius els seus crèdits contra el patrimoni 
de l’entitat gestora, la responsabilitat del qual es limita 
a l’import de les seues aportacions al Fons.

Els possibles fallits que es generen per l’aplicació 
del Fons reduiran la quantia d’estes en el moment de 
la liquidació al final del termini de reembossament de 
la dotació.

CAPÍTOL V

Acció administrativa en matèria de medi ambient

Article 122. Modificació del text refós de la Llei d’Ai-
gües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 
20 de juliol.

S’afig un nou paràgraf a l’apartat 2 de l’article 127 
del text refós de la Llei d’Aigües, aprovat pel Reial De-
cret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, amb la redacció 
següent:

«L’informe previ serà emés, a petició del Minis-
teri de Medi Ambient o els seus organismes au-
tònoms, per mitjà de les entitats locals afectades 
per les obres. L’informe haurà de pronunciar-se 
exclusivament sobre aspectes relacionats amb el 

planejament urbanístic i s’entendrà favorable si no 
s’emet i notifica en el termini d’un mes.»

La resta de l’apartat i de l’article roman amb la ma-
teixa redacció.

Article 123. Declaració d’urgent ocupació de determi-
nades obres hidràuliques.

1. A l’efecte previst en l’article 52 de la Llei d’Ex-
propiació forçosa, es declara urgent l’ocupació de béns 
afectats per l’expropiació a què done lloc la realització 
de les obres que s’especifiquen a continuació, que han 
sigut declarades d’interés general de l’Estat per la Llei 
10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional:

Confederació Hidrogràfica del Nord:

Millora del sanejament de Lugo: Estació depuradora 
d’aigües residuals de Lugo.

Millora del sanejament d’Ourense: condicionament 
dels col·lectors del marge dret del riu Miño a Ourense, 
trams: Puente Nuevo-Balneario, Vinteun-Puente Nuevo, 
Eiras Vedras-Tarascón.

Confederació Hidrogràfica del Duero:

Canal Bajo de los Payuelos.
Ramals principals del Canal Alto de los Payuelos.
Mesures correctores dels abocaments a l’alt Orbigo.

Confederació Hidrogràfica del Tajo:

Sanejament i depuració de la Vera.
Ampliació de l’ETAP de la Mancomunitat d’Aigües 

del Sorbe.
Dics inundables per al desenvolupament recreatiu 

de l’embassament d’Entrepeñas. Dic de Pareja.
Ampliació i millora de l’abastiment a la Mancomu-

nitat d’Algodor. Tram III.

Confederació Hidrogràfica del Guadiana:

Presa en l’embassament d’Andévalo.
Sanejament i depuració d’aigües residuals urbanes. 

Marismas de Odiel.
Canalitzacions a Puebla de la Calzada. Desviació del 

rierol Cabrillas.

Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir:

Reconstrucció de l’assut de El Portal en el riu 
Guadalete.

Modernització de la zona regable del Genil, marge es-
querra. Estació de bombament i impulsió de Peñaflor.

Modernització de la zona regable del Genil, marge 
esquerra. Estació de bombament i impulsió de Ram-
blilla.

Confederació Hidrogràfica del Sud d’Espanya:

Reposició i Adequació de la canalització del riu Adra. 
Tram: La Alquería-Puente del Río. TM Adra (Almeria).

Estació Depuradora d’Aigües Residuals d’Algesires 
(Cadis).

Confederació Hidrogràfica del Segura:
Estacions Depuradores d’aigües residuals i col-

lectors del Mar Menor Nord (Múrcia).
Preses de les rambles del Port de la Cadena, Tabala 

i Arroyo Grande (Múrcia i Alacant).
Modernització dels regadius de la Vega Alta del 

Segura.
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Confederació Hidrogràfica del Xúquer:

Gran reparació i automatització del Canal principal 
del Camp del Túria.

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

Abastiment dels municipis del riu Oja.
Abastiment dels municipis de la zona d’influència 

de la Presa d’Enciso.

2. Als efectes previstos en l’article 52 de la Llei 
d’Expropiació Forçosa, es declara urgent l’ocupació de 
béns afectats per l’expropiació a què done lloc la rea-
lització de les obres que a continuació s’especifiquen, 
que han sigut declarades d’interés general de l’Estat per 
la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’orde social per a l’any 2003:

Confederació Hidrogràfica del Duero:

Abastiment Mancomunat «Vecindad de Burgos y 
Bajo Arlanza».

Abastiment comarcal Araviana-Rituerto.
Abastiment a les poblacions de la vall d’Esgueva 

2a Fase.
Abastiment en alta a Benavente i a altres municipis 

de la Vall del Tera.

Article 124. Règim transitori de la transferència de re-
cursos hídrics des de l’embassament del Negratín, 
a la Conca Hidrogràfica del Guadalquivir, al de Cue-
vas de Almanzora, a la Conca Hidrogràfica del Sud, 
regulada en la disposició addicional vint-i-dos de la 
Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’orde social per a l’any 2000.

1. Mentres no estiguen realitzades les obres de 
regulació de la conca del Guadalquivir que permeten 
incrementar les disponibilitats actuals del Sistema de 
Regulació General, de manera que siga possible equili-
brar el dèficit que la transferència Negratín-Almanzora 
provoca, podrà autoritzar-se de manera provisional i 
amb caràcter anual, amb l’acord  previ de la Junta de 
Govern de la Confederació Hidrogràfica del Guadalqui-
vir, una transferència de cabals a càrrec de potencials 
recursos d’aigües superficials i subterrànies de la conca, 
incloent-hi el possible romanent d’aigua procedent de 
la distribució de cabals que no haja sigut objecte de 
concessió.

2. La dita transferència podrà dur-se a terme si 
el dèficit que provoca queda cobert per mitjà de la 
incorporació dels recursos anteriorment indicats que 
puguen resultar disponibles, al Sistema de Regulació 
General, en substitució dels que puguen derivar-se pel 
sistema Negratín-Almanzora. Els usuaris de la transfe-
rència compensaran a la Confederació Hidrogràfica del 
Guadalquivir les exaccions que, d’acord amb l’article 114 
del text refós de la Llei d’Aigües, corresponguen, així 
com els costos que la disponibilitat dels dits recursos 
puga suposar.

3. Els paràgrafs a), b), c), e) i f) de l’apartat 2 de la 
disposició addicional vint-i-dos de la Llei 55/1999, de 29 
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’orde social per a l’any 2000 s’aplicaran a este règim 
transitori.

4. L’establiment dels volums que es transferisquen 
en cada període concret i l’adopció de totes les decisi-
ons que siguen necessàries per al bon funcionament de 
la transferència, en este règim transitori, correspondran 

a la Comissió de Gestió Tècnica a què es referix l’apar-
tat 3 de la dita disposició addicional vint-i-dos.

Article 125. Declaració d’urgent ocupació de béns afec-
tats per l’expropiació a què done lloc la realització 
del traçat i les obres d’infraestructura que siguen 
necessàries per a la realització de les transferències 
de recursos hídrics que autoritza la Llei 10/2001, de 
5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional.

 Als efectes previstos en l’article 52 de la Llei d’Ex-
propiació forçosa, es declara urgent l’ocupació de béns 
afectats per l’expropiació a què done lloc la realització 
del traçat i les obres d’infraestructura que siguen neces-
sàries per a la realització de les transferències de recur-
sos hídrics que autoritza l’article 13 de la Llei 10/2001, 
de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional.

Article 126. Modificació de la Llei 4/1989, de 27 de 
març, de Conservació dels Espais Naturals i de la 
Flora i la Fauna Silvestres.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais 
Naturals i de la Flora i la Fauna Silvestres.

U. Es modifica l’apartat 3 de l’article 22 de la Llei 
4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Natu-
rals i de la Flora i la Fauna Silvestres, que passa a tindre 
la redacció següent:

«3. Els Parcs Nacionals seran gestionats con-
juntament per l’Administració General de l’Estat i 
la comunitat o les comunitats autònomes en el 
territori de les quals es troben situats.

Els Parcs Nacionals seran finançats a càrrec 
dels Pressupostos Generals de l’Estat, a través 
de l’organisme autònom Parcs Nacionals i, amb 
l’acord previ  de les comunitats autònomes afec-
tades, amb les aportacions que estes realitzen per 
al dit finançament en el pressupost de l’organisme 
autònom Parcs Nacionals.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Dos. Es modifica l’apartat 4 de l’article 23 de la 
Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais 
Naturals i de la Flora i la Fauna Silvestres, que passa a 
tindre la redacció següent:

«4. La Comissió Mixta quedarà vàlidament 
constituïda en el moment en què les Administraci-
ons interessades designen els seus representants 
i s’haja reunit per primera vegada, a iniciativa del 
Ministeri de Medi Ambient.

La presidència d’esta Comissió recaurà cada 
any, alternativament, en un dels representants de 
l’Administració General de l’Estat o de les Admi-
nistracions autonòmiques.

A partir del moment de la seua constitució, per a 
la realització de reunions i d’adopció d’acords serà 
necessària la presència, almenys, de la mitat dels 
membres, entre els quals s’inclourà el president.

El president dirimirà amb el seu vot els empats 
a l’efecte d’adoptar els acords que es deriven de 
l’exercici de les funcions regulades en el paràgraf 
j) de l’apartat 5 d’este article.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Tres. Es modifica l’article 23 ter de la Llei 4/1989, 
de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i 
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de la Flora i la Fauna Silvestres, que passa a tindre la 
redacció següent:

«1. La responsabilitat de l’administració i la 
coordinació de les activitats del Parc Nacional re-
caurà en el seu director-conservador, que serà de-
signat per acord de la Comissió Mixta de Gestió.

2. En cas de no aconseguir-se acord per a 
la designació del director-conservador del Parc 
Nacional al si de la Comissió Mixta, s’elevarà la 
documentació relativa als aspirants al Consell de 
la Xarxa de Parcs Nacionals que, per majoria dels 
seus membres, designarà el funcionari que així ho 
considere.

3. Mentres es resol el nomenament, la respon-
sabilitat de la direcció del Parc Nacional recaurà en 
el director adjunt o, si és el cas, en el funcionari 
de major nivell i antiguitat existent en la plantilla 
del Parc Nacional.

4. El nomenament de director-conservador re-
caurà en un funcionari de l’Administració General 
de l’Estat o de les Administracions Autonòmiques 
implicades.

5. Amb posterioritat a la dita designació per la 
Comissió Mixta, l’organisme autònom Parcs Na-
cionals realitzarà les actuacions administratives 
necessàries per a possibilitar la incorporació a la 
seua plantilla.

Els directors-conservadors assistiran a les reu-
nions de les Comissions Mixtes d’acord amb el que 
preveu l’apartat 6 de l’article 23 d’esta Llei.»

Quatre. Es modifica l’article 28, apartat 2, paràgraf 
f) de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels 
Espais Naturals i de la Flora i la Fauna Silvestres, que 
passa a tindre la redacció següent:

«f) Per a permetre, en condicions estrictament 
controlades i per mitjà de mètodes selectius tradi-
cionals, la captura, retenció o qualsevol altra explo-
tació prudent de determinades espècies no catalo-
gades en xicotetes quantitats i amb les limitacions 
necessàries per a garantir la seua conservació.»

Cinc. Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 2 
de l’article 39 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Con-
servació dels Espais Naturals i de la Flora i la Fauna 
Silvestres, que passa a tindre la redacció següent:

«Les infraccions greus i molt greus comporta-
ran, si és el cas, i atenent la naturalesa d’estes, 
la prohibició de caçar o pescar durant un termini 
màxim de deu anys, i les menys greus fins a un 
termini d’un any.»

Sis. S’introduïx un nou apartat 4 en l’article 39 de 
la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Es-
pais Naturals i de la Flora i la Fauna Silvestres, amb la 
redacció següent:

«4. A l’efecte de l’exercici de la potestat san-
cionadora per l’Administració General de l’Estat, 
i sense perjuí del que puguen disposar respecte 
d’això lleis especials, les infraccions tipificades en 
l’article 38 es qualificaran de la manera següent:

a) Com a molt greus les incloses en els apar-
tats 1, 6 i 7.

b) Com a greus les incloses en els apartats 2, 
8, 9, 12 i 13.

c) Com a menys greus les incloses en els apar-
tats 5, 10, 11 i 14.

d) Com a lleus les incloses en els apartats 3 i 4.

En el cas que les dites infraccions donen lloc a 
danys sobre les persones, els béns o el medi ambi-
ent de difícil o impossible reparació, es qualificaran 
en la categoria superior en gravetat a l’assenyalada 
en el paràgraf anterior.

En tot cas, els criteris establits en el primer 
apartat d’este article es tindran en compte per a 
graduar la sanció que s’impose dins de l’interval 
corresponent a cada infracció.»

Els apartats 4 i 5 de l’article 39 de la Llei 4/1989, de 
27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de 
la Flora i la Fauna Silvestres, passen a ser els apartats 
5 i 6.

Set. Es modifica la disposició addicional quinta de 
la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais 
Naturals i de la Flora i la Fauna Silvestres, que passa a 
tindre la redacció següent:

«Són normes bàsiques, a l’efecte del que 
preveu l’article 149.1.23a de la Constitució, els 
següents articles i disposicions: 1, 2, 4, 5, 6, 8 
al 19, 20 bis al 31, 33 al 41, excepte l’apartat 4 
de l’article 39; disposicions addicionals primera, 
segona, quarta, quinta, disposició transitòria se-
gona i annexos I i II.»

Huit. Es modifica la disposició addicional octava 
de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels 
Espais Naturals i de la Flora i la Fauna Silvestres, que 
passa a tindre la redacció següent:

«Si no hi ha una altra solució satisfactòria, i 
complint els requisits dels apartats 3 i 6 de l’article 
28, l’Administració competent podrà deixar sense 
efecte la prohibició establida en el paràgraf b) de 
l’article 34 respecte de les aus migratòries no cata-
logades i durant el seu trajecte de tornada als seus 
llocs de cria, per a permetre, en els llocs tradicio-
nals, en condicions estrictament controlades i d’una 
manera selectiva, la captura, la retenció o qualsevol 
altra explotació prudent de determinades espècies 
en xicotetes quantitats i amb les limitacions neces-
sàries per a garantir la seua conservació.»

Nou. S’introduïx una nova disposició addicional 
novena en la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació 
dels Espais Naturals i de la Flora i la Fauna Silvestres, 
amb la redacció següent:

«Per a l’exercici de la potestat sancionadora en 
Parcs Nacionals, seran competents per a dictar 
resolució:

a) El director-conservador del Parc, en el cas 
d’infraccions lleus o menys greus.

b) El director de l’organisme autònom Parcs 
Nacionals, en el cas d’infraccions greus.

c) El president de l’organisme autònom Parcs 
Nacionals, en el cas d’infraccions molt greus. Esta 
competència podrà ser delegada en el vicepresi-
dent de l’organisme autònom.

El termini per a resoldre i notificar la resolució 
dels expedients sancionadors serà de dotze me-
sos. Transcorregut el dit termini sense que esta 
notificació s’haja produït, es dictarà resolució que 
declare la caducitat del procediment, amb l’efecte 
previst en la legislació vigent.»

Deu. L’annex I de la Llei 4/1989, de 27 de març, de 
Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i la Fauna 
Silvestres passa a tindre el títol següent:

«Annex I. Principals sistemes naturals espa-
nyols.»
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Onze. L’annex II de la Llei 4/1989, de 27 de març, de 
Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i la Fauna 
Silvestres passa a tindre el títol següent:

«Annex II. Espècies que seran objecte de me-
sures de conservació especials quant al seu hàbi-
tat, a fi d’assegurar la seua supervivència i la seua 
reproducció en la seua àrea de distribució.»

Article 127. Modificació del Reial Decret Legislatiu 
1302/1986, de 28 de juny, d’Avaluació d’Impacte 
Ambiental.

Es modifiquen els següents preceptes del Reial 
Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’Avaluació 
d’Impacte Ambiental.

U. Es modifica el paràgraf c) de l’apartat 1 de 
l’article 2 del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 
de juny, d’Avaluació d’Impacte Ambiental, que queda 
redactat com seguix:

«c) Avaluació dels efectes previsibles directes 
i indirectes del projecte sobre la població, la flora, 
la fauna, el sòl, l’aire, l’aigua, els factors climà-
tics, el paisatge i els béns materials, incloent-hi 
el patrimoni històric artístic i l’arqueològic. Així 
mateix, caldrà ajustar-se a la interacció entre tots 
estos factors.»

La resta de l’article es manté amb la mateixa re-
dacció.

Dos. Es modifica l’article 9 del Reial Decret Legis-
latiu 1302/1986, de 28 de juny, d’Avaluació d’Impacte 
Ambiental, que queda redactat com seguix:

«1. Si un projecte dels sotmesos obligatòria-
ment a avaluació d’impacte ambiental comença a 
executar-se sense el compliment d’este requisit, 
se suspendrà la seua execució a requeriment 
de l’òrgan administratiu de medi ambient com-
petent, sense perjuí de la responsabilitat que 
 corresponga.

2. Així mateix, l’òrgan substantiu competent 
acordarà la suspensió en els supòsits següents:

a) Quan s’haja acreditat l’ocultació de dades 
o el seu falsejament o la manipulació maliciosa 
en el procediment d’avaluació, sempre que haja 
influït de manera determinant en el resultat de la 
dita avaluació.

b) Quan s’hagen incomplit o transgredit de 
manera significativa les condicions ambientals 
imposades per a l’execució del projecte.

3. El requeriment de l’òrgan administratiu de 
medi ambient, a què es referix l’apartat 1 d’este 
article, pot ser acordat d’ofici o a instància de part, 
una vegada justificat el supòsit a què fa referència 
el dit apartat.

4. En el cas de suspensió d’activitats es tindrà 
en compte el que preveu la legislació laboral.»

Tres. S’afig una nova disposició addicional, la 
quarta, al Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de 
juny, d’Avaluació d’Impacte Ambiental, amb la redacció 
següent:

«Disposició addicional quarta. Avaluació ambi-
ental dels plans i projectes estatals previstos 
en l’article 6 del Reial Decret 1997/1995, de 7 de 
desembre, pel qual s’establixen mesures per a 
contribuir a garantir la biodiversitat per mitjà 

de la conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i la flora silvestres.
1. L’avaluació a què es referix l’apartat 3 de 

l’article 6 del Reial Decret 1997/1995, de 7 de 
desembre, pel qual s’establixen mesures per a 
contribuir a garantir la biodiversitat per mitjà de 
la conservació dels hàbitats naturals i de la fau-
na i la flora silvestres, relativa a plans i projectes 
autoritzats per l’Administració General de l’Estat i 
sotmesos, al seu torn, a avaluació d’impacte ambi-
ental, s’entendrà inclosa en el procediment previst 
pel Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental.

2. A la vista de les conclusions de l’avaluació 
d’impacte sobre les zones de la Xarxa Natura 2000, 
i supeditat al que disposa l’apartat 4 de l’article 
6 del l’esmentat reial decret, el Ministeri de Medi 
Ambient fixarà les mesures compensatòries ne-
cessàries per a garantir la coherència global de 
Natura 2000. Per a la seua definició, es consultarà 
preceptivament l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma en què es localitze el projecte, el pa-
rer del qual podrà ser incorporat a la Declaració 
d’Impacte ambiental que emeta l’òrgan ambiental 
estatal. El termini per a l’evacuació del dit informe 
serà de 30 dies. Transcorregut este termini sense 
que s’haja emés l’informe, l’òrgan ambiental esta-
tal podrà prosseguir les actuacions.

3. La remissió, si és el cas, de la informació a 
la Comissió Europea sobre les mesures compensa-
tòries que s’hagen adoptat la durà a terme el Mi-
nisteri de Medi Ambient en els termes previstos en 
l’article 10 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú.»

Quatre. Es modifica la disposició final tercera del 
Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’Ava-
luació d’Impacte Ambiental, que tindrà la redacció se-
güent:

«Este Reial Decret Legislatiu, excepte allò 
que preveu l’article 9, té el caràcter de legislació 
 bàsica sobre protecció del medi ambient, d’acord 
amb el que establix l’article 149.1.23a de la Cons-
titució.»

Article 128. Modificació de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, 
de Residus.

Es modifiquen els següents preceptes en la Llei 
10/1998, de 21 d’abril, de Residus, de la manera següent:

U. S’afig un apartat a l’article 8 de la Llei 10/1998, 
de 21 d’abril, de Residus, i passa el seu contingut actual 
a constituir l’apartat 1 i s’inclou el nou apartat 2, el qual 
tindrà la redacció següent:

«2. Els sistemes de gestió a què es referix l’apar-
tat anterior s’atindran a les condicions específiques 
que, si és el cas, establisquen les disposicions regla-
mentàries previstes en l’apartat 1 de l’article 7, entre 
les quals podran incloure’s les següents:

a) L’atribució de la gestió i la responsabilitat 
del sistema a una entitat amb personalitat jurídica 
diferenciada i sense ànim de lucre.

b) La constitució de les garanties necessàries 
per al compliment de les seues obligacions.

c) L’establiment d’obligacions de subminis-
trament d’informació, d’anàlisis econòmiques i 
d’auditories sobre la gestió dels residus.»



Suplement núm. 2 Dilluns 1 març 2004 431

Dos. Es modifica el paràgraf segon de l’apartat 4 
de l’article 27 de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, 
que queda redactat com seguix:

«Els titulars d’estes activitats, després d’una 
avaluació preliminar el contingut de les quals el fi-
xarà el Consell de Ministres amb la consulta prèvia 
a les comunitats autònomes, hauran de remetre 
periòdicament a la comunitat autònoma correspo-
nent els informes de la situació en què figuren les 
dades relatives als criteris que servisquen de base 
per a la declaració de sòls contaminats, d’acord 
amb l’apartat 1.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Tres. S’afigen els següents paràgrafs a l’apartat 2 
de l’article 34 de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Resi-
dus:

«k) L’elaboració de productes o la utilització 
d’envasos per part dels agents econòmics a què 
es referix el paràgraf a) de l’article 7.1 respecte 
que s’haja adoptat alguna de les mesures enu-
merades en este i, si és el cas, en l’article 8 d’esta 
llei, incompliran les obligacions indicades en els 
mencionats preceptes i en la seua normativa de 
desplegament, quan, com a conseqüència d’això, 
es pertorbe greument la protecció del medi ambi-
ent, la salut i la higiene públiques o la seguretat 
dels consumidors.

l) La posada en el mercat de productes respec-
te dels quals s’haja adoptat alguna de les mesures 
enumerades en els paràgrafs b) i c) de l’article 7.1 
i, si és el cas, en l’article 8 d’esta llei, d’una forma 
distinta del que establixen els mencionats precep-
tes i en la seua normativa de desplegament.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.
Quatre. S’afigen els següents paràgrafs a l’apar-

tat 3 de l’article 34 de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de 
Residus:

«m) L’elaboració o la utilització de productes 
respecte dels quals s’haja adoptat alguna de les 
mesures enumerades en el paràgraf a) de l’ar-
ticle 7.1 i, si és el cas, en l’article 8 d’esta Llei, 
incomplixen les obligacions indicades en els men-
cionats preceptes i en la seua normativa de desple-
gament, quan, com a conseqüència d’això, no es 
pertorbe greument la protecció del medi ambient, 
la salut i la higiene públiques o la seguretat dels 
consumidors.

n) No elaborar els plans empresarials de pre-
venció o de minimització de residus o no atendre 
els requeriments efectuats per les comunitats au-
tònomes perquè siguen modificats o completats 
amb caràcter previ a la seua aprovació, quan així 
s’haja establit d’acord amb l’article 7.1 i, si és el cas, 
amb l’article 8 d’esta llei i en la seua normativa de 
desplegament.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Cinc. S’afig el següent apartat a l’article 35 de la 
Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus:

«3. En els supòsits de les infraccions regula-
des en els paràgrafs k) i l) de l’article 34.2 i en el pa-
ràgraf m) de l’article 34.3, l’òrgan que exercisca la 
potestat sancionadora podrà acordar també, com a 
sanció accessòria, el decomís de les mercaderies, i 
en este cas determinarà la seua destinació final.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Article 129. Modificació del text refós de la Llei d’Ai-
gües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 
20 de juliol, per la qual s’incorpora al dret espanyol, 
la Directiva 2000/60/CE, per la qual s’establix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política 
d’aigües.

El text refós de la Llei d’Aigües, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, es modifica en 
els termes següents:

U. L’apartat 2 de l’article 1 queda redactat de la 
manera següent:

«2. És també objecte d’esta llei l’establiment 
de les normes bàsiques de protecció de les aigües 
continentals, costaneres i de transició, sense perjuí 
de la seua qualificació jurídica i de la legislació 
específica que se’ls aplique.»

Dos. Els apartats 2 i 3 de l’article 1 passen a ser 
els apartats 3 i 4.

Tres. S’afig un incís al final de l’actual apartat 4, 
que passa a ser el 5 i que queda redactat de la manera 
següent:

«5. Les aigües minerals i termals es regularan 
per la seua legislació específica, sense perjuí de 
l’aplicació del que disposa l’apartat 2.»

Quatre. Es modifica el paràgraf d) de l’article 2 que 
queda redactat de la manera següent:

«d) Els aqüífers, a l’efecte dels actes de dispo-
sició o d’afecció dels recursos hidràulics.»

Cinc. Es modifica la denominació del capítol IV, 
que passa a ser «Dels aqüífers».

Sis. Es modifica l’article 16, que queda redactat de 
la manera següent:

«A l’efecte d’esta llei, s’entén per conca hidro-
gràfica la superfície de terreny l’escolament su-
perficial del qual fluïx en la seua totalitat a través 
d’una sèrie de corrents, rius i eventualment llacs 
cap al mar per una única desembocadura, estuari o 
delta. La conca hidrogràfica com a unitat de gestió 
del recurs es considera indivisible.»

Set. S’afig l’article 16 bis amb la denominació de 
«Demarcació hidrogràfica», que es redacta de la manera 
següent:

«1. S’entén per demarcació hidrogràfica la 
zona terrestre i marina composta per una o diver-
ses conques hidrogràfiques veïnes i les aigües de 
transició, subterrànies i costaneres associades a 
les dites conques.

Són aigües de transició les masses d’aigua su-
perficial pròximes a la desembocadura dels rius 
que són parcialment salines com a conseqüència 
de la seua proximitat a les aigües costaneres, però 
que reben una notable influència de fluxos d’aigua 
dolça.

Són aigües costaneres les aigües superficials 
situades cap a terra des d’una línia la totalitat de 
punts de les quals es troba a una distància d’una 
milla nàutica mar endins des del punt més prò-
xim de la línia de base que servix per a mesurar 
l’amplària de les aigües territorials i que s’estenen, 
si és el cas, fins al límit exterior de les aigües de 
transició.

2. Les aigües costaneres s’especificaran i 
s’inclouran en la demarcació o les demarcacions 
hidrogràfiques més pròximes o més apropiades.
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3. Els aqüífers que no corresponguen plena-
ment a cap demarcació en particular, s’inclouran 
en la demarcació més pròxima o més apropiada, 
de manera que puguen atribuir-se a cada una de 
les demarcacions la part d’aqüífer corresponent al 
seu respectiu àmbit territorial, i hauran de garan-
tir-se, en este cas, una gestió coordinada per mitjà 
de les oportunes notificacions entre demarcacions 
afectades.

4. La demarcació hidrogràfica, com a principal 
unitat a l’efecte de la gestió de conques, constituïx 
l’àmbit espacial a què s’apliquen les normes de 
protecció de les aigües previstes en esta llei sense 
perjuí del règim específic de protecció del medi 
marí que puga establir l’Estat.

5. El Govern, per reial decret, oïdes les comu-
nitats autònomes, fixarà l’àmbit territorial de cada 
demarcació hidrogràfica, que serà coincident amb 
el del seu pla hidrològic.»

Huit. Es modifica el paràgraf c) de l’apartat 1 de 
l’article 20, que queda redactat de la manera següent:

«c) Els projectes de les disposicions de ca-
ràcter general serà d’aplicació en tot el territori 
nacional relatives a la protecció de les aigües i a 
l’ordenació del domini públic hidràulic.»

Nou. Es modifica la denominació de la secció 
segona del capítol III del títol II, que passa a ser la se-
güent:

«Secció 2a. Òrgans de govern, administració 
i cooperació.»

Deu. Es modifica la denominació de l’article 26 que 
passa a ser la següent:

«Òrgans de Govern, Administració i Coopera-
ció.»

Onze. L’apartat 3 de l’article 26 queda redactat de 
la manera següent:

«3. És òrgan de participació i planificació el 
Consell de l’Aigua de la demarcació.

És òrgan per a la cooperació, en relació amb 
les obligacions derivades d’esta llei per a la pro-
tecció de les aigües, el Comité d’Autoritats Com-
petents.»

Dotze. Es modifiquen els paràgrafs d), e), f) i k) 
de l’article 28, que queden redactats en els termes se-
güents:

«d) Preparar els assumptes que s’hagen de 
sotmetre al Consell de l’Aigua de la demarcació.»

«e) Aprovar, amb un informe previ del Consell 
de l’Aigua de la demarcació, les modificacions so-
bre l’amplària de les zones de servitud i de policia 
previstes en l’article 6 d’esta llei.»

«f) Declarar aqüífers sobreexplotats o en risc 
d’estar-ho, determinar els perímetres de protecció 
dels aqüífers, de conformitat amb allò que asse-
nyala l’article 56 d’esta llei, aprovar les mesures 
de caràcter general previstes en l’article 55 i 
ser oïda en el tràmit d’audiència l’organisme de 
conca a què es referix l’article 58. Així mateix, 
li correspon l’adopció de les mesures per a la 
protecció de les aigües subterrànies davant d’in-
trusions d’aigües salines a què es referix l’article 
99 d’esta llei.»

«k) Proposar al Consell de l’Aigua de la demar-
cació la revisió del pla hidrològic corresponent.»

Tretze. Es modifica el paràgraf b) de l’apartat 1 de 
l’article 30 que queda redactat en els termes següents:

«b) Presidir la Junta de Govern, l’Assemblea 
d’Usuaris, la Comissió de Desembassament, el 
Consell de l’Aigua de la demarcació i el Comité 
d’Autoritats Competents.»

Catorze. L’article 35 queda redactat de la manera 
següent:

«1. Per a fomentar la informació, la consulta 
pública i la participació activa en la planificació hi-
drològica es crea, en les demarcacions hidrogrà-
fiques amb conques intercomunitàries, el Consell 
de l’Aigua de la demarcació.

2. Correspon al Consell de l’Aigua de la de-
marcació promoure la informació, la consulta i 
la participació pública en el procés planificador, i 
elevar al Govern, a través del Ministeri de Medi 
Ambient, el pla hidrològic de la conca i les seues 
ulteriors revisions. Així mateix, podrà informar de 
les qüestions d’interés general per a la demarca-
ció i les relatives a la protecció de les aigües i a 
la millor ordenació, explotació i tutela del domini 
públic hidràulic.

A estos efectes, reglamentàriament es deter-
minarà l’organització i el procediment per a fer 
efectiva la participació pública.

3. Les comunitats autònomes, el territori de 
les quals forme part totalment o parcialment 
d’una demarcació hidrogràfica, s’incorporaran en 
els termes previstos en esta llei al Consell de l’Ai-
gua corresponent per a participar en l’elaboració 
de la planificació hidrològica i la resta de funcions 
d’este.»

Quinze. L’article 36 queda redactat en els termes 
següents:

«1. La composició del Consell de l’Aigua s’es-
tablirà per mitjà de reial decret, aprovat pel Consell 
de Ministres, i s’ajustarà als criteris següents:

a) Cada departament ministerial relacionat 
amb la gestió de les aigües i l’ús dels recursos 
hidràulics estarà representat per un nombre de 
vocals no superior a tres.

b) Els servicis tècnics de l’organisme de conca 
estaran representats per un màxim de tres vocals; 
cada servici perifèric de costes del Ministeri de 
Medi Ambient el territori del qual coincidisca to-
talment o parcialment amb el de la demarcació 
hidrogràfica estarà representat per un vocal; cada 
Autoritat Portuària i Capitania Marítima afectades 
per l’àmbit de la demarcació hidrogràfica estaran 
representades per un vocal.

c) La representació de les comunitats autò-
nomes que participen en el Consell, d’acord amb 
el que preveu l’article 35, es determinarà i es 
distribuirà d’acord amb el nombre de comunitats 
autònomes, de la demarcació i de la superfície i 
població d’estes incloses en esta, havent d’estar 
representada cada una de les comunitats autòno-
mes participants, almenys, per un vocal.

La representació de les comunitats autònomes 
no serà inferior a la que corresponga als diversos 
departaments ministerials assenyalats en l’apartat 
1.a).

d) Les entitats locals el territori de les quals 
coincidisca totalment o parcialment amb el de la 
conca estaran representades segons l’extensió o el 
percentatge del dit territori afectat per la demarca-
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ció hidrogràfica, en els termes que reglamentàri-
ament es determine. El nombre màxim de vocals 
no serà superior a tres.

e) La representació dels usuaris no serà inferi-
or al terç del total de vocals i estarà integrada per 
representants dels distints sectors en relació als 
seus respectius interessos en l’ús de l’aigua.

f) La representació d’associacions i d’organit-
zacions de defensa d’interessos ambientals, eco-
nòmics i socials relacionats amb l’aigua. El nombre 
de vocals no serà superior a sis.

2. En el cas de demarcacions hidrogràfiques 
de conques intracomunitàries, la comunitat au-
tònoma corresponent garantirà la participació 
social en la planificació hidrològica, respectant les 
anteriors representacions mínimes d’usuaris i d’or-
ganitzacions interessades en els òrgans col·legiats 
que a l’efecte es creen, i assegurant que estiguen 
igualment representades en els dits òrgans totes 
les Administracions públiques amb competències 
en matèries relacionades amb la protecció de les 
aigües i, en particular, l’Administració General de 
l’Estat en relació amb les seues competències 
sobre el domini públic marítim terrestre, ports 
d’interés general i marina mercant.»

Setze. S’afig l’article 36 bis amb la denominació de 
«Comité d’Autoritats Competents» i amb el contingut 
següent:

«Article 36 bis. Comité d’Autoritats Competents.
1. Per a garantir l’adequada cooperació en 

l’aplicació de les normes de protecció de les ai-
gües, es crea en el cas de demarcacions hidrogrà-
fiques amb conques intercomunitàries, el Comité 
d’Autoritats Competents.

La creació del Comité d’Autoritats Competents 
de la demarcació hidrogràfica no afectarà la titu-
laritat de les competències que en les matèries 
relacionades amb la gestió de les aigües corres-
ponguen a les distintes Administracions públiques, 
que continuaran exercint-se d’acord amb el que 
preveu cada cas en la normativa que siga d’apli-
cació.

2. El Comité d’Autoritats Competents de la 
demarcació hidrogràfica tindrà com a funcions 
bàsiques:

a) Afavorir la cooperació en l’exercici de les 
competències relacionades amb la protecció de les 
aigües que exercisquen les distintes Administra-
cions públiques al si de la respectiva demarcació 
hidrogràfica.

b) Impulsar l’adopció per les Administracions 
públiques competents en cada demarcació de les 
mesures que exigisca el compliment de les normes 
de protecció d’esta llei.

c) Proporcionar a la Unió Europea, a través del 
Ministeri de Medi Ambient, la informació relativa 
a la demarcació hidrogràfica que es requerisca, de 
conformitat amb la normativa vigent.

3. El Comité d’Autoritats Competents estarà 
integrat per:

a) Els òrgans de l’Administració General de 
l’Estat amb competències sobre l’aprofitament, la 
protecció i el control de les aigües objecte d’esta 
llei, amb un nombre de representants que no su-
pere el de les comunitats autònomes.

b) Els òrgans de les comunitats autònomes, 
el territori de les quals forme part totalment o 
parcialment de la demarcació hidrogràfica, amb 
competències sobre la protecció i el control de les 
aigües objecte d’esta llei, amb un representant per 
cada comunitat autònoma.

c) Els ens locals, el territori dels quals coin-
cidisca totalment o parcialment amb el de la de-
marcació hidrogràfica, amb competències sobre la 
protecció i el control de les aigües objecte d’esta 
llei, representats en funció de la seua població dins 
de la demarcació, a través de les corresponents 
federacions territorials de municipis.

4. En el cas de demarcacions hidrogràfiques 
de conques intracomunitàries, les comunitats au-
tònomes competents garantiran el principi d’unitat 
de gestió de les aigües, la cooperació en l’exercici 
de les competències que, en relació amb la seua 
protecció, exercixen les distintes Administracions 
públiques i, en particular, les que corresponen a 
l’Administració General de l’Estat en matèria de 
domini públic marítim terrestre, portuari i de ma-
rina mercant. Així mateix, proporcionaran a la Unió 
Europea, a través del Ministeri de Medi Ambient, 
la informació relativa a la demarcació hidrogràfica 
que es requerisca, de conformitat amb la norma-
tiva vigent.»

Dèsset. S’afig l’article 36 ter. amb la denominació 
de «Notificació d’autoritats competents» i amb el con-
tingut següent:

«Article 36 ter. Notificació d’autoritats compe-
tents.
El Ministeri de Medi Ambient facilitarà a la Co-

missió Europea una llista de les autoritats compe-
tents espanyoles, perquè notifique qualsevol canvi 
que es produïsca en estes designacions.»

Díhuit. Es modifica el contingut i la denominació de 
l’article 40, que queda redactat de la manera següent:

«Article 40. Objectius i criteris de la planificació 
hidrològica:
1. La planificació hidrològica tindrà per objec-

tius generals aconseguir el bon estat i l’adequada 
protecció del domini públic hidràulic i de les aigües 
objecte d’esta llei, la satisfacció de les demandes 
d’aigua, l’equilibri i l’harmonització del desenvolu-
pament regional i sectorial, incrementant les dis-
ponibilitats del recurs, protegint la seua qualitat, 
economitzant la seua ocupació i racionalitzant els 
seus usos en harmonia amb el medi ambient i els 
altres recursos naturals.

2. La política de l’aigua està al servici de les 
estratègies i els plans sectorials que, sobre els 
distints usos, establisquen les Administracions 
públiques, sense perjuí de la gestió racional i 
sostenible del recurs que ha de ser aplicada pel 
Ministeri de Medi Ambient, o per les Administra-
cions hidràuliques competents, que condicionarà 
tota autorització, concessió o infraestructura futura 
que se’n sol·licite.

3. La planificació es realitzarà per mitjà dels 
plans hidrològics de conca i el Pla Hidrològic Na-
cional. L’àmbit territorial de cada pla hidrològic de 
conca serà coincident amb el de la demarcació 
hidrogràfica corresponent.

4. Els plans hidrològics seran públics i vincu-
lants, sense perjuí de la seua actualització periòdi-
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ca i revisió justificada, i no crearan per si mateixos 
drets a favor de particulars o entitats, raó per la 
qual la seua modificació no donarà lloc a indem-
nització, sense perjuí del que disposa l’article 65.

5. El Govern, per mitjà de reial decret, apro-
varà els plans hidrològics de conca en els termes 
que considere procedents segons l’interés general, 
sense perjuí del que disposa l’apartat següent.

6. Els plans hidrològics de conca que hagen 
sigut elaborats o revisats a l’empara del que dispo-
sa l’article 18 seran aprovats sempre que s’ajusten 
a les prescripcions dels articles 40.1, 3 i 4 i 42, no 
afecten els recursos d’altres conques i, si és el cas, 
s’acomoden a les determinacions del Pla Hidrolò-
gic Nacional.»

Dènou. S’afig l’article 40 bis amb la denominació 
de «Definicions» i amb el contingut següent:

«Article 40 bis. Definicions.
 A l’efecte de la planificació hidrològica i de la 

protecció de les aigües objecte d’esta Llei, s’en-
tendrà per:

a) aigües continentals: totes les aigües en la 
superfície del sòl i totes les aigües subterrànies 
situades cap a terra des de la línia que servix de 
base per a mesurar l’amplària de les aigües terri-
torials.

b) aigües superficials: les aigües continentals, 
excepte les aigües subterrànies; les aigües de tran-
sició i les aigües costaneres, i, en tot allò relacionat 
amb l’estat químic, també les aigües territorials.

c) aigües subterrànies: totes les aigües que es 
troben sota la superfície del sòl en la zona de satu-
ració i en contacte directe amb el sòl o el subsòl.

d) aqüífer: una o més capes subterrànies 
de roca o d’altres estrats geològics que tenen la 
suficient porositat i permeabilitat per a permetre, 
ja siga un flux significatiu d’aigües subterrànies 
o l’extracció de quantitats significatives d’aigües 
subterrànies.

e) massa d’aigua superficial: una part diferen-
ciada i significativa d’aigua superficial, com un llac, 
un embassament, un corrent, riu o canal, part d’un 
corrent, riu o canal, unes aigües de transició o un 
tram d’aigües costaneres.

f) massa d’aigua subterrània: un volum cla-
rament diferenciat d’aigües subterrànies en un 
aqüífer o aqüífers.

g) massa d’aigua artificial: una massa d’aigua 
superficial creada per l’activitat humana.

h) massa d’aigua molt modificada: una massa 
d’aigua superficial que, com a conseqüència d’alte-
racions físiques produïdes per l’activitat humana, 
ha experimentat un canvi substancial en la seua 
naturalesa.

i) servicis relacionats amb l’aigua: totes les 
activitats relacionades amb la gestió de les ai-
gües que possibiliten la seua utilització, com ara 
l’extracció, l’emmagatzemament, la conducció, el 
tractament i la distribució d’aigües superficials o 
subterrànies, així com l’arreplega i depuració d’ai-
gües residuals, que aboquen posteriorment en les 
aigües superficials. Així mateix, s’entendran com a 
servicis les activitats derivades de la protecció de 
persones i béns davant de les inundacions.

j) usos de l’aigua: les distintes classes d’uti-
lització del recurs, així com qualsevol altra ac-
tivitat que tinga repercussions significatives en 

l’estat de les aigües. A l’efecte de l’aplicació del 
principi de recuperació de costos, els usos de 
l’aigua hauran de considerar, almenys, l’abas-
timent de poblacions, els usos industrials i els 
usos agraris.»

Vint. Es modifica l’apartat 2 de l’article 41, que 
queda redactat en els termes següents:

«2. El procediment per a l’elaboració i la re-
visió dels plans hidrològics de conca es regularà 
per via reglamentària, i haurà de preveure, en tot 
cas, la programació de calendaris, programes de 
treball, elements a considerar i esborranys previs 
per a possibilitar una adequada informació i con-
sulta pública des de l’inici del procés.

Així mateix, haurà de preveure’s l’elaboració 
prèvia, per les Administracions competents, dels 
programes de mesures bàsiques i complemen-
tàries, previstos en l’article 92.quater, conduents 
a la consecució dels objectius mediambientals 
previstos en esta llei. Els programes de mesures 
es coordinaran i s’integraran en els plans hidro-
lògics.

De manera expressa, hauran de coordinar-se, 
per a la seua integració en el pla hidrològic, els 
programes relatius a les aigües costaneres i de 
transició elaborats per l’Administració General de 
l’Estat o per les comunitats autònomes que parti-
cipen en el Comité d’Autoritats Competents de la 
demarcació i que tinguen litoral.»

Vint-i-u. S’afigen a l’article 41 els apartats 3, 4, 5 
i 6, que es redacten en els termes següents:

«3. En l’elaboració i la revisió dels plans hi-
drològics de conca es preveurà necessàriament la 
participació dels departaments ministerials interes-
sats, els terminis per a la presentació de les pro-
postes pels organismes corresponents i l’actuació 
subsidiària del Govern en cas de falta de proposta. 
Es garantirà, en tot cas, la participació pública en 
tot el procés planificador, tant en les fases de con-
sultes prèvies com en les de desenvolupament i 
d’aprovació o revisió del pla. A estos efectes es 
compliran els terminis previstos en la disposició 
addicional dotze.

4. Els plans hidrològics s’elaboraran en coor-
dinació amb les diferents planificacions sectorials 
que els afecten, tant respecte als usos de l’aigua 
com als del sòl, i especialment amb el que establix 
la planificació de regadius i altres usos agraris.

5. Amb caràcter previ a l’elaboració i la pro-
posta de revisió del pla hidrològic de conca, es 
prepararà un programa de treball que incloga, a 
més del calendari sobre les fases previstes per a 
la dita elaboració o revisió, l’estudi general sobre 
la demarcació corresponent.

Este estudi general incorporarà, en els termes 
que s’establisca reglamentàriament, una descrip-
ció general de les característiques de la demarca-
ció, un resum de les repercussions de l’activitat 
humana en l’estat de les aigües superficials i de 
les aigües subterrànies, i una anàlisi econòmica 
de l’ús de l’aigua.

6. El Ministeri de Medi Ambient remetrà a la 
Comissió Europea i a qualsevol Estat membre inte-
ressat exemplars dels plans hidrològics aprovats, 
així com de l’estudi general de la demarcació a què 
s’al·ludix en l’apartat anterior.»
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Vint-i-dos. Es modifica el contingut de l’article 42, 
que queda redactat en els termes següents:

«Article 42.
1. Els plans hidrològics de conca comprendran 

obligatòriament:
a) La descripció general de la demarcació hi-

drogràfica, incloent-hi:
a’) Per a les aigües superficials tant continen-

tals com costaneres i de transició, mapes amb els 
seus límits i localització, ecoregions, tipus i condi-
cions de referència. En el cas d’aigües artificials i 
molt modificades, s’inclourà, així mateix, la moti-
vació conduent a esta qualificació.

b’) Per a les aigües subterrànies, mapes amb 
la localització i els límits de les masses d’aigua.

c’) L’inventari dels recursos superficials i sub-
terranis, incloent-hi els seus règims hidrològics 
i les característiques bàsiques de qualitat de les 
aigües.

b) La descripció general dels usos, pressions 
i incidències antròpiques significatives sobre les 
aigües, incloent-hi:

a’) Els usos i demandes existents amb una es-
timació de les pressions sobre l’estat quantitatiu 
de les aigües, la contaminació de font puntual i 
difusa, incloent-hi un resum de l’ús del sòl, i altres 
afeccions significatives de l’activitat humana.

b’) Els criteris de prioritat i de compatibilitat 
d’usos, així com l’orde de preferència entre els 
distints usos i aprofitaments.

c’) L’assignació i la reserva de recursos per a 
usos i demandes actuals i futurs, així com per a la 
conservació o la recuperació del medi natural.

d’) La definició d’un sistema d’explotació únic 
per a cada pla, en què, de manera simplificada, 
queden inclosos tots els sistemes parcials, i amb 
el qual es possibilite l’anàlisi global de comporta-
ment.

c) La identificació i els mapes de les zones 
protegides.

d) Les xarxes de control establides per al se-
guiment de l’estat de les aigües superficials, de les 
aigües subterrànies i de les zones protegides i els 
resultats d’este control.

e) La llista d’objectius mediambientals per a 
les aigües superficials, les aigües subterrànies i les 
zones protegides, incloent-hi els terminis previstos 
per a la seua consecució, la identificació de con-
dicions per a excepcions i pròrrogues i les seues 
informacions complementàries.

f) Un resum de l’anàlisi econòmica de l’ús 
de l’aigua, incloent-hi una descripció de les 
situacions i els motius que puguen permetre 
 excepcions en l’aplicació del principi de recuperació 
de costos.

g) Un resum dels Programes de Mesures 
adoptats per a aconseguir els objectius previstos, 
incloent-hi:

a’) Un resum de les mesures necessàries per 
a aplicar la legislació sobre protecció de l’aigua, 
incloent-hi separadament les relatives a l’aigua 
potable.

b’) Un informe sobre les accions pràctiques i 
les mesures preses per a l’aplicació del principi de 
recuperació dels costos de l’ús de l’aigua.

c’) Un resum de controls sobre extracció i 
emmagatzemament de l’aigua, incloent-hi els re-
gistres i la identificació d’excepcions de control.

d’) Un resum de controls previstos sobre abo-
caments puntuals i altres activitats amb incidència 
en l’estat de l’aigua, incloent-hi l’ordenació d’abo-
caments directes i indirectes en el domini públic 
hidràulic i en les aigües objecte de protecció per 
esta llei, sense perjuí de la competència estatal 
exclusiva en matèria d’abocaments amb origen i 
destinació en el medi marí.

e’) Una identificació de casos en què s’hagen 
autoritzat abocaments directes a les aigües sub-
terrànies.

f’) Un resum de mesures preses respecte a les 
substàncies prioritàries.

g’) Un resum de les mesures preses per a pre-
vindre o reduir les repercussions dels incidents de 
contaminació accidental.

h’) Un resum de les mesures adoptades per a 
masses d’aigua amb poques probabilitats d’acon-
seguir els objectius ambientals fixats.

i’) Detalls de les mesures complementàries 
considerades necessàries per a complir els ob-
jectius mediambientals establits, incloent-hi els 
perímetres de protecció i les mesures per a la 
conservació i la recuperació del recurs i entorn 
afectats.

j’) Detalls de les mesures preses per a evitar 
un augment de la contaminació de les aigües 
marines.

k’) Les directrius per a recàrrega i protecció 
d’aqüífers.

l’) Les normes bàsiques sobre millores i trans-
formacions en regadiu que asseguren el millor 
aprofitament del conjunt de recursos hidràulics i 
terrenys disponibles.

m’) Els criteris d’avaluació dels aprofitaments 
energètics i la fixació dels condicionants requerits 
per a la seua execució.

n’) Els criteris sobre estudis, actuacions i obres 
per a previndre i evitar els danys ocasionats per inun-
dacions, avingudes i altres fenòmens hidràulics.

o’) Les infraestructures bàsiques requerides 
pel pla.

h) Un registre dels programes i plans hidrolò-
gics més detallats relatius a subconques, sectors, 
qüestions específiques o categories d’aigües, 
acompanyat d’un resum dels seus continguts. De 
manera expressa, s’inclouran les determinacions 
pertinents per al pla hidrològic de conca derivades 
del pla hidrològic nacional.

i) Un resum de les mesures d’informació pú-
blica i de consulta preses, els seus resultats i els 
canvis consegüents efectuats en el pla.

j) Una llista de les autoritats competents de-
signades.

k) Els punts de contacte i procediments per a 
obtindre la documentació de base i la informació 
requerida per les consultes públiques.

2. La primera actualització del pla hidrològic, 
i totes les actualitzacions posteriors, comprendran 
obligatòriament:

a) Un resum de tots els canvis o les actualit-
zacions efectuats des de la publicació de la versió 
precedent del pla.

b) Una avaluació dels progressos realitzats 
en la consecució dels objectius mediambientals, 
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incloent-hi la presentació en forma de mapa dels 
resultats dels controls durant el període del pla 
anterior i una explicació dels objectius mediambi-
entals no aconseguits.

c) Un resum i una explicació de les mesures 
previstes en la versió anterior del pla hidrològic de 
conca que no s’hagen posat en marxa.

d) Un resum de totes les mesures addicionals 
transitòries adoptades, des de la publicació de la 
versió precedent del pla hidrològic de conca, per a 
les masses d’aigua que probablement no aconse-
guixen els objectius ambientals previstos.»

Vint-i-tres. Es modifica l’últim paràgraf de l’apartat 4 
de l’article 55, que queda redactat en els termes següents:

«Les mesures previstes en el present apartat, 
que tindran la consideració d’un programa de 
mesures, podran ser adoptades per l’organisme 
competent de la Comunitat Autònoma, en coordi-
nació amb l’organisme de conca, quan així s’haja 
encomanat.»

Vint-i-quatre. Es modifica la denominació del títol 
V, que passa a ser «la protecció del domini públic hi-
dràulic i de la qualitat de les aigües.»

Vint-i-cinc. Es modifica l’article 92, que es redacta 
de la manera següent:

«Article 92. Objectius de la protecció.
Són objectius de la protecció de les aigües i del 

domini públic hidràulic:
a) Previndre el deteriorament, protegir i mi-

llorar l’estat dels ecosistemes aquàtics, així com 
dels ecosistemes terrestres i zones humides que 
depenguen de manera directa dels aquàtics en 
relació amb les seues necessitats d’aigua.

b) Promoure l’ús sostenible de l’aigua prote-
gint els recursos hídrics disponibles i garantir un 
subministrament suficient en bon estat.

c) Protegir i millorar el medi aquàtic establint 
mesures específiques per a reduir progressivament 
els abocaments, les emissions i les pèrdues de subs-
tàncies prioritàries, així com per a eliminar o suprimir 
de forma gradual els abocaments, les emissions i les 
pèrdues de substàncies perilloses prioritàries.

d) Garantir la reducció progressiva de la con-
taminació de les aigües subterrànies i evitar la 
seua contaminació addicional.

e) Pal·liar els efectes de les inundacions i se-
queres.

f) Aconseguir, per mitjà de l’aplicació de la 
legislació corresponent, els objectius fixats en els 
tractats internacionals per a previndre i eliminar la 
contaminació del medi ambient marí.

g) Evitar qualsevol acumulació de compostos 
tòxics o perillosos en el subsòl o qualsevol altra 
acumulació que puga ser causa de degradació del 
domini públic hidràulic.»

Vint-i-sis. S’afig l’article 92 bis amb la denomina-
ció d’«Objectius mediambientals», que es redacta de la 
manera següent:

«1. Per a aconseguir una adequada protecció 
de les aigües, s’hauran d’aconseguir els següents 
objectius mediambientals:

a) per a les aigües superficials:
a’) Previndre el deteriorament de l’estat de les 

masses d’aigua superficials.

b’) Protegir, millorar i regenerar totes les mas-
ses d’aigua superficial per a aconseguir un bon 
estat d’estes.

c’) Reduir progressivament la contaminació pro-
cedent de substàncies prioritàries i eliminar o supri-
mir gradualment els abocaments, les emissions i les 
pèrdues de substàncies perilloses prioritàries.

b) Per a les aigües subterrànies:
a’) Evitar o limitar l’entrada de contaminants en 

les aigües subterrànies i evitar el deteriorament de 
l’estat de totes les masses d’aigua subterrània.

b’) Protegir, millorar i regenerar les masses 
d’aigua subterrània i garantir l’equilibri entre l’ex-
tracció i la recarrega a fi d’aconseguir el bon estat 
de les aigües subterrànies.

c’) Invertir les tendències significatives i sos-
tingudes en l’augment de la concentració de qual-
sevol contaminant derivada de l’activitat humana 
a fi de reduir progressivament la contaminació de 
les aigües subterrànies.

c) Per a les zones protegides:
Complir les exigències de les normes de pro-

tecció que siguen aplicables en una zona i acon-
seguir els objectius ambientals particulars que s’hi 
determinen.

d) Per a les masses d’aigua artificials i masses 
d’aigua molt modificades:

Protegir i millorar les masses d’aigua artificials 
i molt modificades per a aconseguir un bon poten-
cial ecològic i un bon estat químic de les aigües 
superficials.

2. Els programes de mesures especificats en 
els plans hidrològics hauran de concretar les actua-
cions i les previsions necessàries per a aconseguir 
els objectius mediambientals indicats.

3. Quan hi haja masses d’aigua molt afectades 
per l’activitat humana o les seues condicions na-
turals facen inviable la consecució dels objectius 
assenyalats o exigisquen un cost desproporcionat, 
s’assenyalaran objectius ambientals menys rigoro-
sos en les condicions que s’establisquen en cada 
cas per mitjà dels plans hidrològics.»

Vint-i-set. S’afig l’article 92 ter amb la denominació 
d’«Estats de les masses d’aigua», que es redacta de la 
manera següent:

«1. En relació amb els objectius de protecció 
es distingiran diferents estats o potencials en les 
masses d’aigua, que hauran de diferenciar-se 
almenys entre les aigües superficials, les aigües 
subterrànies i les masses d’aigua artificials i molt 
modificades. Reglamentàriament es determinaran 
les condicions tècniques definitòries de cada un 
dels estats i els potencials, així com els criteris per 
a la seua classificació.

2. En cada demarcació hidrogràfica s’esta-
bliran programes de seguiment de l’estat de les 
aigües que permeten obtindre una visió general 
coherent i completa d’este estat. Estos programes 
s’incorporaran als programes de mesures que han 
de desenvolupar-se en cada demarcació.»

Vint-i-huit. S’afig l’article 92 quater amb la deno-
minació de «Programes de mesures», que es redacta de 
la manera següent:

«1. Per a cada demarcació hidrogràfica s’esta-
blirà un programa de mesures en què es tindran 
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en compte els resultats dels estudis realitzats per 
a determinar les característiques de la demarcació, 
les repercussions de l’activitat humana en les se-
ues aigües, així com l’estudi econòmic de l’ús de 
l’aigua en esta.

2. Els programes de mesures tindran com a 
finalitat la consecució dels objectius mediambien-
tals assenyalats en l’article 92 bis d’esta llei.

3. Les mesures podran ser bàsiques i comple-
mentàries:

a) Les mesures bàsiques són els requisits mí-
nims que han de complir-se en cada demarcació i 
s’establiran reglamentàriament.

b) Les mesures complementàries són aquelles 
que en cada cas hagen d’aplicar-se amb caràcter 
addicional per a la consecució dels objectius me-
diambientals o per a aconseguir una protecció 
addicional de les aigües.

4. El programa de mesures s’integrarà per 
mitjà de les mesures bàsiques i les complemen-
tàries que, en l’àmbit de les seues competències, 
aproven les Administracions competents en la 
protecció de les aigües.»

Vint-i-nou. Es modifica l’article 93, que queda re-
dactat de la manera següent:

«Article 93.
S’entén per contaminació, a l’efecte d’esta llei, 

l’acció i l’efecte d’introduir matèries o formes 
d’energia, o induir condicions en l’aigua que, de 
mode directe o indirecte, impliquen una alteració 
perjudicial de la seua qualitat en relació amb els 
usos posteriors, amb la salut humana, o amb els 
ecosistemes aquàtics o terrestres directament 
associats als aquàtics, causen danys als béns i 
deterioren o dificulten el gaudi i els usos del medi 
ambient.

El concepte de degradació del domini públic hi-
dràulic, a l’efecte d’esta llei, inclou les alteracions 
perjudicials de l’entorn afecte al dit domini.»

Trenta. Es modifica la denominació de l’article 99, 
que passa a ser la següent: «Protecció de les aigües 
subterrànies davant d’intrusions d’aigües salines».

Trenta-u. S’afig l’article 99 bis amb la denominació 
de «Registre de Zones Protegides», que es redacta de 
la manera següent:

«1. Per a cada demarcació hidrogràfica hi hau-
rà, almenys, un registre de les zones que hagen 
sigut declarades objecte de protecció especial en 
virtut de la norma específica sobre protecció d’ai-
gües superficials o subterrànies, o sobre conserva-
ció d’hàbitats i d’espècies directament dependents 
de l’aigua.

2. En el registre s’inclouran necessàriament:
a) Les zones en què es realitza una captació 

d’aigua destinada al consum humà, sempre que 
proporcione un volum mitjà de menys de 10 de 
metres cúbics diaris o abastisca més de cinquanta 
persones, així com, si és el cas, els perímetres de 
protecció delimitats.

b) Les zones que, d’acord amb el respectiu pla 
hidrològic, es destinaran en un futur a la captació 
d’aigües per a consum humà.

c) Les zones que hagen sigut declarades de 
protecció d’espècies aquàtiques significatives des 
del punt de vista econòmic.

d) Les masses d’aigua declarades d’ús recre-
atiu, incloent-hi les zones declarades aigües de 
bany.

e) Les zones que hagen sigut declarades vul-
nerables en aplicació de les normes sobre protec-
ció de les aigües contra la contaminació produïda 
per nitrats procedents de fonts agràries.

f) Les zones que hagen sigut declarades sensi-
bles, en aplicació de les normes sobre tractament 
de les aigües residuals urbanes.

g) Les zones declarades de protecció d’hà-
bitats o d’espècies en què el manteniment o la 
millora de l’estat de l’aigua constituïsca un factor 
important de la seua protecció.

h) Els perímetres de protecció d’aigües mine-
rals i termals aprovats d’acord amb la seua legis-
lació específica.

3. Les Administracions competents per raó 
de la matèria facilitaran, a l’organisme de conca 
corresponent, la informació necessària per a man-
tindre actualitzat el Registre de Zones Protegides 
de cada demarcació hidrogràfica sota la supervisió 
del Comité d’Autoritats Competents de la demar-
cació.

El registre haurà de revisar-se i actualitzar-se, 
junt amb l’actualització del pla hidrològic corres-
ponent, en la forma que reglamentàriament es 
determine.

4. Un resum del registre formarà part del pla 
hidrològic de conca.»

Trenta-dos. El capítol II, «Dels abocaments», 
s’estructura en dos seccions «Secció 1a, Abocaments 
al domini públic hidràulic», i «Secció 2a, Abocaments 
marins».

Trenta-tres. L’apartat segon de l’article 100 es re-
dacta de la manera següent:

«2. L’autorització d’abocament tindrà com a ob-
jecte la consecució dels objectius mediambientals 
establits. Estes autoritzacions s’atorgaran tenint en 
compte les millors tècniques disponibles i d’acord amb 
les normes de qualitat ambiental i els límits d’emis-
sió fixats reglamentàriament. S’establiran condicions 
d’abocament més rigoroses quan el compliment dels 
objectius mediambientals així ho requerisca.»

Trenta-quatre. L’actual apartat tercer i el quart de 
l’article 100 passen a ser quart i quint i es redacten de 
la manera següent:

«4. Quan s’atorgue una autorització o es modi-
fiquen les seues condicions, podran establir-se ter-
minis i programes de reducció de la contaminació 
per a la progressiva adequació de les característi-
ques dels abocaments als límits que s’hi fixen.

5. L’autorització d’abocament no eximix qual-
sevol altra que siga necessària, de conformitat 
amb altres lleis per a l’activitat o la instal·lació de 
què es tracte.»

Trenta-cinc. Es crea una secció 2a en el capítol II 
del títol V, amb la denominació d’«Abocaments Marins», 
que es redacta de la manera següent:

«SECCIÓ 2a. ABOCAMENTS MARINS

Article 108 bis. Principis generals.
1. La protecció de les aigües marines tindrà 

per objecte interrompre o suprimir gradualment 
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els abocaments, les emissions i les pèrdues de 
substàncies perilloses prioritàries, amb l’objectiu 
últim d’aconseguir concentracions en el medi 
marí pròximes als valors bàsics relacionats amb 
les substàncies d’origen natural i pròximes a zero 
quant a les substàncies sintètiques artificials.

2. Els principis generals enumerats en l’apar-
tat anterior es recolliran per mitjà de la legislació 
sectorial aplicable en cada cas.»

Trenta-sis. S’afig al títol VI, «Del règim econòmic 
financer de la utilització del domini públic hidràulic», 
l’article 111 bis amb la denominació de «Principis Gene-
rals», que es redacta de la manera següent:

«Article 111 bis. Principis generals.
1. Les Administracions públiques competents 

tindran en compte el principi de recuperació dels 
costos dels servicis relacionats amb la gestió de 
les aigües, incloent-hi els costos ambientals i del 
recurs, d’acord amb les projeccions a llarg termini 
de la seua oferta i demanda.

2. L’aplicació del principi de recuperació dels 
mencionats costos haurà de fer-se de manera que 
incentive l’ús eficient de l’aigua i, per tant, contri-
buïsca als objectius mediambientals perseguits.

Així mateix, l’aplicació del mencionat principi 
haurà de realitzar-se amb una contribució ade-
quada dels diversos usos, d’acord amb el principi 
de qui contamina paga, i considerant almenys els 
usos d’abastiment, d’agricultura i d’indústria. Tot 
això, amb aplicació dels criteris de transparència.

3. Per a l’aplicació del principi de recuperació 
de costos es tindran en compte les conseqüènci-
es socials, ambientals i econòmiques, així com les 
condicions geogràfiques i climàtiques de cada ter-
ritori, sempre que això no comprometa ni els fins 
ni l’èxit dels objectius ambientals establits.

Els plans hidrològics de conca hauran de moti-
var les excepcions indicades.»

Trenta-set. S’afig un nou article 121 bis, amb la 
denominació de «Responsabilitat comunitària» i amb 
el contingut següent:

«Article 121 bis. Responsabilitat comunitària.
Les Administracions públiques competents en cada 

demarcació hidrogràfica, que incomplisquen els objec-
tius ambientals fixats en la planificació hidrològica o 
el deure d’informar sobre estes qüestions, de manera 
que done lloc a la sanció del Regne d’Espanya per les 
institucions europees, assumiran, en la part que els 
siga imputable, les responsabilitats que d’este incom-
pliment s’hagen derivat. En el procediment d’imputació 
de responsabilitat que es tramite es garantirà, en tot 
cas, l’audiència de l’Administració afectada, i podrà 
compensar-se l’import que es determine a càrrec de 
les transferències financeres que esta reba.»

Trenta-huit. Se suprimix la disposició addicional 
tercera.

Trenta-nou. S’incorpora la disposició addicional 
onze amb la denominació de «Terminis per a aconse-
guir els objectius mediambientals», que es redacta en 
els termes següents:

«Disposició addicional onze. Terminis per a acon-
seguir els objectius mediambientals.
1. En relació amb els objectius mediambien-

tals de l’article 92 bis, hauran de satisfer-se els 
terminis següents:

a) Els objectius hauran d’aconseguir-se abans 
del 31 de desembre de 2015, a excepció de l’objec-
tiu previst en l’apartat 1.a).a’) de l’article 92 bis que 
és exigible des de l’entrada en vigor d’esta Llei.

b) El termini per a la consecució dels objectius 
podrà prorrogar-se respecte d’una determinada 
massa d’aigua si, a més de no produir-se un nou 
deteriorament del seu estat, es dóna alguna de les 
circumstàncies següents:

a’) Quan les millores necessàries per a ob-
tindre l’objectiu només puguen aconseguir-se, a 
causa de les possibilitats tècniques, en un termini 
que excedisca l’establit.

b’) Quan el compliment del termini establit 
done lloc a un cost desproporcionadament alt.

c’) Quan les condicions naturals no perme-
ten una millora de l’estat en el termini asse-
nyalat.

c) Les pròrrogues del termini establit, la seua 
justificació i les mesures necessàries per a la con-
secució dels objectius mediambientals relatius a 
les masses d’aigua s’inclouran en el pla hidrològic 
de conca, sense que puguen excedir la data de 31 
de desembre del 2027. S’exceptuarà d’este termini 
el supòsit en què les condicions naturals impedis-
quen aconseguir els objectius.

2. En relació amb els programes de mesures 
de l’article 92 quater, hauran de satisfer-se els ter-
minis següents:

a) Hauran d’estar aprovats abans del 31 de 
desembre del 2009, de manera que es requerisca 
l’actualització de l’any 2015 i la revisió posterior 
cada sis anys.

b) Totes les mesures incloses en el programa 
hauran d’estar operatives l’any 2012.

3. Els programes de seguiment hauran d’estar 
operatius el 31 de desembre del 2006.

4. Les anàlisis i els estudis previs a què es re-
ferix l’article 42.1.f) hauran d’estar acabats el 31 de 
desembre del 2004, i hauran d’actualitzar-se abans 
del 31 de desembre del 2013, i posteriorment cada 
sis anys.

5. El Registre de zones protegides a què es 
referix l’article 99 bis haurà d’estar completat el 31 
de desembre del 2004.

6. La revisió dels plans hidrològics de conca 
haurà d’entrar en vigor el 31 de desembre del 
2009, i haurà de revisar-se, des d’eixa data, cada 
sis anys.

7. La política d’incentius per a l’ús eficient de 
l’aigua, així com la contribució econòmica adequa-
da dels distints usos, haurà de ser efectiva a tot 
tardar el 31 de desembre del 2010.»

Quaranta. S’incorpora la disposició addicional dot-
ze amb la denominació de «Terminis per a la participació 
pública», que es redacta en els termes següents:

«Disposició addicional dotze. Terminis per a la 
participació pública.
1. L’organisme de conca o d’administració 

hidràulica competent de la comunitat autònoma 
publicaran i posaran a disposició del públic, en 
els terminis que s’establixen en esta disposició, 
els documents següents:

a) Tres anys abans d’iniciar-se el proce-
diment per a l’aprovació o la revisió del cor-
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responent pla hidrològic, un calendari i un 
programa de treball sobre l’elaboració del pla, 
amb indicació de les fórmules de consulta que 
s’adoptaran en cada cas.

b) Dos anys abans de l’inici del procediment 
a què es referix el paràgraf anterior, un esquema 
provisional dels temes importants que es plante-
gen en la conca hidrogràfica en matèria de gestió 
de les aigües.

c) Un any abans d’iniciar el procediment, els 
exemplars del projecte del pla hidrològic de conca.

2. L’organisme de conca o d’administració 
hidràulica competent de la comunitat autònoma 
concediran un termini mínim de sis mesos per 
a la presentació d’observacions per escrit sobre 
els documents allistats en l’apartat 1 d’esta dis-
posició.

3. Amb la sol·licitud prèvia i en els termes 
que s’establisca reglamentàriament, es permetrà 
l’accés als documents i a la informació de refe-
rència utilitzats per a elaborar el pla hidrològic 
de conca.»

Quaranta-u. S’incorpora la disposició addici-
onal tretze amb la denominació de «Regulacions 
internacionals», que es redacta en els termes se-
güents:

«Disposició addicional tretze. Regulacions inter-
nacionals.
El règim de protecció de les aigües establit en 

esta llei s’aplicarà sense perjuí del que disposen 
les lleis reguladores de les relacions internaci-
onals, els acords o els convenis subscrits amb 
altres països.»

Article 130. Pla d’Investigació energètica i mediambi-
ental en matèria de vigilància radiològica.

1. En el termini de sis mesos des de l’entrada 
en vigor de la present llei, el Govern aprovarà un pla 
d’investigació energètica i mediambiental que durà a 
terme l’organisme públic d’investigació Centre d’In-
vestigacions Energètiques, Mediambientals i Tecno-
lògiques (CIEMAT) en els terrenys que es considere 
que siguen objecte d’especial vigilància radiològica 
ambiental.

Sobre este pla haurà d’emetre un informe previ el 
Consell de Seguretat Nuclear.

2. Es declaren d’interés general les actuacions 
incloses en el pla d’investigació energètica i mediam-
biental que realitze l’organisme públic d’investigació 
Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals 
i Tecnològiques (CIEMAT).

3. Les actuacions incloses en l’apartat ante-
rior portaran implícita la declaració d’utilitat pú-
blica a l’efecte previst en els articles 9, 10 i 11 de 
la Llei de 16 de desembre de 1954, d’Expropiació 
Forçosa.

4. Les actuacions esmentades portaran, així ma-
teix, implícita la declaració d’urgència a l’efecte de 
l’ocupació dels béns afectats al qual es referix l’article 
52 de la Llei d’Expropiació Forçosa.

5. La present disposició es dicta a l’empara de la 
competència estatal en matèria de foment i de coordi-
nació de la investigació científica i tècnica, prevista per 
l’article 149.1.15a de la Constitució.

CAPÍTOL VI

Acció administrativa en matèria de sanitat i consum.

Article 131. Modificació de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, 
General de Sanitat.

Es dóna una nova redacció a l’últim paràgraf de 
l’article 82 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de 
Sanitat, que queda redactat en els termes següents:

«A l’efecte de conéixer l’import del finançament 
total que es destina a l’assistència sanitària, les 
comunitats autònomes remetran puntualment al 
Ministeri de Sanitat i Consum els seus Pressu-
postos, una vegada aprovats, i els informaran de 
l’execució d’estos, així com de la seua liquidació 
final.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Article 132. Modificació de la Llei 25/1990, de 20 de 
desembre, del Medicament.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
25/1990, de 20 de desembre, del Medicament.

U. S’addiciona un nou apartat, el 6 ter, a l’article 
8 de la Llei 25/1990, del Medicament, amb la redacció 
següent:

«6 ter. Especialitat farmacèutica en envàs per 
a dispensació personalitzada: El medicament de 
composició i d’informació definides, de forma far-
macèutica i dosificació determinades, preparat per 
al seu ús medicinal immediat, disposat i preparat 
per a la seua dispensació al públic a partir d’un 
envàs clínic d’una especialitat farmacèutica auto-
ritzada, respectant la integritat del condicionament 
primari, i destinat a possibilitar una dispensació 
adaptada a la prescripció mèdica en aquells trac-
taments en què el Ministeri de Sanitat i Consum 
ho autoritze.»

Dos. S’addiciona un nou apartat, el 6, a l’article 
85 de la Llei 25/1990, del Medicament, amb la redacció 
següent:

«6. En els termes que reglamentàriament 
s’establisquen, la recepta podrà estendre’s/editar-
se en suport informàtic. No serà necessari el 
consentiment de l’interessat per al tractament i la 
cessió de dades que siguen conseqüència de la 
implantació d’un sistema de recepta electrònica, 
de conformitat amb el que disposen els articles 7, 
apartats tres i sis, 8 i 11, apartat dos.a), de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.
Tres. Es modifica l’apartat 1 de l’article 109 de la 

Llei 25/1990, del Medicament, i queda amb la redacció 
següent:

«1. Les infraccions en matèria de medicaments 
seran sancionades de conformitat amb el que es-
tablix l’article 108, i s’aplicarà una graduació de 
mínim, mitjà i màxim a cada nivell d’infracció, se-
gons la negligència i la intencionalitat del subjecte 
infractor, el frau o la connivència, l’incompliment 
de les advertències prèvies, la xifra de negocis de 
l’empresa, el nombre de persones afectades, el 
perjuí causat, els beneficis obtinguts a causa de 
la infracció i permanència i la transitorietat dels 
riscos:
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a) Infraccions lleus:
Grau mínim: Fins a 6.000 euros.
Grau mitjà: Des de 6.001 a 18.000 euros.
Grau màxim: Des de 18.001 a 30.000 euros.
b) Infraccions greus:
Grau mínim: Des de 30.001 a 60.000 euros.
Grau mitjà: Des de 60.001 a 78.000 euros.
Grau màxim: Des de 78.001 a 90.000 euros.
c) Infraccions molt greus:
Grau mínim: Des de 90.001 a 300.000 euros.
Grau mitjà: Des de 300.001 a 600.000 euros.
Grau màxim: Des de 600.001 a 1.000.000 

d’euros, i pot sobrepassar la dita quantitat fins a 
aconseguir el quíntuple del valor dels productes o 
servicis que són objecte de la infracció.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.

Article 133. Modificació de la Llei 16/2003, de 28 de 
maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de 
Salut.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
16/2003, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de 
Salut.

U. Es modifica l’apartat 2 de l’article 31 de la Llei 
16/2003, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de 
Salut, que queda redactat de la manera següent:

«2. Correspon a la Direcció General de Far-
màcia i Productes Sanitaris la direcció, el desple-
gament i l’execució de la política farmacèutica del 
departament, l’exercici de les funcions que com-
petixen amb l’Estat en matèria de finançament 
públic i fixació del preu de medicaments i produc-
tes sanitaris, així com les condicions especials de 
prescripció i dispensació de medicaments en el 
Sistema Nacional de Salut.»

La resta de l’article roman amb la mateixa redacció.
Dos. Es modifica la disposició addicional octava de 

la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del 
Sistema Nacional de Salut, que queda redactada en els 
termes següents:

«Disposició addicional octava. Centres de refe-
rència.
En relació amb els criteris per a l’establiment 

dels servicis de referència es considerarà a les co-
munitats autònomes de Canàries i a les Illes Bale-
ars com a estratègiques dins del Sistema Nacional 
de Salut, i l’atenció en els centres de referència que 
s’hi ubiquen seran també finançades a càrrec del 
Fons de cohesió sanitària.»

Article 134. Modificació de la Llei 7/1995, de 23 de 
març, de crèdit al consum.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
7/1995, de 23 de març, de crèdit al consum, de la  manera 
següent:

U. Es modifiquen els paràgrafs a) i d) de l’apartat 1 
de l’article 2 de la Llei 7/1995, de crèdit al consum, que 
queda amb la redacció següent:

«a) Els contractes en què l’import del crèdit 
siga inferior a 150 euros.  Als superiors a 20.000 
euros tan sols se’ls aplicarà el que disposa el ca-
pítol III d’esta llei. A l’efecte anterior, s’entendrà 

com a única la quantia d’un mateix crèdit, encara 
que aparega distribuïda en contractes diferents, re-
alitzats entre les mateixes parts i per a l’adquisició 
d’un mateix bé o servici, encara que els crèdits ha-
gen sigut concedits per diferents membres d’una 
agrupació, tinga esta  personalitat jurídica o no.»

«d) Els contractes en què el crèdit concedit 
siga gratuït, o en els que, sense fixar-se interés, 
el consumidor s’obligue a reembossar d’una sola 
vegada un import determinat superior al del crèdit 
concedit.

En el cas de servicis de tracte successiu i presta-
ció continuada, no es consideraran gratuïts aquells 
crèdits en què, encara que la taxa anual equivalent, 
definida en els termes de l’article 18 d’esta Llei, 
siga igual a zero, la seua concessió comporte al-
gun tipus de retribució per part del proveïdor dels 
servicis a l’empresari prestador.»

La resta de l’article es manté amb la mateixa re-
dacció.

Dos. Es modifica el paràgraf b) de l’apartat 1 de 
l’article 15 de la Llei 7/1995, de crèdit al consum, que 
queda amb la redacció següent:

«b) Que entre el concedent del crèdit i el pro-
veïdor dels béns o dels servicis, llevat que es tracte 
d’aquells previstos en el paràgraf següent de la 
present lletra, hi haja un acord previ, concertat en 
exclusiva, en virtut del qual aquell oferirà crèdit als 
clients del proveïdor per a l’adquisició dels béns o 
dels servicis d’este.

En el cas que es proveïsquen servicis de tracte 
successiu i prestació continuada, que entre el con-
cedent del crèdit i el proveïdor d’estos hi haja un 
acord previ en virtut del qual aquell oferirà crèdit 
als clients del proveïdor per a l’adquisició dels 
servicis d’este.

El consumidor disposarà de l’opció de concer-
tar el contracte de crèdit amb un altre concedent 
distint del que està vinculat el proveïdor dels béns 
i servicis en virtut de l’acord previ.»

La resta de l’article es manté amb la mateixa re-
dacció.

CAPÍTOL VII

Acció administrativa en matèria
de seguretat jurídica preventiva.

Article 135. Modificació del text refós de la Llei Hipote-
cària, aprovat per Decret, de 8 de febrer de 1946.

Es modifiquen els següents preceptes del text refós 
de la Llei Hipotecària, aprovat per Decret, de 8 de febrer 
de 1946.

U. Es modifica el paràgraf segon de l’article 18 de 
la Llei Hipotecària, de 8 de febrer de 1946, que quedarà 
redactat en els termes següents:

«El termini màxim per a qualificar i inscriure se-
rà de 15 dies, comptats des de la data de l’assenta-
ment de presentació. Però si el títol ha sigut retirat 
abans de la inscripció, té defectes esmenables o 
hi ha pendent de despatx un títol presentat amb 
anterioritat, el termini de 15 dies es computarà des 
de la data de la devolució del títol, l’esmena o el 
despatx del títol previ, respectivament. En estos 
casos, la vigència de l’assentament de presen-
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tació s’entendrà prorrogada fins a la terminació 
del termini de qualificació i despatx. Per raons 
extraordinàries, la Direcció General dels Registres 
i del Notariat podrà, a sol·licitud del registrador 
competent, formulada dins dels dos primers dies 
de termini de despatx, ampliar fins a quinze dies 
més, com a màxim, el dit termini.»

La resta de l’article roman amb la seua actual re-
dacció.

Dos. Es modifica la regla 5a del paràgraf quart de 
l’article 19 bis de la Llei Hipotecària, que quedarà redac-
tada en els termes següents:

«5a. Si el registrador substitut qualifica 
negativament el títol, tornarà este a l’interessat, 
a l’efecte d’interposició del recurs davant de la 
qualificació del registrador substituït davant de la 
Direcció General dels Registres i del Notariat, el 
qual haurà d’ajustar-se als defectes assenyalats pel 
registrador substituït amb els quals el registrador 
substitut haja manifestat la seua conformitat.

En la qualificació, el registrador substitut 
s’ajustarà als defectes assenyalats pel registrador 
substituït i respecte dels que els interessats  hagen 
motivat la seua discrepància en l’escrit en què 
sol·liciten la seua intervenció, de manera que no 
puguen versar sobre cap altra pretensió basada 
en altres motius o en documents no presentats en 
temps i forma. Per a fundar la seua decisió podrà 
demanar informe al Col·legi de Registradors de la 
Propietat i Mercantils d’Espanya, el qual l’evacuarà 
a través dels seus servicis d’estudis, tot això sota 
la responsabilitat del registrador i sense que puga 
excedir-se el termini de qualificació.»

La resta de l’article roman amb la seua actual re-
dacció.

Tres. S’afig un paràgraf tercer a l’article 248 de la 
Llei Hipotecària, de 8 de febrer de 1946, en els termes 
següents:

«Els documents presentats per telefax, quan la 
llei o el reglament admeten este mitjà de presen-
tació, s’assentaran en el Diari de conformitat amb 
la regla general, a excepció dels que es reben fora 
de les hores d’oficina que s’assentaran en el dia 
hàbil següent.

L’assentament de presentació caducarà si, en el 
termini de 10 dies hàbils següents, no es presenta 
en el registre el títol original o la seua còpia au-
toritzada.»

La resta de l’article manté la seua redacció.

Quatre. Es dóna una nova redacció al paràgraf tercer 
de l’article 322 de la Llei Hipotecària, de 8 de febrer de 
1946, que quedarà redactat en els termes següents:

«Igualment haurà de notificar-se la qualificació 
negativa de clàusules concretes quan la qualifica-
ció suspensiva o denegatòria no afecte la totalitat 
del títol, el qual podrà inscriure’s parcialment 
a sol·licitud de l’interessat. En este cas, podran 
realitzar-se assentaments posteriors, sempre que 
no impedisquen en el seu dia la inscripció de les 
clàusules suspeses o denegades en el cas que es 
recórrega la qualificació i es considere la impugna-
ció. Interposat el recurs, el registrador farà constar 
per nota al marge de l’assentament corresponent, 
una relació succinta però suficient del contingut 
dels pactes o clàusules rebutjades.»

La resta de l’article manté el seu contingut.

Cinc. S’afig un nou paràgraf segon a l’article 323 
de la Llei Hipotecària, de 8 de febrer de 1946, en els 
termes següents:

«La duració de la pròrroga i del termini per a in-
terposar recurs governatiu començarà a comptar, 
en el cas que es torne a presentar el títol qualificat 
durant la vigència de l’assentament de presentació 
sense haver-se esmenat els defectes en els termes 
resultants de la nota de qualificació, des de la no-
tificació d’esta.»

La resta de l’article roman amb el seu actual con-
tingut.

Sis. Es modifica la redacció del penúltim paràgraf 
de l’article 327 de la Llei Hipotecària, de 8 de febrer de 
1946, que queda redactat en els termes següents:

«Havent-se estimat el recurs, el registrador re-
alitzarà la inscripció en els termes que resulten de 
la resolució. El termini per a realitzar els assenta-
ments procedents, si la resolució és estimatòria, 
o els pendents, si és desestimatòria, començarà a 
comptar-se des que hagen transcorregut dos me-
sos des de la seua publicació en el “Boletín Oficial 
del Estado”, a l’efecte del qual, fins que transcórre-
ga el dit termini, seguirà vigent la pròrroga de l’as-
sentament de presentació. En cas de desestimació 
presumpta per silenci administratiu, la pròrroga de 
l’assentament de presentació vencerà quan haja 
transcorregut un any, i un dia hàbil, des de la da-
ta de la interposició del recurs governatiu. En tot 
cas, serà necessari que no conste al registrador 
la interposició del recurs judicial a què es referix 
l’article següent.»

La resta de l’article roman amb la seua actual re-
dacció.

Set. S’afig un nou paràgraf a l’article 328 de la Llei 
Hipotecària de 8 de febrer de 1946, que passa a ser el 
penúltim, i quedarà redactat en els termes següents:

«La interposició del recurs judicial suspendrà 
l’execució de la resolució impugnada fins que 
siga ferma. No obstant això, en qualsevol estat 
del procés, a instància de part, el jutge o tribunal, 
amb l’audiència prèvia dels interessats, i tenint 
en compte els interessos implicats, podrà decre-
tar l’execució de la resolució. En este cas, podrà 
exigir al sol·licitant la prestació de la corresponent 
fiança.»

La resta de l’article roman amb la seua actual re-
dacció.

Article 136. Modificació de la Llei d’Enjudiciament Ci-
vil, de 3 de febrer de 1881.

L’article 955 de la Llei d’Enjudiciament Civil, de 3 de 
febrer de 1881, tindrà la redacció següent:

«Sense perjuí del que disposen els tractats 
i altres normes internacionals, la competència 
per a conéixer les sol·licituds de reconeixement 
i d’execució de sentències i la resta de resoluci-
ons judicials i arbitrals estrangeres correspon als 
Jutjats de Primera Instància del domicili o lloc de 
residència de la part davant de la qual se sol·licita 
el reconeixement o l’execució, o del domicili o lloc 
de residència de la persona a qui es referixen els 
efectes d’aquelles; subsidiàriament, la competèn-
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cia territorial es determinarà pel lloc d’execució 
o on aquelles sentències i resolucions hagen de 
produir els seus efectes.»

Disposició addicional primera. Exempció en l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques d’ajudes 
públiques motivades per danys personals causats 
per determinades pluges extraordinàries.

U. Estaran exemptes de l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques les ajudes públiques per a 
reparar els danys personals causats per les pluges 
torrencials succeïdes el 31 de març del 2002 en Santa 
Cruz de Tenerife i en San Cristóbal de la Laguna (illa de 
Tenerife).

Dos. Estes exempcions s’aplicaran als períodes 
impositius del 2003 i anteriors no prescrits.

Disposició addicional segona. Règim de rectificació de 
bases en l’Impost sobre el Valor Afegit i en l’Impost 
General Indirecte Canari fins a l’entrada en vigor de 
la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.

1. Els supòsits de modificació de base imposable 
corresponents a operacions subjectes a l’Impost sobre 
el Valor Afegit o a l’Impost General Indirecte Canari en 
què el destinatari d’estes no haja fet efectiu el paga-
ment de les quotes repercutides, sempre que, amb 
posterioritat a la meritació de l’operació, s’haja dictat 
providència judicial d’admissió a tràmit de suspensió 
de pagaments o interlocutòria judicial de declaració 
de fallida d’aquell, es regiran, respectivament, pel que 
disposa l’apartat tres de l’article 80 de la Llei 37/1992, 
de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, o 
en el número 6 de l’article 22 de la Llei 20/1991, de 7 de 
juny, de Modificació dels aspectes fiscals del Règim 
Econòmic Fiscal de Canàries, vigents fins al 31 d’agost 
del 2004, sempre que els dits procediments de suspensió 
de pagaments o fallida es regisquen pel dret anterior a 
la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.

2. El que disposa l’apartat quatre de l’article 80 de 
la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el 
Valor Afegit, així com en el número 7 de l’article 22 de 
la Llei 20/1991, de 7 de juny, de Modificació dels aspec-
tes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries, serà 
aplicable a les operacions la meritació de les quals es 
produïsca a partir de l’1 de gener del 2004.

Disposició addicional tercera. Modificació de la Llei 
18/1982, de 26 de maig, sobre Règim Fiscal d’Agru-
pacions i Unions Temporals d’Empreses i de Socie-
tats de Desenvolupament Industrial Regional.

S’afig una disposició transitòria 7a a la Llei 18/1982, 
de 26 de maig, sobre Règim Fiscal d’Agrupacions i Uni-
ons Temporals d’Empreses i de Societats de Desenvo-
lupament Industrial Regional:

«Disposició transitòria 7a. Duració màxima de 
les unions temporals d’empreses constituïdes 
abans de l’1 de gener del 2003.
1. La duració màxima de les unions temporals 

d’empreses constituïdes abans del dia 1 de gener 
del 2003 serà l’establida en el paràgraf c) de l’arti-
cle octau de la Llei 18/1982, de 26 de maig, sobre 
Règim Fiscal d’Agrupacions i Unions Temporals 
d’Empreses i de Societats de Desenvolupament 
Industrial Regional, segons la redacció donada per 

la Llei 46/2002, de 18 de desembre, de reforma 
parcial de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques, i per la qual es modifiquen les Lleis dels 
Impostos sobre Societats i sobre la Renda de no 
Residents.

2. La validesa de la inscripció de les unions 
temporals d’empreses efectuada en el Registre Es-
pecial del Ministeri d’Hisenda amb anterioritat a l’1 
de gener del 2003 s’estendrà fins a la finalització de 
l’obra, sempre que no se supere la duració màxima 
a què es referix l’apartat anterior, sense necessitat 
de sol·licitar pròrroga de la inscripció.»

Disposició addicional quarta. Programes operatius i 
plans d’acció de les organitzacions de productors 
en el sector de fruites i d’hortalisses i en el sector 
de matèries grasses.

S’afig una disposició addicional sexta en la Llei 
20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les 
cooperatives, amb la redacció següent:

«Disposició addicional sexta. Programes ope-
ratius i plans d’acció de les organitzacions de 
productors en el sector de fruites i d’hortalisses 
i en el sector de matèries grasses.
Les actuacions que realitzen les organitzacions 

de productors, les associacions d’organitzacions 
de productors o operadors i les seues unions, 
en compliment dels programes operatius i plans 
d’acció en compliment de la normativa comunità-
ria reguladora de les organitzacions comunes de 
mercat dels sectors de fruites i d’hortalisses i de 
matèries grasses no es consideraran, en cap cas, 
prestacions de servicis.»

Disposició addicional quinta. Règim fiscal de les quo-
tes participatives de les Caixes d’Estalvi.

El règim fiscal de les quotes participatives de les 
Caixes d’Estalvis serà el mateix que s’aplique, en tots 
els casos i figures impositives i a tots els efectes, a les 
accions i participacions en el capital social o fons propis 
d’entitats, d’acord amb la normativa legal i de desenvo-
lupament vigent.

Disposició addicional sexta. Beneficis fiscals aplicables 
als «XV Jocs del Mediterrani. Almeria 2005».

1. La celebració dels «XV Jocs del Mediterrani. 
Almeria 2005» tindrà la consideració d’esdeveniment 
d’excepcional interés públic a l’efecte del que disposa 
l’article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 
règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels 
incentius fiscals al mecenatge.

2. La duració del programa de suport a este esde-
veniment comprendrà des de l’1 de gener del 2004 fins 
al 31 d’agost del 2005.

3. El certificat de l’adequació dels gastos i les inver-
sions realitzades als objectius i als plans del programa 
serà competència d’un Consorci que es crearà de con-
formitat amb el que disposa l’article 27.2.b) de la citada 
Llei 49/2002.

4. Les actuacions a realitzar seran les que asse-
guren l’adequat desenvolupament de l’esdeveniment. 
El desenvolupament i concreció en plans i programes 
d’activitats específiques es realitzarà pel Consorci a què 
s’ha fet referència en l’apartat tres.
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5. Els beneficis fiscals d’este programa seran els 
màxims establits en l’article 27.3 de la Llei 49/2002.

Disposició addicional sèptima. No-afectació de la le-
gislació d’estrangeria.

El que disposa el capítol III, «Mesures per a l’aplica-
ció del principi d’igualtat de tracte», del títol II d’esta llei 
s’entén sense perjuí de la regulació establida quant a 
l’entrada, la permanència, el treball i l’establiment dels 
estrangers a Espanya en la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de 
gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i 
la seua integració social, modificada per la Llei Orgànica 
8/2000, de 22 de desembre.

Disposició addicional octava. No-afectació de la legis-
lació d’accés a l’ocupació pública.

El que disposa el capítol III, «Mesures per a l’apli-
cació del principi d’igualtat de tracte», del títol II, i els 
articles 50.sis i 51.u d’esta llei s’entén sense perjuí de la 
regulació establida quant a l’accés a l’ocupació pública 
en la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la 
Reforma de la Funció Pública, i en la Llei 17/1993, de 23 
de desembre, d’accés a determinats sectors de la Funció 
Pública dels nacionals dels altres Estats membres de 
la Unió Europea, modificada per la Llei 55/1999, de 29 
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’orde social.

Disposició addicional novena. Préstecs atorgats a la 
Seguretat Social per l’Estat.

1. S’amplia a 10 anys, a partir del 2004, el termini 
per a la cancel·lació del préstec atorgat a la Seguretat 
Social per l’Estat, a què es referix el Reial Decret Llei 
6/1992, de 13 de novembre, de concessió d’un crèdit 
extraordinari per un import de 280.558.000.000 de pes-
setes (1.686.187.539,81 euros), per a cancel·lar obligaci-
ons derivades del cost de l’assistència sanitària de la 
Seguretat Social.

2. S’amplia a 10 anys, a partir del 2004, el termini 
per a la cancel·lació del préstec atorgat a la Seguretat 
Social per l’Estat, a què es referix l’article 11.quatre de 
la Llei 21/1993, de 29 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 1994.

Disposició addicional deu. Concepte de pensió pública.

Es modifica l’article 37 de la Llei 4/1990, de 29 de 
juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1990, 
que queda redactat de la manera següent:

«1. Tindran la consideració de pensions públi-
ques les següents:

a) Les abonades pel Règim de Classes Passi-
ves de l’Estat i, en general, les abonades a càrrec 
de crèdits de la Secció 07 del Pressupost de Gastos 
de l’Estat.

b) Les abonades pel Règim General i els Règims 
especials de la Seguretat Social, així com les de mo-
dalitat no contributiva de la Seguretat Social.

c) Les abonades pels Fons Especials de la 
Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Es-
tat, de l’Institut Social de les Forces Armades i de 
la Mutualitat General Judicial, o per les mateixes 
Mutualitats esmentades, així com les abonades pel 
Fons Especial de l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social.

d) Les abonades pels sistemes o règims de 
previsió de les comunitats autònomes i de les 
corporacions locals i pels mateixos ens.

e) Les abonades per les mutualitats, mutuali-
tats o entitats de previsió social que es financen 
en tot o en part amb recursos públics.

f) Les abonades per empreses o societats amb 
participació majoritària, directa o indirecta, en el 
seu capital de l’Estat, de les comunitats autònomes 
o de les corporacions locals o dels organismes au-
tònoms d’un i d’altres, bé directament o per mitjà 
de la subscripció de la corresponent pòlissa d’as-
segurança amb una institució distinta, siga quina 
siga la naturalesa jurídica d’esta o bé per les mutu-
alitats o entitats de previsió d’aquelles, en què les 
aportacions directes dels causants de la pensió es 
complementen amb recursos públics, incloent-hi 
els de la mateixa empresa o societat.

g) Les abonades per l’Administració de l’Estat 
o per les comunitats autònomes en virtut de la Llei 
de 21 de juliol de 1960 i del Reial Decret 2620/1981, 
de 24 de juliol, així com els subsidis econòmics de 
garantia d’ingressos mínims i d’ajuda per mitjà de 
tercera persona previstos en la Llei 13/1982, de 7 
d’abril, d’Integració Social de Minusvàlids.

h) Qualssevol altres no enumerades en les 
lletres anteriors, que s’abonen totalment o parci-
alment a càrrec de recursos públics.

2. No obstant això, com a excepció d’allò 
que preceptua l’apartat 1 anterior, no tindran la 
consideració de pensions públiques les abonades 
a través de plans de pensions d’ocupació o con-
tractes d’assegurança col·lectiva, incloent-hi els 
formalitzats per mutualitats de previsió social em-
presarial, promoguts per les Administracions, els 
organismes, les entitats i les empreses, a què es 
referix la disposició final segona del text refós de 
la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de 
novembre, i en els termes expressats en esta.»

Disposició addicional onze. Bonificacions de quotes 
respecte de treballadors contractats com a conse-
qüència de la celebració de la Copa Amèrica.

Les persones jurídiques constituïdes amb motiu de 
l’esdeveniment per l’entitat organitzadora de la Copa 
Amèrica 2007 o pels equips participants tindrà una bo-
nificació del 100 per cent en la cotització a la Seguretat 
Social per contingències comunes, incapacitat temporal 
derivada d’estes, així com pels conceptes de recaptació 
conjunta amb les quotes de Seguretat Social, respecte 
dels treballadors que contracten per a la realització de 
labors directament relacionades amb la seua participa-
ció en el dit esdeveniment.

En el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor 
de la llei s’aprovarà per reial decret un reglament en 
què s’establisquen els requisits, els terminis, procedi-
ment de concessió i les mesures de control relatives a 
la mencionada bonificació.

Disposició addicional dotze. Indemnitzacions per 
residència en les Ciutats de Ceuta i Melilla, i Illes 
Balears.

El Govern analitzarà durant l’any 2004 les condici-
ons que determinen la fixació de les indemnitzacions 
per residència del personal en actiu del sector públic 
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estatal destinat en les Ciutats de Ceuta i Melilla i Illes 
Balears, i procedirà a la seua revisió i a la consegüent 
modificació de les quanties a fi d’adaptar-les a la realitat 
actual. Esta actualització no podrà suposar, en cap cas, 
una minoració de les quantitats actualment percebudes 
en este concepte.

Disposició addicional tretze. Modificació de la Llei 
40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les 
famílies nombroses.

S’introduïx un nou paràgraf a la disposició addi-
cional novena de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, 
de protecció a les famílies nombroses, amb el text se-
güent:

«A l’efecte d’esta llei, les referències a les comu-
nitats autònomes s’entendran també realitzades a 
les Ciutats de Ceuta i Melilla en els seus respectius 
àmbits competencials.»

Disposició addicional catorze. Metro de Sevilla.

S’autoritza el Govern, després de les consultes 
mantingudes d’acord amb el que establix la disposició 
addicional dotze de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, 
i en consideració a les necessitats que concorren en el 
transport públic regular de viatgers a la ciutat de Sevilla, 
que subscriga l’any 2004 un conveni, en què, a càrrec de 
recursos pressupostaris de l’Administració General de 
l’Estat i de les Administracions andaluses competents, 
es procedisca al finançament públic de les obres d’in-
fraestructura del Metro de Sevilla en uns percentatges 
de cofinançament semblants a la resta de ciutats amb 
convenis vigents de la mateixa naturalesa. Els desem-
bossaments corresponents al dit finançament hauran 
de ser coordinats per les esmentades Administracions 
perquè es produïsquen simultàniament.

Disposició addicional quinze. Fons de Promoció d’Ocu-
pació.

U. Abans de finalitzar el procés de liquidació dels 
Fons de Promoció d’Ocupació podrà acordar-se la cessió 
d’ús, per al compliment de fins de formació professional 
i ocupació, a la Fundació Gallega per a la Dinamització 
de l’Ocupació, dels béns immobles propietat del Fons de 
Promoció d’Ocupació de Construcció Naval següents:

Parcel·la CD-2 del Polígon Industrial «Cala de la 
Gándara» de Ferrol (la Corunya).

Immoble situat a l’Avinguda Doctor Corbal, número 
51, de Vigo (Pontevedra).

Dos. La cessió s’acordarà per la Comissió Liqui-
dadora dels Fons de Promoció d’Ocupació, amb l’auto-
rització prèvia  de les condicions d’esta per part de la 
Direcció General de Patrimoni de l’Estat.

Tres. Culminada la liquidació i extingits els Fons de 
Promoció d’Ocupació, la propietat dels béns cedits en ús 
passarà al Patrimoni de l’Estat, i es mantindrà la cessió 
sempre que es complisquen els fins per al compliment 
dels quals es va atorgar aquella.

Disposició addicional setze. Organització del sistema 
d’avaluació i prospectiva de la investigació científica 
i tècnica.

Durant l’any 2004, el Ministeri de Ciència i Tecnolo-
gia, en consideració a les necessitats que concorren en 
el sistema d’avaluació i prospectiva de la investigació ci-

entífica i tècnica, formularà una proposta d’organització 
en el marc de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i 
Funcionament de l’Administració General de l’Estat, per 
a l’exercici de les funcions de:

a) Avaluació cientificotècnica, objectiva i indepen-
dent, de les accions del Pla Nacional d’Investigació Ci-
entífica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica.

b) Seguiment dels resultats de les accions del Pla 
Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i 
Innovació Tecnològica.

c) Realització d’estudis i d’anàlisis prospectius 
en matèria d’investigació científica i desenvolupament 
tecnològic.

d) Divulgació i coneixement dels resultats de la 
investigació científica i desenvolupament tecnològic.

e) Divulgació del coneixement científic i interrela-
ció entre la ciència, la tecnologia i les empreses.

f) En general, qualssevol altres activitats d’avalua-
ció i informe en l’àmbit de les competències en matèria 
d’investigació científica i tècnica atribuïdes per l’ordena-
ment jurídic al dit departament.

Disposició addicional dèsset. Transmissió de determi-
nats béns.

Els béns immobles, propietat de la Tresoreria Ge-
neral de la Seguretat Social, inclosos en l’annex del 
Reial Decret 46/1993, de 15 de gener, sobre ampliació 
de mitjans patrimonials traspassats de la Generalitat de 
Catalunya en matèria de Sanitat, Servicis i Assistència 
Socials i de Seguretat Social, es donaran a l’Institut 
Guttman, amb l’acord previ  del Consell Executiu de la 
Generalitat de Catalunya de retrocedir estos.

La donació es realitzarà amb l’expressa afectació 
d’estos als fins de caràcter sanitari i social, de mane-
ra que revertisquen els dits béns automàticament a la 
Tresoreria General de la Seguretat Social en el cas que 
siguen destinats a fins distints dels mencionats anteri-
orment.

Disposició addicional díhuit. Règim fiscal de determi-
nats préstecs de valors.

1. Allò que preveu esta disposició resultarà 
d’aplicació als següents préstecs de valors:

a) Els regulats en l’apartat 7 de l’article 36 de la Llei 
24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors.

b) Els no compresos en el paràgraf a) anterior que 
tinguen per objecte els valors admesos a negociació en 
borses de valors, mercats i sistemes organitzats de ne-
gociació radicats en els Estats membres de l’OCDE que 
complisquen els requisits previstos en l’article 30 de la 
Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’Institucions d’Inversió 
Col·lectiva, i reunisquen les condicions següents:

Que la cancel·lació del préstec s’efectue per mitjà de 
devolució d’altres tants valors homogenis als prestats.

Que s’establisca una remuneració dinerària a favor 
del prestador i, en tot cas, es convinga l’entrega al pres-
tador dels imports dineraris corresponents als drets eco-
nòmics o que, per qualsevol altre concepte, es deriven 
dels valors prestats durant la vigència del préstec.

Que el termini de venciment del préstec no siga 
superior a un any.

Que el préstec es realitze o instrumente amb la par-
ticipació o mediació d’una entitat financera establida a 
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Espanya i els pagaments al prestador s’efectuen a través 
de la dita entitat.

2. Les operacions de préstec de valors a què es 
referix l’apartat anterior tindran el següent règim tribu-
tari:

a) Tractament per al prestador:

1r. Quan el prestador siga un contribuent de l’Im-
post sobre la Renda de les Persones Físiques es conside-
rarà que no hi ha alteració en la composició del patrimo-
ni en l’entrega dels valors en préstec ni en la devolució 
d’altres d’homogenis al venciment del préstec.

En el cas que el prestador siga una entitat subjecta 
a l’Impost sobre Societats o un establiment permanent 
subjecte a l’Impost sobre la Renda de no Residents no 
es generaran rendes en l’entrega dels valors en préstec 
ni en la devolució d’altres d’homogenis al venciment 
del préstec.

2n. La remuneració del préstec, així com l’import 
de les compensacions pels drets econòmics que es de-
riven dels valors prestats durant la vigència del préstec, 
tindran per al prestador la consideració de rendiments 
obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis de 
conformitat amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 
23 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques i altres Normes 
Tributàries.

No obstant això, els imports de les compensacions 
per la distribució de la prima d’emissió d’accions o 
participacions, per reduccions de capital amb devolu-
ció d’aportacions o per drets de subscripció preferent 
o d’assignació gratuïta generats durant la duració del 
préstec, tindran per al prestador el tractament que 
corresponga d’acord amb la seua imposició personal i 
s’imputaran en el mateix moment en què tinga lloc la 
distribució de la prima, la devolució de l’aportació o el 
reconeixement del dret de subscripció o d’assignació 
gratuïta per l’entitat emissora dels valors.

3r. Per a l’aplicació al prestador de les exempci-
ons o deduccions establides en la Llei 43/1995, de 27 de 
desembre, de l’Impost sobre Societats, s’entendrà que 
el percentatge de participació i el temps de tinença en 
cartera no estan alterats per les operacions de préstec 
de valors.

 4t. La provisió per depreciació del compte deutor 
que substituïsca els valors prestats serà deduïble en les 
condicions fixades per la Llei 43/1995, de 27 de desem-
bre, de l’Impost sobre Societats, per a la deducció de la 
provisió per depreciació d’estos valors.

b) Tractament per al prestatari:

1r. Els dividends, les participacions en beneficis i 
la resta de rendiments derivats dels valors presos en 
préstec s’integraran en la renda del prestatari.

2n. Tindrà la consideració de rendiment del capital 
mobiliari derivat de la participació en els fons propis 
de tota classe d’entitat, la totalitat de l’import percebut 
pel prestatari en ocasió d’una distribució de la prima 
d’emissió o d’una reducció de capital amb devolució 
d’aportacions que afecte els valors prestats, o el seu 
valor de mercat, si és en espècie.

Així mateix, el prestatari haurà d’integrar en la 
seua imposició personal, pel mateix concepte, el valor 
de mercat corresponent als drets de subscripció o as-
signació gratuïta adjudicats en ocasió d’una ampliació 
de capital.

 3r. Quan el prestatari haja de compensar el pres-
tador pels drets econòmics derivats dels valors prestats, 
la compensació efectivament satisfeta tindrà la conside-
ració de gasto financer, amb el tractament que corres-
ponga d’acord amb la seua imposició personal.

 4t. En relació amb les rendes derivades dels valors 
presos en préstec, el prestatari tindrà dret a l’aplicació 
de les exempcions o deduccions establides en la se-
ua imposició personal, en els termes previstos en la 
seua normativa, tenint en compte les particularitats 
següents:

Que en la data de realització del préstec el prestador 
complira els requisits establits per la seua normativa per 
a l’aplicació de cada una d’estes.

Si d’acord amb el que assenyala anteriorment, cor-
respon l’aplicació de la deducció per doble imposició 
interna, esta es calcularà utilitzant el menor dels tipus 
impositius corresponents a l’entitat prestadora o a la 
prestatària.

Les mateixes regles s’aplicaran a aquells que hagen 
adquirit els valors al prestatari i es troben en algun dels 
casos previstos en l’article 42 del Codi de Comerç res-
pecte d’este o del prestador.

 Només als efectes del que preveu el número 5t 
següent i en els articles 23.1.b) i 28.4.d) de les Lleis dels 
Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques i so-
bre Societats, respectivament, les operacions de prés-
tec de valors tindran la consideració d’adquisicions i de 
transmissions.

 5t. Les transmissions de valors homogenis als 
presos en préstec que s’efectuen durant la seua vigèn-
cia es considerarà que afecten en primer lloc els valors 
presos en préstec, i només es considerarà que afecten 
la cartera de valors homogenis preexistents en el pa-
trimoni del contribuent, en la mesura que el nombre 
de valors transmesos excedisca els presos en préstec. 
Les adquisicions que es realitzen durant la vigència del 
préstec s’imputaran a la cartera dels valors presos en 
préstec, llevat que excedisquen els necessaris per a la 
completa devolució d’este.

La renda derivada de la transmissió dels valors pre-
sos en préstec, s’imputarà al període impositiu en què 
tinga lloc la posterior adquisició d’altres valors homo-
genis, i es calcularà per la diferència entre el valor de 
transmissió i el valor d’adquisició que corresponga als 
valors homogenis adquirits durant la duració del préstec 
i amb posterioritat a la transmissió.

Quan, per a afrontar la devolució dels valors, el pres-
tatari agafe a préstec nous valors homogenis o entregue 
valors homogenis preexistents en el seu patrimoni, es 
prendrà com a valor d’adquisició el de cotització en la 
data del nou préstec o el de la cancel·lació. Així mateix, 
el dit valor de cotització es prendrà com a valor de trans-
missió per a calcular la renda derivada de la devolució 
efectuada amb valors homogenis preexistents.

c) L’obligació de realitzar pagaments a compte 
sobre les rendes a què es referix el número 2 del 
paràgraf a) d’este apartat 2 correspondrà a l’entitat 
prestatària que ha intervingut en l’operació, per 
compte propi o de tercers, quan realitze el pagament 
dels corresponents imports al prestador, llevat que 
este últim siga una entitat mediadora o una entitat 
financera que ha intervingut en l’operació per compte 
de tercers i, en este cas, serà la dita entitat mediado-
ra o la dita entitat financera l’obligada a realitzar la 
corresponent retenció o ingrés a compte quan abone 
les rendes al seu perceptor.
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Les rendes a què es referix esta lletra estaran sub-
jectes al sistema general de pagaments a compte en els 
supòsits i amb les excepcions previstos per als préstecs 
en efectiu.

d) Els valors cedits en préstec no es computaran 
pel prestador a l’efecte de l’aplicació de l’exempció de 
l’apartat octau de l’article 4 de la Llei 19/1991, de 9 de 
desembre, de l’Impost sobre el Patrimoni.

e) Els servicis i les operacions relatius a préstecs 
de valors s’entendran inclosos, en tot cas, en l’àmbit de 
l’exempció prevista en l’article 20.1.18 de la Llei 37/1992, 
de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

3. Sense perjuí de les obligacions d’informació re-
gulades en l’apartat 3 de la disposició addicional quarta 
de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre 
Societats i en les seues normes de desplegament, les 
entitats participants o membres del sistema corres-
ponent de compensació i liquidació del mercat on es 
negocie el valor objecte de préstec i les entitats finance-
res que participen o intervinguen en les operacions de 
préstec de valors hauran de subministrar, si és el cas, 
a l’Administració tributària respecte d’estes operacions, 
junt amb la informació prevista en les dites normes, la 
relativa a les dates d’inici i de venciment del préstec, nú-
mero d’operació del préstec, remuneració al prestador, 
compensacions pels drets derivats dels valors prestats 
i garanties atorgades.

La dita informació addicional se subministrarà 
amb la restant informació relativa a l’operació en el 
mateix lloc i en els terminis previstos per a esta últi-
ma i en la forma i el model que determine el ministre 
d’Hisenda.

Així mateix, la Societat de Gestió dels Sistemes 
de Registre, Compensació i Liquidació de Valors o, si 
és el cas, l’entitat que realitze les funcions de registre, 
compensació i liquidació dels mercats o sistemes or-
ganitzats de negociació de valors previstos en l’apartat 
4 de l’article 31 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del 
Mercat de Valors, subministrarà a l’Administració tribu-
tària la informació relativa al número de l’operació de 
préstec, la identificació i el nombre dels valors prestats, 
el número d’identificació fiscal de les entitats financeres 
que facen d’intermediàries o registren l’operació, la data 
de constitució i cancel·lació, així com les garanties de 
l’operació quan s’hagen constituït o entregat a través 
dels sistemes gestionats per aquella.

Disposició addicional dènou. Modificació de la dispo-
sició final sèptima de la Llei 36/2003, d’11 de novem-
bre, de Mesures de Reforma Econòmica.

Es modifica la redacció donada a la disposició final 
sèptima de la Llei 36/2003, d’11 de novembre, de Mesu-
res de Reforma Econòmica (procedent del Reial Decret 
Llei 2/2003, de 25 d’abril), que quedarà redactada de la 
manera següent:

«Disposició final sèptima.
L’exempció continguda en el número 1r de 

l’apartat u de l’article 20 de la Llei 37/1992, de 28 
de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, 
s’aplicarà al franqueig d’enviaments postals efec-
tuats per tercers que operen en nom i per compte 
de l’operador a qui s’encomana la prestació del 
servici postal universal per mitjà d’impressions 
o d’estampacions realitzades amb màquines de 
franquejar.»

Disposició addicional vint. Beneficis fiscals aplicables 
al «IV Centenari del Quijote».

1. La celebració del «IV Centenari del Quijote» 
tindrà la consideració d’esdeveniment d’excepcional 
interés públic a l’efecte del que disposa l’article 27 de 
la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de 
les Entitats sense Fins Lucratius i dels Incentius Fiscals 
al Mecenatge.

2. La duració del programa de suport a este esde-
veniment comprendrà des de l’1 de gener del 2004 fins 
al 31 de desembre del 2005.

3. El certificat de l’adequació dels gastos i les inver-
sions realitzades als objectius i plans del programa serà 
competència d’un Consorci que dependrà del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport, que es crearà d’acord 
amb el que disposa l’article 27.2.b) de l’esmentada Llei 
49/2002.

4. Les actuacions a realitzar seran les que asse-
guren l’adequat desenvolupament de l’esdeveniment. 
El desenvolupament i concreció en plans i programes 
d’activitats específiques es realitzarà pel Consorci a què 
s’ha fet referència en l’apartat tres.

5. Els beneficis fiscals d’este programa seran els 
màxims establits en l’article 27.3 de la Llei 49/2002.

Disposició addicional vint-i-una. Canvi de denomina-
ció del Cos de Comptadors Diplomats del Tribunal 
de Comptes, grup B.

1. El Cos de Comptadors Diplomats del Tribunal de 
Comptes passarà a denominar-se Cos Tècnic d’Auditoria 
i Control Extern del Tribunal de Comptes, grup B.

2. El personal que accedisca al Tribunal de Comptes, 
a través de les proves selectives per a ingrés en el Cos 
de Comptadors Diplomats del dit Tribunal, convocades a 
conseqüència de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 
2003 serà nomenat funcionari de carrera del nou Cos Tèc-
nic d’Auditoria i Control Extern del Tribunal de Comptes.

Disposició addicional vint-i-dos. Fons d’Ajuda al Des-
envolupament.

U. Objecte.

El Fons d’Ajuda al Desenvolupament (FAD) té per 
objecte atorgar crèdits i línies de finançament en termes 
concessionals i, excepcionalment, donacions a favor de 
països en desenvolupament. També a càrrec d’este po-
dran efectuar-se aportacions de capital i contribucions 
financeres, ja siguen ordinàries o bé de caràcter extraor-
dinari, a institucions financeres o fons fiduciaris públics 
de caràcter multilateral de què Espanya siga membre o 
bé subscriga, a l’efecte, el corresponent conveni o acord 
de finançament.

Els objectius bàsics són contribuir al desenvolupa-
ment econòmic i social dels països receptors per mitjà 
del finançament de projectes que contribuïsquen amb 
este fi, promoure la internacionalització de l’economia 
espanyola a través de les relacions econòmiques i 
comercials d’Espanya amb altres països i zones d’in-
tegració econòmica i de la presència d’Espanya en les 
institucions financeres multilaterals.

Dos. Finançament d’operacions a càrrec del Fons 
d’Ajuda al Desenvolupament.

1. A càrrec del FAD es podran concedir préstecs i 
línies de finançament en termes concessionals, i dona-
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cions a Estats i institucions públiques estrangeres i a 
empreses públiques o privades residents a l’estranger. 
Així mateix, es podran efectuar aportacions de capital 
i contribucions financeres, a institucions financeres o 
fons fiduciaris de caràcter multilateral de què Espanya 
siga membre o bé subscriga, a l’efecte, el corresponent 
acord de finançament.

2. Els crèdits i les línies de finançament concessi-
onal, així com les donacions atorgades a Estats, insti-
tucions públiques estrangeres o empreses públiques o 
privades residents a l’estranger a càrrec del Fons d’Aju-
da al Desenvolupament es destinaran al finançament de 
projectes de desenvolupament en estos països, per als 
quals el beneficiari adquirisca béns i servicis espanyols, 
o alternativament, de qualsevol procedència distinta de 
l’espanyola quan hi haja raons, observades pel Ministeri 
d’Economia, que ho justifiquen. Igualment, es podran 
posar a disposició dels països beneficiaris línies de fi-
nançament amb l’objecte d’impulsar l’activitat producti-
va, en especial la de xicotetes i mitjanes empreses.

En els crèdits atorgats a empreses públiques o 
privades residents a l’estranger serà necessari que els 
corresponents Estats garantisquen directament l’opera-
ció creditícia.

Les condicions financeres dels crèdits i les línies de 
finançament concessional s’establiran d’acord amb els 
requisits establits en l’Acord de l’OCDE sobre Directrius 
en Matèria de Crèdit a l’Exportació amb Suport Oficial, 
o en aquells altres tractats o acords internacionals que 
substituïsquen o complementen aquell.

Quan, en el país beneficiari, succeïsquen situacions 
de guerra, terratrémols o catàstrofes naturals de sin-
gular gravetat o altres circumstàncies excepcionals, 
el Govern podrà autoritzar la realització de donacions 
a càrrec del FAD, sense perjuí d’allò que preveu amb 
caràcter general el número 3 del present apartat dos 
quant a la realització de donacions per al finançament 
d’estudis.

3. Així mateix, a càrrec del Fons d’Ajuda al Desen-
volupament, es podran finançar:

3.1 Donacions a tercers països per a la realització 
dels següents estudis i projectes de consultoria:

Estudis de factibilitat, prefactibilitat o viabilitat rela-
cionats amb un projecte específic d’inversió, necessari 
per al país beneficiari.

Estudis d’àmbit sectorial, relacionats amb el desen-
volupament i la planificació de sectors econòmics o re-
gions prioritaris per al país beneficiari i per a Espanya.

Consultoria per a la modernització institucional de 
caràcter econòmic, en països d’especial interés per a 
Espanya.

3.2 Aportacions a fons d’assistència tècnica en 
institucions financeres multilaterals a fi de promoure la 
participació d’empreses i professionals espanyols en les 
activitats de les dites institucions.

Tres. Recursos del FAD.
Per a la cobertura amb caràcter anual de les necessi-

tats financeres del FAD, la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat consignarà una dotació pressupostària, a la 
qual hauran de sumar-se els recursos procedents de les 
devolucions o cessions oneroses de préstecs i crèdits 
concedits, així com aquells altres fluxos econòmics 
procedents dels interessos i les comissions meritats i 
cobrats per la realització d’estos actius financers.

La dotació pressupostària establida en la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat serà desembossada i 

transferida a l’Institut de Crèdit Oficial, agent financer de 
l’Estat, d’acord amb les necessitats del Fons.

A més d’establir les dotacions que anualment s’in-
corporen al FAD, la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat fixarà anualment l’import màxim de les opera-
cions que, en el seu conjunt, podran ser autoritzades 
pel Consell de Ministres en el dit exercici a càrrec del 
referit Fons.

S’entendran excloses de la limitació a què es referix 
l’apartat anterior, les autoritzacions de les operacions de 
renegociació de crèdits concedits anteriorment a càrrec 
del Fons, sempre que es duguen a terme en compliment 
dels corresponents acords bilaterals o multilaterals de 
renegociació del deute exterior dels països prestataris, 
en què Espanya siga part. La validesa d’estos acords 
de renegociació es produirà per mitjà d’autorització del 
Consell de Ministres.

Quatre. Material militar.
No podrà finançar-se a càrrec del FAD cap operació 

que involucre el subministrament als països beneficiaris 
d’armament o material militar.

Cinc. Gestió del FAD.
La gestió, l’administració, el seguiment i l’avaluació 

de l’activitat del Fons d’Ajuda al Desenvolupament cor-
respon al Ministeri d’Economia, a través de la Secretaria 
d’Estat de Comerç i Turisme, sense perjuí de les compe-
tències específiques que la Llei 23/1998, de 7 de juliol, 
de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, 
atribuïx al Ministeri d’Assumptes Exteriors.

Sis. Identificació, selecció i adjudicació de projectes.

1. Correspon a les autoritats del país beneficiari la 
selecció dels projectes a finançar a càrrec del Fons d’Aju-
da al Desenvolupament de comú acord amb el Ministeri 
d’Economia d’Espanya. Per a la identificació de projec-
tes es tindran en compte les necessitats prioritzades pel 
país i les normes internacionals sobre finançament de 
projectes en termes concessionals.

2. L’adjudicació dels projectes finançats a càrrec 
del FAD, així com la contractació de les empreses execu-
tores d’estos, correspon al país beneficiari del finança-
ment, seguint la seua normativa de contractació, com a 
part de la seua pròpia estratègia de desenvolupament.

3. El Ministeri d’Economia col·laborarà amb les 
autoritats dels països beneficiaris, oferint informació 
sobre les empreses que, amb l’objecte social apropi-
at, es troben inscrites en el Registre de Licitadors del 
Ministeri d’Economia o semblant que hi ha com a 
substitut de l’anterior complint les mateixes funcions 
institucionals.

En tot cas, les empreses espanyoles que hagen sigut 
seleccionades per a l’execució d’un projecte a càrrec del 
FAD hauran d’acreditar com a requisit previ per a poder 
prendre part en el projecte, el fet de trobar-se al corrent 
en el compliment de les seues obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, per mitjà de l’aportació en cada 
cas i en relació amb cada projecte, dels corresponents 
certificats acreditatius expedits pels organismes com-
petents. Així mateix, les empreses que desitgen accedir 
a la participació en projectes FAD no podran trobar-se, 
de cap manera, sotmeses en alguna de les prohibicions 
establides per la legislació de contractes de les Admi-
nistracions Públiques. A l’efecte, i per cada operació en 
què prenguen part, hauran d’aportar la corresponent 
declaració responsable. L’incompliment d’este requisit 
podrà donar lloc a la revocació del crèdit o l’ajuda, i a 
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la imposició de la corresponent sanció d’acord amb el 
que preveu l’apartat nou d’esta disposició.

4. El Ministeri d’Economia, com a gestor del Fons 
d’Ajuda al Desenvolupament, impulsarà, amb tots els 
mitjans al seu abast, l’aplicació dels principis de trans-
parència i concurrència en els procediments d’adjudica-
ció pels països beneficiaris i podrà posar a disposició 
d’estos els recursos necessaris per a garantir l’eficiència 
en el procediment d’identificació, selecció i adjudicació 
de projectes.

Per a això, es podran finançar, a càrrec del Fons 
d’Ajuda al Desenvolupament, la contractació de servicis 
de suport a la identificació i definició d’aquells projec-
tes susceptibles si són finançats a càrrec del Fons, així 
com l’assistència tècnica necessària per a la licitació i 
la supervisió de projectes.

5. El Ministeri d’Economia, com a gestor del Fons 
d’Ajuda al Desenvolupament, impulsarà l’adopció per 
organitzacions empresarials o grups d’empreses un co-
di de comportament que les obligue a actuar d’acord 
amb els principis de bona fe i responsabilitat en les 
seues actuacions relatives a projectes que reben ajuda 
financera provinent del FAD.

Set. Tramitació i aprovació d’operacions a càrrec 
del Fons d’Ajuda al Desenvolupament.

1. Comissió Interministerial del Fons d’Ajuda al 
Desenvolupament.

La Comissió Interministerial del Fons d’Ajuda al 
Desenvolupament examinarà totes les propostes de fi-
nançament a càrrec del FAD que li siguen presentades 
pel Ministeri d’Economia bé per pròpia iniciativa, bé per 
suggeriment del Ministeri d’Assumptes Exteriors, quan 
este considere que així coadjuva a la millor execució 
de la política exterior, i decidirà sobre l’oportunitat que 
siguen elevades al Consell de Ministres. El Ministeri 
d’Economia, a través de la Direcció General de Comerç 
i Inversions, valorarà les propostes de finançament a 
càrrec del FAD amb caràcter previ a la seua presentació 
a la Comissió Interministerial del FAD.

La Comissió Interministerial del Fons d’Ajuda al 
Desenvolupament estarà constituïda de la manera se-
güent:

President: el secretari d’Estat de Comerç i Turisme 
del Ministeri d’Economia.

Vicepresident primer: el director general de Rela-
cions Econòmiques Internacionals del Ministeri d’As-
sumptes Exteriors.

Vicepresident segon: el director general de Comerç 
i Inversions del Ministeri d’Economia.

Vocals: el director general de Finançament Internaci-
onal del Ministeri d’Economia, el subdirector general de 
Gestió del Deute Extern i Avaluació de Projectes del Mi-
nisteri d’Economia, el subdirector general d’Institucions 
Financeres Multilaterals del Ministeri d’Economia, el cap 
de Gabinet del secretari d’Estat de Comerç i Turisme, un 
representant de la Secretaria General Tècnica del Minis-
teri d’Economia, un representant de la Direcció General 
del Tresor i Política Financera, un representant del Banc 
d’Espanya, un representant de la Secretaria d’Estat per 
a la Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica del 
Ministeri d’Assumptes Exteriors, un representant de 
l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional del 
Ministeri d’Assumptes Exteriors, un representant del 
Ministeri d’Hisenda, un representant del Ministeri de Fo-
ment, un representant del Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació, un representant del Ministeri de Ciència 

i Tecnologia, un representant del Ministeri de l’Interior i 
un representant de Presidència de Govern.

Secretari: un representant de l’Institut de Crèdit Ofi-
cial, designat pel seu president, qui exercirà amb veu, 
però sense vot.

Ponent: el subdirector general de Foment Financer 
de les Exportacions del Ministeri d’Economia, qui exer-
cirà amb veu, però sense vot.

Tots els membres de la Comissió podran designar 
suplents, i en este cas la compareixença del substitut 
a la reunió equivaldrà a l’assistència, a tots els efectes, 
del membre de la Comissió substituït.

La substitució s’atorgarà per escrit per a cada re-
unió, i haurà d’acreditar-se davant del secretari de la 
Comissió al començament de cada una de les reunions 
en què haja de produir efecte.

2. Consell de Ministres.

Totes les operacions finançades a càrrec del FAD, 
incloent-hi la renegociació dels crèdits, hauran de ser 
prèviament autoritzades pel Consell de Ministres.

La Comissió Interministerial del FAD elevarà les 
seues recomanacions al Govern per mitjà de pro-
postes d’Acord del Consell de Ministres, que seran 
presentades pel Ministeri d’Economia, excepte les 
operacions de desenvolupament social bàsic, les pro-
postes de les quals seran presentades conjuntament 
pel Ministeri d’Economia i el Ministeri d’Assumptes 
Exteriors.

Huit. Projectes de desenvolupament social bàsic.
Els projectes de desenvolupament social bàsic es 

tramitaran d’acord amb el que establix l’article 28.2 de 
la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internaci-
onal per al Desenvolupament així com en el Reial De-
cret 28/2000 sobre administració conjunta pel Ministeri 
d’Economia i el Ministeri d’Assumptes Exteriors dels 
crèdits concessionals destinats a projectes de desenvo-
lupament social bàsic.

Nou. Seguiment i avaluació de projectes finançats 
a càrrec del FAD.

El Ministeri d’Economia, com a gestor del Fons 
d’Ajuda al Desenvolupament, garantirà amb tots els 
mitjans al seu abast, l’eficaç i l’eficient utilització dels 
fons, per a la qual cosa es podran contractar a càrrec del 
FAD el control, el seguiment i l’avaluació dels distints 
projectes i ajudes que hagen sigut o seran finançats a 
càrrec del dit Fons.

A estos efectes, les empreses que hagen resul-
tat adjudicatàries de projectes finançats a càrrec 
del FAD, així com les entitats financeres que par-
ticipen en l’operació, hauran de posar a disposició 
de l’Administració espanyola tota la informació que 
els siga sol·licitada sobre el desenvolupament dels 
projectes.

L’Estat espanyol es reserva el dret a deixar sense 
efecte el finançament concedit en el supòsit d’incompli-
ment de les condicions que s’establisquen. Així mateix, 
l’Estat espanyol deixarà sense efecte els crèdits i altres 
ajudes concedides a càrrec del FAD quan es declare pro-
vada l’existència d’un delicte de corrupció a funcionaris 
estrangers en els termes previstos en l’article 445 bis 
del Codi Penal.

En estos casos, l’empresa espanyola o adjudica-
tària responsable de l’incompliment o de la classe 
d’infracció per este precepte previnguda, la podrà 
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sancionar amb una prohibició si és afavorida amb 
l’adjudicació d’un projecte o operació amb finança-
ment o ajuda a càrrec del FAD per un període de fins 
a cinc anys, sense perjuí d’haver de fer-se efectives 
en tot cas, a través de la via adequada i legalment 
prevista, les responsabilitats d’una altra índole en què 
l’infractor haja pogut incórrer. L’abast de la prohibició 
es considerarà atesa  l’existència de dol o manifesta 
mala fe en l’empresari i a l’entitat del dany causat als 
interessos públics espanyols. El procediment s’inici-
arà per la Direcció General de Comerç i Inversions, i 
serà resolt pel secretari d’Estat de Comerç i Turisme 
a proposta de l’esmentada Direcció General. Regirà 
supletòriament el que disposa el Reial Decret 1.398/
1993, de 4 d’agost, pel qual aprova el Reglament del 
procediment per a l’exercici de la potestat sanciona-
dora de l’Administració.

La infracció prescriurà als dos anys des de la seua 
comissió.

Deu. Agent financer.

L’Institut de Crèdit Oficial formalitzarà, en nom i 
representació del Govern espanyol i per compte de 
l’Estat, els corresponents convenis de crèdit, préstec o 
donació. Igualment, prestarà els servicis d’instrumen-
tació tècnica, comptabilitat, caixa, control, cobrament i 
recuperació i, en general, tots els de caràcter financer 
relatius a les operacions d’actiu autoritzades a càrrec del 
FAD, sense perjuí de les competències que, en matèria 
de control, s’establixen pel text refós de la Llei Gene-
ral Pressupostària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1.091/1988, de 23 de setembre, i la resta de normativa 
legal vigent.

Per instruccions del Ministeri d’Economia, i en la se-
ua qualitat d’agent financer del FAD, l’Institut de Crèdit 
Oficial podrà contractar, a càrrec del FAD, les operaci-
ons previstes en els apartats sis, número 4 i nou d’esta 
disposició. El procediment de contractació s’ajustarà a 
les previsions normatives específiques referents a la 
contractació de l’institut.

Anualment, a càrrec del FAD, amb l’autorització prè-
via per Acord de Consell de Ministres, es compensarà 
l’Institut de Crèdit Oficial pels gastos en què incórrega 
en el desplegament i l’execució de la funció que se li 
encomana.

Onze. Control parlamentari.

1. El Govern informarà semestralment al Congrés 
dels Diputats i al Senat de les operacions autoritzades 
pel Consell de Ministres a càrrec del FAD.

2. A més, enviarà anualment a les Cambres legis-
latives una memòria de les seues activitats amb detall 
de les operacions aprovades, de les operacions formalit-
zades, de les empreses adjudicatàries, dels sectors pro-
ductius destinataris del finançament a càrrec del Fons i, 
en general, del desenvolupament de les operacions en 
curs al llarg del període previst.

Dotze. Inembargabilitat dels fons procedents del 
FAD.

Els tribunals, els jutges i les autoritats administrati-
ves no podran, per deutes dels Estats estrangers bene-
ficiaris exigibles en territori espanyol, despatxar mana-
ments d’execució ni dictar providències d’embargament 
contra els drets, fons i valors producte de la realització, 
la liquidació i el pagament per part de l’autoritat espa-
nyola concedent o el seu agent financer, dels crèdits i 
préstecs atorgats a càrrec del FAD.

Disposició addicional vint-i-tres. Modificació de la 
disposició addicional desena de la Llei 10/2001, de 
5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional.

De conformitat amb el que establix la Directiva 
2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 
d’octubre del 2000, incorporada a la normativa nacional 
en la Llei d’Aigües, es deroga l’apartat 1.a) de la disposició 
addicional desena de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del 
Pla Hidrològic Nacional.

En conseqüència, el règim hídric del riu Ebre es 
determinarà d’acord amb el procediment legalment 
establit en la mencionada Llei d’Aigües i en la seua 
normativa de desplegament per a totes les conques 
intercomunitàries d’Espanya.

Disposició addicional vint-i-quatre. Incompatibilitats.

La incompatibilitat per a l’exercici simultani de 
funcions de càrrec públic a què es referix l’apartat 2 
de l’article 181 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre 
de Patrimoni de les Administracions Públiques, no 
resultarà d’aplicació als presidents de les societats a 
què es referix l’article 166.2 de l’esmentada llei quan el 
Consell de Ministres a proposta del ministre de tutela 
declare la compatibilitat per a l’exercici de les funcions 
de president d’una societat i de les funcions atribuïdes 
a un alt càrrec de l’Administració General de l’Estat i 
de les entitats de dret públic dependents d’aquella, en 
el cas que la naturalesa dels fins de la societat guarde 
connexió amb les competències legalment atribuïdes a 
este alt càrrec.

Disposició addicional vint-i-cinc. Modificació de la 
Llei 5/1995, de 23 de març, sobre règim jurídic d’ali-
enació de participacions públiques en determinades 
empreses.

U. Es dóna una nova redacció a l’article 1 amb el 
tenor següent:

«Article 1. Àmbit d’aplicació subjectiva.
1. Esta llei s’aplicarà amb caràcter exclusiu a 

les entitats de naturalesa mercantil que a la data 
d’entrada en vigor d’esta Llei compten amb una 
participació directa o indirecta de l’Estat en el seu 
capital social superior al 25 per cent d’este i es-
tiguen controlades pel soci estatal per qualsevol 
dels mitjans establits en la legislació mercantil 
que resulte aplicable, sempre que l’activitat que 
exercisca l’entitat, per si o mitjançant la participa-
ció en altres societats, concórrega alguna de les 
circumstàncies següents:

a) Prestar servicis essencials o servicis públics 
formalment declarats com a tals.

b) Desenvolupar activitats subjectes per llei i 
per raons d’interés públic a un específic règim ad-
ministratiu de control, especialment dels subjectes 
que les realitzen.

c) Estar exempta totalment o parcialment de la 
lliure competència en els termes de l’article 86 del 
Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.

2. Les entitats de naturalesa mercantil que for-
men part d’un grup, determinat conforme a l’article 
4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de 
Valors, queden igualment subjectes al que establix 
la present Llei sempre que qualsevol de les enti-
tats contingudes en l’apartat 1 anterior tinga una 
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posició dominant i en elles concórrega qualsevol 
de les circumstàncies a què es referix.»

Dos. Es modifica el paràgraf primer de l’article 2 
que queda redactat com seguix:

«El règim definit en els articles 3 i següents 
d’esta llei serà aplicable quan la participació pú-
blica del soci estatal en les entitats a què es referix 
l’article anterior es trobe en algun dels supòsits 
següents: (...).»

Tres. Es dóna una nova redacció a l’article 3 que 
queda com seguix:

«Article 3. Règim de notificació.
1. Quan s’haja produït algun dels pressupos-

tos d’aplicació a què es referix l’article anterior i 
així s’establisca en el reial decret a què es referix 
l’apartat 6, podran quedar subjectes al deure de ser 
notificats a l’òrgan competent per raó de la matè-
ria, sempre que produïsquen els seus efectes en el 
mercat nacional o es referisquen a actius ubicats 
en el territori nacional, els següents acords adop-
tats pels òrgans socials de les entitats mercantils 
indicades en l’article 1 d’esta llei:

a) La dissolució voluntària, l’escissió o la fusió 
de l’entitat.

b) L’alienació o el gravamen, en qualsevol 
forma i per qualsevol títol, dels actius estratègics 
o participacions socials necessàries per al compli-
ment de l’objecte social de l’empresa i que a este 
efecte es determinen.

c) La substitució de l’objecte social.
2. Igualment, quan s’haja produït algun dels 

pressupòsits d’aplicació definits en l’article 2 
d’esta llei, en els termes que establisca el reial 
decret a què al·ludix l’apartat 6, podran quedar 
així  mateix subjectes al deure de ser notificats a 
l’òrgan  competent per raó de la matèria, sempre 
que desenvolupen els seus efectes en el mercat 
nacional, les operacions següents:

a) Les operacions consistents en actes de dis-
posició sobre el capital social que determinen, en 
un sol acte o en diversos de successius, la reducció 
de la participació social pública, respecte de l’empre-
sa subjecta al règim especial previst en esta llei, en 
un percentatge igual o superior al 10 per cent.

b) L’adquisició, directa o indirecta, inclús a 
través de tercers, fiduciaris o interposats, en un 
sol acte o en diversos de successius, de participaci-
ons socials o altres valors que puguen donar dret, 
directament o indirectament a la subscripció o ad-
quisició d’aquelles, quan tinga per conseqüència 
la disposició sobre, almenys, el 10 per cent del 
capital social.

3. Seran aplicables al supòsit arreplegat en 
el paràgraf 2.b) anterior les normes reguladores 
de les ofertes públiques d’adquisició d’accions a 
efectes de:

a) La qualificació com a adquisició de les 
operacions realitzades per grups de societats o 
persones físiques o jurídiques que actuen concer-
tadament;

b) El còmput de participacions quan es dispo-
se del dret a vot per concepte diferent del de la 
titularitat dominical;

c) La possessió o adquisició de valors o instru-
ments que donen dret a la subscripció o adquisició 
de participacions socials.

4. En el supòsit previst en l’apartat 2.b) del pre-
sent article, quan l’operació es materialitze mitjan-
çant la formulació d’una oferta pública d’adquisició 
d’accions admeses a negociació en una borsa de 
valors, una vegada autoritzada l’oferta per la Co-
missió Nacional del Mercat de Valors, no es publi-
caran els anuncis relatius a esta ni començarà el 
termini d’acceptació en tant que l’òrgan competent 
manifeste, de forma expressa o presumpta, la seua 
no oposició a esta.

5. A efectes del que disposa esta llei, s’entén per 
adquirent la persona física o jurídica que actue direc-
tament com a part de l’operació concreta de què es 
tracte, així com qualsevol altre pertanyent al mateix 
grup, d’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 
24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors.

 Als efectes previstos en esta Llei tindrà la con-
sideració de participació indirecta en la societat 
sotmesa al règim de notificació la que es realitze 
mitjançant qualsevol societat en el capital de la 
qual es participe en més d’un 10 per cent.

6. El Reial Decret pel qual s’establisca el rè-
gim a què es referix este article, que serà acordat 
en Consell de Ministres, a proposta del ministre 
competent per raó de la matèria i previ dictamen 
del Consell d’Estat, haurà d’estar en vigor amb 
anterioritat a la realització dels actes de disposició 
arreplegats en l’article 2 i determinarà:

a) El seu àmbit subjectiu d’aplicació.
b) Els actes de disposició concrets que queden 

subjectes a notificació d’entre els arreplegats en 
l’article 3.

c) L’òrgan competent per a dictar la correspo-
nent resolució.

d) El termini de vigència.
Excepte en el cas establit en el paràgraf 2.d) an-

terior, podrà ser modificat o suprimit pels mateixos 
tràmits establits en l’apartat 1 del present article.

7. En el full obert en el Registre Mercantil a 
l’entitat subjecta al règim establit en la present llei 
s’inscriurà el contingut dispositiu dels reials decrets a 
què es referix el paràgraf b) de l’apartat anterior. Serà 
títol suficient per a inscriure, instància subscrita pel 
representant de la societat subjecta a este règim o 
instància remesa pel subsecretari del Ministeri com-
petent per raó de la matèria, per la qual es requerisca 
al Registrador Mercantil amb indicació del seu con-
tingut i la data de publicació del corresponent reial 
decret en el “Boletín Oficial del Estado”. Se suspendrà 
la inscripció dels actes i acords socials inscriptibles 
subjectes a notificació d’acord amb esta llei sense 
que prèviament s’acredite la no oposició per l’òrgan 
competent per raó de la matèria.

L’anterior s’entén sense perjuí que la normativa 
reguladora del Registre Mercantil puga regular es-
pecíficament l’accés a este del contingut del reial 
decret a què es referix la lletra b) de l’apartat 6 del 
present article.»

Quatre. Es dóna una nova redacció a l’article 4, 
que queda redactat com seguix:
«Article 4. Procediment.

1. L’òrgan competent podrà oposar-se als 
actes i acords que li hagen sigut notificats en el 
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termini màxim d’un mes a comptar de la data en 
què la notificació que si és el cas efectue l’entitat 
o persona adquirent tinga entrada en el registre 
administratiu corresponent, sense perjuí que en 
el cas que haja d’emetre’s l’informe preceptiu per 
l’organisme regulador, a què es referix l’apartat 
següent, per desenvolupar-se l’empresa sotmesa 
al règim establit en esta llei, en un mercat i siste-
ma sotmés a regulació, s’interromprà el termini 
assenyalat pel temps que transcórrega fins que 
l’informe siga emés.

En tot cas, quan excepcionalment la transcen-
dència i complexitat de l’operació així ho justifi-
que, el referit òrgan podrà decidir motivadament 
dins dels deu primers dies del termini d’un mes 
anterior ampliar este per temps no superior a la 
mitat d’este, comunicant-ho així a l’interessat o 
interessats.

2. En l’expedient que s’instruïsca per l’òrgan 
competent, de conformitat amb el que preveu la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, informarà precep-
tivament l’organisme regulador del funcionament 
dels mercats i sistemes en què desenvolupe la 
seua activitat l’empresa sotmesa al règim establit 
en esta llei, a fi de valorar la concurrència dels 
criteris a què es referix l’apartat 2 de l’article 5 
d’esta llei.

3. Durant el termini a què es referix l’apartat 
1, quedarà suspesa l’eficàcia dels acords i actes 
a què es referix l’article 3. En el cas dels actes de 
disposició sobre el capital, durant el referit termini 
quedaran suspesos els drets polítics derivats de la 
participació accionarial corresponent.

4. El procediment administratiu a què es re-
ferix l’apartat anterior podrà acabar-se mitjançant 
subscripció de conveni sobre les característiques 
de l’acord o acte social subjectes a aprovació, a 
proposta tant de l’Administració actuant com de 
l’interessat o interessats.

5. Suspenen en tot cas el còmput del termini 
disposat en l’apartat 1 d’este article:

a) El requeriment d’esmena de les deficiències 
o insuficiències de la notificació, en particular en 
les dades sobre les característiques dels actes o 
acords socials de què es tracte, fins al seu degut 
compliment. Este requeriment només podrà prac-
ticar-se una vegada.

b) La formulació de proposta d’acord per l’Ad-
ministració i fins a la seua acceptació o rebuig pel 
o els interessats.

c) La intervenció de l’òrgan comunitari eu-
ropeu competent en els supòsits compresos en 
l’àmbit d’aplicació del Reglament CEE 4064/89, 
de 21 de desembre, modificat pel Reglament 
CEE 2367/90, de 25 de juliol, i per a l’adopció 
d’alguna de les decisions previstes en les dites 
normes.

d) La formulació de consulta a l’òrgan comuni-
tari europeu competent per part del corresponent 
òrgan estatal en els casos de fusió, escissió o trans-
missió de propietat o d’ús d’actius empresarials i 
en aplicació de les normes comunitàries europees 
a què es referix el paràgraf c) anterior.

6. S’entendrà que l’òrgan competent no s’opo-
sa a l’operació o decisió notificada si transcorregut 
el termini disposat en l’apartat 1 del present article 
no s’haguera notificat resolució expressa.»

Cinc. Es dóna una nova redacció a l’article 5, que 
queda redactat com seguix:

«Article 5. Criteris de decisió de l’òrgan compe-
tent.
1. En els casos previstos en l’article 3, l’òrgan 

competent, mitjançant una resolució motivada, 
podrà oposar-se a l’acte o acord notificat com a 
conseqüència de l’existència de riscos significatius 
o efectes negatius, directes o indirectes, sobre les 
activitats exercides per les empreses, a fi de ga-
rantir l’adequada gestió i prestació de servicis per 
estes, de conformitat amb els criteris objectius que 
s’especifiquen en l’apartat següent.

2. Als efectes previstos en l’apartat anterior, 
l’existència de riscos significatius o efectes nega-
tius s’apreciarà en funció de:

a) Els mitjans patrimonials per a atendre els 
compromisos de prestació de servici que els cor-
responguen d’acord amb el que establix la legis-
lació aplicable.

b) La transparència en l’estructura del grup 
a què eventualment puga incorporar-se l’entitat 
com a conseqüència de l’operació i, en general, 
l’existència de dificultats per a obtindre la infor-
mació necessària sobre l’exercici de les seues 
activitats.

c) Quan es tracte de sectors d’activitat sotme-
sos a especials potestats d’ordenació i supervisió 
pels poders públics, els vincles que, com a con-
seqüència de l’operació, puguen establir-se per 
l’entitat en qüestió amb altres persones físiques 
o jurídiques, impedint l’ordenació i supervisió 
sobre els servicis que d’acord amb la legislació 
aplicable estiga obligada a prestar l’entitat cor-
responent.

d) La possibilitat que l’entitat quede exposada, 
de forma inapropiada, al risc de qualssevol altres 
activitats exercides pels adquirents.

e) El risc que l’estructura financera de l’ope-
ració faça recaure sobre les activitats de l’entitat 
sotmesa a regulació, i sobre els recursos obtin-
guts per les dites activitats, en especial quan 
es tracte de rendes d’origen regulades que es 
transferixen a activitats diferents d’aquelles que 
les originen.

3. A fi d’establir si es garantix l’adequada 
gestió i prestació de servicis per les empreses, es 
tindrà en compte:

a) Seguretat en la continuïtat de l’entrega de 
béns o prestació de servicis d’acord amb les obli-
gacions establides per la legislació aplicable.

b) Seguretat del subministrament o de la dis-
ponibilitat física ininterrompuda dels productes 
o servicis en el mercat, a un preu assequible i 
de forma compatible amb la protecció del medi-
ambient i el desenvolupament sostenible. En parti-
cular, la protecció enfront del risc d’una inversió 
o del manteniment insuficient en infraestructures 
que no permeta garantir, de forma continuada, un 
conjunt mínim de servicis d’acord amb el que es-
tablix la legislació aplicable.

c) Protecció de l’interés general en el sector 
corresponent afectat i, en particular, la garantia 
d’un adequat manteniment dels objectius de polí-
tica sectorial.»
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Sis. Es modifica l’article 6, que queda redactat com 
seguix:

«Article 6. Efectes.
1. No produiran cap efecte:
a) Els actes i acords que no s’hagen notificat 

d’acord amb el que disposa esta llei.
b) Els actes i acords que es porten a efecte 

amb l’oposició de l’òrgan competent d’acord amb 
el que preveu esta llei.

c) Els acords adoptats per qualsevol òrgan 
social, quan per a la constitució d’este o l’adopció 
d’aquells haguera sigut necessari computar par-
ticipacions socials l’adquisició de la qual no haja 
sigut notificada d’acord amb el que preveu esta 
llei, es porten a efecte amb l’oposició de l’òrgan 
competent o els drets polítics del qual no siguen 
exercitables per estar en suspens durant el termini 
a què es referix l’apartat 2 de l’article 4.

2. Sense perjuí de les altres conseqüències 
previstes en l’ordenament jurídic, en el cas de les 
adquisicions de participacions socials en què se 
sobrepasse el límit fixat a este efecte, l’adquirent 
o adquirents no podran exercir en cap cas els 
drets polítics corresponents a l’excés. Si es pro-
duïx una ulterior transmissió de les participacions 
corresponents a este excés, subsistirà la prohibi-
ció d’exercici dels drets polítics fins que recaiga la 
preceptiva resolució de l’òrgan competent sobre 
el tercer adquirent, que no podrà ser atorgada en 
cas d’actuació concertada amb qualsevol adqui-
rent anterior.

3. L’Administració competent per a resoldre es-
tarà legitimada, en tot cas, per a l’exercici de les 
accions d’impugnació dels actes i acords a què es 
referix el present article, així com per a sol·licitar 
la suspensió d’estos, de conformitat amb el que 
preveu la normativa processal.»

Set. La disposició addicional primera de la Llei 
5/1995, de 23 de març, queda redactada com seguix:

«El que disposa esta llei s’entén sense perjuí 
del que establixen les normes sectorials aplicables 
en cada cas.»

Huit. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de la dispo-
sició final primera de la Llei 5/1995, de 23 de març, que 
queden redactats com seguixen:

«2. S’apliquen directament els articles 3, 
excepte l’apartat 6; 5; 6, excepte quant a l’òrgan 
administratiu competent previst en l’apartat 3.

3. Es declaren bàsics els articles 1, 2, l’apartat 
6 de l’article 3, excepte en la determinació dels 
òrgans competents; 4, excepte quant al termini per 
a resoldre de l’apartat 1; i l’apartat 3 de l’article 6 
quant a l’òrgan administratiu competent.»

Nou. S’introduïx una disposició transitòria primera 
en la Llei 5/1995, de 23 de març, amb el tenor següent:

«Disposició transitòria primera.
1. Amb efectes des de l’1 de gener del 2004 

i fins al 6 de febrer del 2006 queden sotmeses al 
règim establit en la present Llei, en especial en allò 
que es referix al règim de notificació, procediment 
i criteris de decisió de l’òrgan competent, les soci-
etats que es relacionen a continuació:

a) “Repsol YPF, Sociedad Anónima”.
b) “Repsol YPF Petróleo, Sociedad Anónima”.

c) “Repsol YPF Comercial de Productos Petro-
líferos, Sociedad Anónima”.

d) “Repsol YPF Butano, Sociedad Anónima”.
e) “Petróleos del Norte, Sociedad Anónima”.
f) “Repsol YPF Investigaciones Petrolíferas, 

Sociedad Anónima”.
g) “Repsol YPF Exploración Alga, Sociedad 

Anònima”.
2. Els acords socials subjectes al règim esta-

blit en esta llei, sempre que desenvolupen els seus 
efectes en el mercat nacional, són els següents:

a) Substitució d’objecte social.
b) Alienació o gravamen, en qualsevol forma i 

per qualsevol títol, dels actius estratègics, parts o 
quotes indivises d’estos, que siguen titulars qual-
sevol de les entitats a què es referix l’apartat 1, 
sempre que es troben ubicats en territori nacional, 
següents:

Reserves petrolíferes o de gas localitzades en 
el territori nacional.

Instal·lacions de refinatge localitzades en el 
territori nacional.

Instal·lacions d’emmagatzemament de gas na-
tural.

Instal·lacions d’emmagatzemament de produc-
tes petrolífers i oleoductes.

Instal·lacions d’envasament de gas liquat del 
petroli (GLP), així com d’emmagatzemament de 
producte en brut de capacitat superior a 5.000 
tones.

S’exceptua l’alienació o gravamen d’estos 
actius duta a terme entre les empreses que s’ar-
repleguen en l’apartat 1, i en este cas, bastarà 
simplement d’informar mitjançant comunicació 
dirigida al mateix òrgan que siga competent als 
efectes previstos en esta llei.

c) Alienació o gravamen, en qualsevol forma i 
per qualsevol títol, d’accions o títols representatius 
del capital que siga titular «Repsol, Societat Anòni-
ma», en qualsevol de les restants entitats incloses 
en l’apartat 1 anterior.

3. Queda igualment sotmesa al règim establit 
en esta llei, sempre que desenvolupen els seus 
efectes en el mercat nacional, l’adquisició directa 
o indirecta, inclús a través de tercers fiduciaris o 
interposats, d’accions de “Repsol YPF, Sociedad 
Anónima”, o de qualsevol de les restants entitats 
incloses en l’apartat 1 o altres valors que puguen 
donar dret, directament o indirectament, a la subs-
cripció o adquisició d’aquelles, quan tinga per con-
seqüència la disposició sobre, almenys, el 10 per 
cent del capital social corresponent.

4. Sense perjuí de l’anterior, dels acords so-
cials de les societats incloses en l’apartat 1, de 
dissolució voluntària, escissió o fusió s’informarà 
simplement mitjançant comunicació dirigida al 
mateix òrgan que siga competent als efectes pre-
vistos en els paràgrafs anteriors.

En tot cas, queden subjectes al règim de notifi-
cació establit en esta llei els actes i acords socials 
d’alienació o gravamen, en qualsevol forma i per 
qualsevol títol, dels actius a què es referix el pa-
ràgraf b) de l’apartat 2 i que sent titularitat de les 
societats incloses en l’apartat 1 s’hagen aportat 
per estes a les societats resultants d’una escissió 
o fusió.

S’exceptua del que disposa el paràgraf ante-
rior aquells casos en què l’operació societària es 
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realitze dins del grup d’empreses a què es referix 
l’apartat 1.»

Deu. S’introduïx una disposició transitòria segona 
en la Llei 5/1995, de 23 de març, amb el tenor següent:

«Disposició transitòria segona.
1. Amb efectes des de l’1 de gener del 2004 i 

fins al 18 de febrer del 2007 queden sotmeses al 
règim establit en esta llei, en especial en allò que 
es referix al règim de notificació, procediment i 
criteris de decisió de l’òrgan competent, les soci-
etats següents:

a) Telefónica, Sociedad Anónima.
b) Telefónica Móviles, Sociedad Anónima.
c) Telefónica Móviles España, SAU.
d) Telefónica de España, SAU.
2. Els acords socials subjectes al règim esta-

blit en esta llei són, sempre que desenvolupen els 
seus efectes en el mercat nacional, els d’alienació 
o gravamen, en qualsevol forma i per qualsevol 
títol, dels actius estratègics, parts o quotes indi-
vises d’estos, sempre que es troben ubicats en 
territori nacional, que siguen titulars Telefónica de 
España SAU i Telefónica Móviles de España SAU 
següents:

 1r. Conjunt ordenat d’equips i portadors de 
comunicació i la infraestructura associada, sempre 
que aquells estiguen en territori espanyol i formen 
part de qualsevol de les categories següents:

a) Cable coaxial.
b) Cable de fibra òptica.
c) Cable interurbà de parells.
d) Xarxes d’abonat.
e) Connexions entre nucs secundaris de 

Madrid i Barcelona.
 2n. Centrals de trànsit i edificis que les alber-

guen.
 3r. Centrals internacionals i edificis que les 

alberguen.
 4t. Cables submarins.
 5t. Participacions en societats o consorcis 

dedicats a l’explotació de satèl·lits o cables sub-
marins.

 6t. Estacions terrestres de satèl·lits.
 7m. Estacions costaneres d’amarrament de 

cables submarins.
3. S’exceptua l’alienació o gravamen d’estos 

actius duta a terme entre les empreses que s’ar-
repleguen en l’apartat 1, i, en este cas, bastarà 
simplement d’informar mitjançant comunicació 
dirigida al mateix òrgan que siga competent als 
efectes previstos en esta llei.

4. Alienació o gravamen, en qualsevol forma 
i per qualsevol títol, d’accions o títols representa-
tius del capital que siga titular Telefónica, SA, en 
Telefónica de España, SAU, que supose la pèrdua 
del control d’esta o la venda d’una participació 
superior al 50 per cent.

5. Alienació o gravamen, en qualsevol forma 
i per qualsevol títol, d’accions o títols representa-
tius del capital de Telefónica, SA, en Telefónica 
Móviles, SA, que suposen la pèrdua del control 
d’esta o la venda d’una participació superior al 
50 per cent.

6. Alienació o gravamen, en qualsevol forma i 
per qualsevol títol, d’accions o títols representatius 

del capital de Telefónica Móviles, SA, en Telefónica 
Móviles España, SAU, que suposen la pèrdua del 
control d’esta o la venda d’una participació supe-
rior al 50 per cent.

7. Substitució de l’objecte social de Telefónica 
Móviles España, SAU, que implique la supressió 
de les activitats necessàries per a la prestació dels 
servicis de telecomunicacions.

8. Sense perjuí de l’anterior, queda igualment 
sotmesa al règim establit en esta llei, sempre que 
desenvolupen els seus efectes en el mercat nacio-
nal, l’adquisició directa i indirecta, o sobrevinguda, 
inclús a través de tercers fiduciaris o interposats, 
d’accions de Telefónica, SA, o Telefónica Móviles, 
SA, o altres valors que puguen donar dret, di-
rectament o indirectament, a la subscripció o ad-
quisició d’aquelles, quan tinga per conseqüència la 
disposició sobre, almenys, el 10 per cent del capital 
social corresponent.

No obstant això, i com a conseqüència de la 
seua condició de societats cotitzades, s’exceptua 
del que disposa l’apartat anterior les adquisicions 
merament financeres que no tinguen com a ob-
jecte la participació en el control i/o la gestió de 
Telefónica, SA, i Telefónica Móviles, SA.

9. Sense perjuí del que establixen els apartats 
anteriors, dels acords socials de les societats in-
closes en l’apartat 1, de dissolució voluntària, es-
cissió o fusió s’informarà simplement mitjançant 
comunicació dirigida al mateix òrgan que siga 
competent als efectes previstos en els paràgrafs 
anteriors.

En tot cas, queden subjectes al règim de notifi-
cació establit en esta llei els actes i acords socials 
d’alienació o gravamen, en qualsevol forma i per 
qualsevol títol, dels actius a què es referix l’apartat 
2 i que, sent titularitat de les societats incloses en 
l’apartat 1, s’hagen aportat per estes a les societats 
resultants d’una escissió o fusió.

S’exceptua del que disposa el paràgraf ante-
rior aquells casos en què l’operació societària es 
realitze dins del grup d’empreses a què es referix 
l’apartat 1.»

Onze. S’introduïx una disposició transitòria tercera 
en la Llei 5/1995, de 23 de març, amb el tenor següent:

«1. Amb efectes des de l’1 de gener del 2004 
i fins al 8 de juny del 2007 queden sotmeses al 
règim establit en esta llei, en especial en allò que 
es referix al règim de notificació, procediment i 
criteris de decisió de l’òrgan competent, les soci-
etats següents:

a) Endesa, Sociedad Anónima.
b) Endesa Generación, Sociedad Anónima.
c) Endesa Distribución Eléctrica, Sociedad 

Limitada.
2. Queden sotmesos al règim establit en la 

present Llei, sempre que desenvolupen els seus 
efectes en el mercat nacional, els actes i acords 
socials d’adquisició directa o indirecta, inclús a 
través de tercers fiduciaris o interposats, d’accions 
de «Endesa, Sociedad Anónima», i de les societats 
incloses en l’apartat anterior o altres valors, títols 
o drets que puguen donar dret, directament o indi-
rectament, a la subscripció o adquisició d’aquelles, 
quan tinga per conseqüència la disposició sobre, al-
menys, el 10 per cent del capital de «Endesa, So-
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ciedad Anónima», o de la resta de societats que 
s’assenyalen en l’apartat anterior.

No obstant l’anterior, i com a conseqüència de 
la seua condició de societats cotitzades, s’exceptua 
del que disposa el paràgraf anterior, les adquisici-
ons merament financeres que no tinguen com a 
objecte la participació en el control i/o la gestió de 
les entitats mencionades en l’apartat 1.

Igualment queden subjectes al règim establit 
en esta llei els actes i acords socials d’alienació o 
gravamen, en qualsevol forma i per qualsevol títol, 
de les accions o títols representatius del capital 
que siga titular «Endesa, Sociedad Anónima», en 
qualsevol de les restants societats relacionades en 
l’apartat anterior. A estos efectes, s’equiparen a les 
accions qualssevol altres valors que puguen donar 
dret, directament o indirectament, a la subscripció 
o adquisició d’estes.

3. Sense perjuí de l’anterior, dels acords so-
cials de les societats incloses en l’apartat 1, de 
dissolució voluntària, escissió o fusió s’informarà 
simplement mitjançant comunicació dirigida al 
mateix òrgan que siga competent als efectes pre-
vistos en els paràgrafs anteriors.»

Dotze. S’introduïx una disposició transitòria quarta 
en la Llei 5/1995, de 23 de març, amb el tenor següent:

«Disposició transitòria quarta.

1. Amb efectes des de l’1 de gener del 2004 i 
fins al 23 de març del 2004, prorrogables per dos 
anys, queden sotmeses al règim establit en esta 
llei, en especial en allò que es referix al règim de 
notificació, procediment i criteris de decisió de 
l’òrgan competent, les societats següents:

a) “Indra Sistemas, Sociedad Anónima”.
b) “Indra EMAC, Sociedad Anónima”.
c) “Indra Espacio, Sociedad Anónima”.
2. En relació amb “Indra Sistemas, Sociedad 

Anónima”, societat capçalera del grup d’empreses 
que s’arrepleguen en l’apartat anterior, els acords 
i actes subjectes al règim establit en la present dis-
posició, sempre que produïsquen els seus efectes 
en el mercat nacional o es referisquen als ubicats 
en territori nacional, s’entendran referits als actius 
estratègics o a la part d’estos, siga quina siga la 
seua naturalesa, assignats a activitats, productes, 
programes o servicis relacionats amb la defensa 
nacional i encara que estos puguen ser utilitzats 
també per a usos diferents dels de la pròpia de-
fensa nacional.

3. Les limitacions que s’establixen en la pre-
sent disposició, quant a l’adquisició d’accions re-
presentatives del capital social de les companyies 
assenyalades en l’apartat 1, també afecten “Indra 
Sistemas, Sociedad Anónima”.

4. Els acords socials subjectes al règim establit 
en esta llei són els següents:

a) Substitució de l’objecte social que implique 
la supressió de les activitats necessàries per a la 
prestació dels servicis relacionats amb la defensa 
nacional.

b) Alienació o gravamen, en qualsevol forma i 
per qualsevol títol, dels actius, materials o imma-
terials, parts o quotes indivises d’estos que, sota 
qualsevol forma de titularitat, estan sent utilitzats 
per qualsevol de les entitats a què s’aplique esta 

disposició, sempre que estos estiguen inclosos en 
l’àmbit d’aplicació d’esta.

S’exceptua l’alienació o gravamen d’estos ac-
tius duta a terme entre les empreses del grup que 
s’arrepleguen en l’apartat 1, i en este cas bastarà 
simplement d’informar mitjançant comunicació 
dirigida al mateix òrgan que siga competent als 
efectes previstos en esta llei.

c) En tot cas, l’alienació d’actius a què es re-
ferix l’apartat 2 de la present disposició, tant de la 
mateixa “Indra Sistemas, Sociedad Anónima”, com 
de les societats a què es referix l’apartat 1, sempre 
que afecte més d’un 10 per cent dels actius totals 
consolidats del grup Indra, segons el seu últim 
Balanç aprovat per la Junta General, excepte que 
l’alienació d’estos actius duta a terme entre les 
empreses del grup d’empreses que s’arreplega 
en l’apartat 1, i en este cas, bastarà simplement 
d’informar mitjançant comunicació dirigida al ma-
teix òrgan que siga competent als efectes previstos 
en esta llei.

5. Sense perjuí de l’anterior, dels acords so-
cials de les societats incloses en l’apartat 1, de 
dissolució voluntària, escissió o fusió s’informarà 
simplement mitjançant comunicació dirigida al 
mateix òrgan que siga competent als efectes pre-
vistos en els paràgrafs anteriors.

En tot cas, queden subjectes al règim de notifi-
cació establit en esta llei els actes i acords socials 
d’alienació o gravamen, en qualsevol forma i per 
qualsevol títol, dels actius a què es referix l’apartat 
2 i que sent titularitat de les societats incloses en 
l’apartat 1 s’hagen aportat per estes a les societats 
resultants d’una escissió o fusió.

S’exceptua del que disposa el paràgraf ante-
rior aquells casos en què l’operació societària es 
realitze dins del grup d’empreses a què es referix 
l’apartat 1.

6. Queda igualment sotmesa al règim establit 
en esta llei l’adquisició, directa o indirecta, inclús a 
través de tercers fiduciaris o interposats, d’accions 
de “Indra Sistemas, Sociedad Anónima”, o de qual-
sevol de les restants entitats incloses en l’apartat 
1 o altres títols-valors que puguen donar dret, 
directament o indirectament, a la subscripció o ad-
quisició d’aquelles, quan tinga per conseqüència la 
disposició sobre, almenys, el 10 per cent del capital 
social  corresponent, o permeten a un determinat 
accionista o grup d’accionistes, definits conforme 
a l’article 42 del Codi de Comerç, superar este 
percentatge. Així mateix, l’adquisició d’accions per 
part de qualsevol accionista o grup d’accionistes que 
ja posseïsquen un 10 per cent del capital social 
 corresponent requerirà idèntica autorització.

No obstant l’anterior, i com a conseqüència de 
la seua condició de societats cotitzades, s’exceptua 
del que disposa el paràgraf anterior, les adquisici-
ons merament financeres que no tinguen com a 
objecte la participació en el control i/o la gestió de 
les entitats mencionades en l’apartat 1.

Així mateix, queden sotmesos al règim establit 
en esta llei l’alienació o gravamen, en qualse-
vol forma i per qualsevol títol, d’accions o títols 
 representatius del capital que siga titular “Indra 
Sistemas, Sociedad Anónima” en qualsevol de 
les societats de l’apartat 1, quan estos puguen 
comportar efectes equivalents als referits en el 
paràgraf b) de l’apartat 4.
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A efectes del que preveu el paràgraf anterior, 
s’equiparen a les accions qualssevol altres títols-
valors que puguen donar dret, directament o indi-
rectament, a la subscripció o adquisició d’estes.»

Tretze. S’introduïx una disposició transitòria quinta 
en la Llei 5/1995, de 23 de març, amb el tenor següent:

«Disposició transitòria quinta.

1. Amb efectes des de l’1 de gener del 2004 
i fins al 3 d’abril del 2006, prorrogables per dos 
anys, queda sotmesa al règim establit en esta 
llei, en especial en allò que es referix al règim de 
no tificació, procediment i criteris de decisió de 
l’òrgan competent, la companyia “Iberia, Líneas 
Aéreas de España, Sociedad Anónima”.

2. Els acords socials subjectes al règim esta-
blit en esta llei, sempre que desenvolupen els seus 
efectes en el mercat nacional o es referisca a actius 
ubicats en territori nacional, són els següents:

a) Substitució del seu objecte social.
b) Alienació o gravamen, en qualsevol forma 

i per qualsevol títol, dels actius tangibles o intan-
gibles, parts o quotes indivises d’estos, dels quals 
siga titular “Iberia, Líneas Aéreas de España, Socie-
dad Anónima”, sempre que això impedisca o afecte 
substancialment la capacitat de “Iberia, Líneas Aéreas 
de España, Sociedad Anónima”, per a explotar els 
servicis de transport aeri de passatgers i càrrega.

3. Queda igualment sotmesa al règim de 
notificació al Ministeri d’Economia, en els termes 
i amb les conseqüències previstes en esta llei, 
l’adquisició, directa o indirecta, inclús a través de 
tercers fiduciaris o interposats, d’accions de “Ibe-
ria, Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima”, 
o altres valors que puguen donar dret, directament 
o indirectament, a la subscripció o adquisició 
d’aquelles, quan tinga per conseqüència la disposi-
ció sobre, almenys, el 10 per cent del capital social 
corresponent.

No obstant l’anterior, i com a conseqüència de 
la seua condició de societat cotitzada, s’exceptua 
del que disposa el paràgraf anterior, les adquisi-
cions merament financeres que no tinguen com a 
objecte la participació en el control i/o la gestió de 
l’entitat mencionada en l’apartat 1.

4. Sense perjuí de l’anterior, dels acords so-
cials de dissolució voluntària, escissió, o fusió 
s’informarà simplement mitjançant comunicació 
dirigida al mateix òrgan que siga competent als 
efectes previstos en els paràgrafs anteriors.

En tot cas, queden subjectes al règim de notifi-
cació establit en esta llei els actes i acords socials 
d’alienació o gravamen, en qualsevol forma i per 
qualsevol títol, dels actius a què es referix el parà-
graf b) de l’apartat 2 i que sent de la seua titulari-
tat s’hagen aportat a les societats resultants d’una 
escissió o fusió.»

Catorze. S’introduïx una nova disposició transitò-
ria sexta en la Llei 5/1995, de 23 de març, amb el tenor 
següent:

«Disposició transitòria sexta.
L’excepció del règim de notificació, per concór-

rer la condició de societats cotitzades en les enti-
tats a què es referixen les disposicions transitòries 
segona a quinta, de les adquisicions d’accions o 
altres valors, que permetent la disposició sobre, 

almenys, el 10 per cent del capital social corres-
ponent, es consideren merament financeres per 
no tindre com a objecte el control i/o la gestió de 
l’entitat de què es tracte, s’entén sense perjuí de 
quedar en tot cas sotmeses a este, en els termes 
i amb les conseqüències previstes en la present 
Llei, des del moment que efectivament s’exercisca 
la presa de control o la participació en la gestió de 
l’entitat.»

Quinze. S’introduïx una nova disposició final quar-
ta en la Llei 5/1995, de 23 de març, amb la redacció 
següent:

«Disposició final quarta.
En el full obert a cada una de les entitats com-

preses en el règim establit en les disposicions 
transitòries primera, segona, tercera, quarta i 
quinta d’esta Llei s’inscriuran els actes de dispo-
sició concrets que queden subjectes a notificació 
d’entre els arreplegats en estes. Serà títol suficient 
per a inscriure, instància subscrita pel representant 
de la societat subjecta a este règim o instància 
remesa pel subsecretari del Ministeri competent 
per raó de la matèria, per la qual es requerisca 
al Registrador Mercantil per a la consagració del 
règim de notificació, amb indicació del seu contin-
gut. Se suspendrà la inscripció dels actes i acords 
socials inscriptibles subjectes a notificació d’acord 
amb esta Llei sense que prèviament s’acredite la 
no oposició per l’òrgan competent per raó de la 
matèria.

L’anterior s’entén sense perjuí que la normativa 
reguladora del Registre Mercantil puga regular específica-
ment l’accés a este dels actes de disposició concrets 
que queden subjectes a notificació d’acord amb el que 
establix el paràgraf anterior.»

Disposició addicional vint-i-sis. Vigència del règim 
establit per la Llei 5/1995, de 23 de març, sobre ali-
enació de participacions públiques de determinades 
empreses.

Se substituïxen les referències al règim d’autorit-
zació que s’establisquen en la normativa vigent que 
siga d’aplicació pel règim de notificació previst en la 
Llei 5/1995, de 23 de març, modificada per la disposició 
addicional vint-i-cinc d’esta llei.

No obstant l’anterior, es mantenen en vigor les 
disposicions de rang reglamentari dictades per al 
seu desplegament o execució en que no s’opose a 
allò que establix la dita llei modificada d’acord amb 
esta.

Així mateix i en tant no s’opose a allò que establix 
la dita llei modificada per la disposició addicional 
vint-i-cinc d’esta llei, s’aplicaran:

Reial Decret 3/1996, de 15 de gener, d’aplicació a 
Repsol, SA, i a determinades societats del seu grup de 
la Llei 5/1995, de 23 de març;

Reial Decret 8/1997, de 10 de gener, d’aplicació a 
Telefónica de España, SA, i a Telefónica Móviles, SA, de 
la Llei 5/1995, de 23 de març;

Reial Decret 929/1998, de 14 de maig, d’aplicació a 
Endesa, SA, i a determinades societats del seu grup de 
la Llei 5/1995, de 23 de març;

Reial Decret 482/1999, de 18 de març, d’aplicació a 
Indra Sistemas, SA, i a determinades societats del seu 
grup de la Llei 5/1995, de 23 de març;



456 Dilluns 1 març 2004 Suplement núm. 2

Reial Decret 343/2000, de 4 d’abril, d’aplicació a 
Ibéria, Líneas Aéreas de España, SA, de la Llei 5/1995, 
de 23 de març.

En tot cas el que disposa la disposició addicio-
nal vint-i-cinc d’esta llei s’aplicarà a les operacions 
que es troben en tramitació a l’entrada en vigor 
d’esta.

Disposició addicional vint-i-set. Règim jurídic dels 
productes derivats del raïm i del vi.

L’elaboració, circulació i comerç dels productes de-
rivats del raïm i del vi i, en particular, el vinagre de vi, 
els vins aromatitzats, el brandi, l’aiguardent de brisa i 
el most, es regirà per les disposicions contingudes en 
la seua normativa específica, sent d’aplicació, en el que 
siga procedent, la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la 
Vinya i del Vi.

Disposició addicional vint-i-huit. Modificació de la 
Llei 3/1981, de 25 de març, de creació del Parc Na-
cional de Garajonay.

Es modifica l’article quart de la Llei 3/1981, de 25 
de març, de creació del Parc Nacional de Garajonay, 
quedant de la manera següent:

«Article quart. Zona perifèrica de protecció.
U. Es delimita una zona perifèrica de protecció 

exterior contínua i perifèrica, a fi de garantir una 
completa protecció dels recursos naturals que han 
justificat la seua creació i per a evitar els possibles 
impactes ecològics i paisatgístics procedents de 
l’exterior. Els seus límits geogràfics són els que 
es fixen en l’annex II d’esta llei.

Dos. Amb este fi l’administració competent 
abordarà l’ordenació de la dita zona perifèrica de 
protecció, de forma que, amb caràcter general, es 
prohibisquen les noves construccions, excepte les 
d’interés públic, així com les obres de conservació 
i manteniment de les edificacions existents.

Tres. Excepcionalment, i en els nuclis de po-
blació existents, els instruments de planejament 
corresponents podran autoritzar noves edificaci-
ons destinades a fer front al creixement natural 
de les poblacions actualment assentades en tals 
nuclis, així com la rehabilitació d’edificacions pre-
existents amb destí al turisme rural.

En aquells nuclis de població amb edificació 
concentrada es podran autoritzar noves edificaci-
ons que permeten el seu rebliment amb el mateix 
destí al previst en el paràgraf anterior.

En tots els casos serà necessari l’informe fa-
vorable del Patronat per a la seua autorització, 
llevat que la dita zona tinguera ordenació de-
tallada inclosa en l’instrument de planejament 
corresponent, aprovada i en vigor, en el supòsit 
de la qual l’administració concedent de la llicèn-
cia traslladarà esta al Patronat del Parc en el 
termini de deu dies, per al seu conei xement i 
efectes.

Quatre. L’administració competent en matèria 
de planejament adoptarà les mesures necessàries 
de protecció del sòl, gea, flora, fauna, paisatge, 
aigües i la resta d’elements naturals, impedint la 
introducció d’espècies exòtiques animals o fo-
restals i la transformació de les zones boscoses, 

que hauran de mantindre’s en la seua vocació 
natural.

Cinc. Estes mesures disposaran també la 
conservació dels sistemes agraris tradicionals en 
la zona.»

Disposició addicional vint-i-nou. Modificació de l’ar-
ticle 32 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del Sector 
d’Hidrocarburs.

L’article 32 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del 
Sector d’Hidrocarburs queda redactat en els termes 
següents:

«Article 32. Activitats en el subsòl marí.
Les activitats objecte d’este títol que es realitzen 

en el subsòl del mar territorial i en els altres fons 
marins que estiguen sota la sobirania nacional es 
regiran per esta llei, per la legislació vigent de 
costes, mar territorial, zona econòmica exclusiva 
i plataforma continental, i pels acords i conven-
cions internacionals de què el Regne d’Espanya 
siga part.

Quan es produïsquen activitats en eixos àmbits, 
incidisquen o no en zones terrestres, es requerirà 
informe previ de la comunitat autònoma afectada 
en el procediment de concessió d’explotació de 
jaciments i d’emmagatzemaments subterranis 
d’hidrocarburs.»

Disposició addicional trenta. Obligacions de pro-
gramació i limitacions a l’emissió en cadena dels 
servicis de televisió.

1. Els titulars de concessions per a la prestació del 
servici públic de televisió d’àmbit estatal o autonòmic 
previstes en la disposició addicional quaranta-quatre de 
la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i d’orde social, i d’àmbit local a què es 
referix la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de Televisió 
Local per Ones Terrestres estaran obligats a emetre 
 programes televisius originals durant un mínim de 
quatre hores diàries i 32 setmanals.

A estos efectes, se seguiran les regles següents:

a) No es consideraran programes televisius les 
emissions consistents en imatges fixes ni els temps 
destinats a la publicitat, televenda i jocs i concursos 
promocionals, incloses les emissions consistents en 
consultes i jocs a distància en directe amb participació 
dels telespectadors.

b) No es consideraran programes originals aquells 
que consistisquen en la mera reemissió de programes 
televisius la difusió dels quals s’haja realitzat o s’estiga 
realitzant per un altre mitjà.

c) En el cas de servicis de difusió d’àmbit de cober-
tura nacional, es computarà tant la programació eme-
sa amb un àmbit de cobertura nacional com aquella 
l’àmbit de cobertura de la qual siga limitat per a cada 
una de les zones territorials que, si és el cas, permeta 
la desconnexió, sense que en cap cas la duració diària 
de la programació amb la dita cobertura limitada puga 
excedir la duració diària de la programació amb cober-
tura nacional.

2. Els titulars de concessions per a la prestació de 
servicis públics de televisió digital terrenal autonòmic o 
local a què es referix l’apartat 1 anterior, podran emetre 
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simultàniament la mateixa programació, amb les limi-
tacions següents:

a) Només podran connectar els seus servicis de 
difusió per a emetre simultàniament una programació 
determinada, durant un màxim de cinc hores al dia i 
vint-i-cinc setmanals.

b) Reglamentàriament es determinarà quan hi 
ha solapament, en els horaris d’emissió d’un mateix 
programa.

c) Quatre de les hores d’emissió dels programes 
originals a què es referix l’apartat 1 del present article, 
hauran d’estar compreses necessàriament entre les 13 
i les 16 hores i entre les 20 i les 23 hores i hauran de 
correspondre a continguts relacionats amb l’àmbit ter-
ritorial de cobertura del servici de difusió per al qual 
tinguen atribuïda la llicència, sense perjuí d’altres con-
tinguts que per via reglamentària puguen autoritzar-se 
per a la seua emissió durant els esmentats períodes de 
temps.

Disposició addicional trenta-u. Modificació de la 
Llei 41/1995, de 22 de desembre, de Televisió Local 
per Ones Terrestres.

Es modifica la disposició transitòria segona de la Llei 
41/1995, de 22 de desembre, de Televisió Local per Ones 
Terrestres, mitjançant l’addició de dos nous apartats del 
tenor següent:

«Disposició transitòria segona.
5. Els adjudicataris de concessions per a la 

prestació de servici públic de Televisió Digital Ter-
renal subjectes a la Llei 41/1995, de 22 de desem-
bre, de Televisió Local per Ones Terrestres, podran 
utilitzar tecnologia analògica per a la difusió de les 
seues emissions durant dos anys a comptar de l’1 
de gener del 2004, sempre que així ho permeten 
les disponibilitats i la planificació de l’espectre 
establida en els Plans Nacionals de Televisió, en 
el marc de la normativa reguladora del domini pú-
blic radioelèctric. A tals efectes, els concessionaris, 
presentaran davant de la Secretaria d’Estat de Tele-
comunicacions i per a la Societat de la Informació 
les solucions tècniques necessàries que permeten 
l’emissió amb tecnologia analògica, sense que per 
això s’entenguen adquirits drets d’ús del domini 
públic radioelèctric diferents dels reconeguts en 
el corresponent títol concessional. Finalitzat el 
termini anteriorment assenyalat, aquelles hauran 
d’emetre amb tecnologia digital i adaptar-se a les 
previsions contingudes en el Pla Tècnic Nacional 
de la Televisió Digital Local.

6. S’habilita el Govern per a modificar el ter-
mini a què es referix el paràgraf anterior a la vista 
de l’estat de desenvolupament i penetració de la 
tecnologia digital de difusió de televisió per ones 
terrestres.»

Disposició addicional trenta-dos. Modificació de la 
Llei 10/1988, de 3 de maig, de Televisió Privada.

U. Es modifica l’article 19, que queda redactat com 
seguix:

«Article 19.
1. Les persones físiques o jurídiques que, di-

rectament o indirectament, participen en el capital 
o en els drets de vot, en una proporció igual o 

superior al cinc per cent del total, d’una societat 
concessionària d’un servici públic de televisió no 
podran tindre una participació significativa en cap 
altra societat concessionària d’un servici públic de 
televisió que tinga idèntic àmbit de cobertura i en 
la mateixa demarcació.

Cap persona física o jurídica que, directament o 
indirectament, participe en el capital o en els drets 
de vot, en una proporció igual o superior al cinc 
per cent del total, d’una societat concessionària 
d’un servici públic de televisió d’àmbit estatal, 
podrà tindre una participació significativa en una 
altra societat concessionària d’àmbit de cobertura 
autonòmic o local, sempre que la població de les 
demarcacions cobertes en cada un d’estos àmbits 
per les seues emissions excedisca del 25 per cent 
del total nacional.

Igualment, les persones físiques o jurídiques no 
incloses en el paràgraf anterior que, directament 
o indirectament, participen en el capital o en els 
drets de vot, en una proporció igual o superior al 
cinc per cent del total, d’una societat concessionà-
ria d’un servici públic de televisió d’àmbit autonò-
mic no podran tindre una participació significativa 
en cap altra societat concessionària d’un servici 
públic de televisió local l’àmbit de la qual estiga 
inclòs en l’anterior, sempre que la població de les 
demarcacions cobertes per les seues emissions 
excedisca del 25 per cent del total autonòmic.

En cap cas es podrà tindre una participació 
significativa en el capital o en els drets de vot, de 
societats concessionàries de servicis públics de 
televisió d’àmbit estatal, autonòmic i local en el 
cas que coincidisquen simultàniament en el mateix 
punt de recepció de l’emissió.

2. Cap concessionari d’un servici públic de te-
levisió podrà tindre una participació significativa 
d’una altra societat que tinga la mateixa condició 
en els supòsits a què es referix l’apartat anterior.

3. En tot cas, les persones físiques o jurídiques 
que, directament o indirectament, participen en el 
capital o en els drets de vot, en una proporció igual 
o superior al cinc per cent del total, d’una societat 
concessionària d’un servici públic de televisió, així 
com els concessionaris d’un servici públic de te-
levisió no podran designar, directament o indirec-
tament, membres dels òrgans d’administració de 
més d’una societat que tinga la condició de conces-
sionària del servici públic de televisió excepte en 
els supòsits en què resulte admesa la participació 
significativa en estes conforme al que establixen 
els apartats 1 i 2 d’este article.

4. Als efectes d’este article, es considera par-
ticipació significativa aquella que arribe de forma 
directa o indirecta almenys al cinc per cent de 
capital o dels drets de vot.

5. Als efectes previstos en este article, es con-
sideraran posseïdes o adquirides per una mateixa 
persona física o jurídica les accions o altres valors 
posseïts o adquirits per les entitats pertanyents a 
un mateix grup tal com este es definix en l’article 
4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de 
Valors, així com els posseïts o adquirits per les 
altres persones que actuen en nom propi però per 
compte d’aquella, de forma concertada o formant 
amb ella una unitat de decisió.

S’entendrà, excepte prova en contra, que ac-
tuen per compte d’una persona jurídica o de for-
ma concertada amb ella els membres de l’òrgan 
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d’administració. Igualment es presumirà que hi ha 
actuació concertada en els supòsits següents:

a) Entre accionistes o persones jurídiques 
entre les quals hi haja qualsevol pacte o acord de 
participació recíproca en el capital o en els drets 
de vot;

b) Entre les persones físiques o jurídiques 
entre les quals s’haja celebrat qualsevol gènere 
d’acord o pacte a fi d’adoptar o bloquejar actuaci-
ons que puguen influir significativament en l’estra-
tègia competitiva d’una societat en què participen 
directament o indirectament;

c) Entre accionistes o titulars de drets de vot 
d’una entitat que puguen controlar una societat 
mitjançant l’exercici comú dels seus drets de vot, 
perquè entre ambdós hi ha interessos comuns 
que afavorisquen una acció conjunta per a evitar 
el perjuí mutu o per a la consecució d’un benefici 
comú a l’exercir els seus drets sobre la societat 
participada;

d) Entre societats matrius o dominades de 
grups d’empreses competidores entre les quals hi 
haja interessos encreuats;

e) Entre accionistes o titulars dels drets de vot 
entre els quals hi haja o s’haja celebrat qualsevol 
gènere de pacte o acord amb l’objecte de gestio-
nar conjuntament, de forma rellevant, la progra-
mació, la definició o coordinació de l’estratègia 
empresarial, de la política comercial de disseny, 
gestió, fixació de preus, gestió d’activitats de 
promoció i campanyes de publicitat, així com la 
gestió d’instal·lacions i recursos. L’existència de 
pactes o acords a què es referix esta lletra entre 
els accionistes o titulars de drets de vot i un tercer 
determinarà, directament o indirectament, l’exis-
tència d’actuació concertada entre els accionistes 
o titulars de drets de vot que hagen subscrit estos 
amb el referit tercer.

f) Entre accionistes o titulars de drets de vot 
en què hagen concorregut alguna de les circums-
tàncies anteriors en el passat de manera que puga 
entendre’s subsistent algun interés comú.

En tot cas es tindrà en compte tant la titularitat 
dominical de les accions i la resta de valors com 
els drets de vot que es disfruten en virtut de qual-
sevol títol.

6. La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions 
i per a la Societat de la Informació o, si és el cas, 
l’autoritat territorial competent, està legitimada, 
dins de les seues respectives competències, per a 
l’exercici de les accions tendents a fer efectives les 
limitacions imposades en el present article.

7. Per a determinar la població de la demar-
cació coberta per les emissions caldrà ajustar-se 
a l’últim Padró de Població publicat per l’Institut 
Nacional d’Estadística.

8. El que disposa el present article s’entén 
 sense perjuí del que establixen les normes secto-
rials aplicables en cada cas.»

Dos. S’introduïx un article 21 bis, amb la re-
dacció següent:
«Article 21 bis.

1. Quan, com a conseqüència de circumstàn-
cies sobrevingudes s’incomplira el que disposa 
l’article 19 d’esta Llei o quan, per qualsevol altra 
causa, se sobrepassaren els límits de població 
previstos en este precepte, les persones físiques o 

jurídiques que incórreguen en este incompliment, 
hauran de comunicar-ho a la Secretaria d’Estat de 
Telecomunicacions i per a la Societat de la Informa-
ció o, si és el cas, a l’autoritat territorial competent 
en el termini d’un mes des que es produïsca la 
referida circumstància.

A la comunicació a què es referix el paràgraf 
anterior, s’acompanyarà un pla d’actuacions per a 
esmenar el referit incompliment.

2. La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions 
i per a la Societat de la Informació o, si és el cas, 
l’autoritat territorial competent podrà introduir 
en el termini d’un mes des de la recepció de la 
comunicació les modificacions necessàries en el 
pla d’actuacions per a assegurar l’esmena de l’in-
compliment.

El Pla d’actuacions presentat, amb les modifica-
cions que si és el cas s’introduïsquen, de confor-
mitat amb el que establix el paràgraf anterior, es 
complirà en tot cas dins del termini màxim de sis 
mesos a comptar de la seua comunicació.

3. Durant el termini de sis mesos a què es 
referix l’apartat 2, o transcorregut un mes des que 
es produïra l’incompliment sense que s’haguera 
realitzat la comunicació exigida en l’apartat 1, i en 
tot cas, fins que no es procedisca a esmenar l’in-
compliment del que establix l’article 19 d’esta llei, 
no es podran exercir els drets de vot o, si és el cas, 
la condició de membres de l’òrgan d’administració 
en aquella de les societats la titularitat o participació 
de la qual haguera generat l’incompliment.

4. Transcorregut el termini de sis mesos a 
què es referix l’apartat 2 sense que s’haguera 
donat compliment al pla d’actuacions, o quan no 
s’haguera comunicat l’incompliment en el termini 
d’un mes a què es referix l’apartat 1, i en tot cas, 
fins que no es procedisca a esmenar l’incompli-
ment del que establix l’article 19 d’esta llei, la 
Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la 
Societat de la Informació o, si és el cas, l’autoritat 
territorial competent podrà imposar a la persona 
física o jurídica a qui s’imputa este incompliment 
multes coercitives de 10.000 a 100.000 euros per 
dia transcorregut fins que s’esmene definitivament 
este, sense perjuí de les sancions en què poguera 
incórrer d’acord amb el que disposa el capítol IV i 
de l’extinció de la concessió a què al·ludix l’article 
17 d’esta llei.»

Tres. Es modifica la disposició transitòria ter-
cera de la Llei 10/1988, de 3 de maig, de la Televisió 
Privada:

«Les persones físiques o jurídiques que, a 1 de 
gener del 2004, incomplisquen el que disposa l’ar-
ticle 19 d’esta llei, estaran subjectes al que disposa 
l’article 21 bis d’esta, a excepció de les persones 
físiques o jurídiques que participen en el capital 
d’actuals concessionaris de servici públic de tele-
visió d’àmbit estatal emprant exclusivament tec-
nologia digital de difusió i únicament amb relació 
a les dites concessions, a les quals no se’ls aplicarà 
l’article 21 bis fins a l’1 de gener del 2005.»

Disposició addicional trenta-tres. Exempció per 
danys personals.

1. Estaran exemptes de l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques les quantitats percebudes en 
virtut del que preveu la disposició general de l’annex I 
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de l’Acord de vendes subscrit entre l’Estat Major de la 
Defensa i l’Agència de Manteniment i Aprovisionament 
de l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord, com a 
conseqüència de l’accident d’aviació succeït el 26 de 
maig del 2003.

Així mateix, estaran exempts els imports percebuts 
pels beneficiaris que s’acolliren al sistema de bestretes 
de les quantitats a què es referix el paràgraf anterior, 
previst en l’Acord del Consell de Ministres de 29 d’agost 
del 2003.

2. El que disposa esta disposició addicional resul-
tarà d’aplicació als períodes impositius iniciats des de 
l’1 de gener del 2003.

Disposició addicional trenta-quatre. Règim fiscal de 
l’esdeveniment «Copa Amèrica 2007».

U. Declaració de la «Copa Amèrica 2007» com a 
esdeveniment d’excepcional interés públic.

1. La celebració de la «Copa Amèrica 2007» a Espa-
nya tindrà la consideració d’esdeveniment d’excepcio-
nal interés públic als efectes del que disposa l’article 27 
de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal 
de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals 
al mecenatge.

2. La duració del programa de suport a este esde-
veniment va des de l’1 de gener del 2004 fins al 31 de 
desembre del 2007.

3. La certificació de l’adequació dels gastos i in-
versions realitzades als objectius i plans del programa 
serà competència del Consorci València 2007 conforme 
al que disposa l’article 27.2.b) de l’esmentada Llei 
49/2002.

4. Les actuacions a realitzar seran les que asse-
guren l’adequat desenvolupament de l’esdeveniment. 
El desenvolupament i concreció en plans i programes 
d’activitats específiques es realitzarà pel Consorci a què 
s’ha fet referència en l’apartat 3.

5. Els beneficis fiscals d’este programa seran els 
màxims establits en l’article 27.3 de la Llei 49/2002.

Dos. Règim fiscal de l’entitat organitzadora de la 
«Copa Amèrica 2007» i dels equips participants.

1. Les persones jurídiques residents a Espanya 
constituïdes amb motiu de l’esdeveniment per l’entitat 
organitzadora de la «Copa Amèrica 2007» o pels equips 
participants, estaran exemptes de l’Impost sobre Soci-
etats per les rendes obtingudes durant la celebració de 
l’esdeveniment i en la mesura que estiguen directament 
relacionades amb la seua participació en ell.

El que establix el paràgraf anterior s’aplicarà igual-
ment als establiments permanents que l’entitat organit-
zadora de la «Copa Amèrica 2007» o els equips partici-
pants constituïsquen a Espanya durant l’esdeveniment 
amb motiu de la seua celebració.

2. Les entitats sense fins lucratius constituïdes 
amb motiu de l’esdeveniment per l’entitat organitza-
dora de la «Copa Amèrica 2007» o pels equips partici-
pants tindran, durant la celebració de l’esdeveniment, 
la consideració d’entitats beneficiàries del mecenatge a 
efectes del que preveuen els articles 16 a 25, ambdós 
inclusivament, de la Llei 49/2002.

Tres. Règim fiscal de les persones que presten ser-
vicis a l’entitat organitzadora o als equips participants.

No es consideraran obtingudes a Espanya les ren-
des que perceben les persones físiques que presten els 

seus servicis a l’entitat organitzadora o als equips parti-
cipants, que no siguen residents a Espanya, obtingudes 
durant la celebració de l’esdeveniment i en la mesura 
que estiguen directament relacionades amb la seua 
participació en la «Copa Amèrica 2007».

Les persones físiques a què es referix el paràgraf an-
terior que adquirisquen la condició de contribuents per 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques com a 
conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol 
amb motiu d’este esdeveniment, aplicaran una reducció 
del 65 per cent sobre la quantia neta dels rendiments 
que perceben de l’entitat organitzadora o dels equips 
participants, durant la celebració de l’esdeveniment i en 
la mesura que estiguen directament relacionats amb la 
seua participació en este. 

Quatre. Règim duaner i tributari aplicable a les 
mercaderies que s’importen per a afectar-les el desen-
volupament i celebració de la «Copa Amèrica 2007».

1. Amb caràcter general, el règim duaner aplicable 
a les mercaderies que s’importen per a la seua utilit-
zació en la celebració i desenvolupament de la «Copa 
Amèrica 2007» serà el que resulte de les disposicions 
contingudes en el Codi Duaner Comunitari, aprovat pel 
Reglament (CEE) n 2913/92 del Consell, de 12 d’octubre 
de 1992 (DO L 302 de 19 d’octubre) i la resta de norma-
tiva duanera d’aplicació.

2. Sense perjuí de l’anterior i d’acord amb l’article 
140 del Codi Duaner Comunitari i a l’article 7 del Con-
veni relatiu a la Importació Temporal, fet a Istanbul el 
26 de juny de 1990 («Boletín Oficial del Estado» del 14 
d’octubre de 1997), les mercaderies a què es referix el 
número 1 d’este apartat que es vinculen al règim dua-
ner d’importació temporal podran romandre a l’empara 
d’este règim per un termini màxim de 48 mesos des 
de la seua vinculació a este i en tot cas abans de 30 de 
juny del 2008.

3. S’autoritza el Departament de Duanes i Impostos 
Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
perquè adopte les mesures necessàries per a l’execució 
del que disposa este apartat.

Cinc. Impost sobre el Valor Afegit.

1. Per excepció al que disposa el segon paràgraf 
del número 1r de l’apartat dos de l’article 119 de la Llei 
37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Va-
lor Afegit, no s’exigirà el requisit de reciprocitat en la 
devolució a empresaris o professionals no establits en 
la Comunitat que suporten o satisfacen quotes de l’Im-
post com a conseqüència de la realització d’operacions 
relacionades amb la celebració de la «Copa Amèrica 
2007».

2. Els empresaris o professionals no establits en 
el territori d’aplicació de l’Impost que suporten o sa-
tisfacen quotes com a conseqüència de la realització 
d’operacions relacionades amb la «Copa Amèrica 2007» 
tindran dret a la devolució de les dites quotes al terme 
de cada període de liquidació.

Per als dits empresaris o professionals, el període 
de liquidació coincidirà amb el mes natural, havent de 
presentar les seues declaracions-liquidacions durant els 
20 primers dies naturals del mes següent al període de 
liquidació. No obstant això, les declaracions-liquidaci-
ons que a continuació s’indiquen hauran de presentar-
se en els terminis especials que es mencionen:

 1r. La corresponent al període de liquidació del 
mes de juliol, durant el mes d’agost i els vint primers 
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dies naturals del mes de setembre immediatament 
posteriors.

 2n. La corresponent a l’últim període de l’any, du-
rant els trenta primers dies naturals del mes de gener.

El que disposa este número serà igualment apli-
cable a l’entitat organitzadora de l’esdeveniment, als 
equips participants i a les persones jurídiques a què es 
referix el número 1 de l’apartat dos anterior.

3. Respecte a les operacions relacionades amb 
els béns vinculats al règim d’importació temporal amb 
exempció total de drets, a què s’al·ludix en l’apartat qua-
tre anterior, resultarà aplicable el que disposa l’article 
24 de la Llei de l’Impost.

4. El termini a què es referix el paràgraf g) de 
l’apartat 3 de l’article 9 de la Llei de l’Impost serà, en 
relació amb els béns que s’utilitzen temporalment en 
la celebració i desenvolupament de la «Copa Amèrica 
2007», el previst en el número 2 de l’apartat quatre 
anterior.

5. La regla establida en l’apartat dos de l’article 70 
de la Llei de l’Impost no resultarà aplicable als servicis 
enumerats en la lletra B) del número  5t de l’apartat u 
d’este article quan siguen prestats per les persones ju-
rídiques residents a Espanya constituïdes amb motiu de 
l’esdeveniment per l’entitat organitzadora de la «Copa 
Amèrica 2007» o pels equips participants, i estiguen en 
relació amb l’organització, la promoció o el suport d’este 
esdeveniment.

Sis. Impost Especial sobre Determinats Mitjans de 
Transport.

Les embarcacions i els vehicles per al seu transport 
a què s’aplique el règim d’importació temporal previst 
en l’article quatre anterior i mentres els siga aplicable el 
règim que s’hi preveu no estaran obligats a matricular-se 
a Espanya ni subjectes a l’Impost Especial sobre Deter-
minats Mitjans de Transport.

Set. Règim Fiscal del Consorci València 2007.
El Consorci València 2007 serà considerat entitat be-

neficiària del mecenatge als efectes previstos en els ar-
ticles 16 a 25, ambdós inclusivament, de la Llei 49/2002, 
de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense 
fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Huit. Amb efectes des de l’1 de gener del 2004 i 
fins al 31 de desembre del 2007, el Consorci València 
2007, les entitats de dret privat creades per ell per a 
servir de suport als seus fins, les entitats que ostenten 
els drets d’explotació, organització i direcció de la XX-
XII Copa Amèrica i les entitats que constituïsquen els 
equips participants estaran exempts de l’obligació de 
pagament de les següents taxes i tarifes, en relació amb 
les activitats de preparació, organització i celebració de 
l’esdeveniment:

1. TAXES ESTATALS.

1.1 Taxes de la Llei 48/2003, de 26 de novembre, 
de règim econòmic i de prestació de servicis dels ports 
d’interés general:

Taxa per ocupació privativa del domini públic por-
tuari.

Taxa per utilització especial de les instal·lacions 
portuàries.

Taxa del barco.
Taxa de les embarcacions esportives i de recreació.
Taxa del passatge.
Taxa de la mercaderia.

Taxa per l’aprofitament especial del domini públic 
en l’exercici d’activitats comercials, industrials i de 
servicis.

Taxa per servicis generals.
Taxa per servici de senyalització marítima.

1.2 Taxes de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, 
General de Telecomunicacions:

Taxa general d’operadors.
Taxa per numeració telefònica.
Taxa per reserva del domini públic radioelèctric.
Taxes de telecomunicacions.

1.3 Taxes de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de 
Costes.

Cànons en relació amb l’ocupació o aprofitament 
del domini públic marítim terrestre estatal en virtut 
d’una concessió o autorització.

Taxes com contraprestació d’activitats realitzades 
per l’Administració.

1.4 Taxa per utilització privativa o aprofitament 
especial de béns del domini públic estatal.

2. TAXES LOCALS.

Taxa per utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic local.

Taxa per prestació de servicis o realització d’activi-
tats administratives de competència local.

3. TARIFES PER SERVICIS DE LA LLEI 48/2003, DE 
26 DE NOVEMBRE, DE RÈGIM ECONÒMIC I DE PRESTA-
CIÓ DE SERVICIS DELS PORTS D’INTERÉS GENERAL.

Tarifa per servicis comercials prestats per les auto-
ritats portuàries.

Tarifes per servicis portuaris bàsics.
Tarifa relativa al servici de recepció de rebutjos ge-

nerats per barcos.
Les entitats a què es referix el primer paràgraf 

del present apartat, en relació amb les activitats que 
s’enumeren en este paràgraf, no estaran obligades a 
la constitució de les garanties provisional, definitiva i 
d’explotació regulades en la mencionada Llei 48/2003.

El Consorci València 2007 i les entitats de dret privat 
creades per ell per a servir de suport als seus fins tin-
dran dret als beneficis en matèria d’honoraris i aranzels 
notarials i registrals previstos per a les Administracions 
que l’integren.

Disposició addicional trenta-cinc. Programa PREVER-
gasolina.

Amb efectes a partir del dia 1 de gener del 2004 es 
modifica la disposició addicional trentena tercera de la 
Llei 14/2000, de 29 de desembre, de Mesures fiscals, 
administratives i de l’orde social, que quedarà redactada 
de la manera següent:

«Disposició addicional trentena tercera. Renova-
ció del parc de vehicles automòbils de turisme 
equipats amb motors no aptes per a emprar 
gasolina sense plom.

Amb caràcter excepcional i durant un període 
que finalitzarà el 31 de desembre del 2006, l’import 
de la deducció prevista en l’article 70 bis de la Llei 
38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos Especials, 
o, tractant-se de vehicles automòbils de turisme 
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usats amb una antiguitat no superior a cinc anys, 
l’import de la deducció prevista en l’article 3 de la 
Llei 39/1997, de 8 d’octubre, per la qual s’aprova el 
programa PREVER per a la modernització del parc 
de vehicles automòbils, l’increment de la seguretat 
vial i la defensa i protecció del medi ambient, 
s’elevarà, en ambdós casos, fins a 721,21 euros 
quan, a més de complir-se els requisits i con-
dicions previstos en este precepte, es donen 
les circumstàncies següents:

a) Que el vehicle automòbil de turisme per 
a desballestament estiga equipat amb un motor 
de gasolina no apte per a emprar gasolina sense 
plom. A estos efectes, el Ministeri de Ciència i 
Tecnologia farà pública la relació de marques i 
models de vehicles automòbils de turisme aptes 
per a emprar gasolina sense plom, considerant-se 
que complixen el requisit previst en este apartat 
aquells que, estant equipats amb un motor de 
gasolina, no figuren en la dita relació.

b) Que el vehicle automòbil de turisme nou o 
d’antiguitat no superior a cinc anys estiga equipat 
amb un motor de gasolina proveït de catalitzador 
o amb un motor dièsel. Esta condició es conside-
rarà complida, quant als vehicles equipats amb 
un motor de gasolina, per tots aquells la primera 
matriculació definitiva dels quals a Espanya haja 
tingut lloc a partir del dia 1 de gener del 2001.»

Disposició addicional trenta-sis. Modificació de 
Llei 39/1997, de 8 d’octubre, per la qual s’aprova el 
programa PREVER per a la modernització del parc 
de vehicles automòbils, l’increment de la seguretat 
vial i la defensa i protecció del medi ambient.

Amb efectes a partir del dia 1 de gener del 2004 es 
modifiquen els apartats 1 i 4 de l’article 3 de la Llei 
39/1997, de 8 d’octubre, per la qual s’aprova el programa 
PREVER per a la modernització del parc de vehicles 
automòbils, l’increment de la seguretat vial i la defensa 
i protecció del medi ambient, que quedaran redactats 
com seguix:

«1. Les persones que s’indiquen en l’apartat 4 
d’este article podran deduir-se de la quota íntegra 
de l’Impost sobre Societats o de la quota íntegra de 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
l’import de les bonificacions atorgades a:

a) Compradors i, si és el cas, arrendataris 
financers de vehicles industrials de menys de 6 
tones de pes màxim autoritzat, nous o amb una 
antiguitat no superior a tres anys, sempre que tals 
compradors o arrendataris financers justifiquen 
que han donat de baixa per al desballestament 
un altre vehicle industrial de menys de 6 tones de 
pes màxim autoritzat del que siguen titulars i que 
concórreguen les condicions següents:

 1r. Que el vehicle per al desballestament tinga 
més de set anys d’antiguitat des de la seua primera 
matriculació definitiva.

Quan la primera matriculació definitiva no ha-
guera tingut lloc a Espanya, es requerirà, a més de 
l’antiguitat a què es referix el paràgraf anterior, que 
el vehicle per a desballestament haja sigut objecte 
de matriculació definitiva a Espanya, almenys un 
any abans de la seua baixa definitiva per a desba-
llestament.

 2n. Que tant el vehicle nou o usat amb una 
antiguitat no superior a tres anys com el vehicle 
per al desballestament estiguen compresos en els 
apartats 23 i 26 de l’annex del Reial Decret Legisla-
tiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text 
articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehi-
cles de Motor i Seguretat Vial, així com en algun 
dels supòsits de no subjecció de l’Impost Especial 
sobre Determinats Mitjans de Transport previstos 
en el paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 65 de 
la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos 
Especials.

b) Compradors i, si és el cas, arrendataris fi-
nancers de vehicles automòbils de turisme usats 
amb una antiguitat no superior a cinc anys, sempre 
que tals compradors o arrendataris financers justi-
fiquen que han donat de baixa per al desballesta-
ment un altre vehicle automòbil de turisme de què 
siguen titulars i que concórreguen les condicions 
següents:

 1r. Que el vehicle per al desballestament tinga 
més de 10 anys d’antiguitat des de la seua primera 
matriculació definitiva. Quan la primera matricula-
ció definitiva no haguera tingut lloc a Espanya, es 
requerirà, a més de l’antiguitat a què es referix el 
paràgraf anterior, que el vehicle per a desballesta-
ment haja sigut objecte de matriculació definitiva 
a Espanya, almenys un any abans de la seua baixa 
definitiva per a desballestament.

 2n. Que tant el vehicle usat amb una anti-
guitat no superior a cinc anys com el vehicle per 
al desballestament estiguen compresos en els nú-
meros 22 i 26 de l’annex del Reial Decret Legislatiu 
339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text 
articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehi-
cles de Motor i Seguretat Vial, i que no estiguen 
compresos en algun dels supòsits de no subjecció 
de l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de 
Transport previstos en el paràgraf a) de l’apartat 1 
de l’article 65 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, 
d’Impostos Especials.»

«4. La deducció prevista en l’apartat 1 d’este 
article serà aplicada per les persones següents:

a) Quan la bonificació s’atorgue en la venda 
d’un vehicle nou, la deducció serà aplicada pel 
fabricant, pel primer receptor a Espanya o, si és el 
cas i en compte d’estos, per qui mantinga relacions 
contractuals de distribució amb el concessionari o 
venedor final.

En este cas, el concessionari o venedor final del 
vehicle aplicarà la bonificació en el preu d’este, 
però la dita bonificació no afectarà la base ni a la 
quota de l’Impost sobre el Valor Afegit.

D’una manera anàloga la bonificació que s’efec-
tue als adquirents en les illes Canàries no afectarà 
la base ni a la quota de l’Impost General Indirecte 
Canari que grave les operacions d’entrega de ve-
hicles nous.

En el supòsit d’arrendament financer l’import 
de la bonificació s’integrarà en la base imposable 
de l’Impost sobre el Valor Afegit i de l’Impost Ge-
neral Indirecte Canari.

El subjecte passiu al càrrec del qual s’abone la 
bonificació a què es referix el present article rein-
tegrarà al concessionari o venedor final l’import 
de la bonificació, amb el límit de la quantia de la 
deducció establida en l’apartat 2, i este facilitarà a 
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aquell les factures justificatives de l’aplicació de 
la bonificació i els certificats de baixa dels corres-
ponents vehicles, a efectes de justificació de les 
deduccions que estos efectuen en l’Impost sobre 
Societats o en l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques.

b) Quan la bonificació s’atorgue en la venda 
d’un vehicle usat, la deducció serà aplicada pel ve-
nedor final d’este, sempre que es tracte de fabri-
cants de vehicles, d’importadors, de distribuïdors, 
de concessionaris o d’empresaris que exercisquen 
l’activitat de compravenda de vehicles.

En este cas s’aplicaran les regles previstes en el 
paràgraf a) anterior a excepció d’allò que establix 
el seu últim paràgraf.

El venedor final conservarà les factures justifica-
tives de l’aplicació de la bonificació i els certificats 
de baixa dels corresponents vehicles, a efectes de 
justificació de les deduccions que efectue en l’Im-
post sobre Societats o en l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques.

No obstant l’anterior, el venedor final podrà 
convindre amb el fabricant del vehicle usat, amb el 
seu primer receptor a Espanya o amb qui mantinga 
relacions contractuals de distribució d’este vehicle, 
l’aplicació de la deducció pel procediment previst 
en el paràgraf a) anterior.»

Disposició addicional trenta-set. Exempció en l’Im-
post sobre la Renda de les Persones Físiques de les 
 indemnitzacions pels danys ocasionats per l’acci-
dent del barco «Prestige».

Les indemnitzacions derivades dels acords transac-
cionals a què es referix el Reial Decret Llei 4/2003, de 
20 de juny, sobre actuacions per a l’abonament d’in-
demnitzacions en relació amb els danys ocasionats per 
l’accident del barco «Prestige», desenvolupat pel Reial 
Decret 1053/2003, d’1 d’agost, estaran exemptes de l’Im-
post sobre la Renda de les Persones Físiques.

Disposició addicional trenta-huit. Trasllat a Espanya 
de societats l’activitat i de la qual objecte social 
exclusiu siga l’emissió de participacions preferents 
i/o altres instruments financers.

S’introduïx una disposició transitòria segona en la 
Llei 13/1985, de 25 de maig, de coeficients d’inversió, 
recursos propis i obligacions d’informació dels interme-
diaris financers, que quedarà redactada de la manera 
següent:

«Disposició transitòria segona. Trasllat de la 
seu de direcció efectiva o del domicili social 
a Espanya de societats l’activitat i l’objecte 
social exclusiu de les quals siga l’emissió de 
participacions preferents i/o altres instruments 
financers.
Estaran exempts de la modalitat d’operacions 

societàries de l’Impost sobre Transmissions Patri-
monials i Actes Jurídics Documentats, els trasllats 
a Espanya de la seu de la direcció efectiva o del 
 domicili social de societats l’activitat i l’objecte social 
exclusiu de les quals consistisquen en l’emissió 
de participacions preferents i/o altres instruments 
financers, que estigueren constituïdes abans del 
6 de juliol del 2003, data d’entrada en vigor de 
la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic 
dels moviments de capitals i de les transaccions 

econòmiques amb l’exterior i sobre determinades 
mesures de prevenció de blanqueig de capitals.»

Disposició addicional trenta-nou. Reduccions de 
quotes respecte de treballadors de determinats 
àmbits geogràfics.

U. Es modifica el títol de la disposició addicio-
nal trentena del text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1/1994, de 20 de juny, que queda redactat en els ter-
mes següents:

«Disposició addicional trenta. Bonificacions de 
quotes de la Seguretat Social i d’aportacions 
de recaptació conjunta en determinades rela-
cions laborals de caràcter especial i reduccions 
respecte de treballadors de determinats àmbits 
geogràfics.»

Dos. L’apartat 2 de la disposició addicional trenta 
del text refós de la Llei General de la Seguretat Social 
passa a constituir l’últim paràgraf del seu apartat 1.

Tres. L’apartat 2 de la disposició addicional trenta 
del text refós de la Llei General de la Seguretat Social 
queda redactat en els termes següents:

«2. Els empresaris dedicats a activitats en-
quadrades en els Sectors de Comerç, Hoteleria, 
Turisme i Indústria, excepte Energia i Aigua, en les 
Ciutats de Ceuta i Melilla, respecte dels treballa-
dors que presten servicis en els seus centres de 
treball ubicats en el territori de les dites ciutats, tin-
dran dret a una bonificació de fins al 40 per cent en 
les seues aportacions a les quotes de la Seguretat 
Social per contingències comunes, així com pels 
conceptes de recaptació conjunta de desocupació, 
formació professional i fons de garantia salarial.

Així mateix, els treballadors enquadrats en el 
Règim Especial de Treballadors per Compte Propi 
o Autònoms dedicats a activitats enquadrades en 
els Sectors de Comerç, Hoteleria, Turisme i Indús-
tria, excepte Energia i Aigua, que residisquen i 
exercisquen la seua activitat en les Ciutats de 
Ceuta i Melilla, tindran dret a una bonificació de 
fins al 40 per cent en les seues aportacions a les 
quotes de la Seguretat Social per contingències 
comunes en els termes previstos en el paràgraf 
següent.

Les bonificacions a què es referixen els parà-
grafs anteriors s’establiran, si és el cas, per un 
període de temps limitat, als efectes de procedir 
a avaluar-ne periòdicament el grau d’eficàcia en 
relació amb els objectius socials que es pretenen 
aconseguir, i requerirà petició prèvia dels presi-
dents de les Ciutats de Ceuta i Melilla i informes 
favorables del Ministeri de Treball i Assumptes 
Socials i de la Comissió Delegada del Govern per 
a Assumptes Econòmics.»

Disposició addicional quaranta. Exempció del pa-
gament de les taxes per reserva del domini públic 
radioelèctric per a les reserves d’ús privatiu d’este 
domini que s’efectuen amb destí a cobrir les ne-
cessitats derivades de la celebració de la XXXII 
Edició de la Copa Amèrica a celebrar a València 
l’any 2007.

1. El Ministeri de Ciència i Tecnologia, per si mateix 
o a través de l’organisme competent per a la gestió del 
domini públic radioelèctric, podran atorgar el dret d’ús 
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privatiu del domini públic radioelèctric, amb caràcter 
temporal, a les persones o entitats públiques o priva-
des que presten servicis relacionats amb l’organització 
i celebració de la XXXII Edició de la Copa Amèrica 2007 
en la ciutat de València.

2. Queda exempta del pagament de la taxa previs-
ta en l’annex 1.3 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, 
General de Telecomunicacions, o equivalent que se li 
aplique, la reserva per a ús privatiu de qualsevol fre-
qüència del domini públic radioelèctric a favor de quals-
sevol persones o entitats públiques o privades per a 
la prestació de servicis relacionats amb l’organització i 
celebració de la XXXII Edició de la Copa Amèrica 2007 
en la ciutat de València.

3. A este efecte, els interessats hauran de 
sol·licitar fundadament l’exempció de l’òrgan com-
petent, fixant en la sol·licitud el termini per al qual 
sol·liciten l’exempció i les raons que justifiquen 
l’afectació de l’ús de les dites freqüències als esde-
veniments derivats de la celebració de la dita com-
petició esportiva.

Disposició addicional quaranta-u. Conversió a la 
tecnologia digital de les emissores de radiodifusió 
sonora.

1. Les entitats que disposen de títol habilitant per 
a prestar el servici de radiodifusió sonora en ones hec-
tomètriques podran sol·licitar autorització al Secretari 
d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la 
Informació per a la realització de les seues emissions 
amb tecnologia digital utilitzant el domini públic radi-
oelèctric que tinguen reservat. El termini per a atorgar 
l’autorització i per a notificar la resolució serà de tres 
mesos. Transcorregut el termini especificat sense que 
s’haja produït resolució expressa, l’autorització s’enten-
drà denegada.

2. L’ens públic Radiotelevisió Espanyola haurà 
d’iniciar les seues emissions de radiodifusió sonora en 
ones hectomètriques emprant la tecnologia digital no 
més tard de l’1 de gener del 2007.

3. A les entitats concessionàries del servici de radio-
difusió sonora en ones hectomètriques, si obtingueren 
la renovació del seu títol, se’ls imposarà l’obligació que, 
en un termini no superior a dos anys des de la renova-
ció, emeten emprant la tecnologia digital.

4. Les emissions amb tecnologia digital es rea-
litzaran de conformitat amb la norma CEI 62272-1, 
equivalent a la norma europea ETSI TS 101 980 v.l.2.1 
de l’Institut Europeu de Normes de Telecomunicació, 
i el nivell d’interferència en el mateix canal o en els 
canals adjacents no serà superior al que es produiria 
amb modulació de doble banda lateral i portadora 
completa.

5. Serà necessària la presentació de projecte tèc-
nic de les instal·lacions per a realitzar les emissions 
amb tecnologia digital i l’aprovació d’este projecte 
tècnic per l’Agència Estatal de Radiocomunicacio-
nes. L’Agència tindrà un termini de tres mesos per a 
examinar el projecte i per a notificar la resolució. Al 
terme del termini especificat sense que s’haja produït 
resolució expressa, l’aprovació del projecte s’enten-
drà denegada.

6. Amb caràcter previ a l’inici d’emissions amb 
tecnologia digital serà necessària la inspecció o el reco-
neixement de les instal·lacions per l’Agència Estatal de 

Radiocomunicaciones, a fi de comprovar que s’ajusten 
a les condicions prèviament autoritzades.

7. Així mateix, les entitats que disposen de títol ha-
bilitant per a prestar el servici de radiodifusió sonora en 
ones mètriques amb modulació de freqüència podran 
sol·licitar autorització al secretari d’Estat de Telecomu-
nicacions i per a la Societat de la Informació per a la 
realització de les seues emissions amb tecnologia digital 
utilitzant el domini públic radioelèctric que tinguen 
reservat, sempre que hi haja normes harmonitzades 
elaborades per un organisme de normalització europeu 
reconegut i que el nivell d’interferència en el mateix 
canal o en els canals adjacents no siga superior al que 
es produiria amb modulació de freqüència.

Disposició addicional quaranta-dos. Llista d’activitats 
a desenvolupar en la Zona Especial Canària.

Amb efectes a partir del dia 1 de gener del 2004, es 
dóna una nova redacció a l’annex del Reial Decret Llei 
2/2000, de 23 de juny:

«ANNEX 

Llista d’activitats

Activitats de producció, transformació, manipu-
lació i distribució a l’engròs de mercaderies:

Pesca. NACE B.
Indústria de l’alimentació, begudes i tabac. 

NACE DA.
Indústria de la confecció i de la pelleteria. NACE 

17.4, 17.5, 17.6, 17 i 18.
Indústria del cuiro i calçat. NACE DC.
Indústria del paper, edició, arts gràfiques i re-

producció de suports gravats. NACE DE.
Indústria química. NAIX 24.
Prefabricats per a la construcció. NACE 45.25, 

45.3, 45.4, 20.2, 20.3, 25.2, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 
26.7, 24.3, 28.1, 28.2, 28.12, 28.63, 28.7 i 36.1.

Indústria de la construcció de maquinària i 
equip mecànic. NACE 29.

Indústria de material i equip elèctric, electrònic 
i òptic. NACE DL.

Fabricació de mobles; altres indústries manu-
factureres. NACE 36.

Indústria del reciclatge. NACE 37.
Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç. 

NACE 50 i 51.

Activitats de servicis:

Transports i activitats annexes. NACE I.
Activitats informàtiques. NACE 72.
Servicis relacionats amb l’explotació de recur-

sos naturals i eliminació de residus. NACE n.c.
Servicis relacionats amb la investigació i el des-

envolupament. NACE 73.
Altres activitats empresarials. NACE 74.
Servicis de formació especialitzada i postgrau. 

NACE 80.3 i 80.4.
Producció cinematogràfica i de vídeo. NACE 

92.11.
Producció de programes de ràdio i televisió, ex-

cloent-ne la difusió posterior de tals programes. 
NACE 92.202.

Els centres de coordinació i servicis intragrup 
es troben exclosos de les activitats de servicis 
compreses en el grup 74.15 de la NACE (“Altres 
activitats empresarials”).»
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Disposició addicional quarantena tercera. Afectats de 
l’Hotel Corona d’Aragó.

Aquelles persones que van resultar afectades amb 
motiu de l’incendi ocorregut en l’Hotel Corona d’Aragó 
el 12 de juliol de 1979 que siguen titulars de pensió, 
d’incapacitat permanent, mort i supervivència previstes 
en el Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei General de Segure-
tat Social, complementat pel Reial Decret 1576/1990, de 
7 de desembre, o en el Reial Decret Legislatiu 670/1987, 
de 30 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Classes Passives de l’Estat complementat pel Reial 
Decret 851/1992, de 10 de juliol, podran accedir, d’acord 
amb els termes establits en la citada normativa, a les 
pensions extraordinàries que s’hi consideren.

Igualment podran causar els drets previstos en el 
paràgraf anterior els que hagueren patit lesions perma-
nents invalidants o hagueren mort com a conseqüència 
directa de l’esmentat incendi i, en aquell moment, no 
estigueren inclosos en algun règim públic de la Segure-
tat Social, o no acreditaren els requisits establits per al 
dret a pensió, sempre que complisquen les altres con-
dicions establides per a les pensions extraordinàries en 
la normativa que, en cada cas, siga d’aplicació.

Les esmentades pensions extraordinàries, que se-
ran incompatibles amb les pensions ordinàries que pels 
mateixos fets es pogueren percebre, produiran efectes 
econòmics des d’1 de gener del 2004, sempre que els in-
teressats formulen la seua sol·licitud durant l’any 2004, 
en qualsevol altre cas els efectes econòmics comptaran 
des del primer dia del mes següent a la sol·licitud.

Disposició addicional quaranta-quatre.

En el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor 
d’esta llei, el Govern dictarà un reial decret legislatiu en 
què es regularitze, aclarisca i harmonitze la normativa 
legal existent en matèria d’aigües.

Disposició transitòria primera. Irretroactivitat de les 
modificacions de la Llei 26/1999, de 9 de juliol, de 
mesures de suport a la mobilitat geogràfica dels 
membres de les Forces Armades.

La modificació introduïda per l’article 69 d’esta llei 
en l’article 2 de la Llei 26/1999, de 9 de juliol, de mesu-
res de suport a la mobilitat geogràfica dels membres 
de les Forces Armades, resultarà únicament d’aplicació 
sempre que el canvi de destí amb canvi de localitat o 
àrea geogràfica que origine el dret a la compensació 
econòmica es produïsca amb posterioritat a l’entrada 
en vigor d’esta llei.

Disposició transitòria segona. Règim transitori per a la 
provisió d’Administracions de la Loteria Nacional.

Fins a l’entrada en vigor del reial decret de regulació 
del Patronat per a la Provisió d’Administracions de la Lo-
teria Nacional a què es referix la disposició final quinta 
d’esta llei, subsistirà l’actual Patronat amb la composició 
i atribucions que determinen les disposicions reglamen-
tàries vigents que el regulen.

Disposició transitòria tercera. Procediments admi-
nistratius i processos jurisdiccionals en matèria 
d’igualtat de tracte.

Els procediments administratius i els processos 
jurisdiccionals que versen sobre les matèries a què 
es referixen el capítol III «Mesures per a l’aplicació del 
principi d’igualtat de tracte» del títol II i els apartats sis 
de l’article 50 i un de l’article 51 d’esta llei, iniciats amb 
anterioritat a l’entrada en vigor d’esta, continuaran 
substanciant-se conforme a les normes que regien a la 
data de la seua iniciació.

Disposició transitòria quarta. Adaptació dels Estatuts 
de les Caixes d’Estalvis al que disposa el nou parà-
graf de l’article 2.3 de la Llei 31/1985, de 2 d’agost, 
de Regulació de les Normes bàsiques sobre Òrgans 
Rectors de les Caixes d’Estalvis.

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor 
d’esta llei, les Caixes d’Estalvis adaptaran els seus es-
tatuts al que disposa el nou paràgraf de l’apartat 3 de 
l’article 2 de la Llei 31/1985, de 2 d’agost, de Regulació 
de les Normes bàsiques sobre Òrgans Rectors de les 
Caixes d’Estalvis.

Si la representació corresponent fòra diferent de la 
que s’obtinga seguint els criteris establits en este nou 
paràgraf, aquella haurà d’adaptar-se, redistribuint-se 
esta representació.

Si és necessària, en aplicació de l’anteriorment 
disposat, la designació de nous membres de l’Assem-
blea General, conservant en tot cas els ja designats 
la representació fins que es produïsca la seua corres-
ponent renovació, es realitzarà, amb observança dels 
referits criteris, d’entre els titulars dels diferents grups 
de representació i d’entre els suplents segons l’última 
elecció, adequant l’orde en què figuren a fi de realitzar 
l’assignació amb observança de tals criteris. Si encara 
així, no es cobriren tots els llocs vacants, els no coberts 
romandran vacants fins a la corresponent renovació del 
grup.

Transcorregut el termini a què es referix la disposició 
transitòria següent, i completada l’adaptació normativa 
allí prevista, les Caixes d’Estalvis hauran d’ajustar els 
seus estatuts a les modificacions normatives autonòmi-
ques en el termini de sis mesos des de la seua entrada 
en vigor.

Disposició transitòria quinta. Adaptació de la legislació 
autonòmica sobre Caixes d’Estalvis.

En el termini de sis mesos a partir de l’entrada en 
vigor d’esta llei les comunitats autònomes adaptaran la 
seua legislació sobre Caixes d’Estalvis a les modifica-
cions introduïdes en la normativa bàsica d’aplicació en 
matèria de Caixes d’Estalvis disposades en esta llei.

Disposició transitòria sexta. Reconeixement de vins de 
qualitat produïts en regions determinades.

Els viticultors o elaboradors de vins amb dret a la 
utilització de la menció «vi de la terra» abans de l’en-
trada en vigor de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la 
Vinya i del Vi, o les seues agrupacions o associacions, 
podran sol·licitar fins al 31 de desembre del 2004 que 
es compute el temps pel qual tals vins hagen sigut re-
coneguts com a vins de la terra per a possibilitar el seu 
pas a la categoria de vi de qualitat amb indicació geo-
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gràfica o de forma directa a la de vi amb denominació 
d’origen, si a la data de l’esmentada sol·licitud el temps 
que hagueren romàs en la utilització de la menció de 
«vi de la terra» fóra de cinc anys o superior. En tot cas, 
haurà d’acreditar-se, a la data de presentació de la 
sol·licitud i durant el període considerat, el compliment 
dels restants requisits exigits per la Llei de la Vinya i del 
Vi, per a l’accés al nivell de protecció el reconeixement 
de la qual se sol·licite.

Disposició transitòria sèptima. Procediments concur-
sa’ls en tramitació l’1 de setembre del 2004.

Les modificacions introduïdes per esta llei en el 
paràgraf b) de l’apartat 2 de l’article 12 i en el paràgraf 
b) de l’apartat 4 de l’article 81 de la Llei 43/1995, de 
27 de desembre, de l’Impost sobre Societats, tindran 
efectes per als procediments concursals iniciats a 
partir d’1 de setembre del 2004.  Als procediments 
que es troben en tramitació en la dita data els serà 
d’aplicació les esmentades normes segons la seua 
 redacció vigent fins a 31 d’agost del 2004 en tant que 
es regisquen pel dret anterior a la Llei 22/2003, de 9 
de juliol, concursal.

Disposició transitòria octava. Materialització de la re-
serva per a inversions a Canàries en la subscripció 
de deute públic.

Els subjectes passius a què es referix l’article 27 de 
la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de Modificació del Règim 
Econòmic i Fiscal de Canàries, podran subscriure títols, 
valors o anotacions en compte de deute públic de la 
Comunitat Autònoma de Canàries, de les corporacions 
locals canàries o de les seues empreses públiques o 
organismes autònoms, en concepte de materialització 
de les dotacions a la reserva per a inversions a Canàries 
realitzades a càrrec dels beneficis obtinguts fins al 31 
de desembre del 2003.

La dita materialització haurà de realitzar-se dins del 
termini màxim de tres anys comptats des de la data 
del merite de l’impost corresponent a l’exercici en què 
s’haja dotat la reserva, sempre que el deute públic es 
destine a finançar inversions en infraestructura o de 
millora i protecció del medi ambient en el territori ca-
nari, amb el límit del 50 per cent de les dotacions. A 
estos efectes, el Govern de la Nació aprovarà la quantia 
i el destí de les emissions, a partir de les propostes 
que en este sentit li formule la Comunitat Autònoma 
de Canàries, amb un informe previ del Comité d’Inver-
sions Públiques.

Disposició derogatòria primera. Derogació normativa.

1. A partir de l’entrada en vigor d’esta llei queden 
derogades les disposicions següents:

a) La referència, en l’annex 2 de la disposició addi-
cional vint-i-nou de la Llei 14/2000, de 29 de  desembre, 
de mesures fiscals, administratives i de l’orde social, 
del procediment: «Registre i autorització sanitària dels 
reactius per a realitzar proves de detecció de marcadors 
d’infecció per virus humans de la  família “Retroviridae” 
i les seues modificacions» i a les  següents normes 
 reguladores:

Resolució de 20 de març de 1987, de la Subsecre-
taria, per la qual s’establix el procediment i la docu-
mentació necessària per a obtindre l’autorització dels 
reactius per a realitzar proves de detecció de marcadors 

d’infecció per virus humans de la família «Retroviridae», 
entre elles les proves de detecció d’anticossos enfront 
dels virus associats a la Síndrome d’Immunodeficiència 
Adquirida (SIDA) i les de detecció d’antígens correspo-
nents a estos.

Resolució d’11 de setembre de 1989, per la qual es 
regula la realització de processos d’investigació contro-
lada de reactius per a la detecció de marcadors d’infec-
ció de virus humans de la família «Retroviridae», entre 
ells els associats a la Síndrome d’Immunodeficiència 
Adquirida (SIDA).

Orde de 13 de juny de 1983, per la qual es regula 
el material i instrumental medicoquirúrgic estèril per a 
utilitzar una sola vegada.

b) La Llei de 22 de juliol de 1939 per la qual es crea 
el Patronat per a la provisió de les Administracions de 
Loteries, Expenedories de Tabacs i Agències d’Aparells 
Assortidors de Gasolina.

c) L’article 24 de la Llei 6/2000, de 13 de desembre, 
per la qual s’aproven mesures fiscals urgents d’estímul 
a l’estalvi familiar i a la xicoteta i mitjana empresa.

d) L’article 7 del Reial Decret Llei 16/1976, de 24 
d’agost, sobre mesures fiscals, de foment a l’exportació 
i del comerç interior.

e) El Decret 509/1977, de 25 de febrer, sobre criteris 
per a administració i aplicació del Fons d’Ajuda al Des-
envolupament, i composició i funcions de la Comissió 
Instrumental.

f) El Decret 2399/1977, de 19 de setembre, de mo-
dificació de la composició i funcions de la Comissió 
Interministerial per a Ajuda al Desenvolupament.

g) L’article 57 de la Llei 4/1990, de 29 de juny, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a 1990.

h) L’article 61 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1991.

i) L’article 69 de la Llei 31/1991, de 30 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1992.

j) L’article 63 de la Llei 38/1992, de 29 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1993.

k) L’article 61 i disposició addicional dihuitena de 
la Llei 21/1993, de 29 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 1994.

l) L’article 57 i disposició addicional onze de la Llei 
41/1994, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a 1995.

ll) L’article 51 i disposició addicional desena de la 
Llei 12/1996, de 30 de desembre, de Pressupostos Ge-
nerals de l’Estat per a 1997.

m) L’article 54 de la Llei 65/1997, de 30 de desem-
bre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1998.

n) L’article 118 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i de l’orde social.

ñ) L’article 104 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i de l’orde social.

o) L’article 53 de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i de l’orde social.

p) L’apartat 5 de l’article 10 de la Llei 16/1995, de 30 
de maig, de declaració del Parc Nacional de Pics d’Euro-
pa; l’apartat 5 de l’article 11 de la Llei 33/1995, de 20 de 
novembre, de declaració del Parc Nacional de Pastors; 
l’apartat 5 de l’article 10 de la Llei 3/1999, d’11 de gener, 
per la qual es crea el Parc Nacional de Sierra Nevada; i 
l’apartat 6 de l’article 10 de la Llei 15/2002, d’1 de juliol, 
per la qual es declara el Parc Nacional maritimoterrestre 
de les Illes Atlàntiques de Galícia.
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q) L’apartat 4 de l’article 18 de la Llei 33/2003, de 
3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions 
Públiques.

2. Així mateix, queden derogades totes les disposi-
cions que del mateix rang o d’un rang inferior s’oposen 
al que establix esta llei.

Disposició derogatòria segona. Programa PREVER.

Amb efectes a partir del dia 1 de gener del 2004 es 
modifica l’apartat quatre de la disposició derogatòria 
única de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’orde social, que quedarà 
redactat de la manera següent:

«Quatre. Amb efectes a partir del dia 1 de ge-
ner del 2007, quedaran derogades les disposicions 
següents:

a) L’article 70 bis de la Llei 38/1992, de 28 de 
desembre, d’Impostos Especials.

b) L’article 3 de la Llei 39/1997, de 8 d’octubre, 
per la qual s’aprova el programa PREVER per a 
la modernització del parc de vehicles automòbils, 
l’increment de la seguretat vial i la defensa i pro-
tecció del medi ambient.»

Disposició final primera. Subvencions al transport aeri 
per a residents en les Illes Canàries, Balears, Ceuta 
i Melilla.

S’amplia a l’any 2004 l’autorització concedida al 
Govern per a modificar la quantia de les subvencions 
al transport aeri per a residents en les Illes Canàries, 
Balears, Ceuta i Melilla, contingut en l’article 61 de la 
Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’orde social.

La dita modificació mai podrà suposar disminució de 
l’ajuda prestada o un deteriorament en la qualitat del ser-
vici, ni increment dels crèdits assignats a esta finalitat.

En tot cas, per a les Comunitats de Canàries i de 
Balears caldrà ajustar-se a allò que regula l’article 6 de 
la Llei 19/1994, de 6 de juny, de Modificació del Règim 
Econòmic i Fiscal de Canàries, així com l’article 5 de la 
Llei 30/1998, de 29 de juliol, de Règim Especial de les 
Illes Balears, respectivament.

Disposició final segona. Ajudes socials als afectats pel 
virus d’immunodeficiència humana (VIH).

S’establix un nou termini de tres mesos, comptats 
a partir del dia següent al de l’entrada en vigor de la 
llei, per a la presentació de sol·licituds de les ajudes 
previstes en el Reial Decret Llei 9/1993, de 28 de maig, 
pel qual es concedixen ajudes socials als afectats pel 
virus d’immunodeficiència humana (VIH) com a conse-
qüència d’actuacions realitzades en el sistema sanitari 
públic, amb els requisits i condicions establits en este.  
Tal termini s’establix sense perjuí de l’excepcionalment 
previst en el paràgraf segon de l’article quint del citat 
reial decret llei i la seua ampliació a totes les persones 
incloses en l’àmbit d’aplicació.

Disposició final tercera. Desplegament reglamentari 
del règim de la taxa làctia.

El Govern, per reial decret, establirà un sistema 
integral de control del règim de la taxa suplementària 
de la quota làctia (taxa làctia) a Espanya, que afectarà 

tots els operadors que intervenen en el procés de pro-
ducció, transformació i comercialització de la llet i dels 
productes lactis.

Tal sistema contemplarà els requisits, condicions i 
obligacions que hauran de complir els operadors del 
sector lacti en les distintes formes de participació en 
el mercat, que permeten conéixer i identificar l’origen 
i destí de la totalitat de llet efectivament produïda i co-
mercialitzada a Espanya, als efectes de l’aplicació del 
règim de la taxa làctia, així com realitzar el seguiment 
detallat i periòdic de les actuacions dels distints opera-
dors que intervenen en el mercat.

L’incompliment dels requisits i obligacions determi-
nants de les autoritzacions administratives per a ope-
rar en el mercat del sector de la llet i productes lactis 
determinarà l’obertura del corresponent procediment 
de suspensió o retirada, en la forma que s’establisca 
reglamentàriament, sense perjuí de la imposició de les 
sancions a què tals conductes hagen donat lloc.

Disposició final quarta. Modificació de la Llei 55/1999, 
de 29 de desembre, de mesures fiscals, administra-
tives i de l’orde social. Participacions públiques en 
el sector energètic.

Les modificacions introduïdes per l’article 94 
d’esta llei en la disposició addicional vint-i-set de la 
Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’orde social, s’aplicaran a les 
operacions que tinguen lloc després de l’entrada en 
vigor d’esta llei.

Disposició final quinta. Patronat per a la Provisió d’Ad-
ministracions de la Loteria Nacional.

El Govern en el termini d’un any procedirà mitjan-
çant un reial decret a la regulació del Patronat per a la 
Provisió d’Administracions de la Loteria Nacional com 
a òrgan col·legiat adscrit a l’entitat pública empresarial 
Loteries i Apostes de l’Estat, i determinarà la seua com-
posició, funcionament i atribucions.

Disposició final sexta. Pla d’Adequació i Qualitat en el 
Comerç.

El Govern, en un termini màxim de tres mesos i en 
coordinació amb les comunitats autònomes, aprovarà 
un Pla d’Adequació i Qualitat en el Comerç orientat cap a 
l’èxit d’una més adequada ordenació espacial de l’oferta 
i a una millora de l’entorn físic en què les empreses 
comercials desenvolupen la seua activitat. L’objectiu 
del pla serà millorar les condicions de competir de les 
xicotetes i mitjanes empreses comercials.

Disposició final sèptima. Organismes públics d’inves-
tigació.

S’autoritza els organismes públics d’investigació a 
celebrar convenis de col·laboració amb entitats benefi-
ciàries de les ajudes concedides a l’empara de l’Orde del 
Ministeri de Ciència i Tecnologia de 5 de desembre del 
2000, per la qual s’establixen les bases reguladores per 
a la concessió d’ajudes a Parcs Científics i Tecnològics, 
i la convocatòria per a les sol·licituds d’ajudes corres-
ponents a l’any 2000, relatius al destí final dels equipa-
ments adquirits amb les dites ajudes, a la fi de les quals 
podran establir a càrrec del seu pressupost de gastos 
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els oportuns mecanismes de compensació econòmica 
que podran ser plurianuals.

Disposició final octava. Desplegament reglamentari.

Es faculta el Govern per a dictar totes les dispo-
sicions que siguen necessàries per al desplegament i 
execució d’esta llei.

Disposició final novena. Aplicació del que disposa 
l’apartat quatre de l’article 50 pel qual es modifica 
l’apartat 3 de l’article 29 de la Llei 30/1984, de Mesu-
res per a la Reforma de la Funció Pública.

El que preveu l’article 50 pel qual es modifica l’ar-
ticle 29.3 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures 
per a la Reforma de la Funció Pública no produirà, en 
cap cas, efectes econòmics amb anterioritat a l’entrada 
en vigor d’esta llei.

Disposició final deu. Text refós de la Llei de Classes 
Passives de l’Estat.

Es prorroga durant 2004 l’autorització al Govern 
continguda en la disposició final quarta de la Llei 
53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, adminis-
tratives i de l’orde social.

Disposició final onze. Normes comptables.

1. Per als exercicis que comencen a partir de l’1 de 
gener del 2005, i exclusivament respecte als comptes 
anuals consolidats, les societats que, d’acord amb el 
que preveu la secció tercera del títol III del llibre primer 
del Codi de Comerç, es troben obligades a formular els 
comptes anuals i l’informe de gestió consolidats, apli-
caran les següents normes comptables:

a) Si, a la data de tancament de l’exercici, alguna de 
les societats del grup ha emés valors admesos a cotitza-
ció en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de 
la Unió Europea, en el sentit de l’apartat 13 de l’article 
1 de la Directiva 93/22/CEE del Consell, de 10 de maig 
de 1993, relativa als servicis d’inversió en l’àmbit dels 
valors negociables, aplicaran les normes internacionals 
de comptabilitat aprovades pels Reglaments de la Co-
missió Europea.

b) Si, a la data de tancament de l’exercici, cap de les 
societats del grup ha emés valors admesos a cotització 
en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la 
Unió Europea, en el sentit del punt 13 de l’article 1 de la 
Directiva 93/22/CEE del Consell, de 10 de maig de 1993, 
relativa als servicis d’inversió en l’àmbit dels valors ne-
gociables, podran optar per l’aplicació de les normes de 
comptabilitat incloses en l’esmentada secció tercera, del 
títol III del llibre primer del Codi de Comerç i les normes 
que les despleguen, o per les normes internacionals de 
comptabilitat aprovades pels Reglaments de la Comissió 
Europea. Si opten per estes últimes, els comptes anuals 
consolidats hauran d’elaborar-se de manera continuada 
d’acord amb les esmentades normes.

2. Les societats, excepte les entitats de crèdit, que 
d’acord amb la secció tercera, del títol III del llibre primer 
del Codi de Comerç, es troben obligades a formular els 
comptes anuals i l’informe de gestió consolidats, i a la 
data de tancament de l’exercici únicament hagen emés 
valors de renda fixa admesos a cotització en un mercat 
regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, 

en el sentit de l’apartat 13 de l’article 1 de la Directiva 
93/22/CEE del Consell, de 10 de maig de 1993, relativa 
als servicis d’inversió en l’àmbit dels valors negociables, 
sense perjuí del que preveu el paràgraf a) de l’apartat 
anterior, podran continuar aplicant les normes contingu-
des en la secció tercera, del títol III del llibre primer del 
Codi de Comerç i les normes que les despleguen, fins 
als exercicis que comencen a partir de l’1 de gener del 
2007, llevat que hagueren aplicat en un exercici anterior 
les normes internacionals de comptabilitat aprovades 
pels Reglaments de la Comissió Europea.

3. El que disposa l’apartat primer s’aplicarà als 
casos en què voluntàriament qualsevol persona física 
o jurídica dominant formule i publique comptes con-
solidats.

Disposició final dotze. Aplicació de les modificacions 
del Codi de Comerç i del text refós de la Llei de 
Societats Anònimes.

1. La modificació introduïda per la present Llei en 
l’article 46 del Codi de Comerç, s’aplicarà als comptes 
anuals consolidats corresponents als exercicis que 
s’inicien a partir de l’1 de gener del 2005, sempre que 
a la data de tancament de l’exercici alguna de les so-
cietats del grup haja emés valors admesos a cotització 
en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la 
Unió Europea, en el sentit del punt 13 de l’article 1 de la 
Directiva 93/22/CEE del Consell, de 10 de maig de 1993, 
relativa als servicis d’inversió en l’àmbit dels valors ne-
gociables, o que inclús no havent emés valors adme-
sos a cotització en un mercat regulat de qualsevol Estat 
membre de la Unió Europea, opten per l’aplicació de les 
normes internacionals de comptabilitat aprovades pels 
Reglaments de la Comissió Europea.

2. La modificació introduïda en els articles 42, 48 
i 49 del Codi de Comerç, s’aplicarà als comptes anuals 
consolidats corresponents als exercicis que s’inicien a 
partir de l’1 de gener del 2005.

3. La modificació introduïda en els articles 200, 201 
i 202 del text refós de la Llei de Societats Anònimes, 
s’aplicarà als comptes anuals corresponents als exerci-
cis que s’inicien a partir de l’1 de gener del 2005.

Disposició final tretze. XXXII Edició de la Copa Amèrica 
a celebrar a València l’any 2007.

El Govern de la Nació i, si és el cas, els distints 
Departaments ministerials en l’esfera de les seues 
respectives competències, adoptaran les iniciatives, 
disposicions, actes i la resta de mesures que s’estimen 
necessaris per a atendre als compromisos derivats de 
l’organització i celebració de la XXXII Edició de la Copa 
Amèrica 2007 en la ciutat de València.

En l’adopció de les dites mesures caldrà ajustar-se 
als compromisos financers assumits per les distintes 
Administracions públiques participants en l’organitza-
ció, respectant-se la proporció convinguda en l’assump-
ció d’obligacions així com el principi de reciprocitat en 
el seu compliment.

Disposició final catorze. Concessió de visats i permisos 
de conducció.

1. S’habilita el Govern per a establir reglamentàri-
ament el procediment necessari per a la concessió de 
visats, autoritzacions de treball i residència, i targetes de 
residència en règim comunitari per als participants en 
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la Copa Amèrica 2007, així com als membres de l’orga-
nització i als familiars d’ambdós.

A este efecte s’establirà una oficina «ad hoc» a 
València.

La vigència de les autoritzacions i targetes que es 
concedisquen a estos estrangers tindrà validesa fins al 
moment en què finalitze la seua permanència a Espanya 
amb motiu de la celebració de la mencionada prova.

2. S’habilita el Govern per a establir un procedi-
ment simplificat per al canvi de permisos de conducció 
per a les persones que acrediten la seua residència legal 
a Espanya i la seua vinculació amb la celebració de la 
Copa Amèrica 2007.

Disposició final quinze. Fonament constitucional del 
capítol III del títol II, «Mesures per a l’aplicació del 
principi d’igualtat de tracte», i dels articles 50.sis i 
51.u.

El capítol III, «Mesures per a l’aplicació del principi 
d’igualtat de tracte», del títol II i els apartats sis de l’arti-
cle 50 i un de l’article 51 d’esta llei es dicten a l’empara 
de les competències que l’article 149.1.1a, 6a, 7a i 18a 
de la Constitució espanyola atribuïx en exclusiva a l’Es-
tat, relatives a la regulació de les condicions bàsiques 
que garantisquen la igualtat de tots els espanyols en 
l’exercici dels drets i en el compliment dels deures cons-
titucionals, legislació laboral i bases del règim estatutari 
dels funcionaris públics.

Disposició final setze. Modificació de la Llei 51/2002, 
de 27 de desembre.

Es modifica la disposició addicional tretze de la Llei 
51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals, que va ser afegida per Llei 19/2003, de 4 de juliol, 
i que quedarà redactada en els termes següents:

«Disposició addicional tretze.
El Govern elaborarà i aprovarà en el termini de 

15 mesos a partir de l’entrada en vigor d’esta llei 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals.»

Disposició final dèsset. Modificació de la Llei 48/2002, 
de 23 de desembre, del Cadastre Immobiliari.

Es modifica la disposició final segona de la Llei 
48/2002, de 23 de desembre, del Cadastre Immobiliari, 
que quedarà redactada en els termes següents:

«Disposició final segona.
S’autoritza el Govern per a refondre en el 

termini màxim de 15 mesos i en un sol text les 
disposicions vigents reguladores del Cadastre 
Immobiliari i, especialment, la normativa sobre la 
matèria continguda en la present Llei, així com en 
la Llei de 23 de març de 1906, que establix el Ca-
dastre Parcel·lari; Llei 7/1986, de 24 de gener, d’Or-
denació de la Cartografia; Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, Llei 
13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’orde social, i la Llei 24/2001, 
de 27 de desembre, de mesures fiscals, adminis-
tratives i de l’orde social. La refosa comprendrà 
la regularització, aclariment i harmonització de les 
dites disposicions.»

Disposició final díhuit. Modificació de la Llei 46/2002, 
de 18 de desembre.

Es modifica la disposició addicional quarta de la 
Llei 46/2002, de 18 de desembre, de reforma parcial 
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i 
per la qual es modifiquen les Lleis dels Impostos sobre 
Societats i sobre la Renda de no Residents, que va ser 
modificada per la disposició addicional quarta de la Llei 
19/2003, de 4 de juliol, i que quedarà redactada en els 
termes següents:

«Disposició addicional quarta.
El Govern elaborarà i aprovarà en el termini de 

quinze mesos a partir de l’entrada en vigor d’esta 
llei els textos refosos de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques, de l’Impost sobre la Renda 
de no Residents i de l’Impost sobre Societats.»

Disposició final dènou. Entrada en vigor.

U. Esta llei entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2004.
Dos. Les modificacions de l’article 10 i 25 c) de la 

Llei 16/1989, de 17 de juliol, de Defensa de la Compe-
tència, que es contemplen en l’article 95 d’esta llei, i 
la modificació de l’apartat 5 d) de l’article 1 de la Llei 
1/2002, de 21 de febrer, de Coordinació de les compe-
tències de l’Estat i les comunitats autònomes en matèria 
de Defensa de la Competència, que es contempla en 
l’article 96 d’esta llei, entraran en vigor a partir del dia 
1 de maig del 2004.

Tres. Les noves redaccions de l’apartat tres de 
l’article 80 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 
l’Impost sobre el Valor Afegit, i del número 6 de l’article 
22e de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de Modificació dels 
aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries, 
entraran en vigor l’1 de setembre del 2004.

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

que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 30 de desembre del 2003.

JUAN CARLOS R.  

  El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

(Esta Llei es publica tenint en compte la Correció d'errors publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 3, de 3 de gener de 2004.)

1972  CORRECIÓ d’errors i errates de la Llei 48/2003, 
de 26 de novembre, de règim econòmic i de 
prestació de servicis dels ports d’interés gene-
ral. («BOE» 29, de 3-2-2004.)

Advertits errors i errates en el text de la Llei 48/2003, 
de 26 de novembre, de règim econòmic i de prestació 
de servicis dels ports d’interés general, publicat en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 284, de 27 de 
novembre del 2003, es procedix a efectuar les rectifica-
cions oportunes:

En la pàgina 42143, en l’article 22.5.I).a), primera 
columna, on diu: «En lloc d’ancoratge amb amarratge 
al port», ha de dir: «En lloc d’ancoratge amb amarratge 
a mort».


