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Burgos. Catedral de Santa María.
Lleó. Catedral de Santa María.
Astorga, Lleó. Catedral de Santa María.
Palència. Catedral de San Antolín.
Salamanca. Catedral Nova de La Asunción de la

Virgen.
Ciudad Rodrigo, Salamanca. Catedral de Santa María.
Segòvia. Catedral de Santa María.
Burgo de Osma, Sòria. Catedral de La Asunción.
Valladolid. Catedral de Nuestra Señora de la Asun-

ción.
Zamora. Catedral de La Transfiguración.
Soria. Concatedral de San Pedro.
Salamanca. Catedral Vella de Santa María.

C. A. de Castella-la Manxa:

Albacete. Catedral de San Juan Bautista.
Ciudad Real. Catedral de Santa María del Prado.
Conca. Catedral de Santa María y San Julián.
Sigüenza, Guadalajara. Catedral de Nuestra Señora.
Toledo. Catedral de Santa María.
Guadalajara. Concatedral.

C. A. de Cantàbria:

Santander. Catedral de La Asunción de la Virgen.

C. A. d’Extremadura:

Badajoz. Catedral de San Juan Bautista.
Coria, Càceres. Catedral de La Asunción de Nuestra

Señora.
Plasència, Càceres. Catedral de Santa María.
Càceres. Concatedral de Santa María.

C. A. Canàries:

Las Palmas de Gran Canaria. Catedral basílica de Las
Canarias. Església de Santa Ana.

La Laguna. Catedral de La Laguna, església de Nues-
tra Señora de los Remedios.

C. A. de Catalunya:

Barcelona. Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia.
Vic. Catedral de Sant Pere.
Girona. Catedral de Santa Maria.
Lleida. Catedral de Santa Maria de la Seu Nova.
La Seu d’Urgell. Catedral de Santa Maria.
Solsona. Catedral de Santa Maria.
Tarragona. Catedral de Santa Maria.
Tortosa. Catedral de Santa Maria.
Lleida. Catedral de Santa Maria de la Seu Vella.
Sagrada Família. Barcelona.

C. A. de Galícia:

Santiago de Composte�a, la Corunya. Catedral basí-
lica metropolitana.

Lugo. Catedral de Santa María.
Mondoñedo, Lugo. Catedral de Nuestra Señora de

los Remedios.
Orense. Catedral de San Martín.
Tuy, Pontevedra. Catedral de La Asunción.
Concatedral de Vigo.
Concatedral de Ferrol.

C. A. de la Regió de Múrcia:

Cartagena. Església Antiga de Santa María Catedral.
Múrcia. Concatedral de Santa María.
C. A. de Navarra:
Pamplona. Catedral de La Asunción de Nuestra Señora.
Tudela. Virgen María. Catedral.
C. A. del País Basc:
Bilbao. Catedral de Santiago Apóstol.
Vitòria. Catedral Vella de Santa María.
Sant Sebastià. Buen Pastor. Catedral.

C. A. de La Rioja:
Calahorra. Catedral de La Asunción de Nuestra Señora.
Santo Domingo de la Calzada. Catedral del Salvador.
Logronyo. Concatedral de Santa María de la Redonda.
Comunitat Valenciana:
Oriola, Alacant. Catedral del Salvador i Santa Maria.
València. Catedral de Sant Pere i Santa Maria.
Castelló. Sogorb. Catedral.
Alacant. Concatedral de Sant Nicolau.
Castelló. Santa Maria. Concatedral.
Ciutat Autònoma de Ceuta:
La Asunción. Catedral.
C. A. de Madrid:
Madrid. La Almudena. Catedral.
Alcalá de Henares. La Magistral. Catedral.
Getafe. Santa María Magdalena. Catedral.
San Isidro, Madrid. Excatedral.
Grup III. Altres béns culturals.
Andalusia: zona arqueològica de Madinat Azahara.

Còrdova.
Aragó: monestir de San Victorián de Asan. El Puello

de Aragüas. Osca.
Astúries: monestir de San Salvador de Cornellana.

Salas.
Illes Balears: Sa Llonja de Palma.
Canàries: Casa de los Coroneles. La Oliva. Fuerteven-

tura.
Cantàbria: monestir de San Toribio de Liébana. Cama-

leño.
Castella-la Manxa: Monestir d’Uclés.
Castella i Lleó: Monestir de Silos.
Catalunya: Gran Teatre del Liceu. Barcelona.
Comunitat Valenciana:
València: monestir de Santa Maria de la Valldigna.

Simat de Valldigna. València.
Ciutat Autònoma de Ceuta: conjunt de les muralles

Merínides. Ceuta.
Extremadura:
Monestir de Calera de León. Badajoz.
Mèrida. Concatedral de Santa María.
Galícia: monestir de Santa María la Real de Oseira.

Orense.
Madrid: conjunt de palaus de Nuevo Baztán.
Múrcia: teatre romà de Cartagena.
Navarra: retaule major de la catedral de Tudela.
País Basc: palau d’Insausti a Azkoitia. Guipúscoa.
La Rioja: monestir de Santa María la Real de Nájera.

La Rioja.
Ciutat autònoma de Melilla: Fuerte de Victoria Chica

i Fuerte del Rosario. Melilla.

24786 LLEI 55/1999, de 29 de desembre, de mesu-
res fiscals, administratives i de l’ordre social
(«BOE» 312, de 30-12-1999.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2000 estableix un conjunt d’objectius de política eco-
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nòmica la consecució dels quals exigeix, com en anys
anteriors, l’aprovació simultània de diverses mesures nor-
matives que permetin l’execució del programa econòmic
del Govern en els diferents àmbits als quals s’estén la
seva activitat. Aquest és el fi que persegueix aquesta
Llei, al llarg de l’articulat de la qual es recullen una sèrie
de mesures referents a aspectes tributaris, socials, de
personal al servei de les administracions públiques, de
gestió i organització administrativa, i d’acció adminis-
trativa en diferents camps: exterior, assegurances,
infraestructures, transports, comunicacions, urbanisme,
educació, cultura, agricultura, sanitat i medi ambient.

II

Entre les disposicions que ha de contenir aquesta Llei
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, hi
ha les normes tributàries que no tenen habilitació legis-
lativa per a la seva modificació pressupostària; per això,
per donar compliment al que disposa la Llei 1/1998,
de 26 de febrer, de drets i garanties dels contribuents,
el títol de la Llei a�udeix expressament a les normes
tributàries: «Llei de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social» per a l’any 2000.

Les disposicions tributàries que conté aquesta Llei
són exigides, en general, per tres circumstàncies.

En primer lloc, per imperatiu legal, és a dir, quan
cal aplicar des de l’1 de gener de l’any 2000 la normativa
anterior que ja preveuen lleis anteriors o per altres exi-
gències legals. Aquesta circumstància es dóna amb les
modificacions incorporades en la legislació de l’impost
sobre el valor afegit per fer efectiva la supressió, des
de l’1 de gener de l’any 2000, del règim especial del
comerç minorista de determinació proporcional de bases
imposables i la seva incidència en altres règims especials
de l’impost; amb la introducció, obligada pel dret comu-
nitari, el rang superior al dret nacional del qual és reco-
negut sense reserves, de l’anomenat règim fiscal especial
de l’or d’inversió, l’entrada en vigor del qual s’ha de pro-
duir a partir del dia 1 de gener de l’any 2000; i amb
les modificacions incorporades a l’impost general indi-
recte canari, per mantenir la coordinació indispensable
amb l’impost sobre el valor afegit, ja que els dos impostos
tenen la mateixa naturalesa i responen a continguts
similars.

En segon lloc, per raons de tipus tècnic, derivades
de l’experiència que produeix l’aplicació de les normes
tributàries per l’Administració i els contribuents, així com
per l’impacte que la jurisprudència i la doctrina generen
en la normativa tributària.

I, finalment, per incentivar determinades actuacions
per part del Govern. Entre aquestes cal destacar, per
la seva importància, la nova configuració de la deducció
per activitats de recerca científica i innovació tecnològica
en l’impost sobre societats. Mitjançant aquesta reforma
es milloren els incentius actualment existents i se’n pro-
posen altres de nous, per fomentar d’aquesta manera
el desenvolupament científic i tecnològic, afavorir la com-
petitivitat de les empreses espanyoles i promoure, en
definitiva, el progrés econòmic del nostre país.

Finalment, des de la perspectiva fiscal, també s’han
de destacar la regulació dels «unit linked» i l’ampliació
de la deducció per inversió en habitatge habitual corres-
ponent a les persones amb discapacitat.

III

L’objecte del títol II de la Llei és l’establiment de mesu-
res relacionades amb l’ordre social.

En matèria de relacions laborals, s’introdueixen modi-
ficacions en la regulació del contracte de treball fix-dis-
continu, que permeten que els convenis co�ectius sec-
torials estableixin, quan l’activitat estacional del sector
ho justifiqui, límits de jornada superiors al general; i es

flexibilitzen els requisits que han de contenir els con-
tractes per a aquest tipus de feines quan tinguin un
inici i una durada incerts. D’altra banda, s’estipula que
l’enrolament de personal extracomunitari en vaixells
espanyols dedicats al cabotatge insular inscrits en el
Registre especial de vaixells i empreses navilieres té la
consideració de permís de treball, sempre que les seves
condicions laborals i de Seguretat Social coincideixin
amb les que s’exigeixen legalment als treballadors espa-
nyols, a fi d’assegurar unes condicions mínimes de tri-
pulació similars per a tots els vaixells comunitaris que
efectuïn el cabotatge insular.

Una mesura important és l’autorització al Govern per
a la regulació reglamentària de la relació laboral especial
dels condemnats que exerceixin activitats laborals en
tallers penitenciaris i el seu marc de protecció de Segu-
retat Social, que preveu que a les cotitzacions corres-
ponents s’apliquin les bonificacions per a treballadors
amb dificultats d’inserció laboral o les que es fixin espe-
cíficament. També s’habilita el Govern per regular la pro-
tecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de
treball en benefici de la comunitat.

Es modifiquen diversos preceptes de la Llei general
de la Seguretat Social. S’introdueix la previsió que el
tipus d’interès aplicable en els ajornaments de deutes
so�icitats dins el termini reglamentari d’ingrés es vagi
modificant en funció de les variacions eventuals de l’in-
terès legal dels diners que es produeixin durant la vigèn-
cia de l’ajornament. Es regulen les condicions de la pre-
sentació de les liquidacions i dels documents de cotit-
zació pels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics
que es determinin per reglament, així com les conse-
qüències d’aquesta presentació, fins i tot a efectes de
compensació de crèdits i deutes davant la Seguretat
Social. Es preveu l’aplicació del procediment de recap-
tació executiva per la Tresoreria general de la Seguretat
Social pel que fa a determinats recursos econòmics, con-
siderats de dret públic, de les mútues d’accidents de
treball i malalties professionals: ingressos generats per
dispensació d’assistència sanitària a co�ectius aliens al
seu àmbit de gestió, i per aplicació de la responsabilitat
mancomunada assumida en l’exercici de la co�aboració
en la gestió de la Seguretat Social. D’altra banda, s’in-
trodueix una remissió expressa, quant a la formació i
rendició de comptes de les entitats del sistema de la
Seguretat Social, al que estableix la Llei general pres-
supostària, també modificada, pel que fa a aquesta matè-
ria, en aquesta Llei.

S’estableix com a excepció a les regles generals d’en-
quadrament dels treballadors i administradors de socie-
tats mercantils la derivada del fet que l’activitat d’aques-
tes societats sigui maritimopesquera, cas en què els tre-
balladors i els administradors esmentats s’enquadren en
el règim especial de treballadors del mar. Les pensions
d’invalidesa no contributives passen a denominar-se pen-
sions de jubilació a partir del moment en què el perceptor
compleixi els seixanta-cinc anys, tal com passa amb les
pensions contributives. S’amplien les possibilitats d’apli-
cació dels ingressos derivats de contractes o convenis
de co�aboració subscrits per l’INSALUD per a fins de
recerca, de manera que es puguin estendre fins i tot
a despeses de personal. I, finalment, es preveu expres-
sament que els treballadors dedicats a la manipulació,
l’empaquetatge, l’envasament i la comercialització del
plàtan queden inclosos en el règim general de la Segu-
retat Social, i no en el règim especial agrari, per desfer
els dubtes interpretatius suscitats sobre això.

Així mateix, s’atribueix als infermers subinspectors
de l’INSALUD la consideració d’agents de l’autoritat en
l’exercici de les seves funcions de suport als inspectors
mèdics i farmacèutics, a fi d’aprofundir en les mesures
de lluita contra el frau.
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Es modifica el termini de prescripció de l’obligació
de reintegrament a la Seguretat Social de les prestacions
percebudes indegudament, que es redueix de cinc a qua-
tre anys, a fi d’equiparar-lo al termini aplicable en aquesta
mateixa matèria en l’ordenament tributari.

Pel que fa als règims especials de Seguretat Social,
s’introdueixen diverses modificacions rellevants. Es
modifica el text refós del règim especial agrari, per esta-
blir amb caràcter permanent, en una norma substantiva
fora de les lleis anuals de pressupostos, la regulació de
la cotització per jornades reals. S’estén als metges de
l’Institut Social de la Marina la facultat per expedir altes
mèdiques en els processos d’incapacitat temporal, pel
que fa a treballadors del règim especial de treballadors
del mar, als únics efectes de les prestacions econòmi-
ques de la Seguretat Social, en els mateixos termes que
els metges de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
Finalment, s’atorga un termini que culmina el 30 d’abril
de l’any 2000 perquè els catedràtics i professors d’u-
niversitat que exerceixen places vinculades amb les ins-
titucions sanitàries de la Seguretat Social puguin optar
pel règim general o pel règim especial de funcionaris
civils de l’Estat, i queden enquadrats en aquest últim
en cas de falta d’opció dins d’aquest termini, de manera
que s’aclareixi definitivament el règim de Seguretat
Social aplicable a aquest co�ectiu.

S’introdueix la regulació relativa al Programa de
foment de l’ocupació per a l’any 2000, que estableix
una sèrie de bonificacions importants a la contractació.
En aquesta matèria destaquen la desaparició de les boni-
ficacions a la conversió en indefinits de determinades
modalitats de contractes temporals; la reducció de les
bonificacions per a joves; l’increment de les bonificacions
per a dones, aturats de llarga durada, majors de 45 anys,
aturats procedents del subsidi agrari, o quan qui con-
tracta és un autònom que no té assalariats; i la intro-
ducció d’un programa nou per a persones en situació
d’exclusió social.

IV

El títol III de la Llei conté diverses mesures que afecten
el personal al servei de les administracions públiques.

En matèria de creació, d’integracions i de modifica-
cions de cossos i escales, cal apuntar les novetats
següents. Es creen les escales de tècnics facultatius,
tècnics especialistes i auxiliars de laboratori a l’Institut
de Toxicologia, en desplegament de les previsions de
la Llei orgànica del poder judicial, i dins del marc del
programa de reforma i racionalització de l’Institut. Es
preveu la integració dels funcionaris del cos d’auxiliars
d’intervenció de ports francs de les Canàries, que es
declara a extingir, al cos d’agents del Servei de Vigilància
Duanera, especialitat de recerca, amb la superació prèvia
dels processos selectius oportuns.

L’escala de conductors i transmissions de la Prefec-
tura Central de Trànsit, actualment adscrita al grup E,
passa a classificar-se en el grup D, d’acord amb la titu-
lació exigida per ingressar-hi; i l’escala tècnica de la Pre-
fectura esmentada passa a anomenar-se escala superior
de tècnics de trànsit, denominació que respon millor a
la titulació requerida per accedir-hi i a les funcions que
exerceix. S’integra al cos de professors de música i arts
escèniques el personal docent funcionari que presta ser-
veis en els conservatoris de música integrats a la xarxa
de centres de la Comunitat Autònoma de La Rioja. I,
finalment, es modifica la denominació de l’escala de deli-
neants de segona de la Confederació Hidrogràfica del
Guadalquivir, que passa a anomenar-se escala de deli-
neants de segona d’organismes autònoms del Ministeri
de Medi Ambient, d’acord amb l’adscripció orgànica amb
la qual presten els seus serveis.

Pel que fa al règim jurídic general aplicable als fun-
cionaris públics, es reforma la Llei 17/1993, sobre accés

a la funció pública de nacionals comunitaris, per asse-
gurar el principi d’igualtat entre aquells i els espanyols,
llevat dels llocs de treball que impliquin la participació
en l’exercici del poder públic i es tracti de funcions que
tinguin com a objecte salvaguardar els interessos de
l’Estat o de les administracions públiques. En aquests
casos cal que el Govern o els òrgans autonòmics o locals
competents estableixin expressament l’exclusió de l’ac-
cés de nacionals d’altres estats comunitaris als cossos,
les escales, les places, o els llocs de treball de què es
tracti.

S’estableix la possibilitat que els funcionaris d’insti-
tucions penitenciàries que ocupin llocs de treball a l’àrea
de vigilància i custòdia interior passin a exercir altres
funcions més adequades a la seva edat, una vegada
complerts els cinquanta-set anys.

S’estén la possibilitat que l’Administració General de
l’Estat i els seus organismes públics concertin assegu-
rances d’accidents i de malaltia per al personal desplaçat
a l’exterior, introduïda per la Llei 50/1998, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre
social, que s’admet amb caràcter general i amb inde-
pendència que el personal estigui cobert o no pel sistema
de la Seguretat Social, de manera que se’ls millori la
protecció en els desplaçaments a determinats països
estrangers.

Finalment, es modifica la Llei de classes passives de
l’Estat per aclarir que el fet causant de les pensions
extraordinàries per incapacitat dels funcionaris és en tot
cas la jubilació o el retir del personal esmentat, i no
el moment en què s’hagi produït l’accident, per desfer
certs dubtes interpretatius suscitats.

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, en primer lloc, es
modifiquen un conjunt de normes incloses en la Llei
general pressupostària. S’introdueix la possibilitat d’a-
plicar els crèdits del pressupost vigent en el moment
d’expedir les ordres de pagament, a les obligacions deri-
vades de resolucions judicials, de manera que es faciliti
i s’agilitzi el compliment d’aquestes obligacions. Es modi-
fiquen les normes aplicables a l’emissió i la co�ocació
de deute públic, a fi de flexibilitzar-les i permetre al Tresor
la utilització dels instruments habituals en el mercat
financer i reduir el cost del finançament del deute públic.
S’introdueix la definició de les fundacions de compe-
tència o titularitat pública estatal, a efectes de submissió
a les normes sobre comptabilitat pública, com les fun-
dacions en la dotació de les quals participen majorità-
riament l’Administració General de l’Estat, els seus orga-
nismes autònoms o les altres entitats del sector públic
estatal.

Es precisen les normes aplicables al procediment per
a la formació dels pressupostos de l’INSALUD i de la
funció de serveis socials de l’IMSERSO i per a la seva
integració en els pressupostos de la Seguretat Social
i en els pressupostos generals de l’Estat. Es detalla el
procediment de formació del compte del sistema de la
Seguretat Social per part de la Intervenció General de
la Seguretat Social, que l’ha de remetre al Tribunal de
Comptes en el mateix termini establert per al compte
general de l’Estat. Finalment, es flexibilitza la forma de
lliurament a les comunitats autònomes dels crèdits que
han de gestionar corresponents al quart trimestre de
l’any, i es preveu que se’ls faran efectius en la segona
quinzena natural del tercer trimestre, quan els programes
s’hagin de justificar davant la Unió Europea abans del 15
d’octubre.

D’altra banda, s’introdueix el principi de responsabi-
litat financera de les administracions públiques que ges-
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tionin els fons de la Unió Europea, de manera que assu-
meixin les responsabilitats derivades de les decisions
dels òrgans comunitaris relatives a liquidació de comptes
i aplicació de disciplina pressupostària. Es regula con-
cretament la manera com s’han de fer les compensacions
financeres oportunes mitjançant la deducció d’imports
en futurs lliuraments de fons comunitaris.

S’estableix que les obligacions generades per l’IM-
SERSO en els exercicis de 1999 i anteriors en crèdits
no finançats amb aportació de l’Estat s’han de satisfer
amb càrrec als recursos del sistema de la Seguretat
Social.

Finalment, es modifiquen diversos articles de la Llei
de bases del règim local, relatius a les competències
de gestió econòmica i contractació dels alcaldes i dels
presidents de les diputacions provincials, a fi de con-
ciliar-ne la redacció amb la reforma recent de la Llei
d’hisendes locals.

Pel que fa a l’organització administrativa, es disposa
que el règim d’intervenció i control financer de les pres-
tacions, així com el règim dels concerts per a la prestació
dels serveis d’assistència sanitària i farmacèutica per part
de la Mutualitat de Funcionaris Civils de l’Estat, de la
Mutualitat General Judicial i de l’Institut Social de les
Forces Armades, és el que preveu la seva legislació espe-
cífica, i que la Llei general pressupostària s’ha d’aplicar
amb caràcter supletori. Es faculta la Fàbrica Nacional
de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, en co�a-
boració amb l’entitat pública empresarial Correus i Telè-
grafs, per prestar serveis tècnics, administratius i de segu-
retat pel que fa a les comunicacions entre els òrgans
judicials i les parts dels processos que es puguin fer
per mitjans electrònics, telemàtics i informàtics, sempre
en condicions no discriminatòries pel que fa a altres
proveïdors de serveis de certificació electrònica.

Finalment, s’atribueix a l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària la competència per resoldre les recla-
macions de responsabilitat patrimonial derivades del fun-
cionament normal o anormal dels seus serveis.

VI

El títol V de la Llei conté previsions relatives a diversos
aspectes de l’acció administrativa sectorial.

En primer lloc, i quant a l’acció administrativa a l’ex-
terior, preveu la possibilitat d’atendre amb recursos del
Fons d’Ajuda al Desenvolupament les despeses d’iden-
tificació i definició de projectes susceptibles de finan-
çar-se amb càrrec al Fons esmentat.

En matèria d’assegurances, es modifica l’article 22
de la Llei 9/1992, de 30 d’abril, de mediació en asse-
gurances privades, per delimitar d’una manera més pre-
cisa les incompatibilitats per a l’exercici de l’activitat de
mediador en assegurances privades.

Pel que fa a l’acció administrativa en matèria de
comerç, es modifica la Llei d’ordenació del comerç mino-
rista, reduint el termini dins del qual els distribuïdors
han de fer arribar les factures als comerciants, que es
fixa en trenta dies des de la recepció de les mercaderies;
i es faculta el Govern per limitar els ajornaments de paga-
ment de productes peribles i per fixar els llindars a partir
dels quals s’ha d’instrumentar el pagament en un docu-
ment dotat d’acció canviària.

Pel que fa a les infraestructures, es disposa que els
titulars o els concessionaris d’aeroports, ports, estacions,
zones i dipòsits francs han de facilitar els locals neces-
saris per a la insta�ació dels serveis duaners i d’inspecció
de comerç exterior que en cada cas corresponguin.

D’altra banda, destaca per la seva importància la
modificació de la Llei 8/1972, sobre construcció, con-
servació i explotació d’autopistes en règim de concessió,
encaminada a permetre que puguin ser objecte de con-
cessió la conservació i l’explotació de trams d’autopistes
ja construïts, i que les societats concessionàries d’au-

topistes puguin estendre el seu objecte social a la cons-
trucció d’obres d’infraestructures viàries diferents de les
que hagin estat objecte de concessió però amb inci-
dència en aquestes i ubicades dins de la seva àrea d’in-
fluència. També és rellevant la introducció de la figura
del contracte de serveis de gestió d’autovies, pel qual
s’adjudica al contractista l’execució d’actuacions per
mantenir les infraestructures esmentades en condicions
òptimes de vialitat, per un termini de fins a vint anys,
i que pot estendre el seu objecte a les activitats de con-
servació, adequació, reforma, modernització inicial, repo-
sició i gran reparació de l’autovia; tot això amb la finalitat
de resoldre el problema de la inadequació de les autovies
de primera generació als criteris de seguretat viària
actuals i més exigents.

En matèria de transports, i com en exercicis anteriors,
s’autoritza el Govern per modificar durant l’any 2000
la quantia de les subvencions al transport aeri per a
residents a les illes Canàries, Balears, Ceuta i Melilla,
o substituir-les per un altre sistema de compensació sen-
se minva de l’ajuda ni de la qualitat del servei, se sim-
plifiquen els requisits documentals exigits per acreditar
la condició de resident, a efectes d’obtenir les bonifi-
cacions en les tarifes de transport aeri i marítim.

Es reformen diversos preceptes de la Llei de nave-
gació aèria de 1960. S’introdueix la possibilitat que les
proves prèvies a l’atorgament del certificat d’aeronave-
gabilitat, les efectuïn entitats co�aboradores, quan es
tracti d’aeronaus ultralleugeres motoritzades o construï-
des per aficionats. S’exceptua de l’exigència de pla de
vol certs vols interiors en què se segueixin regles de
vol visual i quan ho permetin les condicions de la cir-
culació aèria. I es permet exceptuar per reglament de
la inscripció en el Registre d’aeronaus i de l’obtenció
del certificat d’aeronavegabilitat determinades aeronaus
d’usos limitats. D’altra banda, es flexibilitzen les normes
reguladores de la disciplina de trànsit aeri en matèria
de soroll, es faculten els aeroports per establir proce-
diments específics d’acord amb les seves peculiaritats,
s’introdueixen noves infraccions lleus i s’incorporen pre-
visions relatives als avions de reacció subsònics deri-
vades de la transposició de la Directiva 98/20.

Es modifica la Llei d’ordenació dels transports terres-
tres per unificar, en els òrgans competents en matèria
de transport, les facultats sancionadores relatives a tacò-
grafs i temps de conducció, i s’elimina l’actual divisió
d’aquestes facultats entre aquests òrgans i els compe-
tents en matèria de trànsit.

Pel que fa a les comunicacions, es reforma la dis-
posició derogatòria de la Llei 11/1998, general de tele-
comunicacions, a fi d’estendre la lliure competència als
serveis de valor afegit de telecomunicacions prestats per
mitjà de serveis difusors; s’introdueix una modificació
puntual a l’article 21 de la Llei 10/1988, de televisió
privada, per aclarir que el Ministeri de Foment s’ha de
pronunciar expressament per acceptar o rebutjar les
adquisicions de participacions significatives en el capital
de les societats concessionàries, en el termini de tres
mesos des de l’entrada de la comunicació preceptiva
en el departament esmenat.

Com a mesura rellevant en matèria urbanística, s’in-
trodueix en la Llei 6/1998, sobre règim del sòl i valo-
racions, la previsió expressa que les ciutats de Ceuta
i Melilla exerceixen les seves potestats normatives regla-
mentàries en el marc de la legislació aplicable, per bé
que l’aprovació definitiva dels seus plans generals d’or-
denació urbana correspon al Ministeri de Foment; així
com la previsió que l’aprovació definitiva dels seus plans
parcials requereix l’informe preceptiu i vinculant previ
del mateix departament.

En matèria educativa, es flexibilitzen els requisits exi-
gits per a l’accés a cicles formatius de formació pro-
fessional de grau superior dels qui tinguin el títol de
tècnic.



Suplement núm. 1 Dijous 20 gener 2000 121

Com a mesura rellevant en matèria cultural, s’acorda
la pròrroga durant l’any 2000 de l’actual sistema d’ajudes
per a l’amortització als productors de pe�ícules de llarg-
metratge, fins que es modifiqui aquest sistema.

Pel que fa a l’acció administrativa en matèria d’e-
nergia, es crea una vicepresidència a la Comissió Nacio-
nal d’Energia, el titular de la qual ha de designar el
Govern, d’entre els vocals de l’òrgan, amb les funcions
que es determinin per reglament.

Pel que fa a l’agricultura, es faculta el Govern per
modificar les quanties establertes a l’article 131 de l’Es-
tatut de la vinya, el vi i els alcohols per a la determinació
de les competències dels òrgans corresponents; i s’estén
la possibilitat d’accedir a les ajudes per a l’accés a la
propietat que preveu la Llei 1/1992, d’arrendaments
rústics històrics, i desplegades pel Reial decret
1147/1992, de 25 de setembre, als arrendataris que
hagin exercit el seu dret a accedir a la propietat abans
del 31 de desembre de 1997 i obtinguin sentència ferma
al seu favor o arribin a un acord amb els propietaris
de les finques que posi fi als litigis.

En matèria de sanitat, s’atribueix a les comunitats
autònomes la competència per autoritzar establiments
dedicats a la fabricació de productes sanitaris a mida,
p e r d e s f e r l ’ a c t u a l d u p l i c i t a t c o m p e t e n c i a l
Estat-comunitats autònomes. S’amplien les competèn-
cies de la Comissió Interministerial de Preus dels Medi-
caments i es faculta aquest òrgan per fer revisions con-
junturals dels preus de les especialitats farmacèutiques
per motius sociosanitaris, tècnics, empresarials o pres-
supostaris. I es concedeix un nou termini de tres mesos
per a la presentació de so�icituds d’atorgament de les
ajudes socials que preveu el Reial decret llei 9/1993,
per part dels afectats pel virus d’immunodeficiència
humana per actuacions dutes a terme en el sistema sani-
tari públic.

Finalment, en l’àmbit de l’acció administrativa
mediambiental, s’introdueixen diverses modificacions en
la Llei 38/1995, de 12 de desembre, sobre el dret d’ac-
cés a la informació en matèria de medi ambient,
incloent-hi les diligències judicials o administratives san-
cionadores preliminars entre els supòsits en què no s’ha
de facilitar la informació, suprimint el silenci negatiu,
establint el règim de recursos en via administrativa i
introduint la possibilitat d’exigència d’abonament de
taxes, per conciliar la norma amb les exigències del dret
comunitari.

VII

Les disposicions addicionals complementen la Llei
recollint diverses previsions que, per raons de tècnica
legislativa, no es consideren susceptibles d’inclusió en
els títols abans esmentats.

Es delega en el Govern l’aprovació, en el termini de
nou mesos, d’un text refós de la Llei sobre infraccions
i sancions en l’ordre social; i es prorroga per un termini
de sis mesos la delegació legislativa que concedeix al
Govern la Llei 50/1998, de mesures fiscals, adminis-
tratives i de l’ordre social, per a l’elaboració de textos
refosos de les lleis dels règims especials de Seguretat
Social dels funcionaris civils de l’Estat, de les Forces
Armades i dels funcionaris de l’Administració de justícia.

S’estableix el règim jurídic aplicable a l’Organització
Internacional de Comissions de Valors, amb motiu de
l’establiment de la seu de la seva Secretaria General
a Madrid, i se li reconeix la condició d’associació d’utilitat
pública, se li atorga la inviolabilitat dels seus locals i
documents i es fixa el seu règim especial en matèria
fiscal i de Seguretat Social.

S’estableix que l’ONCE necessita l’acord del Consell
de Ministres per a la concessió d’autoritzacions relatives
al règim de sortejos del cupó pro cecs i d’altres moda-
litats de joc definides en el seu Acord general amb el
Govern de la Nació.

Es preveu l’aplicació de la disposició transitòria ter-
cera de la Llei d’arrendaments urbans als arrendaments
de local de negoci per a oficina de farmàcia, de manera
que es regeixen per les mateixes normes transitòries
aplicables als locals de negoci en general.

Per raó d’interès general i d’increment de la lliure
competència, i amb la finalitat de modernitzar i donar
més eficiència al sistema de fe pública, per millorar l’a-
tenció al ciutadà, es porta a terme la fusió dels cossos
de notaris i corredors de comerç co�egiats que exer-
ceixen la fe pública extraregistral, d’acord amb els co�e-
gis i les corporacions respectius, en un cos únic de
notaris.

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
desembre, de l’impost sobre la renda de les persones
físiques i altres normes tributàries.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2000, s’in-
trodueixen les modificacions següents en la Llei
40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda
de les persones físiques i altres normes tributàries:

U. S’afegeix una nova lletra q) a l’article 7, amb la
redacció següent:

«q) Les indemnitzacions satisfetes per les admi-
nistracions públiques per danys físics o psíquics
a persones com a conseqüència del funcionament
dels serveis públics, quan estiguin establertes d’a-
cord amb els procediments que preveu el Reial
decret 429/1993, de 26 de març, pel qual es regu-
la el Reglament dels procediments de les admi-
nistracions públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.»

Dos. S’afegeix una nova lletra h) a l’article 14.2,
amb la redacció següent:

«h) S’imputa com a rendiment de capital mobi-
liari de cada període impositiu la diferència entre
el valor liquidatiu dels actius afectes a la pòlissa
al final i al començament del període impositiu en
els contractes d’assegurança de vida en què el pre-
nedor assumeixi el risc de la inversió, que no com-
pleixin els requisits que preveu l’article 24.3 d’a-
questa Llei.

L’import de les rendes imputades minora el ren-
diment derivat de la percepció de quantitats dels
contractes.»

Tres. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 24, amb
la redacció següent:

«3. Les reduccions que preveu la lletra b) de
l’apartat 2 d’aquest article no són aplicables als
rendiments derivats de percepcions de contractes
d’assegurances de vida en què el prenedor assu-
meixi el risc d’inversió, llevat que en aquests con-
tractes concorri alguna de les circumstàncies
següents:

A) No s’atorgui al prenedor la facultat de modi-
ficar les inversions afectes a la pòlissa.
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B) Les provisions matemàtiques estiguin inver-
tides en:

a) Accions o participacions d’institucions d’in-
versió co�ectiva, predeterminades en els contrac-
tes, sempre que:

Es tracti d’institucions d’inversió co�ectiva adap-
tades a la Llei 46/1984, de 26 de desembre, regu-
ladora de les institucions d’inversió co�ectiva.

Es tracti d’institucions d’inversió co�ectiva empa-
rades per la Directiva 85/611/CEE del Consell, de
20 de desembre de 1985.

b) Conjunts d’actius reflectits de manera sepa-
rada en el balanç de l’entitat asseguradora, sempre
que es compleixin els requisits següents:

La determinació dels actius integrants de cada un
dels diferents conjunts d’actius separats ha de corres-
pondre, en tot moment, a l’entitat asseguradora la
qual, a aquests efectes, té plena llibertat per elegir
els actius amb subjecció, únicament, a criteris gene-
rals predeterminats relatius al perfil de risc del conjunt
d’actius o a altres circumstàncies objectives.

La inversió de les provisions s’ha d’efectuar en
els actius aptes per a la inversió de les provisions
tècniques, que recull l’article 50 del Reglament d’or-
denació i supervisió de les assegurances privades,
aprovat pel Reial decret 2486/1998, de 20 de
novembre, a excepció dels béns immobles i els
drets reals immobiliaris.

Les inversions de cada conjunt d’actius han de
complir els límits de diversificació i dispersió que
estableixen, amb caràcter general, per als contrac-
tes d’assegurança la Llei 30/1995, de 8 de novem-
bre, d’ordenació i supervisió de les assegurances
privades, el seu Reglament, aprovat pel Reial decret
2486/1998, de 20 de novembre, i altres normes
que es dictin en desplegament de la dita Llei.

El prenedor únicament té la facultat d’elegir,
entre els diferents conjunts separats d’actius, en
quins ha d’invertir l’entitat asseguradora la provisió
matemàtica de l’assegurança, però en cap cas no
pot intervenir en la determinació dels actius con-
crets en què, dins de cada conjunt separat, s’in-
verteixen aquestes provisions.

En aquests contractes, el prenedor o l’assegurat
poden elegir entre un nombre limitat d’institucions
d’inversió co�ectiva o conjunts separats d’actius
expressament designats en els contractes, en cap
cas superior a 10, sense que es puguin produir espe-
cificacions singulars per a cada prenedor o assegurat.

Les condicions a què es refereix aquest apartat
s’han de complir durant tota la vigència del contracte.»

Quatre. L’apartat 4t de l’article 55.1 queda redactat
de la manera següent:

«4t També poden aplicar la deducció per inver-
sió en habitatge habitual els contribuents que hi
efectuïn obres i insta�acions d’adequació, inclosos
els elements comuns de l’edifici i els que serveixin
de pas necessari entre la finca i la via pública, amb
les especialitats següents:

a) Les obres i les insta�acions d’adequació han
de ser certificades per l’Administració competent
com a necessàries per a l’accessibilitat i la comu-
nicació sensorial que faciliti el desenvolupament
digne i adequat de les persones amb discapacitat,
en els termes que s’estableixin per reglament.

b) Donen dret a deducció les obres i les insta-
�acions d’adequació que calgui efectuar en l’habitatge
habitual del contribuent, per raó de la discapacitat

del mateix contribuent, del seu cònjuge, els ascendents
o els descendents que convisquin amb ell.

c) L’habitatge ha d’estar ocupat per qualsevol de
les persones a què es refereix la lletra anterior a títol
de propietari, arrendatari, subarrendatari o usufructuari.

d) La base màxima d’aquesta deducció, indepen-
dentment de la que fixa la lletra a) de l’apartat 1r anterior,
és de 2.000.000 de pessetes anuals.

e) Quan en la inversió per a l’adequació de l’ha-
bitatge s’utilitzi finançament aliè, els percentatges de
deducció aplicables són, en les condicions i els requisits
que s’estableixin per reglament, els que preveu la lletra
b) de l’apartat 1r anterior.

f) S’entén com a circumstància que necessàriament
exigeix el canvi d’habitatge el fet que l’anterior sigui ina-
dequat per raó de la discapacitat.»

Cinc. L’article 17.2.a) queda redactat de la manera
següent:

«2. Com a regla general, els rendiments ínte-
gres es computen en la seva totalitat, llevat que
els sigui aplicable alguna de les reduccions
següents:

a) El 30 per 100 de reducció, en el cas de
rendiments que tinguin un període de generació
superior a dos anys i que no s’obtinguin de manera
periòdica o recurrent, així com els que es qualifiquin
per reglament com a obtinguts de manera notò-
riament irregular en el temps.

El còmput del període de generació, en cas que
aquests rendiments es cobrin de manera fraccionada,
ha de tenir en compte el nombre d’anys de fraccio-
nament, en els termes que s’estableixin per reglament.

La quantia del rendiment sobre la qual s’aplica
la reducció del 30 per 100 no pot superar l’import
que resulti de multiplicar el salari mitjà anual del con-
junt dels declarants en l’IRPF pel nombre d’anys de
generació del rendiment. A aquests efectes, quan es
tracti de rendiments obtinguts de manera notòriament
irregular en el temps, es consideren cinc anys.

S’ha de fixar per reglament la quantia del salari
mitjà anual, tenint en compte les estadístiques de
l’impost sobre el conjunt dels contribuents en els
tres anys anteriors».

Article 2. Reducció de rendiments nets en el règim d’es-
timació objectiva de l’impost sobre la renda de les
persones físiques.

U. Els contribuents que determinin el rendiment net
de les seves activitats econòmiques pel règim d’estima-
ció objectiva poden reduir el rendiment net obtingut l’any
2000 en els percentatges següents:

a) Amb caràcter general, en un 7 per 100.
b) Quan l’any 2000 es produeixi un augment de

plantilla, almenys, de 0,75 persona assalariada respecte
a 1999, en un 12 per 100.

Aquest augment de plantilla es calcula comparant
les plantilles mitjanes de persones assalariades en
aquests exercicis, i es computen els treballadors amb
contracte laboral i afiliació al règim corresponent de la
Seguretat Social.

La plantilla mitjana s’obté dividint el nombre d’hores
treballades per la totalitat de la plantilla entre les hores
anuals fixades en el conveni co�ectiu o, si no n’hi ha,
entre 1.800 hores.

Quan el contribuent exerceixi diverses activitats eco-
nòmiques, les plantilles mitjanes es refereixen al conjunt
de les activitats exercides.
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Dos. Les reduccions que preveu l’apartat anterior
són incompatibles entre si.

Tres. A efectes dels pagaments fraccionats corres-
ponents a l’exercici de 2000, s’ha de tenir en compte,
exclusivament, la reducció general del 7 per 100.

SECCIÓ 2a IMPOST SOBRE SOCIETATS

Article 3. Modificació de la Llei 43/1995, de 27 de
desembre, de l’impost sobre societats.

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn
a partir de l’1 de gener de l’any 2000, s’introdueixen
les modificacions següents en la Llei 43/1995, de 27
de desembre, de l’impost sobre societats:

U. S’afegeix un nou apartat 10 a l’article 19 amb
la redacció següent:

«10. Quan l’entitat sigui beneficiària o tingui
reconegut el dret de rescat de contractes d’asse-
gurança de vida en què, a més a més, assumeixi
el risc d’inversió, ha d’integrar en tot cas en la base
imposable la diferència entre el valor liquidatiu dels
actius afectes a la pòlissa al final i al començament
de cada període impositiu.

El que disposa aquest apartat no s’aplica a les
assegurances que instrumentin compromisos per
pensions assumits per les empreses en els termes
que preveu la disposició addicional primera de la
Llei 8/1987, de 8 de juny, de regulació dels plans
i els fons de pensions, i la seva normativa de des-
plegament.

L’import de les rendes imputades minora el ren-
diment derivat de la percepció de quantitats dels
contractes.»

Dos. S’afegeixen dues noves lletres, c) i d), a l’a-
partat 2 de l’article 24, amb la redacció següent:

«c) Quan es produeixi la transformació de la
forma jurídica de l’entitat i això determini la no-sub-
jecció a aquest impost de l’entitat resultant.

Per tal de determinar la base imposable corres-
ponent a aquest període impositiu, s’entén que l’en-
titat s’ha dissolt amb els efectes que estabeix l’ar-
ticle 15.3 d’aquesta Llei.

d) Quan es produeixi la transformació de la for-
ma jurídica de l’entitat i això determini la modi-
ficació del seu tipus de gravamen o l’aplicació d’un
règim tributari especial.

La renda derivada de la transmissió d’elements
patrimonials existents en el moment de la trans-
formació, efectuada posteriorment a aquesta trans-
formació, s’entén generada de manera lineal, llevat
que hi hagi una prova en contra, durant tot el temps
de tinença de l’element transmès. La part d’aquesta
renda generada fins al moment de la transformació
es grava aplicant el tipus de gravamen i el règim
tributari que hauria correspost a l’entitat si hagués
conservat la seva forma jurídica originària.»

Tres. L’article 33 es redacta en els termes següents:

«Article 33. Deducció per activitats de recerca
científica i innovació tecnològica.

1. La realització d’activitats de recerca i desen-
volupament dóna dret a una deducció de la quota
íntegra del 30 per 100 de les despeses efectuades
en el període impositiu per aquest concepte.

En cas que les despeses efectuades en la rea-
lització d’activitats de recerca i desenvolupament
en el període impositiu siguin superiors a la mitjana
de les efectuades en els dos anys anteriors, s’aplica
el percentatge establert en el paràgraf anterior fins
a aquesta mitjana, i el 50 per 100 sobre l’excés
respecte a la mitjana.

A més a més de la deducció que sigui procedent
d’acord amb el que disposen els paràgrafs anteriors,
es fa una deducció addicional del 10 per 100 de
l’import de les despeses següents del període:

a) Les despeses de personal de l’entitat corres-
ponents a investigadors qualificats adscrits en
exclusiva a activitats de recerca i desenvolupament.

b) Les despeses corresponents a projectes de
recerca i desenvolupament contractats amb uni-
versitats, organismes públics d’investigació o cen-
tres 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.

2. Es considera recerca la indagació original
i planificada destinada a descobrir nous coneixe-
ments i una comprensió superior en l’àmbit científic
o tecnològic.

Es considera desenvolupament l’aplicació dels
resultats de la recerca o de qualsevol altre tipus
de coneixement científic per a la fabricació de nous
materials o productes o per al disseny de nous pro-
cessos o sistemes de producció, així com per a
la millora tecnològica substancial de materials, pro-
ductes, processos o sistemes preexistents. Aquesta
activitat inclou la materialització dels resultats de
la recerca en un pla, esquema o disseny, així com
la creació d’un primer prototip no comercialitzable
i els projectes de demostració inicial o projectes
pilot, sempre que no es puguin convertir o utilitzar
per a aplicacions industrials o per a la seva explo-
tació comercial. També s’hi inclou el disseny i l’e-
laboració del mostrari per al llançament dels nous
productes.

Es considera activitat de recerca i desenvolupa-
ment la concepció de programari avançat, sempre
que suposi un progrés científic o tecnològic sig-
nificatiu mitjançant el desenvolupament de nous
teoremes i algoritmes o mitjançant la creació de
sistemes operatius i llenguatges nous. No s’hi
inclouen les activitats habituals o rutinàries rela-
cionades amb el programari.

3. La realització d’activitats d’innovació tecno-
lògica no incloses en l’apartat anterior dóna dret
a fer una deducció de la quota íntegra en les con-
dicions establertes en aquest apartat.

Es considera innovació tecnològica l’activitat el
resultat de la qual és l’obtenció de nous productes
o processos de producció, o de millores substan-
cials, tecnològicament significatives, dels ja exis-
tents. Es consideren nous els productes o processos
les característiques o aplicacions dels quals, des
del punt de vista tecnològic, difereixin substancial-
ment de les existents anteriorment. Aquesta acti-
vitat inclou la materialització dels nous productes
o processos en un pla, esquema o disseny, així
com la creació d’un primer prototip no comercia-
litzable i els projectes de demostració inicial o pro-
jectes pilot, sempre que no es puguin convertir o
utilitzar per a aplicacions industrials o per a la seva
explotació comercial. També s’hi inclouen les acti-
vitats de diagnòstic tecnològic tendents a la iden-
tificació, la definició i l’orientació de solucions tec-
nològiques avançades exercides per les entitats a
què es refereix la lletra a) següent, amb indepen-
dència dels resultats en què culminin.

La base de la deducció està constituïda per l’im-
port de les despeses del període en activitats d’in-
novació tecnològica que corresponguin als concep-
tes següents:

a) Projectes la realització dels quals s’encarre-
gui a universitats, organismes públics d’investigació
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o centres d’innovació i tecnologia, reconeguts i
registrats com a tals segons el Reial decret
2609/1996, de 20 de desembre, esmentat.

b) Disseny industrial i enginyeria de processos
de producció, que inclouen la concepció i l’elabo-
ració dels plans, dibuixos i suports destinats a defi-
nir els elements descriptius, les especificacions tèc-
niques i les característiques de funcionament
necessaris per a la fabricació, la prova, la insta�ació
i la utilització d’un producte.

c) Adquisició de tecnologia avançada en forma
de patents, llicències, ‘‘know how’’ i dissenys. No
donen dret a la deducció les quantitats satisfetes
a persones o entitats vinculades al subjecte passiu.
La base corresponent a aquest concepte no pot
superar la quantia de 50 milions de pessetes anuals.

d) Obtenció del certificat de compliment de les
normes d’assegurament de la qualitat de la sèrie
ISO 9000, GMP o similars, sense incloure les des-
peses corresponents a la implantació d’aquestes
normes.

El percentatge de la deducció és el 15 per 100
per als conceptes que preveu la lletra a) i el 10
per 100 per als conceptes que preveuen les lletres
restants.

4. No es consideren activitats de recerca i
desenvolupament ni d’innovació tecnològica les
següents:

a) Les activitats que no impliquin una novetat
científica o tecnològica significativa. En particular,
els esforços rutinaris per millorar la qualitat de pro-
ductes o processos, l’adaptació d’un producte o
procés de producció ja existent als requisits espe-
cífics imposats per un client, els canvis periòdics
o de temporada, així com les modificacions estè-
tiques o menors de productes ja existents per dife-
renciar-los d’altres de similars.

b) Les activitats de producció industrial i pro-
visió de serveis, o de distribució de béns i serveis.
En particular, la planificació de l’activitat productiva;
la preparació i l’inici de la producció, inclòs el reglat-
ge d’eines i les altres activitats diferents de les des-
crites en la lletra b) de l’apartat anterior; la incor-
poració o modificació d’insta�acions, màquines,
equips i sistemes per a la producció; la solució de
problemes tècnics de processos productius
interromputs; el control de qualitat i la normalització
de productes i processos; els estudis de mercat
i l’establiment de xarxes o insta�acions per a la
comercialització, i l’ensinistrament i la formació del
personal relacionat amb aquestes activitats.

c) La prospecció en matèria de ciències socials,
l’exploració i la investigació de minerals i hidrocar-
burs.

5. Es consideren despeses de recerca i desen-
volupament o d’innovació tecnològica les efectua-
des pel subjecte passiu en la mesura que estiguin
directament relacionades amb les dites activitats
i s’apliquin efectivament a la realització de les acti-
vitats; han de constar específicament individualit-
zades per projectes.

A les despeses de recerca i desenvolupament
o d’innovació tecnològica corresponents a activitats
exercides a l’exterior se’ls aplica la deducció sempre
que l’activitat principal s’efectuï a Espanya i no
sobrepassin el 25 per 100 de l’import total invertit.

També tenen la consideració de despeses de
recerca i desenvolupament o d’innovació tecnolò-
gica les quantitats pagades per exercir aquestes
activitats a Espanya, per encàrrec del subjecte pas-
siu, individualment o en co�aboració amb altres
entitats.

Per determinar la base de la deducció l’import
de les despeses de recerca i desenvolupament o
d’innovació tecnològica, s’ha de minorar en el 65
per 100 de les subvencions rebudes per al foment
de les dites activitats i imputables com a ingrés
en el període impositiu.

6. El límit de les deduccions a què es refereix
l’apartat 1 de l’article 37 s’eleva al 45 per 100
quan l’import de la deducció que preveu aquest
article, i que correspon a despeses efectuades en
el mateix període impositiu, excedeixi el 10 per
100 de la quota íntegra, minorada en les deduc-
cions per evitar la doble imposició interna i inter-
nacional i les bonificacions.

7. El subjecte passiu pot plantejar consultes
sobre la interpretació i l’aplicació d’aquesta deduc-
ció, la contestació de les quals té caràcter vinculant
per a l’Administració tributària, en els termes que
preveu l’article 107 de la Llei 230/1963, de 28
de desembre, general tributària.

Igualment, a efectes d’aplicar aquesta deducció,
el subjecte passiu pot so�icitar a l’Administració
tributària l’adopció d’acords previs de valoració de
les despeses corresponents a projectes de recerca
i desenvolupament o d’innovació tecnològica, d’a-
cord amb el que preveu l’article 9 de la Llei 1/1998,
de 26 de febrer, de drets i garanties dels contri-
buents.

8. Es poden concretar per reglament els supò-
sits de fet que determinen l’aplicació de les deduc-
cions que preveu aquest precepte, així com el pro-
cediment d’adopció d’acords de valoració a què
es refereix l’apartat anterior.»

Quatre. Es fa una nova redacció de l’apartat 4 de
l’article 35 en els termes següents:

«Les inversions efectuades en béns de l’actiu
material destinades a la protecció del medi ambient
que consisteixin en insta�acions que evitin la con-
taminació atmosfèrica procedent d’insta�acions
industrials, contra la contaminació d’aigües super-
ficials, subterrànies i marines per a la reducció, la
recuperació o el tractament de residus industrials
per al compliment o, si s’escau, la millora de la
normativa vigent en aquests àmbits d’actuació,
donen dret a fer una deducció en la quota íntegra
del 10 per 100 de les inversions que estiguin inclo-
ses en programes, convenis o acords amb l’Ad-
ministració competent en matèria mediambiental,
la qual ha d’expedir la certificació de la convalidació
de la inversió.

La deducció que preveu el paràgraf anterior tam-
bé s’aplica en el cas d’adquisició de nous vehicles
industrials o comercials de transport per carretera,
només per la part de la inversió determinada per
reglament que contribueix de manera efectiva a
la reducció de la contaminació atmosfèrica.

S’han d’establir per reglament les condicions i
els procediments que regulin l’exercici d’aquesta
deducció.

Cinc. Es fa una nova redacció de l’últim paràgraf
de la lletra a) de l’apartat 1 i de l’apartat 3, ambdós
de l’article 75, en els termes següents:

«A efectes del que preveu aquesta lletra, no es
computen com a valors ni com a elements no afec-
tes a activitats empresarials o professionals aquells
el preu d’adquisició dels quals no superi l’import
dels beneficis no distribuïts obtinguts per l’entitat,
sempre que aquests beneficis provinguin de l’exer-
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cici d’activitats empresarials o professionals, amb
el límit de l’import dels beneficis obtinguts tant en
el mateix any com en els deu anys anteriors. No
són assimilables als beneficis procedents d’activi-
tats empresarials o professionals els dividends, ni
tan sols els que procedeixin dels valors a què es
refereix l’últim incís del paràgraf anterior quan els
ingressos obtinguts per l’entitat participada no pro-
cedeixin, almenys en el 90 per 100, de la realització
d’activitats econòmiques en el sentit de l’article 25
de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’impost
sobre la renda de les persones físiques i altres nor-
mes tributàries.»

«3. La base imposable imputable als socis és
la que resulti de les normes d’aquest impost. Les
bases imposables negatives no s’imputen, i es
poden compensar amb les rendes positives obtin-
gudes per la societat d’acord amb el que estableix
l’article 23 d’aquesta Llei.»

Sis. Es fa una nova redacció de l’últim paràgraf de
la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 95, en els termes
següents:

«La compensació s’ha de fer amb les bases impo-
sables positives que es determinin en règim indi-
vidual de tributació en els períodes impositius que
restin fins a completar el termini que estableix l’ar-
ticle 23.1 d’aquesta Llei, comptat a partir del
següent o següents al o als períodes en què es
van determinar bases imposables negatives del
grup de societats.»

Set. En l’apartat 1 de l’article 98, es deroga l’últim
paràgraf actual i s’hi afegeixen al final els dos paràgrafs
següents:

«No s’exclouen de la base imposable les rendes
derivades de les operacions esmentades en les lle-
tres a), b) i c) anteriors, quan l’entitat adquirent
estigui exempta per aquest impost o sotmesa al
règim d’atribució de rendes.

S’exclouen de la base imposable les rendes deri-
vades de les operacions a què es refereix aquest
apartat encara que a l’entitat adquirent se li apliqui
un tipus de gravamen o un règim tributari especial.
Quan a l’entitat adquirent se li apliqui un tipus de
gravamen o un règim tributari especial diferent del
de la transmitent, com a conseqüència de la seva
forma jurídica diferent, la renda derivada de la trans-
missió d’elements patrimonials existents en el
moment de l’operació, realitzada posteriorment a
aquesta, s’entén generada de manera lineal, llevat
que hi hagi una prova en contra, durant tot el temps
de tinença de l’element transmès. La part de la renda
generada fins al moment de fer l’operació es grava
aplicant el tipus de gravamen i el règim tributari
que hauria correspost a l’entitat transmitent.»

Vuit. Es fa una nova redacció de l’article 106 de
la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’impost sobre
societats:

«Quan es transmeti un establiment permanent
i sigui aplicable el règim que preveu la lletra d)
de l’apartat 1 de l’article 98 d’aquesta Llei, la base
imposable de les entitats transmitents residents en
territori espanyol s’ha d’incrementar en l’import de
l’excés de les pèrdues sobre els beneficis imputats
per l’establiment permanent en els deu exercicis
anteriors.»

Nou. En la disposició addicional quinzena de la Llei
43/1995, de 27 de desembre, de l’impost sobre socie-
tats, se suprimeixen la lletra d) de l’apartat 1 i l’apartat 5.

Article 4. Modificació de la Llei 20/1990, de 19 de
desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn
a partir de l’1 de gener de l’any 2000, l’apartat 1 de
l’article 24 de la Llei 20/1990, de 19 de desembre,
sobre règim fiscal de les cooperatives, queda redactat
de la manera següent:

«1. Si la suma algebraica a què es refereix l’ar-
ticle anterior resulta negativa, la cooperativa en pot
compensar l’import amb les quotes íntegres posi-
tives dels períodes impositius que finalitzin en els
deu anys immediats i successius. Als únics efectes
de determinar els imports compensables, l’Admi-
nistració tributària pot comprovar les declaracions
i liquidar les quotes negatives corresponents encara
que hagi transcorregut el termini al qual es refereix
l’article 64 de la Llei general tributària.»

Article 5. Modificació de la Llei 29/1987, de 18 de
desembre, de l’impost sobre successions i donacions.

U. Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2000,
s’afegeix un nou paràgraf a la lletra c) 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 s’ha de
situar immediatament abans de l’últim dels paràgrafs
actuals d’aquella lletra:

«Quan en la base imposable corresponent a una
adquisició ‘‘mortis causa’’ del cònjuge, els descen-
dents o els adoptats de la persona difunta s’inclo-
guin béns compresos en els apartats u, dos o tres
de l’article 4 de la Llei 19/1991, de 6 de juny,
de l’impost sobre el patrimoni, com a integrants
del patrimoni històric espanyol o del patrimoni his-
tòric o cultural de les comunitats autònomes, també
s’ha d’aplicar una reducció del 95 per 100 del seu
valor amb els mateixos requisits de permanència
assenyalats en la lletra anterior.»

Dos. Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2000,
s’afegeix un nou apartat 7 a l’article 20 de la Llei
29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre suc-
cessions i donacions, amb el text següent:

«7. La mateixa reducció en la base imposable
que preveu l’apartat anterior, i amb les condicions
assenyalades en les seves lletres a) i c), s’aplica
en cas de donació, a favor del cònjuge, els des-
cendents o els adoptats, dels béns compresos en
els apartats u, dos i tres de l’article 4 de la Llei
19/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre el patri-
moni, com a integrants del patrimoni històric espa-
nyol o del patrimoni històric o cultural de les comu-
nitats autònomes.

L’incompliment dels requisits exigits porta implí-
cit el pagament de l’impost que s’hagi deixat d’in-
gressar i dels interessos de demora corresponents.»

CAPÍTOL II

Impostos indirectes

SECCIÓ 1a IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Article 6. Modificació de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l’impost sobre el valor afegit.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2000, s’in-
trodueixen les modificacions següents en la Llei
37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor
afegit:
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U. Es modifica la lletra c), b’) del número 1r de l’ar-
ticle 9, que queda redactada de la manera següent:

«b’) Les activitats acollides als règims especials
simplificat, de l’agricultura, la ramaderia i la pesca,
de les operacions amb or d’inversió o del recàrrec
d’equivalència.»

Dos. Es modifica el número 12è de l’apartat dos
de l’article 11, que queda redactat de la manera següent:

«12è Els préstecs i els crèdits en diners.»

Tres. Es modifica la lletra j) del número 18è de l’a-
partat u de l’article 20, que queda redactada de la manera
següent:

«j) Les operacions de compra, venda o canvi
i els serveis anàlegs que tinguin com a objecte
divises, bitllets de banc i monedes que siguin mit-
jans legals de pagament, a excepció de les mone-
des i els bitllets de co�ecció i de les peces d’or,
plata i platí.

A efectes del que disposa el paràgraf anterior,
es consideren de co�ecció les monedes i els bitllets
que no s’utilitzin normalment per a la seva funció
de mitjà legal de pagament o que tinguin un interès
numismàtic.

Aquesta exempció no s’aplica a les monedes d’or
que tinguin la consideració d’or d’inversió, d’acord
amb el que estableix el número 2n de l’article 140
d’aquesta Llei.»

Quatre. Es deroga el número 4t de l’apartat u de
l’article 70.

Cinc. Es modifica la lletra b) del número 2n de l’a-
partat u de l’article 84, que queda redactada de la manera
següent:

«b) Quan es tracti d’entregues d’or sense ela-
borar o de productes semielaborats d’or de llei,
de 325 mi�èsimes o més.»

Sis. Es redueix a quatre anys el termini de cinc anys
a què fan referència els preceptes de la Llei següents:
apartat u de l’article 89, apartats tres i cinc de l’article 99,
article 100 i apartat dos de l’article 114.

Set. Es modifica l’article 91.u.2.3r amb l’addició del
text següent:

«També s’aplica aquest tipus impositiu a les pres-
tacions de serveis efectuades per les cooperatives
agràries als seus socis com a conseqüència de la
seva activitat cooperativitzada i en compliment del
seu objecte social, inclosa la utilització pels socis
de la maquinària en comú.»

Vuit. Se suprimeix el número 2n de l’apartat u de
l’article 96.

Nou. Es modifica l’apartat u de l’article 101, que
queda redactat de la manera següent:

«U. Els subjectes passius que exerceixin acti-
vitats econòmiques en sectors diferenciats de l’ac-
tivitat empresarial o professional han d’aplicar amb
independència el règim de deduccions respecte a
cada un dels sectors.

L’aplicació de la regla de prorrata especial es
pot efectuar independentment pel que fa a cada
un dels sectors diferenciats de l’activitat empre-
sarial o professional determinats per aplicació del
que disposa l’article 9, número 1r, lletra c), lletres a’)
i c’) d’aquesta Llei.

Els règims de deducció corresponents als sectors
diferenciats d’activitat determinats per aplicació del
que disposa l’article 9, número 1r, lletra c), lletra b’)

d’aquesta Llei es regeixen, en tot cas, pel que pre-
veu la mateixa Llei per als règims especials sim-
plificat, de l’agricultura, la ramaderia i la pesca, de
les operacions amb or d’inversió i del recàrrec d’e-
quivalència, segons correspongui.

Quan s’efectuïn adquisicions o importacions de
béns o serveis per utilitzar-los en comú en diversos
sectors diferenciats d’activitat, és aplicable el que
estableix l’article 104, apartats dos i següents d’a-
questa Llei per determinar el percentatge de deduc-
ció aplicable respecte a les quotes suportades en
les dites adquisicions o importacions, i amb aquesta
finalitat cal computar les operacions efectuades en
els sectors diferenciats corresponents i considerar
que, a aquests efectes, no originen el dret a deduir
les operacions incloses en el règim especial de l’a-
gricultura, la ramaderia i la pesca o en el règim
especial del recàrrec d’equivalència.

Per excepció al que disposa el paràgraf anterior
i sempre que no es pugui aplicar el que preveu,
quan aquests béns o serveis es destinin a ser uti-
litzats simultàniament en activitats acollides al
règim especial simplificat i en altres activitats sot-
meses al règim especial de l’agricultura, la rama-
deria i la pesca o del recàrrec d’equivalència, el
percentatge de deducció a efectes del règim sim-
plificat és del 50 per 100 si l’afectació es produeix
respecte a activitats sotmeses a dos dels règims
especials esmentats, o d’un terç en un altre cas.»

Deu. Es modifica l’article 104.2, apartat 2n, parà-
graf 3r, que queda redactat de la manera següent:

«A efectes del que disposen els paràgrafs ante-
riors, no es tenen en compte les subvencions que
no integrin la base imposable d’acord amb el que
disposa l’article 78.2, apartat 3r, d’aquesta Llei,
finançades amb càrrec als fons europeus del FEOGA
i de l’IFOP, ni les percebudes pels centres especials
d’ocupació regulats per la Llei 13/1982, de 7 d’abril,
quan es compleixin els requisits que estableix l’a-
partat 2 del seu article 43.»

Onze. Règims especials.
Es modifica l’article 120, que queda redactat de la

manera següent:

«U. Els règims especials en l’impost sobre el
valor afegit són els següents:

1r Règim simplificat.
2n Règim especial de l’agricultura, la ramade-

ria i la pesca.
3r Règim especial de béns usats, objectes d’art,

antiguitats i objectes de co�ecció.
4t Règim especial aplicable a les operacions

amb or d’inversió.
5è Règim especial de les agències de viatges.
6è Règim especial del recàrrec d’equivalència.

Dos. Els règims especials que regula aquest
títol tenen caràcter voluntari llevat dels compresos
en els números 4t, 5è i 6è de l’apartat anterior,
sens perjudici del que estableix l’article 140 ter
d’aquesta Llei.

Tres. El règim especial de béns usats, objectes
d’art, antiguitats i objectes de co�ecció s’aplica
exclusivament als subjectes passius que hagin pre-
sentat la declaració que preveu l’article 164, apartat
u, número 1r d’aquesta Llei, relativa al comença-
ment de les activitats que determinen la subjecció
a l’impost.

Quatre. Els règims especials simplificat i de l’agri-
cultura, la ramaderia i la pesca s’apliquen llevat que hi
renunciïn els subjectes passius, exercida en els terminis
i de la forma que es determinin per reglament.
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El règim especial dels béns usats, objectes d’art, anti-
guitats i objectes de co�ecció s’aplica llevat de renúncia
dels subjectes passius, que es pot exercir per a cada
operació en particular i sense comunicació expressa a
l’Administració.»

Dotze. Es modifica l’article 121, que queda redactat
de la manera següent:

«Article 121. Determinació del volum d’opera-
cions.

U. A efectes del que disposa aquesta Llei, s’en-
tén per volum d’operacions l’import total, exclòs
el mateix impost sobre el valor afegit i, si s’escau,
el recàrrec d’equivalència i la compensació per una
quantitat fixa, de les entregues de béns i presta-
cions de serveis efectuades pel subjecte passiu
durant l’any natural anterior, incloses les exemptes
de l’impost.

En els supòsits de transmissió de la totalitat o
d’una part d’un patrimoni empresarial o professio-
nal, el volum d’operacions que ha de computar el
subjecte passiu adquirent és el resultat d’afegir al
realitzat, si s’escau, per aquest últim durant l’any
natural anterior, el volum d’operacions efectuades
durant el mateix període pel transmitent en relació
amb la part del seu patrimoni transmesa.

Dos. Les operacions s’entenen efectuades
quan es produeixi o, si s’escau, s’hagi produït la
meritació de l’impost sobre el valor afegit.

Tres. Per a la determinació del volum d’ope-
racions, no es prenen en consideració les següents:

1r Les entregues ocasionals de béns immobles.
2n Les entregues de béns qualificats d’inversió

respecte del transmitent, d’acord amb el que dis-
posa l’article 108 d’aquesta Llei.

3r Les operacions financeres esmentades a
l’article 20, apartat u, número 18è d’aquesta Llei,
incloses les que no tinguin exempció, així com les
operacions exemptes relatives a l’or d’inversió com-
preses a l’article 140 bis d’aquesta Llei, quan les
unes i les altres no siguin habituals de l’activitat
empresarial o professional del subjecte passiu.»

Tretze. S’incorpora un nou apartat, el dos, a l’ar-
ticle 136, i el text actual de l’article esmentat passa
a constituir l’apartat u.

El nou apartat dos és el següent:

«Dos. En cap cas s’aplica aquest règim especial
a l’or d’inversió definit a l’article 140 d’aquesta Llei.»

Catorze. Es fa una nova redacció del capítol V del
títol IX, que queda redactat de la manera següent:

«CAPÍTOL V

Règim especial de l’or d’inversió

Article 140. Concepte d’or d’inversió.

A efectes del que disposa aquesta Llei, es con-
sideren or d’inversió:

1r Els lingots o les làmines d’or de llei de 995
mi�èsimes o més i amb un pes que s’ajusti al que
disposa l’apartat novè de l’annex d’aquesta Llei.

2n Les monedes d’or que compleixin els requi-
sits següents:

a) Que siguin de llei de 900 mi�èsimes o més.
b) Que hagin estat encunyades després de

l’any 1800.
c) Que siguin o hagin estat moneda de curs

legal al seu país d’origen.

d) Que siguin comercialitzades habitualment
per un preu no superior al 80 per 100 del valor
de mercat de l’or que contenen.

En tot cas, s’entén que els requisits anteriors es
compleixen en relació amb les monedes d’or incloses
en la relació que, amb aquesta finalitat, es publica
en el ‘‘Diari Oficial de les Comunitats Europees’’ sèrie
C, abans de l’1 de desembre de cada any. Es con-
sidera que aquestes monedes compleixen els requisits
exigits per ser considerades or d’inversió durant l’any
natural següent a l’any en què es publiqui la relació
esmentada o en els anys successius mentre no es
modifiquin les publicades anteriorment.

Article 140 bis. Exempcions.

U. Estan exemptes de l’impost les operacions
següents:

1r Les entregues, les adquisicions intracomunità-
ries i les importacions d’or d’inversió. S’inclouen en
l’àmbit de l’exempció, en concepte d’entregues, els
préstecs i les operacions de permuta financera, així
com les operacions derivades de contractes de futur
o a termini, sempre que tinguin com a objecte, en
tots els casos, or d’inversió i sempre que impliquin
la transmissió del poder de disposició sobre aquest
or.

El que disposa el paràgraf anterior no s’aplica:

a) A les prestacions de serveis que tinguin com
a objecte or d’inversió, sens perjudici del que dis-
posa el número 2n d’aquest article.

b) A les adquisicions intracomunitàries d’or
d’inversió en cas que l’empresari que efectuï l’en-
trega hagi renunciat a l’exempció de l’impost en
el règim especial previst per a l’entrega en l’Estat
membre d’origen.

2n Els serveis de mediació en les operacions
exemptes d’acord amb el número 1r anterior, pres-
tats en nom i per compte d’altri.

Dos. En cas que a una mateixa entrega li siguin
aplicables l’exempció que regula aquest precepte
i la que preveu l’article 25 d’aquesta Llei, es con-
sidera aplicable la que regula aquest precepte, lle-
vat que s’hi renunciï, d’acord amb el que disposa
l’apartat u de l’article 140 ter.

Article 140 ter. Renúncia a l’exempció.

U. L’exempció de l’impost aplicable a les entre-
gues d’or d’inversió, a què es refereix l’article 140
bis, u.1r d’aquesta Llei, pot ser objecte de renúncia
per part del transmitent, en la forma i amb els requi-
sits que per reglament es determinin i sempre que
es compleixin les condicions següents:

1a Que el transmitent es dediqui habitualment a
la realització d’activitats de producció d’or d’inversió
o de transformació d’or que no sigui d’inversió en
or d’inversió i sempre que l’entrega tingui per objecte
or d’inversió resultant de les activitats esmentades.

2a Que l’adquirent sigui un empresari o un pro-
fessional que actuï en l’exercici de les seves acti-
vitats empresarials o professionals.

Dos. L’exempció de l’impost aplicable als ser-
veis de mediació a què es refereix el número 2n
de l’apartat u de l’article 140 bis d’aquesta Llei
pot ser objecte de renúncia, sempre que el des-
tinatari del servei de mediació sigui un empresari
o un professional que actuï en l’exercici de les seves
activitats empresarials o professionals, en la forma
i amb els requisits que es determinin per reglament
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i sempre que s’efectuï la renúncia a l’exempció apli-
cable a l’entrega de l’or d’inversió a què es refereix
el servei de mediació.

Article 140 quater. Deduccions.

U. Les quotes de l’impost sobre el valor afegit
compreses a l’article 92 d’aquesta Llei no són
deduïbles en la mesura que els béns o els serveis
per l’adquisició o la importació dels quals se supor-
tin o satisfacin les dites quotes s’utilitzin en la rea-
lització de les entregues d’or d’inversió exemptes
d’acord amb el que disposa l’article 140 bis d’a-
questa Llei.

Dos. Com a excepció al que disposa l’apartat
anterior, la realització de les entregues d’or d’in-
versió a què es refereix el mateix apartat genera
el dret a deduir les quotes següents:

1r Les quotes suportades per l’adquisició de
l’or quan el seu proveïdor hagi efectuat la renúncia
a l’exempció que regula l’article 140 ter, apartat u.

El que disposa el paràgraf anterior també s’aplica
a les quotes corresponents a les adquisicions intra-
comunitàries d’or d’inversió en cas que l’empresari
que efectuï l’entrega hagi renunciat a l’exempció
de l’impost en el règim especial previst per a l’en-
trega a l’Estat membre d’origen.

2n Les quotes suportades o satisfetes per l’ad-
quisició o la importació de l’or, quan en el moment
de l’adquisició o la importació no complia els requi-
sits per ser considerat or d’inversió, i ha estat trans-
format en or d’inversió per qui efectua l’entrega
exempta o pel seu compte.

3r Les quotes suportades pels serveis que con-
sisteixin en el canvi de forma, de pes o de llei de
l’or.

Tres. Igualment, com a excepció al que disposa
l’apartat u anterior, la realització d’entregues d’or
d’inversió exemptes de l’impost per part dels
empresaris o professionals que l’hagin produït
directament o l’hagin obtingut mitjançant transfor-
mació, genera el dret a deduir les quotes de l’impost
suportades o satisfetes per l’adquisició o la impor-
tació de béns i serveis vinculats amb la producció
o la transformació esmentades.

Article 140 quinquies. Subjecte passiu.

És subjecte passiu de l’impost corresponent a
les entregues d’or d’inversió que resultin gravades
perquè s’ha efectuat la renúncia a l’exempció a
què es refereix l’article 140 ter, l’empresari o el
professional per a qui s’efectuï l’operació gravada.»

Quinze. El capítol VII del títol IX queda modificat
de la manera següent:

1r Es modifica el títol del capítol VII del títol IX,
que queda redactat de la manera següent:

«Règim especial del recàrrec d’equivalència.»

2n Se suprimeixen els títols de les seccions 1a, «Dis-
posicions comunes»; 2a, «Règim especial de determi-
nació proporcional de les bases imposables», i 3a, «Rè-
gim especial del recàrrec d’equivalència» del capítol VII
del títol IX.

3r Es modifica l’article 148, que queda redactat de
la manera següent:

«Article 148. Règim especial del recàrrec d’equi-
valència.

U. El règim especial del recàrrec d’equivalència
s’aplica als comerciants minoristes que siguin per-

sones físiques o entitats en règim d’atribució de
rendes en l’impost sobre la renda de les persones
físiques, que exerceixin la seva activitat en els sec-
tors econòmics i compleixin els requisits que es
determinin per reglament.

Dos. En el supòsit que el subjecte passiu a qui
sigui aplicable aquest règim especial efectuï altres
activitats empresarials o professionals subjectes a
l’impost sobre el valor afegit, la de comerç minorista
sotmesa al règim especial esmentat té la consi-
deració, en tot cas, de sector diferenciat de l’ac-
tivitat econòmica.

Tres. Es poden determinar per reglament els
articles o els productes la comercialització dels
quals queda exclosa d’aquest règim especial.»

Setze. Es deroguen els articles 150, «Règim especial
de determinació proporcional de les bases imposa-
bles»; 151, «Exclusions del règim especial de determi-
nació proporcional de les bases imposables»; 152, «Con-
tingut del règim especial de determinació proporcional
de les bases imposables», i 153, «Règim especial del
recàrrec d’equivalència».

Disset. Es modifica l’apartat u de l’article 165, que
queda redactat de la manera següent:

«U. En els supòsits a què es refereixen els arti-
cles 84, apartat u, número 2n i 140.quinquies d’a-
questa Llei, i en les adquisicions intracomunitàries
definides a l’article 13, número 1r de la mateixa
Llei, cal adjuntar al justificant comptable de cada
operació un document que contingui la liquidació
de l’impost.

Aquest document s’ha d’ajustar als requisits que
s’estableixin per reglament.»

Divuit. Es modifica la disposició addicional quarta,
que queda redactada de la manera següent:

«Quarta. Delimitació de les referències als impos-
tos especials.

Les referències als impostos especials que conté
aquesta Llei s’han d’entendre efectuades als impos-
tos especials de fabricació compresos a l’article 2
de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos
especials.»

Dinou. Es modifica la lletra a) de l’apartat cinquè
de l’annex, que queda redactada de la manera següent:

«a) En relació amb els béns objecte d’impostos
especials, el règim de dipòsit diferent dels duaners
és el règim suspensiu aplicable en els supòsits de
fabricació, transformació o tinença de productes
objecte dels impostos especials de fabricació en
fàbriques o dipòsits fiscals, de circulació dels pro-
ductes esmentats entre aquests establiments i d’im-
portació dels productes amb destinació a fàbrica
o dipòsit fiscal.

Als efectes del paràgraf anterior, l’electricitat no
té la consideració de bé objecte dels impostos
especials.»

Vint. Es fa una nova redacció del número 3r de l’a-
partat sisè de l’annex de la Llei, en els termes següents:

«3r Els titulars de les àrees o els dipòsits a què
es refereix aquest precepte són responsables soli-
daris del pagament del deute tributari que corres-
pongui, segons el que disposen els números ante-
riors d’aquest apartat sisè, independentment que
puguin actuar com a representants fiscals dels
empresaris o els professionals no establerts en l’àm-
bit espacial de l’impost.»
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Vint-i-u. S’afegeix un nou apartat, el novè, a l’annex
de la Llei, redactat en els termes següents:

«Novè. Pes dels lingots o les làmines d’or a
efectes de la seva consideració com a or d’inversió.

A efectes d’aquesta Llei, es consideren or d’in-
versió els lingots o les làmines d’or de llei de 995
mi�èsimes o més i que s’ajustin a algun dels pesos
següents en la forma acceptada pels mercats de
lingots:

12,5 quilograms.
1 quilogram.

500 grams.
250 grams.
100 grams.

50 grams.
20 grams.
10 grams.

5 grams.
2,5 grams.
2 grams.

100 unces.
10 unces.

5 unces.
1 unça.
0,5 unces.
0,25 unces.

10 taels.
5 taels.
1 tael.

10 toles.»

SECCIÓ 2a IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS

I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Article 7. Modificació del text refós de la Llei de l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993,
de 24 de setembre.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2000, es
modifica la lletra A) de l’apartat 2 de l’article 7 del text
refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patri-
monials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, que queda
redactada de la manera següent:

«A) Les adjudicacions en pagament i per a
pagament de deutes, així com les adjudicacions
expresses en pagament d’assumpció de deutes. Els
adjudicataris per a pagament de deutes que acre-
ditin haver transmès al creditor en solvència del
seu crèdit, dins el termini de dos anys, els mateixos
béns o drets que els van ser adjudicats i els que
justifiquin haver-los transmès a un tercer per a
aquest objecte, dins del mateix termini, poden exigir
la devolució de l’impost satisfet per aquestes adju-
dicacions.»

SECCIÓ 3a IMPOSTOS ESPECIALS

Article 8. Modificació de la Llei 38/1992, de 28 de
desembre, d’impostos especials.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2000, es
modifica la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 70 bis de
la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos espe-
cials, que queda redactada de la manera següent:

«a) Tenir, en el moment en què sigui aplicable
la deducció a què es refereix aquest article, una
antiguitat igual o superior a deu anys, comptada
des de la data en què hagi estat objecte de la seva
primera matriculació definitiva.

Quan la primera matriculació definitiva no hagi
tingut lloc a Espanya, es requereix, a més a més
de l’antiguitat a què es refereix el paràgraf anterior,
que el vehicle automòbil de turisme usat hagi estat
objecte de matriculació definitiva a Espanya,
almenys sis mesos abans de la baixa definitiva per
desballestament a què es refereix la lletra b)
següent.»

SECCIÓ 4a RÈGIM ECONÒMIC FISCAL DE LES CANÀRIES

Article 9. Modificació de la Llei 20/1991, de 7 de juny,
de modificació dels aspectes fiscals del règim eco-
nòmic fiscal de les Canàries.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2000, s’in-
trodueixen les modificacions següents en la Llei
20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes
fiscals del règim econòmic fiscal de les Canàries:

U. Es modifica l’apartat 12è del número 2 de l’ar-
ticle 7, que queda redactat de la manera següent:

«12è Els préstecs i els crèdits en diners.»

Dos. Es modifica la lletra f) de l’apartat 18) del núme-
ro 1 de l’article 10, que queda redactada de la manera
següent:

«f) Les operacions de compravenda, canvi i ser-
veis anàlegs que tinguin com a objecte divises, bit-
llets de banc i monedes que siguin mitjans legals
de pagament, a excepció de les monedes i els bit-
llets de co�ecció i de les peces d’or, plata i platí.

Als efectes del que disposa el paràgraf anterior,
es consideren de co�ecció les monedes i els bitllets
que no siguin utilitzats normalment per a la seva
funció de mitjà legal de pagament o que tinguin
un interès numismàtic.

Aquesta exempció no s’aplica a les monedes d’or
que tinguin la consideració d’or d’inversió d’acord
amb el que estableix l’apartat 2n del número 2
de l’article 58 ter d’aquesta Llei.»

Tres. S’afegeix l’apartat 30) al número 1 de l’arti-
cle 10, redactat en els termes següents:

«30) Les entregues dels materials de recupe-
ració següents, definits en l’annex III bis de la Llei,
llevat que la Conselleria d’Economia i Hisenda del
Govern Canari autoritzi el subjecte passiu a renun-
ciar a l’aplicació de l’exempció en els termes i les
condicions que es determinin per reglament:

a) Deixalles o rebuigs de fosa de ferro o d’acer,
ferralla o lingots de ferralla de ferro o d’acer, quan
l’import de les entregues d’aquests materials no
hagi excedit els 200 milions de pessetes durant
l’any natural precedent o fins que, en l’any en curs,
aquest import excedeixi la quantitat indicada.

Als efectes d’aquesta exempció, no s’inclouen
en aquesta lletra a) els acers inoxidables.

b) Deixalles o rebuigs de metalls no fèrrics,
inclosos els acers inoxidables, o els seus aliatges,
escòries, cendres i residus de la indústria que con-
tinguin metalls o els seus aliatges, sigui quin sigui
l’import de les entregues d’aquests materials.

c) Deixalles o rebuigs de paper, cartró o vidre,
quan l’import de les entregues d’aquests materials
no hagi excedit els 50 milions de pessetes durant
l’any natural precedent o fins que, en l’any en curs,
aquest import excedeixi la quantitat indicada.

El que disposa aquest apartat no és aplicable
a les entregues dels materials de recuperació efec-
tuades pels empresaris que els obtinguin en els
seus propis processos de producció.»



130 Dijous 20 gener 2000 Suplement núm. 1

Quatre. Es modifica l’apartat 2n del número 1 de
l’article 19, que queda redactat de la manera següent:

«2n Excepcionalment, s’inverteix la condició de
subjecte passiu en els empresaris o professionals
per als quals es portin a terme les operacions sub-
jectes a gravamen, quan les efectuïn persones o
entitats no establertes a les illes Canàries o con-
sisteixin en entregues d’or sense elaborar o de pro-
ductes semielaborats d’or de llei de 325 mi�èsimes
o més.

Als efectes del que disposa aquesta Llei, es con-
sideren establerts en un determinat territori els sub-
jectes passius que hi tinguin la seu de la seva acti-
vitat econòmica, un establiment permanent o el
seu domicili fiscal, encara que no efectuïn les ope-
racions subjectes des d’un establiment situat a les
illes Canàries.»

Cinc. Es redueix a quatre anys el termini de cinc
anys a què fan referència els preceptes següents de
la Llei: números 3 i 5 de l’article 33, article 33 bis; núme-
ro 3 de l’article 44 i apartat dos de l’article 20, el qual,
així mateix, queda redactat de la manera següent:

«Dos. La rectificació de les quotes impositives
repercutides s’ha de fer d’acord amb el procedi-
ment següent:

1. Els subjectes passius han d’efectuar la rec-
tificació de les quotes impositives repercutides
quan l’import d’aquestes quotes s’hagi determinat
incorrectament o es produeixin les circumstàncies
que, segons el que disposa l’article 22 d’aquesta
Llei, donin lloc a la modificació de la base impo-
sable.

La rectificació s’ha de fer en el moment en què
s’adverteixin les causes de la determinació incorrec-
ta de les quotes o es produeixin les altres circums-
tàncies a què es refereix el paràgraf anterior, sem-
pre que no hagin transcorregut quatre anys a partir
del moment en què es va meritar l’impost corres-
ponent a l’operació o, si s’escau, es van produir
les circumstàncies a què es refereix l’article 22
esmentat.

2. El que disposa l’apartat anterior també és
aplicable quan, si no s’ha repercutit cap quota, s’ha-
gi expedit la factura o un document anàleg corres-
ponent a l’operació.

3. No obstant el que disposen els apartats ante-
riors, no és procedent la rectificació de les quotes
impositives repercutides en els casos següents:

1r Quan la rectificació no estigui motivada per
les causes que preveu l’article 22 d’aquesta Llei,
impliqui un augment de les quotes repercutides
i els destinataris de les operacions no actuïn com
a empresaris o professionals, llevat dels supòsits
d’augment legal dels tipus impositius, en què la
rectificació es pot efectuar en el mes que tingui
lloc l’entrada en vigor dels nous tipus impositius
i en el següent.

2n Quan sigui l’Administració tributària la que
posi de manifest, per mitjà de les liquidacions
corresponents, quotes impositives meritades i no
repercutides més grans que les declarades pel sub-
jecte passiu i la seva conducta sigui constitutiva
d’infracció tributària.

4. La rectificació de les quotes impositives
repercutides s’ha de documentar en la forma que
s’estableixi per reglament.

5. Quan la rectificació de les quotes impliqui
un augment de les inicialment repercutides i no
hi hagi intervingut un requeriment previ, el subjecte
passiu ha de presentar una declaració liquidació

rectificativa, i aplicar-hi el recàrrec i els interessos
de demora que siguin procedents, de conformitat
amb el que estableix l’article 61, número 3, de la
Llei general tributària.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior,
quan la rectificació es fonamenti en les causes de
modificació de la base imposable establertes a l’ar-
ticle 22 d’aquesta Llei o es degui a un error fona-
mentat de dret, el subjecte passiu pot incloure la
diferència corresponent en la declaració liquidació
del període en què s’hagi d’efectuar la rectificació.

Quan la rectificació determini una minoració de
les quotes inicialment repercutides, el subjecte pas-
siu pot optar per qualsevol de les dues alternatives
següents:

a) Iniciar davant l’Administració tributària el
procediment de devolució d’ingressos indeguts
corresponent.

b) Regularitzar la situació tributària en la decla-
ració liquidació corresponent al període en què s’ha-
gi de fer la rectificació o en les posteriors fins al
termini d’un any, a comptar del moment en què
s’havia d’haver efectuat la rectificació esmentada.
En aquest cas, el subjecte passiu està obligat a
reintegrar al destinatari de l’operació l’import de
les quotes repercutides en excés.»

Sis. Es modifica l’apartat 4t del número 1 de l’ar-
ticle 30, que queda redactat de la manera següent:

«4t Les quotes suportades com a conseqüèn-
cia de les adquisicions, els arrendaments o les
importacions de joies, joiells i articles similars,
peces de vestir o d’abillament personal confeccio-
nades amb pells de caràcter sumptuari, tabac
manufacturat i tapissos.»

Set. Es modifiquen els números 1 i 2 de l’article 34,
que queden redactats de la manera següent:

«1. Els subjectes passius que duguin a terme
activitats econòmiques en sectors diferenciats de
l’activitat empresarial o professional han d’aplicar
el règim de deduccions amb independència res-
pecte de cada un dels sectors.

L’aplicació de la regla de prorrata especial es
pot efectuar independentment respecte de cada
un dels sectors diferenciats de l’activitat empre-
sarial o professional determinats per aplicació del
que disposen les lletres a’) i c’) del número 2 d’a-
quest article.

Els règims de deducció corresponents als sectors
diferenciats d’activitat determinats per aplicació del
que disposa el número 2, lletra b’) d’aquest article
es regeixen, en tot cas, pel que preveu la mateixa
lletra per als règims especials simplificat, de l’a-
gricultura i la ramaderia, de les operacions amb
or d’inversió i dels comerciants minoristes, segons
correspongui.

Quan s’efectuïn adquisicions o importacions de
béns o serveis per utilitzar-los en comú en diversos
sectors diferenciats d’activitat, és aplicable el que
estableix l’article 37, números 2 i següents, d’a-
questa Llei, per determinar el percentatge de deduc-
ció aplicable respecte de les quotes suportades en
aquestes adquisicions o importacions. Amb aques-
ta finalitat, es computen les operacions efectuades
en els sectors diferenciats corresponents i es con-
sidera que, a aquests efectes, no originen el dret
a deduir les operacions incloses en el règim especial
de l’agricultura i la ramaderia o en el règim especial
dels comerciants minoristes.

Com a excepció al que disposa el paràgraf ante-
rior i sempre que no es pugui aplicar el que preveu,
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quan aquests béns o serveis es destinin a ser uti-
litzats simultàniament en activitats acollides al
règim especial simplificat i en altres activitats sot-
meses al règim especial de l’agricultura i la rama-
deria o dels comerciants minoristes, el percentatge
de deducció, a efectes del règim simplificat, és
del 50 per 100 si l’afectació es produeix respecte
d’activitats sotmeses a dos dels règims especials
esmentats, o d’un terç en un altre cas.

2. A efectes del que disposa aquesta Llei, es
consideren sectors diferenciats de l’activitat empre-
sarial o professional els següents:

a’) Els sectors en què les activitats econòmi-
ques exercides i els règims de deducció aplicables
siguin diferents.

Es consideren activitats econòmiques diferents
les que tinguin assignats grups diferents en la Clas-
sificació nacional d’activitats econòmiques.

No obstant el que estableix el paràgraf anterior,
no es considera diferent l’activitat accessòria a una
altra quan, en l’any precedent, el seu volum d’o-
peracions no hagi excedit el 15 per 100 del d’a-
questa última i, a més a més, contribueixi a la seva
realització. Si no s’ha exercit l’activitat accessòria
durant l’any precedent, en l’any en curs el requisit
relatiu al percentatge esmentat és aplicable segons
les previsions raonables del subjecte passiu, sens
perjudici de la regularització que sigui procedent
si el percentatge real excedeix el límit indicat.

Les activitats accessòries segueixen el mateix
règim que les activitats de les quals depenen.

Els règims de deducció a què es refereix aquesta
lletra a’) es consideren diferents si els percentatges
de deducció, determinats d’acord amb el que dis-
posa l’article 37 d’aquesta Llei, que serien aplica-
bles en l’activitat o les activitats diferents de la prin-
cipal, difereixen en més de 50 punts percentuals
del corresponent a l’activitat principal.

L’activitat principal, juntament amb les activitats
accessòries i les activitats econòmiques diferents
amb uns percentatges de deducció que no dife-
reixin en més de 50 punts percentuals del d’aquella
constitueixen un sol sector diferenciat.

Les activitats diferents de la principal amb uns
percentatges de deducció que difereixin en més
de 50 punts percentuals del d’aquesta consti-
tueixen un altre sector diferenciat del principal.

Als efectes del que disposa la lletra a’), es con-
sidera principal l’activitat en la qual s’hagi realitzat
un volum d’operacions més gran durant l’any imme-
diatament anterior.

b’) Les activitats acollides als règims especials
simplificat, de l’agricultura i la ramaderia, de les
operacions amb or d’inversió i les activitats dutes
a terme per comerciants minoristes que en resultin
exemptes en virtut del que disposa l’article 10.1.27)
d’aquesta Llei, així com aquelles a les quals sigui
aplicable el règim especial del comerciant mino-
rista.

c’) Les operacions d’arrendament financer a
què es refereix la disposició addicional setena de
la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre disciplina
i intervenció de les entitats de crèdit.»

Vuit. Es modifica l’article 35, que queda redactat
de la manera següent:

«La regla de prorrata és aplicable quan el sub-
jecte passiu, en l’exercici de la seva activitat empre-
sarial o professional, efectuï conjuntament entre-
gues de béns o prestacions de serveis que originin
el dret a la deducció i altres operacions d’una natu-
ralesa anàloga que no habilitin per a l’exercici del
dret esmentat.

Així mateix, s’aplica la regla de prorrata quan
el subjecte passiu percebi subvencions que, d’acord
amb l’article 22, número 2, apartat b), d’aquesta
Llei, no integrin la base imposable, sempre que es
destinin a finançar activitats empresarials o pro-
fessionals del subjecte passiu.»

Nou. Es modifiquen els números 1 i 2 de l’article 37,
que queden redactats de la manera següent:

«1. En els casos d’aplicació de la regla de
prorrata general, només és deduïble l’impost supor-
tat en cada període de liquidació en el percentatge
que resulti del que disposa el número 2 següent.

Per a l’aplicació del que disposa el paràgraf ante-
rior, no es computen en l’impost suportat les quotes
que no siguin deduïbles, en virtut del que disposen
els articles 29 i 30 d’aquesta Llei.

2. El percentatge de deducció a què es refereix
el número anterior es determina multiplicant
per 100 el resultant d’una fracció en què figurin:

1r En el numerador, l’import total, determinat
per cada any natural, de les entregues de béns
i prestacions de serveis que originin el dret a la
deducció, que el subjecte passiu efectuï en l’exercici
de la seva activitat empresarial o professional o,
si s’escau, en el sector diferenciat que correspongui.

2n En el denominador, l’import total, determi-
nat per al mateix període de temps, de les entregues
de béns i prestacions de serveis efectuades pel
subjecte passiu en l’exercici de la seva activitat
empresarial o professional o, si s’escau, en el sector
diferenciat que correspongui, incloses les que no
originin el dret a deduir, incrementat en l’import
total de les subvencions que, d’acord amb el que
disposa l’article 22, número 2, apartat b), d’aquesta
Llei, no integrin la base imposable, sempre que es
destinin a finançar activitats empresarials o pro-
fessionals del subjecte passiu. Aquestes subven-
cions s’inclouen en el denominador de la prorrata
en l’exercici en què es percebin efectivament, tret
de les de capital, que s’imputen tal com indica el
paràgraf següent. Aquestes subvencions no s’in-
clouen en la mesura que estiguin relacionades amb
les operacions exemptes o no subjectes que ori-
ginin el dret a la deducció.

Les subvencions de capital s’inclouen en el deno-
minador de la prorrata, per bé que es poden imputar
per cinquenes parts en l’exercici en què s’hagin
percebut i en els quatre següents. No obstant això,
les subvencions de capital concedides per finançar
la compra de determinats béns o serveis, adquirits
en virtut d’operacions subjectes i no exemptes de
l’impost, minoren exclusivament l’import de la
deducció de les quotes suportades o satisfetes per
aquestes operacions, en la mateixa mesura en què
hagin contribuït al seu finançament.

A efectes del que disposen els paràgrafs ante-
riors, no es tenen en compte les subvencions que
no integrin la base imposable, d’acord amb el que
disposa l’article 22, número 2, apartat b), d’aquesta
Llei, percebudes pels centres especials d’ocupació
regulats per la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’inte-
gració social dels minusvàlids, quan es compleixin
els requisits que estableix l’apartat 2 del seu arti-
cle 43, ni les subvencions dirigides a permetre el
proveïment de productes comunitaris o disponibles
en el mercat de la CE, previst en el programa d’op-
cions específiques per la llunyania i la insularitat
de les illes Canàries.

En les operacions de cessió de divises, bitllets
de banc i monedes que siguin mitjans legals de
pagament, exemptes de l’impost, l’import a com-
putar en el denominador és el de la contraprestació
de la revenda dels mitjans de pagament esmentats,
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incrementada, si s’escau, en el de les comissions
percebudes i minorada en el preu d’adquisició o,
si no es pot determinar, en el preu d’altres divises,
bitllets o monedes de la mateixa naturalesa adqui-
rits en la mateixa data.

En les operacions de cessió de pagarés i valors
no integrats en la cartera de les entitats financeres,
l’import a computar en el denominador és el de
la contraprestació de la revenda d’aquests efectes
incrementat, si s’escau, en el dels interessos i
comissions exigibles i minorat en el seu preu d’ad-
quisició.

Si es tracta de valors integrats en la cartera de
les entitats financeres, en el denominador de la
prorrata s’han de computar els interessos exigibles
durant el període de temps que correspongui i, en
els casos de transmissió d’aquests valors, les plus-
vàlues obtingudes.

La prorrata de deducció que resulti de l’aplicació
dels criteris anteriors s’arrodoneix a la unitat superior.»

Deu. Es modifica el número 1 de l’article 39, que
queda redactat de la manera següent:

«1. Les quotes impositives suportades en l’ad-
quisició o la importació de béns o serveis utilitzats
exclusivament en la realització d’operacions que
originin el dret a la deducció es poden deduir ínte-
grament.

No obstant això, en cas que aquestes operacions
es financin per mitjà de subvencions que, segons
el que preveu l’article 22, número 2, apartat b),
d’aquesta Llei, no integrin la base imposable, s’a-
plica el que disposa el número 3 d’aquest article.»

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

«Article 51. Determinació del volum d’operacions.

1. A efectes del que disposa aquesta Llei, s’en-
tén per volum d’operacions l’import total, exclòs
el mateix impost general indirecte canari i, si s’es-
cau, el recàrrec del règim especial de comerciants
minoristes i la compensació per una quantitat fixa,
de les entregues de béns i prestacions de serveis
efectuades pel subjecte passiu durant l’any natural,
incloses les exemptes de l’impost.

En els supòsits de transmissió de la totalitat o
d’una part d’un patrimoni empresarial o professio-
nal, el volum d’operacions a computar pel subjecte
passiu adquirent és el resultat d’afegir al realitzat,
si s’escau, per aquest últim durant l’any natural
anterior, el volum d’operacions efectuades durant
el mateix període pel transmitent en relació amb
la part del seu patrimoni transmesa.

2. Les operacions s’entenen efectuades quan
es produeixi o, si s’escau, s’hagi produït la meritació
de l’impost general indirecte canari.

3. Per a la determinació del volum d’opera-
cions, no es tenen en consideració les següents:

1r Les entregues ocasionals de béns immobles.
2n Entregues de béns qualificats d’inversió res-

pecte del transmitent, d’acord amb el que disposa
l’article 40, números 8 i 9 d’aquesta Llei.

3r Les operacions financeres esmentades a
l’article 10, número 1, apartat 18) d’aquesta Llei,
incloses les que no tinguin exempció, així com les
operacions exemptes relatives a l’or d’inversió com-
preses en el número 3 de l’article 58 ter d’aquesta
Llei, quan no siguin habituals de l’activitat empre-
sarial o professional del subjecte passiu.»

Dotze. Es modifica el número 1 de l’article 53, que
queda redactat de la manera següent:

«1. Els subjectes passius que realitzin habitual-
ment entregues d’objectes artístics, antiguitats i
objectes de co�ecció de naturalesa mobiliària
poden optar per aplicar les regles de determinació
de la base imposable que preveu el número 3 de
l’article anterior d’aquesta Llei, en la forma que s’es-
tableixi per reglament.

El que disposa el paràgraf precedent no és apli-
cable en les entregues dels béns següents:

1r Els construïts, renovats o transformats pel
mateix subjecte passiu o pel seu compte.

2n Els integrats totalment o parcialment per
perles naturals o cultivades, i pedres o metalls
preciosos.

3r Els adquirits a altres subjectes passius de
l’impost, llevat dels casos en què les entregues en
virtut de les quals es va efectuar l’adquisició no
hagin estat subjectes a l’impost o n’hagin estat
exemptes.

4t Els importats directament pel subjecte passiu.
5è L’or d’inversió definit en el número 2 de

l’article 58 ter d’aquesta Llei.»

Tretze. S’afegeix un capítol VII en el títol III, dels
règims especials, amb la redacció següent:

«CAPÍTOL VII

Règim especial aplicable a les operacions
amb or d’inversió

Article 58 ter. Règim especial aplicable a les ope-
racions amb or d’inversió.

1. El règim que regula aquest article és d’a-
plicació obligatòria, sens perjudici del dret de renún-
cia previst en el número 4 d’aquest article.

2. A efectes del que disposa aquesta Llei, es
considera or d’inversió:

1r Els lingots o làmines d’or de llei de 995 mi�è-
simes o més i amb un pes que s’ajusti al que disposa
l’annex III d’aquesta Llei.

2n Les monedes d’or que compleixin els requi-
sits següents:

a) Que siguin de llei de 900 mi�èsimes o més.
b) Que hagin estat encunyades després de

l’any 1800.
c) Que siguin o hagin estat moneda de curs

legal en el seu país d’origen.
d) Que siguin comercialitzades habitualment

per un preu no superior en un 80 per 100 al valor
de mercat de l’or que contenen.

En tot cas, s’entén que els requisits anteriors
es compleixen en relació amb les monedes d’or
incloses en la relació que, amb aquesta finalitat,
es publica en el ‘‘Diari Oficial de les Comunitats
Europees’’ abans de l’1 de desembre de cada any.
Es considera que aquestes monedes compleixen
els requisits exigits per ser considerades com a
or d’inversió durant l’any natural següent a aquell
en què es publiqui la relació o en els anys suc-
cessius mentre no es modifiquin les publicades
anteriorment.

3. Estan exemptes de l’impost les operacions
següents:

1r Les entregues i les importacions d’or d’in-
versió. S’inclouen en l’àmbit de l’exempció, en con-
cepte d’entregues, els préstecs i les operacions de
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permuta financera, així com les operacions deri-
vades de contractes de futur o a termini, sempre
que tinguin com a objecte, en tots els casos, or
d’inversió i sempre que impliquin la transmissió del
poder de disposició sobre aquest or.

El que disposa el paràgraf anterior no s’aplica
a les prestacions de serveis que tinguin com a
objecte or d’inversió, sens perjudici del que disposa
l’apartat 2n d’aquest número.

2n Els serveis de mediació en les operacions
exemptes d’acord amb l’apartat 1r anterior, prestats
en nom i per compte d’altri.

4. La renúncia a l’exempció que regula el núme-
ro 3 anterior es pot fer amb els requisits següents:

1r L’exempció de l’impost aplicable a les entre-
gues d’or d’inversió, a què es refereix l’apartat 1r
del número 3 d’aquest article, pot ser objecte de
renúncia per part del transmitent, en la forma i
amb els requisits que es determinin per reglament
i sempre que es compleixin les condicions
següents:

a) Que el transmitent es dediqui habitualment
a la realització d’activitats de producció d’or d’in-
versió o de transformació d’or que no sigui d’in-
versió en or d’inversió i sempre que l’entrega tingui
per objecte or d’inversió resultant de les activitats
esmentades.

b) Que l’adquirent sigui un empresari o un pro-
fessional que actuï en l’exercici de les seves acti-
vitats empresarials o professionals.

2n L’exempció de l’impost aplicable als serveis
de mediació, a què es refereix l’apartat 2n del núme-
ro 3 d’aquest article, pot ser objecte de renúncia,
sempre que el destinatari del servei de mediació
sigui un empresari o un professional que actuï en
l’exercici de les seves activitats empresarials o pro-
fessionals, en la forma i amb els requisits que es
determinin per reglament i sempre que s’efectuï
la renúncia a l’exempció aplicable a l’entrega de
l’or d’inversió a què es refereix el servei de mediació.

5. El dret a deduir les quotes suportades en
relació amb l’or d’inversió es regeix per les regles
següents:

1a Les quotes de l’impost general indirecte
canari compreses a l’article 29 d’aquesta Llei no
són deduïbles en la mesura que els béns o serveis
per a l’adquisició o la importació dels quals se supor-
tin o satisfacin aquestes quotes s’utilitzin en la rea-
lització de les entregues d’or d’inversió exemptes,
d’acord amb el que disposa el número 3 d’aquest
article.

2a Com a excepció al que disposa la regla ante-
rior, la realització de les entregues d’or d’inversió
a què es refereix genera el dret a deduir les quotes
següents:

a) Les suportades per l’adquisició de l’or quan
el seu proveïdor hagi efectuat la renúncia a l’exemp-
ció que regula l’apartat 1r del número 4 d’aquest
article.

b) Les suportades o satisfetes per l’adquisició
o la importació d’aquell or, quan en el moment
de l’adquisició o la importació no complia els requi-
sits per ser considerat or d’inversió, i ha estat trans-
format en or d’inversió per qui efectua l’entrega
exempta o pel seu compte.

c) Les suportades pels serveis que consisteixin
en el canvi de forma, de pes o de puresa de l’or.

3a Igualment, com a excepció al que disposa
la regla 1a anterior, la realització d’entregues d’or
d’inversió exemptes de l’impost per part dels

empresaris o professionals que l’hagin produït
directament o l’hagin obtingut mitjançant transfor-
mació, genera el dret a deduir les quotes de l’impost
suportades o satisfetes per l’adquisició o la impor-
tació de béns i serveis vinculats amb la producció
o la transformació esmentades.

6. És subjecte passiu de l’impost corresponent
a les entregues d’or d’inversió que resultin gravades
perquè s’ha renunciat a l’exempció a què es refereix
el número 4 d’aquest article, l’empresari o el pro-
fessional per a qui s’efectuï l’operació gravada.»

Catorze. S’afegeix un annex III amb la redacció
següent:

«ANNEX III

Pes dels lingots o les làmines d’or a efectes de
la seva consideració com a or d’inversió.

Es consideren or d’inversió a efectes d’aquesta
Llei els lingots o les làmines d’or de llei de 995
mi�èsimes o més i que s’ajustin a algun dels pesos
següents, en la forma acceptada pels mercats de
lingots:

12,5 quilograms.
1 quilogram.

500 grams.
250 grams.
100 grams.

50 grams.
20 grams.
10 grams.

5 grams.
2,5 grams.
2 grams.

100 unces.
10 unces.

5 unces.
1 unça.
0,5 unces.
0,25 unces.

10 taels.
5 taels.
1 tael.

10 toles.»

Quinze. S’hi afegeix un annex III, bis, redactat en
els termes següents:

«ANNEX III bis

Deixalles o rebuigs de fosa, de ferro o d’acer,
ferralla o lingots de ferralla de ferro o d’acer, deixa-
lles o rebuigs de metalls no fèrrics o els seus aliat-
ges, escòries, cendres i residus de la indústria que
continguin metalls o els seus aliatges: els compre-
sos en les partides següents de l’Aranzel de Duanes:

Cod. Nce Designació de la mercaderia

7204 Deixalles i rebuigs de fosa de ferro o d’acer
(ferralla i lingots).

Les deixalles i els rebuigs dels metalls fèrrics
comprenen:

a) Deixalles obtingudes durant la fabricació o
la mecanització de la fosa del ferro o de l’acer,
com ara ferritges, llimadures, escapçadures de lin-
gots, de vergalines, de barres o de perfils.

b) Les manufactures de fosa de ferro o d’acer
definitivament inutilitzables com a tals per trenca-
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ments, talls, desgast o altres motius, així com els
seus rebuigs, fins i tot si alguna de les seves parts
o peces són reutilitzables.

No s’hi inclouen els productes susceptibles d’u-
tilitzar-se per al seu ús primitiu tal qual o després
de reparar-los.

Els lingots de ferralla són, generalment, de ferro
o d’acer molt aliat, toscament colats, obtinguts a
partir de deixalles i rebuigs fins refosos (pólvores
d’esmolar o ferritges fines) i la seva superfície és
rugosa i irregular.

7404: Deixalles i rebuigs de coure.
7503: Deixalles i rebuigs de níquel.
7602: Deixalles i rebuigs d’alumini.
7802: Deixalles i rebuigs de plom.
7902: Deixalles i rebuigs de zinc (calamina).
8002: Deixalles i rebuigs d’estany.
2618: Escòries granulades (sorra d’escòries) de

la siderúrgia.
2619: Escòries (llevat de granulats), ferritges i

altres deixalles de la siderúrgia.
2620: Cendres i residus (llevat de siderúrgia) que

continguin metall o compostos de metall.
47.07: Deixalles o rebuigs de paper o de cartró.
Les deixalles de paper o de cartró comprenen

raspadures, retalls, fulls trencats, diaris vells i publi-
cacions, maculatures i proves d’impremta i articles
similars.

La definició comprèn també les manufactures
velles de paper o de cartró venudes per reciclar-les.

70.01: Deixalles o rebuigs de vidre.
Les deixalles o els rebuigs de vidre comprenen

els residus de la fabricació d’objectes de vidre, així
com els produïts pel seu ús o consum. Es carac-
teritzen generalment per tenir arestes tallants.»

Setze. Es modifica l’article 43 bis, que queda redac-
tat de la manera següent:

«Article 43 bis. Regularització complementària de
les quotes suportades abans del començament
de les activitats empresarials o professionals per
adquisició de béns d’inversió que siguin edifi-
cacions o terrenys.

1. Les deduccions de les quotes suportades
abans del començament de les activitats empre-
sarials o professionals o, si s’escau, d’un sector dife-
renciat d’activitat, per adquisició de béns d’inversió
que siguin edificacions o terrenys, regularitzades
d’acord amb el que disposa l’article anterior, han
de ser objecte d’una regularització complementària
quan sigui procedent segons el que estableix l’ar-
ticle 40 d’aquesta Llei. La regularització s’ha de
referir als cinc anys següents a la finalització del
termini indicat en el número 10 de l’article 43 d’a-
questa Llei.

2. Per fer la regularització que preveu aquest
article, es considera deducció efectuada l’any en
què hagi tingut lloc la repercussió, segons el que
disposa l’article 41, apartat 2n, d’aquesta Llei, la
que resulti del percentatge de deducció definitiva-
ment aplicable en virtut del que estableix l’arti-
cle 43, número 10, de la Llei esmentada.

3. Quan els béns d’inversió a què es refereix
aquest article siguin objecte d’entrega abans de
la terminació del període de regularització a què
es refereix aquest article, s’han d’aplicar les regles
de l’article 42, sens perjudici del que preveuen l’ar-
ticle 43 i els apartats anteriors d’aquest article.»

Disset. Es modifica la lletra g) del número 1 de l’ar-
ticle 76, que queda redactada de la manera següent:

«g) Els béns destinats a l’Estat, a la Comunitat
Autònoma de les Canàries, a entitats locals canà-
ries, a ens públics que en depenen que no tinguin
caràcter empresarial i a entitats gestores de la Segu-
retat Social, en la mesura que vinguin manifestats
a favor seu i amb la certificació prèvia expedida
per l’organisme competent conforme s’adquireixen
amb càrrec als seus pressupostos. Així mateix, els
béns destinats als estats membres de la Unió Euro-
pea, en les mateixes condicions.

Als efectes d’aquesta exempció, s’entén per ens
públics que no tinguin caràcter empresarial els
organismes autònoms estatals que preveu la Llei
6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funciona-
ment de l’Administració General de l’Estat, així com
els de la mateixa naturalesa dependents dels altres
ens públics territorials.»

Divuit. Se suprimeix l’apartat 3r del número 1 de
l’annex I, el qual queda sense contingut.

Dinou. Es modifica el número 4 de l’article 55 de
la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspec-
tes fiscals del règim economicofiscal de les Canàries,
que queda redactat així:

«4. El règim especial de l’agricultura i la rama-
deria és aplicable a les explotacions agrícoles, fores-
tals o ramaderes que obtinguin directament pro-
ductes naturals, vegetals o animals dels seus con-
reus o explotacions per transmetre’ls a tercers, així
com als serveis accessoris a aquestes explotacions
a què es refereix aquest article.

En particular, es consideren explotacions agrí-
coles, forestals o ramaderes les següents:

1r Les que duguin a terme activitats agrícoles
en general, incloent-hi el conreu de les plantes orna-
mentals o medicinals, flors, xampinyons, espècies,
llavors o plançons, sigui quin sigui el lloc d’obtenció
dels productes, encara que es tracti d’hivernacles
o vivers.

2n Les dedicades a silvicultura.
3r La ramaderia, inclosa l’avicultura, l’apicultu-

ra, la cuniculicultura, la sericicultura i la cria d’es-
pècies cinegètiques, sempre que estigui vinculada
a l’explotació del sòl.

No és aplicable el règim especial de l’agricultura
i la ramaderia a les activitats següents:

1r Les explotacions cinegètiques de caràcter
esportiu o recreatiu.

2n La ramaderia integrada i la independent.
A aquests efectes, es considera ramaderia inde-

pendent la definida com a tal en l’impost sobre
activitats econòmiques, amb referència al conjunt
de l’activitat ramadera explotada directament pel
subjecte passiu.

3r La prestació de serveis diferents dels pre-
vistos com a accessoris en el número 6 d’aquest
article.

4t La cessió d’una explotació agrícola, forestal
o ramadera en arrendament o en qualsevol altra
forma que suposi la cessió de la titularitat.»

Vint. Es modifica el número 3 de l’article 57, que
queda redactat de la manera següent:

«3. Els empresaris titulars de les explotacions
a les quals sigui aplicable el règim especial de l’a-
gricultura i ramaderia tenen dret a percebre la com-
pensació a què es refereix aquest article quan
duguin a terme les operacions següents:

1r Les entregues dels productes naturals obtin-
guts en aquestes explotacions efectuats a altres
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empresaris o professionals sigui quin sigui el terri-
tori en què estiguin establerts, amb les excepcions
següents:

a) Les efectuades a empresaris que estiguin
acollits a aquest mateix règim especial en el territori
d’aplicació de l’impost i que utilitzin aquests pro-
ductes en l’exercici de les activitats a les quals apli-
quin el règim especial esmentat.

b) Les efectuades a empresaris o professionals
que, en el territori d’aplicació de l’impost, efectuïn
exclusivament operacions exemptes de l’impost
diferents de les enumerades a l’article 29, núme-
ro 4, d’aquesta Llei.

2n Les prestacions de serveis a què es refereix
l’article 55, número 6, d’aquesta Llei, sigui quin
sigui el territori en què estiguin establerts els des-
tinataris, i sempre que aquests últims no estiguin
acollits a aquest mateix règim especial en l’àmbit
espacial de l’impost.»

CAPÍTOL III

Taxes

Article 10. Taxa per expedició de títols, certificacions
i diplomes acadèmics, docents i professionals.

Es modifica l’article 9è del Decret 1639/1959, de 23
de setembre, pel qual es convalida la taxa per expedició
de títols, certificacions i diplomes acadèmics, docents
i professionals, que queda redactat de la manera següent:

«La recaptació s’ha de fer en efectiu per mitjà
de les entitats bancàries co�aboradores en la gestió
recaptadora que té encomanada l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i s’ha d’atenir als models
i els procediments vigents en cada moment.»

Article 11. Es modifica l’article 14 del capítol III de
la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social, que queda
redactat en els termes següents:

«S’afegeix un nou apartat en el concepte 9è de
la tarifa 2a, ‘‘Autoritzacions’’ de la taxa ‘‘Reconeixe-
ments, autoritzacions i concursos’’, convalidada pel
Decret 551/1960, de 24 de març, en la redacció
que en fa l’article 23 de la Llei 13/1996, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, en els termes següents:

e) Realització de proves de capacitació per a
l’obtenció de llicències d’armes llargues estriades
per a caça major o d’escopetes i armes assimilades:
12.340 pessetes.

No obstant això, quan la disposició dels camps
o les galeries de tir adequats per fer les proves
pràctiques no representi cap despesa per a la Direc-
ció de la Guàrdia Civil, perquè aquests camps o
galeries els aporten gratuïtament les federacions
de caça o altres entitats, o perquè en sufraguen
la utilització, directament o indirectament, els
mateixos interessats, la quantia de la taxa és
de 9.000 pessetes.

f) Habilitació d’entitats per dedicar-se a l’ense-
nyament per a l’obtenció de llicències d’armes llar-
gues estriades per a caça major o d’escopetes i
armes assimilades: 33.250 pessetes.»

Article 12. Modificació de la Llei 17/1975, de 2 de
maig, sobre creació de l’organisme autònom Registre
de la Propietat Industrial.

El paràgraf segon de l’apartat 5 de l’article 11 de
la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de l’or-

ganisme autònom Registre de la Propietat Industrial, que-
da redactat de la manera següent:

«El pagament de les taxes o exaccions es pot
exigir en el moment en què se so�iciti el servei,
la prestació o l’activitat, per bé que en cas que
no sigui prestat sorgeix l’obligació de tornar el que
s’ha percebut. En el cas de les taxes de mante-
niment de drets, la data de venciment és la següent:

a) En cas d’anualitats de patents i models d’u-
tilitat, concedits de conformitat amb l’Estatut de
la propietat industrial, l’últim dia del mes de l’a-
niversari de la data de concessió del registre.

b) En cas de quinquennis de marques, noms
comercials i rètols d’establiments, concedits de
conformitat amb l’Estatut de la propietat industrial
i mentre no s’hagin renovat sota la vigència de
la Llei 32/1988, de 10 de novembre, de marques,
l’últim dia del mes en què es compleixi el cinquè,
desè i quinzè aniversari de la data de concessió
del registre.

c) En cas de quinquennis de models i dibuixos
industrials o artístics, l’últim dia del mes en què
es compleixi el cinquè aniversari de la data de con-
cessió del registre.

El pagament d’aquestes taxes de manteniment
s’ha de fer dins dels tres mesos anteriors a la data
de venciment o en el mes posterior a aquesta data.
Si no se satisfà l’import en aquest termini, es pot
abonar amb un recàrrec del 25 per 100 dins dels
tres primers mesos i d’un 50 per 100 dins dels
tres següents, fins a un màxim de sis mesos de
demora.»

Article 13. Modificació de la Llei 25/1998, de 13 de
juliol, de modificació del règim legal de les taxes esta-
tals i locals i de reordenació de les prestacions patri-
monials de caràcter públic.

Es modifica l’apartat b) de l’article 15 de 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, que queda
redactat de la manera següent:

«b) Els anuncis oficials de l’Administració de
justícia, de l’Administració General de l’Estat o dels
seus organismes autònoms, així com de les entitats
gestores i serveis comuns de la Seguretat Social,
la inserció dels quals en el ‘‘Butlletí Oficial de l’Estat’’
sigui obligatòria, d’acord amb el que estableix una
norma legal o reglamentària i responguin a un inte-
rès general. Aquesta exempció no és aplicable als
anuncis que es publiquin a instància dels particu-
lars, als que els beneficiïn singularment, o a aquells
altres anuncis l’import dels quals, segons les dis-
posicions aplicables, sigui repercutible en els inte-
ressats.»

Article 14. Taxa per drets d’examen.

Es modifiquen els apartats cinc i set, tarifa quarta,
de l’article 18 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
que queden redactats en els termes següents:

«Cinc. Estan exemptes del pagament de la taxa:

a) Les persones amb una discapacitat igual o
superior al 33 per 100.

b) Les persones que figurin com a demandants
de feina durant el termini, almenys, d’un mes ante-
rior a la data de convocatòria de proves selectives
d’accés als cossos i escales de funcionaris o a les
categories de personal laboral convocades per l’Ad-
ministració pública estatal en què so�icitin la seva
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participació. Són requisits per tenir l’exempció que,
en el termini de què es tracti, no hagin rebutjat
cap oferta de treball adequat ni s’hagin negat a
participar, llevat que hi hagi una causa justificada,
en accions de promoció, formació o reconversió
professionals i que, així mateix, no tinguin rendes
superiors, en còmput mensual, al salari mínim inter-
professional.

c) Els aspirants a proves selectives d’accés a
militars professionals de tropa i marineria.»

«Set. Les quanties de les taxes són les següents:

Tarifa quarta. Per a l’accés, com a funcionari
de carrera, al grup de titulació D, o com a personal
laboral fix als nivells 5 i 6: 1.500 pessetes.»

CAPÍTOL IV

Altres normes tributàries

Article 15. Modificació de la Llei 230/1963, de 28
de desembre, general tributària.

S’afegeix una nova lletra g) a l’apartat 4 de l’arti-
cle 107 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, gene-
ral tributària, amb la redacció següent:

«g) Interpretació i aplicació a supòsits i projec-
tes específics dels incentius a la recerca científica
i a la innovació tecnològica que preveu l’article 33
de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’impost
sobre societats.»

Article 16. Modificació de la Llei 30/1994, de 24 de
novembre, de fundacions i d’incentius fiscals a la par-
ticipació privada en activitats d’interès general.

Amb efectes des de l’1 de gener de l’any 2000, s’in-
trodueixen les modificacions següents en la Llei
30/1994, de 24 de novembre, de fundacions i d’incen-
tius fiscals a la participació privada en activitats d’interès
general.

U. L’apartat 2 de l’article 48 queda redactat de la
manera següent:

«2. Els resultats obtinguts en l’exercici d’una
explotació econòmica es graven, per bé que el
Ministeri d’Economia i Hisenda, a so�icitud de l’en-
titat interessada, pot estendre l’exempció esmen-
tada anteriorment a aquests rendiments sempre
que les explotacions econòmiques en què s’hagin
obtingut coincideixin amb l’objecte o la finalitat
específica de l’entitat, en els termes que es des-
pleguin per reglament.

A aquests efectes, s’entén que les explotacions
econòmiques coincideixen amb l’objecte o la fina-
litat específica de l’entitat quan les activitats que
s’hi exerceixin, persegueixin el compliment dels fins
que preveu l’article 42.1.a), quan el fet de tenir
aquesta exempció no produeixi distorsions en la
competència en relació amb empreses que exer-
ceixin la mateixa activitat i els seus destinataris
siguin co�ectivitats genèriques de persones.

No obstant el que disposen els paràgrafs ante-
riors, tenen l’exempció, en els termes i amb l’abast
que es determinin per reglament, les explotacions
econòmiques que coincideixin amb l’objecte o la
finalitat específica, quan consisteixin en activitats
d’assistència social, en els termes i amb els límits
de l’article 20.u.8è de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l’impost sobre el valor afegit, que
hagin obtingut l’exempció d’aquest últim impost,

d’acord amb el que preveu la seva normativa regu-
ladora.»

Dos. El paràgraf segon de l’apartat 2 de l’article 58
queda redactat de la manera següent:

«A aquests efectes, s’entén que les explotacions
econòmiques coincideixen amb l’objecte o la fina-
litat específica de l’entitat quan les activitats que
s’hi exerceisin, persegueixin el compliment dels fins
que preveuen els articles 2.4 i 42.1.a), quan el fet
de tenir aquesta exempció no produeixi distorsions
en la competència en relació amb empreses que
exerceixin la mateixa activitat i els seus destinataris
siguin co�ectivitats genèriques de persones.»

Tres. L’apartat 2 de l’article 59 queda redactat de
la manera següent:

«2. El 20 per 100 de les donacions pures i
simples de béns que hagin de formar part de l’actiu
de l’entitat donatària i que contribueixin a l’exercici
de les activitats que efectuïn, en compliment dels
fins que preveu l’article 42.1.a).»

Quatre. La lletra b) de l’apartat 1 de l’article 63 que-
da redactada de la manera següent:

«b) Les donacions pures i simples de béns que
hagin de formar part de l’actiu de l’entitat donatària
i que contribueixin a l’exercici de les activitats que
efectuïn en compliment dels fins que preveu l’article
42.1.a).»

Article 17. Modificació de la Llei 39/1997, de 8 d’oc-
tubre, per la qual s’aprova el programa PREVER per
a la modernització del parc de vehicles automòbils,
l’increment de la seguretat viària i la defensa i pro-
tecció del medi ambient.

Es modifica l’apartat 1.a) de l’article 3 de la Llei
39/1997, de 8 d’octubre, per la qual s’aprova el pro-
grama PREVER per a la modernització del parc de vehi-
cles automòbils, l’increment de la seguretat viària i la
defensa i la protecció del medi ambient, que queda redac-
tat de la manera següent:

«a) Que el vehicle per al desballestament tingui
més de set anys d’antiguitat des de la primera
matriculació.

Quan la primera matriculació no hagi tingut lloc
a Espanya, es requereix, a més a més de l’antiguitat
a què es refereix el paràgraf anterior, que el vehicle
per al desballestament s’hagi matriculat a Espanya
almenys sis mesos abans de la baixa per desba-
llestament.»

Article 18. Beneficis fiscals en l’impost sobre béns
immobles a centres sanitaris de titularitat pública.

S’afegeix un paràgraf al final de l’article 64 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, amb la redacció següent:

«Així mateix, les ordenances fiscals poden regu-
lar una exempció a favor dels béns de què siguin
titulars els centres sanitaris de titularitat pública,
sempre que aquests centres estiguin directament
afectes al compliment dels fins específics dels cen-
tres esmentats. La regulació de la resta d’aspectes
substantius i formals d’aquesta exempció s’ha d’es-
tablir en l’ordenança fiscal.»
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TÍTOL II

Del social

CAPÍTOL I

Relacions laborals

Article 19. Modificació del text refós de la Llei de l’Es-
tatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legis-
latiu 1/1995, de 24 de març.

Es modifiquen els apartats següents de l’article 12
del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de
març:

U. L’apartat 3 de l’article 12 esmentat queda redac-
tat en els termes següents:

«3. Sens perjudici del que assenyala l’apartat
anterior, el contracte a temps parcial s’entén subs-
crit per un temps indefinit quan:

a) Es concerti per efectuar feines fixes i periò-
diques dins del volum normal d’activitat de l’em-
presa.

b) Es concerti per efectuar feines que tinguin
el caràcter de fixes discontínues i no es repeteixin
en dates certes, dins del volum normal d’activitat
de l’empresa. En aquest cas, els treballadors han
de ser cridats en l’ordre i la forma que determinin
els convenis co�ectius respectius i, en cas d’incom-
pliment, el treballador pot reclamar en procediment
d’acomiadament davant la jurisdicció competent,
i s’inicia el termini per fer-ho des del moment en
què tingui coneixement de la falta de convocatòria.

En el cas dels contractes que preveu aquesta
lletra b), els convenis co�ectius d’àmbit sectorial
poden acordar excepcionalment, quan l’activitat
estacional del sector ho justifiqui, l’establiment d’un
límit de jornada superior al que preveu l’apartat 1
d’aquest article.»

Dos. La lletra a) de l’apartat 4 de l’article 12 esmen-
tat queda redactada de la manera següent:

«4. El contracte a temps parcial es regeix per
les regles següents:

a) El contracte, d’acord amb el que disposa l’a-
partat 2 de l’article 8 d’aquesta Llei, s’ha de for-
malitzar necessàriament per escrit, en el model que
s’estableixi.

En el contracte han de figurar el nombre d’hores
ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes
o a l’any contractades, la distribució horària i la
concreció mensual, setmanal i diària, inclosa la
determinació dels dies en què el treballador ha de
prestar serveis. En els contractes per a feines fixes
discontínues d’inici i durada incerta, aquestes men-
cions se substitueixen per una indicació sobre la
durada estimada de l’activitat, així com sobre la
forma i l’ordre de crida que estableixi el conveni
co�ectiu aplicable, i també s’ha de fer constar, de
manera orientativa, la jornada laboral estimada i
la distribució horària.

Si no s’observen les exigències establertes en
els paràgrafs anteriors, el contracte es considera
subscrit a jornada completa, llevat que hi hagi una
prova en contra que acrediti el caràcter parcial dels
serveis i el nombre i la distribució de les hores
contractades en els termes que preveu el paràgraf
anterior.»

Article 20. Personal extracomunitari enrolat en vaixells
inscrits en el Registre especial de vaixells i empreses
navilieres.

L’enrolament de personal extracomunitari en vaixells
espanyols inscrits en el Registre especial de vaixells i
empreses navilieres que efectuïn exclusivament nave-
gacions de cabotatge insular té la consideració de permís
de treball sempre que l’empresa titular de l’activitat acre-
diti que la jornada de treball, descans, temps d’embar-
cament, condicions salarials i Seguretat Social són les
exigides legalment per als treballadors espanyols. Aques-
ta acreditació s’ha de fer davant l’autoritat competent
per a l’expedició dels permisos de treball, sens perjudici
de la comprovació que per mitjà del procediment de
despatx de vaixells puguin exercir les capitanies marí-
times.

Als efectes d’aquest article, s’entén per cabotatge
insular el transport per mar de passatgers o de mer-
caderies entre ports situats a la Península i els territoris
no peninsulars, així com el d’aquests últims entre si,
d’acord amb el que disposa l’article 2.1.c) del Reglament
(CEE) 3577/92.

Article 21. Relació laboral especial dels condemnats
que exerceixin activitats laborals en institucions peni-
tenciàries.

El Govern ha de regular la relació laboral de caràcter
especial dels condemnats que exerceixin activitats labo-
rals en tallers penitenciaris. En aquesta regulació s’ha
d’establir un marc de protecció de Seguretat Social d’a-
quest co�ectiu, d’acord amb les seves característiques
especials. A les cotitzacions a la Seguretat Social que
s’hagin d’efectuar per les contingències la cobertura de
les quals s’estableixi, se’ls han d’aplicar les bonificacions
generals que s’atorguin a favor dels treballadors amb
dificultats especials d’inserció laboral o les que es fixin
específicament per a aquest co�ectiu. Així mateix, el
Govern ha de regular la protecció de Seguretat Social
dels sotmesos a penes de treball en benefici de la comu-
nitat.

CAPÍTOL II

Seguretat Social

SECCIÓ 1a NORMES GENERALS DE SEGURETAT SOCIAL

Article 22. Modificació del text refós de la Llei general
de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legis-
latiu 1/1994, de 20 de juny.

Es modifiquen els preceptes següents del text refós
de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny:

U. S’afegeix a l’apartat 4 de l’article 20 el paràgraf
següent:

«En els ajornaments so�icitats en el termini que
es determini dins del període reglamentari d’ingrés
dels deutes objecte d’aquests, si el tipus d’interès
aplicat en el moment de la concessió és diferent
de l’establert posteriorment, el nou o nous tipus
d’interès legal s’han d’aplicar als capitals pendents
que s’hagin d’ingressar des de la vigència del nou
tipus.»

Dos. L’apartat 1 i el paràgraf primer de l’apartat 2
de l’article 26 queden redactats en els termes següents:

«1. Els subjectes responsables del compliment
de l’obligació de cotitzar han d’efectuar la liquidació
i el pagament amb subjecció a les formalitats o
pels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics
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que s’estableixin per reglament, i han d’efectuar
la transmissió de les respectives liquidacions o la
presentació dels documents de cotització dins dels
terminis reglamentaris establerts encara que no
s’ingressin les quotes corresponents. Aquesta pre-
sentació o transmissió o la seva manca produeixen
els efectes assenyalats en aquesta Llei i en les seves
disposicions d’aplicació i desplegament.

2. La transmissió de les liquidacions o la pre-
sentació dels documents de cotització en el termini
reglamentari permet als subjectes responsables
compensar el seu crèdit per les prestacions abo-
nades com a conseqüència de la seva co�aboració
obligatòria amb la Seguretat Social i el seu deute
per les quotes degudes en el mateix període a què
es refereixen els documents de cotització o les liqui-
dacions transmeses, sigui quin sigui el moment del
pagament d’aquestes quotes.»

Tres. S’afegeixen dos apartats 4 i 5 a l’article 71,
amb la redacció següent:

«4. La declaració dels crèdits del sistema de
la Seguretat Social que resultin de la derrama que
preveu el número anterior i, en general, de l’apli-
cació de la responsabilitat mancomunada a què
es refereix el número 1 de l’article 68 d’aquesta
Llei, l’ha de fer el Ministeri de Treball i Afers Socials,
que n’ha de determinar l’import líquid, així com
els termes i les condicions aplicables fins a la seva
extinció.

La gestió recaptadora dels crèdits esmentats,
que tenen el caràcter de recursos de dret públic,
l’ha de dur a terme la Tresoreria General de la Segu-
retat Social, d’acord amb el que estableixen aquesta
Llei i les seves normes d’aplicació i desplegament.

5. Els crèdits que es generin a conseqüència
d’atencions, prestacions i serveis que dispensin les
mútues d’accidents de treball i malalties professio-
nals de la Seguretat Social a favor de persones
que no tinguin dret a l’assistència sanitària de la
Seguretat Social o quan, tot i tenir-lo, hi hagi un
tercer obligat al seu pagament, són recursos del
Sistema de la Seguretat Social adscrits a aquelles
i tenen el caràcter de recursos de dret públic.

L’import d’aquests crèdits l’ha de liquidar la
mútua, que n’ha d’instar el pagament del subjecte
obligat en la forma, els terminis i les condicions
que estableixi la norma o el concert del qual neixi
l’obligació. La manca de pagament del deute dóna
lloc a la seva recaptació per la Tresoreria General
de la Seguretat Social, d’acord amb el que esta-
bleixen aquesta Llei i les seves normes d’aplicació
i desplegament.

L’extinció del deute en una forma diferent de
la del pagament en efectiu, així com els altres supò-
sits que es determinin per reglament, requereix la
conformitat del Ministeri de Treball i Afers Socials.»

Quatre. L’article 94 queda redactat de la manera
següent:

«Article 94. Comptes de la Seguretat Social.

Els comptes de les entitats que integren el sis-
tema de la Seguretat Social es formen i es reten
d’acord amb els principis i les normes que estableix
el capítol I del títol VI del text refós de la Llei general
pressupostària, aprovat pel Reial decret legislatiu
1091/1988, de 23 de setembre, segons la redac-
ció que en fa l’article 52 de la Llei 50/1998, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social.»

Cinc. S’afegeixen sengles paràgrafs al final de les
lletres a) i k) de l’article 97, del tenor següent:

Lletra a):

«Llevat que per raó de la seva activitat mari-
timopesquera correspongui incloure’ls com a tre-
balladors per compte d’altri en l’àmbit d’aplicació
del règim especial de treballadors del mar.»

Lletra k):

«Llevat que per raó de la seva activitat mariti-
mopesquera correspongui incloure’ls com a treba-
lladors assimilats per compte d’altri en l’àmbit d’a-
plicació del règim especial de treballadors del mar.»

Sis. S’afegeix un apartat 3 a l’article 148, amb el
contingut següent:

«3. Les pensions d’invalidesa no contributives,
quan els seus beneficiaris compleixin l’edat de
seixanta-cinc anys, passen a denominar-se pen-
sions de jubilació. La nova denominació no implica
cap modificació pel que fa a les condicions de la
prestació que percebien.»

Set. S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 3.1 de
la disposició addicional vint-i-dosena, amb el contingut
següent:

«No obstant això, els ingressos derivats de con-
tractes o convenis de co�aboració per a activitats
de recerca poden generar crèdit pel total del seu
import i s’han de destinar a cobrir totes les despeses
previstes per a la seva realització. En cas que tota
o una part de la generació de crèdit afecti el capí-
tol I, el personal investigador no adquireix per
aquest motiu cap dret laboral en acabar l’activitat
de recerca.»

Vuit. L’apartat 3 de la disposició addicional vint-i-se-
tena queda amb la redacció següent:

«3. El que estableix l’apartat 1 no afecta els
treballadors esmentats en els articles 2.b), 3 i 4
del text refós de les lleis 116/1969, de 30 de
desembre, i 24/1972, de 21 de juny, per les quals
es regula el règim especial de la Seguretat Social
dels treballadors del mar, aprovat pel Decret
2864/1974, de 30 d’agost.»

Nou. 1. S’inclou una nova disposició addicional
vint-i-novena amb el contingut següent:

«Disposició addicional vint-i-novena. Inclusió en el
règim general dels treballadors dedicats a les
operacions de manipulació, empaquetatge,
envasament i comercialització del plàtan.

1. Estan inclosos obligatòriament en el règim
general de la Seguretat Social els treballadors que
duguin a terme les operacions de manipulació,
empaquetatge, envasament i comercialització del
plàtan, tant si les tasques es fan en el lloc de pro-
ducció del producte com fora del lloc, tant si pro-
venen d’explotacions pròpies com de tercers i tant
si es fan individualment com en comú mitjançant
qualsevol mena d’associació o agrupació, incloses
les cooperatives en les classes restants.

2. A efectes del que estableixen aquesta Llei
i les disposicions corresponents a la inclusió en
el règim especial agrari de la Seguretat Social, no
tenen la consideració de tasques agràries les ope-
racions indicades en l’apartat anterior sobre el pro-
ducte esmentat, encara que prestin serveis per al
mateix empresari altres treballadors dedicats a l’ob-
tenció directa, l’emmagatzematge i el transport als
llocs de condicionament i amuntegament del
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mateix producte, sens perjudici del que n’estableix
respecte de la venda l’últim paràgraf de l’apartat 1
de l’article 2 de la Llei 19/1995, de 4 de juliol,
de modernització de les explotacions agràries.»

2. Els empresaris han de so�icitar a la Tresoreria
General de la Seguretat Social, des de la data d’entrada
en vigor d’aquesta Llei i fins al 31 de març de l’any
2000, la regularització de la situació dels seus treba-
lladors que com a conseqüència del que estableix el
número anterior s’hagin d’enquadrar en el règim general
de la Seguretat Social i causar baixa en el seu règim
especial agrari.

S’entén efectuada la so�icitud a què es refereix aquest
apartat respecte als treballadors als quals sigui aplicable
aquesta disposició i el canvi d’enquadrament dels quals
s’hagi produït a partir del 8 d’abril de 1999 i fins al 31
de desembre del mateix any.

Els canvis d’enquadrament que es produeixin com
a conseqüència del que disposa aquesta Llei tenen efec-
tes des de l’1 de gener de l’any 2000.

Si transcorregut el termini assenyalat en aquest apar-
tat no s’han efectuat les so�icituds corresponents, els
efectes del canvi d’enquadrament es regeixen pel que
disposen amb caràcter general les normes reglamen-
tàries.

3. Les cotitzacions que, a partir de l’1 de gener de
l’any 2000, els empresaris hagin d’efectuar al règim
general de la Seguretat Social com a conseqüència del
canvi d’enquadrament dels treballadors dedicats a les
tasques no agràries de manipulació, empaquetatge,
envasament i comercialització del plàtan i sempre que
aquests canvis s’hagin produït a partir del 8 d’abril
de 1999 obtenen, pel que fa a aquests treballadors, les
deduccions següents en la cotització:

Durant l’exercici de 2000, la minoració en el tipus
de cotització aplicable a l’aportació de l’empresa a les
quotes de Seguretat Social per contingències comunes
és de 6,6 punts percentuals; en l’exercici de 2001, la
minoració és de 5,1; en l’exercici de 2002, de 3,6; i
en el 2003, d’1,8. A partir de l’1 de gener de 2004
la cotització corresponent a aquests treballadors és l’es-
tablerta amb caràcter general per a totes les empreses
incloses en el règim general.

4. S’habilita el ministre de Treball i Afers Socials
per estendre el que disposen els números precedents
als treballadors dedicats a les activitats de manipulació,
empaquetatge, envasament i comercialització d’altres
productes hortofructícoles.

Article 23. Modificació del Decret 2065/1974, de 30
de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
general de la Seguretat Social.

L’apartat 2 de l’article 124 del Decret 2065/1974,
de 30 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei general de la Seguretat Social, queda redactat de
la manera següent:

«2. Els inspectors mèdics i farmacèutics del cos
d’inspecció sanitària de l’Administració de la Segu-
retat Social tenen la consideració d’autoritat pública
en l’exercici d’aquesta funció i han de rebre de
les autoritats i dels seus agents la co�aboració i
l’auxili que se li deu.

Els infermers subinspectors tenen les funcions
inspectores de suport, gestió i co�aboració amb
els inspectors mèdics i farmacèutics, i en execució
de les ordres rebudes per a l’exercici de les seves
comeses tenen la consideració d’agents de l’au-
toritat.

De la mateixa manera, tenen la consideració
d’autoritat pública, en l’exercici de les seves fun-

cions, els inspectors mèdics adscrits a l’Institut
Nacional de la Seguretat Social.»

Article 24. Reintegrament de les prestacions de Segu-
retat Social percebudes indegudament.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, es redueix
de cinc a quatre anys el termini de prescripció de l’o-
bligació de reintegrar les prestacions indegudament per-
cebudes, que preveu l’apartat 3 de l’article 45 del text
refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat
pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

SECCIÓ 2a NORMES RELATIVES A RÈGIMS ESPECIALS

DE LA SEGURETAT SOCIAL

Article 25. Modificació del text refós de les lleis
38/1966, de 31 de maig, i 41/1970, de 22 de
desembre, aprovat pel Decret 2123/1971, de 23 de
juliol, pel qual s’estableix i es regula el règim especial
agrari de la Seguretat Social.

L’article 44 del text refós de les lleis 38/1966, de 31
de maig, i 41/1970, de 22 de desembre, aprovat pel
Decret 2123/1971, de 23 de juliol, pel qual s’estableix
i es regula el règim especial agrari de la Seguretat Social,
queda redactat de la manera següent:

«Article 44:

1. La cotització al règim especial agrari de la
Seguretat Social és obligatòria per a tots els empre-
saris compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta
Llei.

2. La cotització s’efectua per cada jornada que
efectivament facin els treballadors ocupats per
l’empresari en tasques agràries.

3. Les bases diàries de cotització per jornades
reals, les fixa per a cada exercici la llei de pres-
supostos generals de l’Estat corresponent, segons
els diferents grups de cotització en què s’enquadrin
les diferents categories professionals.

4. El tipus aplicable a les bases de cotització,
a efectes de determinar les quotes per jornades
reals, es fixa en la llei de pressupostos generals
de l’Estat corresponent. Aquest tipus, aplicat a la
base, determina l’import corresponent a cada jor-
nada realment treballada.

5. El període de liquidació de les quotes per
jornades reals és mensual, i la quantia és la suma
de l’import de les quotes per jornades reals corres-
ponents als dies realment treballats en el mes de
la liquidació del qual es tracti.

6. La recaptació, la porta a terme la Tresoreria
General de la Seguretat Social.

7. La cotització per les contingències d’acci-
dents de treball i malalties professionals, l’efectua
cada empresari al seu càrrec exclusiu, i la base
de cotització es determina segons la normativa
establerta per als treballadors del règim general
de la Seguretat Social, aplicant la tarifa de primes
aprovada a aquest efecte.»

Article 26. Extinció del dret al subsidi d’incapacitat tem-
poral en el règim especial dels treballadors del mar.

El que disposa el paràgraf segon de l’apartat 1 de
l’article 131 bis del text refós de la Llei general de la
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu
1/1994, de 20 de juny, sobre expedició d’altes mèdiques
en els processos d’incapacitat temporal, als efectes
exclusius de les prestacions econòmiques de la Segu-
retat Social, pels metges adscrits a l’Institut Nacional
de la Seguretat Social, s’entén referit també als metges
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adscrits a l’Institut Social de la Marina pel que fa als
treballadors compresos en l’àmbit d’aplicació del règim
especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.

Així mateix, s’entenen efectuades a l’Institut Social
de la Marina les referències fetes a l’Institut Nacional
de la Seguretat Social en les normes de desplegament
reglamentari de l’article esmentat.

Article 27. Règim de Seguretat Social del personal
docent universitari amb plaça vinculada.

U. Els catedràtics i els professors d’universitat que
ocupen places vinculades amb les institucions sanitàries
de la Seguretat Social que en la data d’entrada en vigor
d’aquesta Llei estiguin inclosos en el règim general de
la Seguretat Social, perquè al seu moment van exercir
l’opció a què es refereix la disposició transitòria desena
del Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, han de
tornar a optar, per una sola vegada, abans del 30 d’abril
de l’any 2000, per quedar inclosos exclusivament en
el règim especial de Seguretat Social dels funcionaris
civils de l’Estat o continuar enquadrats en el règim gene-
ral de la Seguretat Social.

Si transcorregut aquest termini no s’exerceix expres-
sament l’opció a què es refereix el paràgraf anterior,
el personal docent universitari queda obligatòriament
inclòs en el règim especial de Seguretat Social dels fun-
cionaris civils de l’Estat i causen la consegüent baixa
en el règim general de la Seguretat Social.

Dos. No obstant el que estableix l’apartat anterior,
el personal docent universitari que hagi optat per per-
tànyer al règim general de la Seguretat Social queda
obligatòriament inclòs en el règim especial de Seguretat
Social dels funcionaris civils de l’Estat quan, continuant
la seva funció docent, es desvinculi per qualsevol motiu
de la plaça de facultatiu especialista que va originar al
seu moment el dret d’opció.

CAPÍTOL III

Foment de l’ocupació

Article 28. Programa de foment de l’ocupació per a
l’any 2000.

U. Àmbit d’aplicació.

1. Es poden acollir als beneficis establerts per al
Programa de foment de l’ocupació:

1.1 Les empreses que contractin indefinidament, i
d’acord amb els requisits i les condicions que assenyala
aquesta norma, treballadors aturats, inscrits a l’oficina
d’ocupació i inclosos en alguns dels co�ectius següents:

a) Joves menors de trenta anys.
b) Aturats inscrits ininterrompudament a l’oficina

d’ocupació durant dotze mesos o més.
c) Aturats majors de quaranta-cinc anys.
d) Dones aturades, quan es contractin per prestar

serveis en professions o feines amb menor índex d’o-
cupació femenina.

e) Aturats perceptors del subsidi per desocupació
a favor dels treballadors inclosos en el règim especial
agrari de la Seguretat Social que, al seu torn, estiguin
inclosos en algun dels co�ectius a què es refereixen
les lletres a), b), c) o d) anteriors.

1.2 Els treballadors inclosos en l’àmbit d’aplicació
del règim especial de la Seguretat Social per a treba-
lladors autònoms, donats d’alta en aquest règim des de
l’1 de gener de 1999 com a mínim, que no hagin tingut
assalariats al seu càrrec per a l’exercici de la seva activitat
professional en els dotze mesos anteriors a la contrac-
tació i contractin indefinidament el seu primer treballador
quan, a més a més, aquest estigui inclòs en algun dels

co�ectius a què es refereixen les lletres a), b), c) o d)
de l’apartat anterior.

1.3 Les empreses i les entitats sense ànim de lucre
que contractin, indefinidament o temporalment, treba-
lladors aturats en situació d’exclusió social es poden aco-
llir als beneficis que preveu aquesta norma en els termes
que s’hi indiquen. La situació d’exclusió social l’han d’a-
creditar els serveis socials corresponents, i queda deter-
minada per la pertinença a algun dels co�ectius
següents:

a) Perceptors de rendes mínimes d’inserció, o qual-
sevol altra prestació d’igual naturalesa o similar, segons
la denominació adoptada en cada comunitat autònoma.

b) Persones que no puguin accedir a les prestacions
a què fa referència el paràgraf anterior per alguna de
les causes següents:

Falta de període exigit de residència o empadrona-
ment, o per a la constitució de la unitat perceptora.

Haver exhaurit el període màxim de percepció legal-
ment establert.

c) Joves majors de divuit anys i menors de trenta,
procedents d’institucions de protecció de menors.

d) Persones amb problemes de drogoaddicció o
alcoholisme que estiguin en processos de rehabilitació
o reinserció social.

e) Interns de centres penitenciaris amb una situació
penitenciària que els permeti accedir a un lloc de treball,
així com alliberats condicionals i exreclusos.

Els serveis socials que acreditin la situació d’exclusió
social han d’establir un itinerari d’inserció sociolaboral
acceptat per la persona en situació de risc greu o d’ex-
clusió, que fixi el conjunt d’accions més convenients per
aconseguir la seva integració laboral i social, amb la defi-
nició de les mesures d’intervenció i d’acompanyament
que siguin necessàries.

2. També s’incentiva, en els termes que preveu
aquesta norma, la transformació en indefinits dels con-
tractes d’aprenentatge, de pràctiques, de formació i de
relleu que estiguin vigents en el moment d’entrada en
vigor de la norma.

Dos. Requisits dels beneficiaris.

Els beneficiaris de les ajudes que preveu aquesta nor-
ma han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent en el compliment de les obliga-
cions tributàries i davant la Seguretat Social.

b) No haver estat 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
d’acord amb el que preveu l’article 45.2 de la Llei
8/1988, de 7 d’abril, sobre infraccions i sancions en
l’ordre social.

Tres. Incentius.

1. Els contractes indefinits inicials a temps complet
o parcial, inclosos els fixos discontinus, subscrits durant
el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre
de l’any 2000, donen dret, durant un període de
vint-i-quatre mesos següents a la data de la contractació,
a les bonificacions següents de la quota empresarial a
la Seguretat Social per contingències comunes:

a) Contractacions de joves menors de trenta
anys: 20 per 100 durant el període dels vint-i-quatre
mesos següents a l’inici de la vigència del contracte.

b) Contractacions d’aturats inscrits ininterrompuda-
ment a l’oficina d’ocupació durant un període mínim de
dotze mesos: 50 per 100 durant el primer any de vigèn-
cia del contracte; 45 per 100 durant el segon any de
vigència.
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c) Majors de quaranta-cinc anys: 50 per 100 durant
el primer any de vigència del contracte; 45 per 100
durant la resta de la vigència.

d) Dones contractades per prestar serveis en pro-
fessions i treballs que estableix l’Ordre ministerial de 16
de setembre de 1998, per al foment de l’ocupació esta-
ble de dones en les professions i feines amb menor índex
d’ocupació femenina, que compleixin el requisit de
romandre inscrites ininterrompudament a l’oficina d’o-
cupació, per un període mínim de dotze mesos, o bé
siguin majors de quaranta-cinc anys: 60 per 100 durant
el primer any de vigència del contracte; 55 per 100
durant el segon any de vigència. Si no compleixen algun
dels requisits anteriors, la bonificació és del 35 per 100
durant els dotze primers mesos de vigència del contracte
i del 30 per 100 durant el segon any de vigència.

e) Contractacions d’aturats perceptors del subsidi
per desocupació a favor dels treballadors inclosos en
el règim especial agrari de la Seguretat Social que, al
seu torn, estiguin inclosos en algun dels co�ectius a
què es refereixen les lletres a), b), c) o d) del número 1.1
de l’apartat u: 90 per 100 durant el primer any de vigèn-
cia del contracte; 85 per 100 durant el segon any de
vigència.

2. La contractació indefinida a temps complet o par-
cial, inclosos els fixos discontinus, que dugui a terme
un treballador autònom dels esmentats en el número 1.2
de l’apartat u, amb un treballador aturat inclòs en algun
dels co�ectius a què fan referència les lletres a), b), c)
o d) de l’apartat esmentat, dóna lloc a l’aplicació de
les bonificacions següents en la quota empresarial a la
Seguretat Social per contingències comunes:

a) Si el treballador contractat és un aturat major
de quaranta-cinc anys o aturat inscrit ininterrompuda-
ment a l’oficina d’ocupació durant un període mínim de
dotze mesos: 60 per 100 durant el primer any de vigèn-
cia del contracte; 55 per 100 durant el segon any de
vigència.

b) Si el treballador contractat és un aturat menor
de trenta anys, o una dona en una professió o feina
amb menor índex d’ocupació femenina, no inclosa en
la lletra a) d’aquest número 2: 35 per 100 durant el
primer any de vigència del contracte; 30 per 100 durant
el segon any de vigència.

3. Quan les contractacions que preveuen les lle-
tres a), b) i c) del número 1 d’aquest apartat se subs-
criguin a temps complet amb dones aturades, les boni-
ficacions de quotes s’incrementen en cinc punts, en cas
que es tracti de dones joves menors de trenta anys,
o en deu punts per al cas que pertanyin al co�ectiu
d’aturades inscrites ininterrompudament a l’oficina d’o-
cupació durant dotze mesos o més, o al de majors de
quaranta-cinc anys.

4. Les empreses i les entitats sense ànim de lucre
que contractin indefinidament o temporalment, bé mit-
jançant contractacions a temps complet o parcial, tre-
balladors aturats en situació d’exclusió social, en els ter-
mes del número 1.3 de l’apartat u, poden aplicar una
bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social
per contingències comunes del 65 per 100, durant la
resta del contracte, amb un màxim de vint-i-quatre
mesos. Quan un mateix treballador subscrigui diferents
contractes de treball, ja sigui amb una mateixa entitat
o amb una altra de diferent, amb solució de continuïtat
o sense, també s’aplica el màxim de vint-i-quatre mesos
des de la data inicial del primer contracte.

5. Finalment, les transformacions dels contractes
d’aprenentatge, de pràctiques, de formació i els de relleu,
en indefinits a temps complet, donen lloc a una boni-
ficació del 20 per 100 durant el període dels vint-i-quatre
mesos següents a l’inici de la vigència del nou contracte.

Donen dret a aquesta bonificació les transformacions
de contractes de pràctiques i de relleu subscrits inicial-
ment a temps parcial, en indefinits a temps parcial, inclo-
sos els contractes de fixos discontinus. En aquest cas
la jornada del nou contracte indefinit ha de ser com
a mínim igual a la del contracte de pràctiques o de relleu
que es transforma.

6. Els contractes acollits a aquest Programa de
foment de l’ocupació estable s’han de formalitzar en el
model oficial que disposi l’Institut Nacional d’Ocupació.

Quatre. Concurrència de bonificacions.

En cas que la contractació indefinida d’un treballador
aturat, efectuada en virtut d’aquest Programa de foment
d’ocupació, pugui donar lloc simultàniament a la seva
inclusió en més d’un dels supòsits per als quals estan
previstes bonificacions, només és possible aplicar-les res-
pecte d’un d’ells, i l’opció correspon al beneficiari de
les deduccions que preveu aquesta norma.

Cinc. Exclusions.

1. Les ajudes que preveu aquest Programa no s’a-
pliquen en els casos següents:

a) Relacions laborals de caràcter especial que pre-
veu l’article 2 de la Llei de l’Estatut dels treballadors,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de
març, o altres disposicions legals.

b) Contractacions que afectin el cònjuge, els ascen-
dents, els descendents i altres parents, per consangui-
nitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, de l’em-
presari o dels qui tinguin càrrecs de direcció o siguin
membres dels òrgans d’administració de les empreses
que revesteixin la forma jurídica de societat, així com
les que es produeixin amb aquests últims.

c) Contractacions fetes amb treballadors que en els
vint-i-quatre mesos anteriors a la data de la contractació
hagin prestat serveis a la mateixa empresa o grup d’em-
preses mitjançant un contracte per temps indefinit.

El que disposa el paràgraf precedent també és apli-
cable en cas de vinculació laboral anterior del treballador
amb empreses a les quals el so�icitant dels beneficis
hagi succeït, en virtut del que estableix l’article 44 del
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.

d) Treballadors que hagin finalitzat la seva relació
laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos
previs a la formalització del contracte.

2. Les empreses que hagin extingit o extingeixin,
per acomiadament declarat improcedent, contractes
bonificats a l’empara d’aquesta 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, queden exclosos, per un període de dotze
mesos, de les ajudes que preveu aquesta disposició. L’ex-
clusió afecta un nombre de contractacions igual al de
les extingides.

El període d’exclusió es compta a partir de la decla-
ració d’improcedència de l’acomiadament.

Sis. Incompatibilitats.

Els beneficiaris previstos aquí, en concurrència amb
altres ajudes públiques per a la mateixa finalitat, no
poden superar el 60 per 100 del cost salarial anual
corresponent al contracte que es bonifica.

Set. Finançament i control dels incentius.

1. Les bonificacions establertes es financen amb
càrrec a la partida pressupostària corresponent de l’Ins-
titut Nacional d’Ocupació.
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2. La Tresoreria General de la Seguretat Social ha
de facilitar semestralment a l’Institut Nacional d’Ocupa-
ció el nombre de treballadors objecte de bonificacions
de quotes a la Seguretat Social, detallats per co�ectius,
amb les respectives bases de cotització i les deduccions
que s’apliquin com a conseqüència del que preveu aques-
ta norma.

3. Amb la mateixa periodicitat, la Direcció General
de l’Institut Nacional d’Ocupació ha de facilitar a la Direc-
ció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
la informació necessària sobre el nombre de contractes
registrats objecte de bonificacions de quotes, detallats
per co�ectius, així com tota la informació relativa a les
cotitzacions i deduccions aplicades a aquests que sigui
necessària, a l’efecte de facilitar a aquest centre directiu
la planificació i la programació de l’actuació inspectora
que permeti vigilar l’aplicació adequada de les bonifi-
cacions que preveu aquesta norma per als subjectes
beneficiaris.

Vuit. Reintegrament dels beneficis.

1. En els casos d’obtenció de les ajudes sense com-
plir els requisits exigits per concedir-les, és 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 que estableix el
número anterior s’entén sens perjudici del que preveu
la Llei 8/1988, de 7 d’abril, sobre infraccions i sancions
en l’ordre social.

Nou. Foment de l’ocupació de treballadors minus-
vàlids.

Durant l’any 2000 continua sent aplicable la dispo-
sició addicional sisena de la Llei 13/1996, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre
social, en relació amb l’article 44 de la Llei 42/1994,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, pel que fa als treballadors discapa-
citats.

TÍTOL III

Del personal al servei de les administracions
públiques

CAPÍTOL I

Cossos i escales

Article 29. Creació d’escales a l’Institut de Toxicologia.

U. En l’àmbit de l’Administració de justícia i a l’em-
para del que disposa la Llei orgànica del poder judicial
es creen a l’Institut de Toxicologia les escales següents:

Escala de tècnics facultatius:

El personal funcionari de l’escala de tècnics facultatius
de l’Institut de Toxicologia constitueix un cos nacional
al servei de l’Administració de justícia, adscrit orgàni-
cament al Ministeri de Justícia, per a l’ingrés en la qual
s’exigeix tenir una titulació universitària de grau superior.

Escala de tècnics especialistes:

El personal funcionari de l’escala de tècnics espe-
cialistes de l’Institut de Toxicologia constitueix un cos
nacional al servei de l’Administració de justícia, adscrit
orgànicament al Ministeri de Justícia, per a l’ingrés en
la qual s’exigeix tenir el títol de FP2 o equivalent.

Escala d’auxiliars de laboratori:

El personal funcionari de l’escala d’auxiliars de labo-
ratori de l’Institut de Toxicologia constitueix un cos nacio-
nal al servei de l’Administració de justícia, adscrit orgà-

nicament al Ministeri de Justícia, per a l’ingrés en la
qual s’exigeix tenir el títol de FP1 o equivalent.

Dos. En les escales abans esmentades s’integra el
personal funcionari de carrera següent:

a) En l’escala de tècnics facultatius s’integra el per-
sonal funcionari de carrera que ocupi una plaça de tècnic
facultatiu i per a l’ingrés en la qual s’hagi exigit la titulació
que s’especifica en l’apartat anterior.

b) En l’escala de tècnics especialistes s’integra el
personal funcionari de carrera que ocupi una plaça d’o-
ficial de laboratori i per a l’ingrés en la qual s’hagi exigit
la titulació que s’especifica en l’apartat anterior.

c) En l’escala d’auxiliars de laboratori s’integra el
personal funcionari de carrera que ocupi una plaça d’auxi-
liar de laboratori i per a l’ingrés en la qual s’hagi exigit
la titulació que s’especifica en l’apartat anterior.

Tres. El règim retributiu aplicable al personal de les
escales que es creen és el que conté la Llei 17/1980,
de 24 d’abril, per als membres de la carrera judicial i
fiscal i funcionaris al servei de l’Administració de justícia,
i disposicions reglamentàries dictades en desplegament
de la Llei esmentada. Les retribucions bàsiques, d’acord
amb el sistema establert en els articles 4 i 5 de la Llei
17/1980, de 24 d’abril, es determinen mitjançant l’a-
plicació dels índexs multiplicadors que es detallen a con-
tinuació, a les bases que s’estableixin en els pressupostos
generals de l’Estat:

Escala de tècnics facultatius: 3,00.

Escala de tècnics especialistes: 2,00.

Escala d’auxiliars de laboratori: 1,50.

Quatre. Les places ocupades per personal funcionari
amb nomenament d’agent de laboratori es declaren a
extingir.

Cinc. El personal funcionari de carrera que tingui
la titulació requerida pot participar en els processos de
promoció professional interna per a ascens en les corres-
ponents escales, en els termes que es determinin per
reglament, i que en tot cas s’han de fer en convocatòries
separades a les de nou ingrés i a les de substitució d’o-
cupació interina.

Sis. El personal funcionari interí amb nomenament
administratiu que presta serveis a l’Institut de Toxicologia
és nomenat personal funcionari interí en l’escala corres-
ponent segons la categoria assignada en el seu nome-
nament i la titulació requerida.

Set. El personal funcionari que integri les escales
de l’Institut de Toxicologia pot prestar serveis en els ins-
tituts de medicina legal, en la forma que es determini
per reglament.

Article 30. Integració dels funcionaris del cos d’auxiliars
d’intervenció de ports francs de les Canàries al cos
d’agents del servei de vigilància duanera, especialitat
d’investigació.

U. Els funcionaris del cos d’auxiliars d’intervenció
de ports francs de les Canàries es poden integrar al cos
d’agents del servei de vigilància duanera, especialitat
d’investigació, amb la superació prèvia dels processos
selectius que convoqui l’òrgan competent a aquest efec-
te en els cinc anys següents a l’entrada en vigor d’a-
questa Llei. La integració s’efectua pel sistema de con-
curs oposició, amb valoració en la fase de concurs dels
mèrits relacionats amb la carrera i els llocs exercits, el
nivell de formació i l’antiguitat.

Per participar en aquests processos selectius, els fun-
cionaris, en la data de finalització del termini de pre-
sentació d’instàncies, han de tenir la titulació requerida
per a l’accés al cos i a l’especialitat esmentats o, si no,
tenir una antiguitat de deu anys com a mínim en cossos
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o escales del grup D dels que preveu l’article 25 de
la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la refor-
ma de la funció pública, o una antiguitat de cinc anys
i haver superat el curs de formació que a aquests efectes
se’ls imparteixi.

Els funcionaris només poden participar en dos dels
processos selectius que es convoquin per fer efectiva
la seva integració.

La superació del procés selectiu i el consegüent nome-
nament com a funcionari de carrera del cos d’agents
del servei de vigilància duanera no suposa un canvi de
situació administrativa ni l’alteració del lloc de treball
que ocupaven.

Dos. Es declara a extingir el cos d’auxiliars d’inter-
venció de ports francs de les Canàries.

Article 31. Classificació del cos d’intèrprets informadors.

El cos d’intèrprets informadors queda classificat en
el grup B, dels que estabeix l’article 25 de la Llei
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma
de la funció pública.

El temps de serveis prestat pels funcionaris d’aquest
cos abans de la seva classificació en el grup B es con-
sidera amb caràcter general, tant actius com passius,
temps transcorregut en els corresponents grups de clas-
sificació en què hagin estat integrats.

Els funcionaris d’aquest cos que no tinguin la titulació
exigida per pertànyer al grup B, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 25 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
mesures per a la reforma de la funció pública, continuen
com a funcionaris del grup C amb els drets de tota índole,
inclosos els retributius, corresponents al grup esmentat
i mantenen durant deu anys el seu dret a accedir al
grup B en cas que obtinguin la titulació requerida per
fer-ho.

Article 32. Classificació de l’escala de conductors i
transmissions de la Prefectura Central de Trànsit.

U. L’escala de conductors i transmissions de la Pre-
fectura Central de Trànsit queda classificada en el grup D,
dels que estableix l’article 25 de la Llei 30/1984, de
2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció
pública. Aquesta classificació no pot suposar un incre-
ment de la despesa pública ni la modificació del còmput
anual de les retribucions totals de cada un dels integrants
de l’escala.

Dos. Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aques-
ta Llei, s’han d’adequar les retribucions complementàries
de tots els integrants de l’escala de conductors i trans-
missions de la Prefectura Central de Trànsit, en què s’han
d’aplicar, en tot cas, criteris d’homogeneïtat i d’unitat
d’escala, per al compliment del que disposa l’apartat
anterior d’aquest article.

Tres. Els triennis que abans de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei s’hagin perfet en l’escala de conductors
i transmissions de la Prefectura Central de Trànsit es
continuen valorant a efectes retributius, tant actius com
passius, d’acord amb el grup de classificació, d’entre
els que preveu l’article 25 de la Llei 30/1984, de 2
d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública,
que corresponia a l’escala en el moment de perfer els
triennis.

Article 33. Nova denominació de l’escala tècnica de
la Prefectura Central de Trànsit.

L’escala tècnica de la Prefectura Central de Trànsit
passa a denominar-se escala superior de tècnics de
trànsit.

Article 34. Integració al cos de professors de música
i arts escèniques dels professors dels conservatoris
de música de la Comunitat Autònoma de La Rioja.

U. Durant l’any 2000 es pot integrar al cos de pro-
fessors de música i arts escèniques el personal docent
que tingui la condició de funcionari i presti serveis en
els conservatoris de música que siguin de titularitat d’al-
tres administracions públiques i s’hagin integrat o s’in-
tegrin a la xarxa de centres docents de la Comunitat
Autònoma de La Rioja, sempre que hi concorrin les cir-
cumstàncies següents:

1. Que s’hagi produït o es produeixi un canvi en
la titularitat del centre docent a favor de l’Administració
autonòmica, mitjançant l’acord corresponent que ha de
tenir vigència l’any 2000.

2. Que tingui la titulació requerida segons la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
del sistema educatiu, o la que en el moment del seu
ingrés en l’Administració pública de procedència s’exigia
per a l’accés als cossos docents estatals.

Dos. L’ordenació d’aquests funcionaris al cos en què
s’integrin s’ha de fer respectant la data de nomenament
com a funcionaris de l’Administració de procedència.

Tres. Els funcionaris a què es refereix aquest article
han de continuar exercint les destinacions que tinguin
assignades en el moment de la seva integració i queden,
d’ara endavant, subjectes a la normativa sobre provisió
de llocs de treball docents.

Quatre. L’Administració educativa competent ha
d’elaborar la relació nominal de funcionaris a què es
refereix aquest precepte i la integració dels quals es pro-
posa, a efectes de l’expedició del títol administratiu
corresponent.

Cinc. A efectes de mobilitat territorial d’aquests fun-
cionaris, els serveis que han prestat abans del seu nome-
nament com a funcionaris del cos de professors de músi-
ca i arts escèniques es valoren d’acord amb el que esta-
bleixin les convocatòries específiques que aprovin les
diferents administracions educatives amb aquesta fina-
litat.

Sis. L’aplicació d’aquesta mesura no suposa un
increment de retribucions, amb caràcter global, per als
funcionaris afectats, per la qual cosa s’han de fer els
reajustaments en les retribucions complementàries que,
si s’escau, siguin necessàries.

Set. Aquest article té caràcter bàsic i es dicta a l’em-
para del que disposa l’article 149.1.18a i 30a de la
Constitució.

Article 35. Integració del cos de mestres de taller o
laboratori i capatassos d’escoles tècniques al cos de
professors titulars d’escoles universitàries.

Els funcionaris del cos de mestres de taller o laboratori
i capatassos d’escoles tècniques, declarat a extingir per
la disposició transitòria cinquena de la Llei orgànica
11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària, que-
den integrats, en les seves pròpies places i amb les
mateixes funcions que exercien, dins del cos de pro-
fessors titulars d’escoles universitàries, sempre que tin-
guin les condicions de titulació exigides per accedir-hi.
Els qui no s’integrin en aquest últim cos romanen en
el d’origen, sens perjudici del seu dret a integrar-se en
el de professors titulars d’escoles universitàries sempre
que, en el termini de cinc anys des de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, compleixin les condicions de titulació
esmentades. En tot cas, els triennis i els drets passius
es meriten en el grup d’adscripció en què s’hagin prestat
els serveis.
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Article 36. Nova denominació de l’escala de delineants
de segona de la Confederació Hidrogràfica del Gua-
dalquivir.

L’escala de delineants de segona de la Confederació
Hidrogràfica del Guadalquivir passa a denominar-se esca-
la de delineants de segona d’organismes autònoms del
Ministeri de Medi Ambient.

CAPÍTOL II

Règim dels funcionaris públics

SECCIÓ 1a ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA

Article 37. Modificació de 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.

Es modifiquen els preceptes següents de 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:

U. L’article 1 queda redactat de la manera següent:

«1. D’acord amb el dret comunitari, els nacio-
nals dels altres estats membres de la Unió Europea
poden accedir en igualtat de condicions que els
espanyols a tots els llocs de treball públics, llevat
que impliquin una participació directa o indirecta
en l’exercici del poder públic i es tracti de funcions
que tenen com a objecte la salvaguarda dels inte-
ressos de l’Estat o de les administracions públiques.

2. El que estableix l’apartat anterior també és
aplicable al cònjuge dels espanyols i dels nacionals
d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre
que no estiguin separats de dret, així com als seus
descendents i als del seu cònjuge, sempre que no
estiguin separats de dret, menors de 21 anys o
més grans d’aquesta edat que visquin a càrrec seu.

Igualment, s’estén a les persones incloses en
l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals sig-
nats per la Comunitat Europea i ratificats per Espa-
nya, en què sigui d’aplicació la lliure circulació de
treballadors.

3. El Govern o, si s’escau, els òrgans corres-
ponents de les comunitats autònomes o de les
altres administracions públiques han de determinar,
en l’àmbit de les seves respectives competències,
els cossos, les escales, les places, les ocupacions
o els llocs de treball als quals no puguin accedir
els nacionals dels altres estats membres de la Unió
Europea.»

Dos. S’afegeix un apartat 3 a l’article 2, amb el con-
tingut següent:

«3. El ministre d’Administracions Públiques, en
l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, ha de
determinar el sistema d’acreditació dels requisits
als quals es refereixen els apartats anteriors d’a-
quest article.»

Tres. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 3, amb
el contingut següent:

«Així mateix, la pèrdua de qualsevol dels requisits
que, d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’ar-
ticle 1 d’aquesta Llei, habilita per accedir a llocs
de treball públics en igualtat de condicions amb
els espanyols, dóna lloc a la pèrdua de la condició

de funcionari de carrera, tret que l’interessat com-
pleixi qualsevol altre dels requisits que preveu l’a-
partat esmentat.»

SECCIÓ 2a PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Article 38. Assignació de llocs de treball a determinats
funcionaris del cos especial d’institucions penitencià-
ries i del cos d’ajudants d’institucions penitenciàries,
per raons d’edat.

U. Els funcionaris del cos especial d’institucions
penitenciàries i els del cos d’ajudants d’institucions peni-
tenciàries que ocupin llocs de treball en els centres peni-
tenciaris a l’àrea de vigilància, passen a exercir, en les
condicions i amb els requisits que es determinin, a so�i-
citud seva, altres llocs de treball propis dels seus cossos
respectius, a la mateixa localitat, quan compleixin l’edat
de cinquanta-set anys.

Dos. Els funcionaris compresos en l’apartat anterior
han de percebre les retribucions corresponents al lloc
de treball efectivament exercit i tenen dret a percebre
en el lloc de treball assignat, i fins que compleixin els
seixanta-cinc anys d’edat, un complement personal per
l’import necessari per garantir la percepció d’unes retri-
bucions totals equivalents, exclòs el complement de pro-
ductivitat, a les corresponents al lloc de treball ocupat
en el moment de cessar-hi.

Aquest complement personal només és absorbible
en ocasió del canvi de lloc de treball.

Tres. S’habilita el Govern per desplegar aquesta dis-
posició mitjançant reglament i per determinar, per a una
gestió adequada de personal, els funcionaris que s’hi
puguin acollir durant l’any 2000.

Article 39. Modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i de la
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la
reforma de la funció pública.

1. Es modifica l’article 101 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, que queda
redactat de la manera següent:

«Els llocs de treball vacants que hagin de cobrir
els funcionaris a què es refereix l’article anterior s’han
de proveir en convocatòria pública pels procediments
de concurs de mèrits o de lliure designació, d’acord
amb les normes que regulin aquests procediments
en totes les administracions públiques.

En les convocatòries de provisió de llocs de tre-
ball, a més a més de la participació dels funcionaris
propis de l’entitat convocant, hi poden participar
els funcionaris que pertanyin a qualsevol de les
administracions públiques; en aquest cas la par-
ticipació queda supeditada al que estableixin les
relacions de llocs de treball sobre això.»

2. L’article 17.2 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost,
de mesures per a la reforma de la funció pública, queda
redactat de la manera següent:

«Així mateix, els funcionaris de l’Administració
local, quan les relacions de llocs de treball ho hagin
previst així, poden exercir llocs de treball en altres
corporacions locals, a les administracions de les
comunitats autònomes i a l’Administració General
de l’Estat en llocs de treball relacionats amb les
funcions que els competeixen en matèria d’entitats
locals.»



Suplement núm. 1 Dijous 20 gener 2000 145

SECCIÓ 3a PROTECCIÓ SOCIAL

Article 40. Modificació de l’article 51 de la Llei 50/1998,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administra-
tives i de l’ordre social, sobre assegurances d’acci-
dents i assistència sanitària per a personal desplaçat
a l’exterior.

Es modifica l’article 51 de la Llei 50/1998, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social, que queda redactat de la manera següent:

«Es poden concertar assegurances d’accidents
i de malaltia que cobreixin les contingències que
pugui patir el personal al servei de l’Administració
General de l’Estat i dels organismes públics vin-
culats o que en depenen, quan el servei es presti
com a desplaçat en les seves organitzacions exte-
riors. Aquestes assegurances són extensives en les
mateixes condicions als familiars que acompanyin
el personal.

La determinació de les contingències concretes
que es consideren incloses en l’àmbit del paràgraf
anterior correspon al titular del departament o orga-
nisme.»

SECCIÓ 4a DELS DRETS PASSIUS

Article 41. Modificació del text refós de la Llei de clas-
ses passives de l’Estat, aprovat pel Reial decret legis-
latiu 670/1987, de 30 d’abril.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 47 del text refós
de la Llei de classes passives de l’Estat, aprovat pel Reial
decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, que queda
redactat en els termes següents:

«Les pensions a què es refereix aquest capítol
són de jubilació o retir, i de viudetat, orfandat o
a favor dels pares, i el fet causant n’és, respec-
tivament, la jubilació o retir del personal corres-
ponent o la defunció.»

SECCIÓ 5a

Article 42. Aplicació al personal docent laboral fix de
la Comunitat Autònoma del País Basc de la disposició
transitòria sisena de la LOGSE.

Les previsions que conté l’apartat 1 de la disposició
transitòria sisena de la LOGSE sobre ingrés en la funció
pública docent són aplicables, per una sola vegada
durant el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, al personal docent que tingui la condició
de laboral fix i estigui adscrit a places incloses en les
relacions vigents de llocs de treball del Departament
d’Educació, Universitats i Recerca del Govern Basc reser-
vades a funcionaris de carrera, sempre que tinguin la
titulació específica necessària per accedir als diferents
cossos de funcionaris segons la legislació vigent.

TÍTOL IV

Normes de gestió i organització administrativa

CAPÍTOL I

De la gestió

SECCIÓ 1a DE LA GESTIÓ FINANCERA

Article 43. Modificació del text refós de la Llei general
pressupostària, aprovat pel Reial decret legisla-
tiu 1091/1988, de 23 de setembre.

Es modifiquen els articles següents del text refós de
la Llei general pressupostària, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre:

U. A l’article 39, es modifica l’apartat 2 i s’hi afegeix
un apartat 3 nou, amb el contingut següent:

«2. El caràcter privilegiat dels crèdits de la
hisenda pública estatal li atorga el dret d’abstenció
en els processos concursals, en el curs dels quals,
no obstant això, pot subscriure els acords o con-
venis que preveu la legislació concursal així com
acordar, de conformitat amb el deutor i amb les
garanties que es considerin oportunes, unes con-
dicions singulars de pagament, que no poden ser
més favorables per al deutor que les recollides en
l’acord o el conveni que posin fi al procés judicial.
També pot acordar la compensació dels crèdits
esmentats en els termes que preveu la legislació
tributària.

3. Per a la subscripció i la signatura dels acords
i els convenis a què es refereix l’apartat anterior
es requereix l’autorització de l’òrgan competent de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària quan es
tracti de crèdits la gestió recaptadora dels quals
li correspon d’acord amb la llei o en virtut de con-
veni, amb observança, en aquest cas, del que s’hagi
convingut.

Quan es tracti d’altres crèdits de la hisenda públi-
ca, la competència correspon al Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda, que pot delegar-ho en els òrgans
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.»

Dos. El primer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 63
queda redactat de la manera següent:

«No obstant el que disposa l’apartat anterior, s’a-
pliquen als crèdits del pressupost vigent, en el
moment de l’expedició de les ordres de pagament,
les obligacions que resultin d’endarreriments a
favor del personal que rebi les seves retribucions
amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat,
així com les que tinguin l’origen en resolucions
judicials».

Tres. Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 104, que queda redactat de la manera següent:

«Adjudicar les emissions de valors mitjançant
subhasta, conforme amb les regles fetes públiques
abans de dur-la a terme, o mitjançant qualsevol
tècnica que no comporti una desigualtat d’opor-
tunitats per als adquirents potencials segons la seva
naturalesa i les seves funcions. En aquest segon
cas, es tracta d’aprofitar avantatges potencials en
termes de cost o de millor funcionament dels mer-
cats, i es poden convenir les clàusules i les con-
dicions habituals per a aquest tipus d’operacions
en els mercats financers, sempre que s’observi el
que disposa l’article 44 d’aquesta Llei.

En particular, el ministre d’Economia i Hisenda pot:

a) Subhastar les emissions al públic en general,
entre co�ocadors autoritzats, o entre un grup res-
tringit d’aquests que adquireixin compromisos
especials respecte a la co�ocació o la negociació
del deute.

b) Vendre l’emissió durant un període prefixat
de subscripció a un preu únic preestablert.

c) Quan la situació del mercat ho justifiqui, ven-
dre una part o la totalitat de l’emissió a un preu
convingut a una o diverses entitats financeres que
n’assegurin la co�ocació en les millors condicions.

d) Vendre els valors en els mercats secundaris
quan les condicions del mercat ho aconsellin.

e) Fragmentar la co�ocació d’una emissió de
valors en el temps, així com la quantia, per poder
co�ocar els diferents trams conforme amb tècni-
ques d’emissió diferents i preus diferents. També
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es pot autoritzar l’agrupació en emissions homo-
gènies de valors semblants emesos en una altra
data.»

Quatre. Es fa una nova redacció de l’apartat 5 de
l’article 104, que queda de la manera següent:

«Acordar o concertar operacions voluntàries d’a-
mortització, canvi, conversió, pròrroga, intercanvi
financer, canvi en la forma de representació i altres
d’anàlogues que suposin modificacions de quals-
sevol condicions de les operacions que integren
el deute de l’Estat. En aquestes operacions es
poden convenir les clàusules i les condicions habi-
tuals en els mercats, sempre que s’observi el que
disposa l’article 44 d’aquesta Llei.»

Cinc. Es fa una nova redacció de l’apartat 7 de l’ar-
ticle 104, que queda amb el tenor següent:

«Convenir, en les operacions d’endeutament en
divises i en euros a l’exterior, les clàusules i les
condicions usuals en aquestes operacions, fins i
tot, excepcionalment, la submissió a arbitratge o
la remissió a una legislació o a tribunals estrangers,
sempre que s’observi el que disposa l’article 44
d’aquesta Llei.»

Sis. S’incorpora el següent paràgraf a l’apartat 3 de
l’article 123:

«S’entén que són fundacions de competència
o titularitat pública estatal les fundacions en la dota-
ció de les quals participi majoritàriament l’Admi-
nistració General de l’Estat, els seus organismes
autònoms o les altres entitats del sector públic
estatal».

Set. Es modifica l’apartat 1 de l’article 148, que que-
da redactat de la manera següent:

«El Ministeri de Sanitat i Consum ha de remetre
al Ministeri d’Economia i Hisenda l’avantprojecte
de pressupost de l’Institut Nacional de la Salut.
Sobre la base d’aquest avantprojecte, en les esti-
macions d’ingressos de l’Estat i en la previsible acti-
vitat econòmica durant l’exercici pressupostari
següent, el Ministeri d’Economia i Hisenda ha de
formar l’avantprojecte de pressupost de l’entitat
esmentada, que s’integra en el de la Seguretat
Social.

De la mateixa manera, el Ministeri d’Economia
i Hisenda ha de procedir a la formació de l’avant-
projecte de pressupost de l’Institut de Migracions
i Serveis Socials, d’acord amb la informació remesa
pel Ministeri de Treball i Afers Socials; una vegada
s’hagi format l’avantprojecte, s’ha d’enviar a aquest
Ministeri per integrar-lo en el pressupost de la Segu-
retat Social.

El Ministeri de Treball i Afers Socials, d’acord
amb els avantprojectes elaborats per les entitats
gestores i serveis comuns, sens perjudici del que
disposen els paràgrafs anteriors, ha de formar l’a-
vantprojecte de pressupost de la Seguretat Social.

Els ministres de Treball i Afers Socials i d’Eco-
nomia i Hisenda han d’elevar l’avantprojecte de
pressupost de la Seguretat Social al Govern perquè
l’aprovi i l’inclogui en el projecte de pressupostos
generals de l’Estat que s’ha de presentar en el Con-
grés dels Diputats per a l’examen, l’esmena i l’a-
provació per les Corts Generals.»

Vuit. La lletra h) de l’apartat 3 de l’article 151 queda
redactada de la manera següent:

«h) Formar el compte del Sistema de la Segu-
retat Social, per remetre’l al Tribunal de Comptes

en el mateix termini que l’establert per al compte
general de l’Estat; a aquests efectes, pot recollir
de les diferents entitats la informació que consideri
necessària per efectuar els processos d’agregació
o de consolidació comptable. La manca de tramesa
de comptes no constitueix un obstacle perquè la
Intervenció General de la Seguretat Social pugui
formar el compte del sistema de la Seguretat Social
amb els comptes rebuts.»

Nou. La regla sisena de l’apartat 2 de l’article 153
queda redactada de la manera següent:

«Sisena. Els crèdits que correspongui gestionar
a cada comunitat autònoma se li han de lliurar i
fer efectius per quartes parts en la segona quinzena
natural de cada trimestre, amb les següents excep-
cions a aquesta regla:

a) El pagament corresponent al primer trimes-
tre, que s’ha de fer efectiu tan aviat com s’hagi
efectuat el repartiment territorial dels crèdits.

b) El pagament corresponent al quart trimestre
dels programes que s’hagin de justificar abans
del 15 d’octubre d’acord amb el que estableix la
normativa pressupostària comunitària, que s’ha de
fer efectiu en la segona quinzena natural del tercer
trimestre.

Quan les subvencions tinguin com a finalitat
prestacions de caràcter personal i social s’han de
lliurar a les comunitats autònomes per dotzenes
parts, al començament del mes.»

Article 44. Responsabilitat financera derivada de la ges-
tió dels fons procedents de la Unió Europea.

U. Les administracions públiques o els seus òrgans
o entitats gestores que, d’acord amb les seves respec-
tives competències, efectuïn actuacions de gestió i con-
trol de les ajudes finançades per compte del Fons Euro-
peu d’Orientació i Garantia Agrària (seccions Orientació
i Garantia), Fons Europeu de Desenvolupament Regional,
Fons Social Europeu, Instrument Financer d’Orientació
Pesquera i Fons de Cohesió, i dels nous fons comunitaris
que es puguin crear, han d’assumir les responsabilitats
que derivin d’aquestes actuacions, incloses les que sobre-
vinguin per decisions dels òrgans de la Unió Europea,
i especialment pel que fa al procés de liquidació de comp-
tes i a l’aplicació de la disciplina pressupostària per part
de la Comissió Europea.

Dos. Els òrgans competents de l’Administració
General de l’Estat per proposar o coordinar els paga-
ments de les ajudes de cada fons o instrument, amb
l’audiència prèvia de les entitats afectades esmentades
en l’apartat anterior, han d’emetre una resolució sobre
la determinació de les responsabilitats financeres esmen-
tades. Cal donar trasllat d’aquestes resolucions al Minis-
teri d’Economia i Hisenda perquè s’efectuïn les liquida-
cions, les deduccions o les compensacions financeres
pertinents que s’han d’aplicar a les entitats afectades.

Tres. Les compensacions financeres que s’hagin de
fer com a conseqüència de les actuacions assenyalades
en l’apartat anterior, les ha d’efectuar la Direcció General
del Tresor i Política Financera, mitjançant la deducció
dels seus imports en els futurs lliuraments que s’efectuïn
per compte dels fons i instruments financers esmentats
de la Unió Europea, d’acord amb la naturalesa respectiva
de cada un d’ells i amb els procediments que s’estableixin
mitjançant l’ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda,
amb l’informe previ dels departaments competents.
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Article 45. Obligacions generades per l’Institut de
Migracions i Serveis Socials corresponents o anteriors
a l’exercici de 1999.

Les obligacions generades per l’Institut de Migracions
i Serveis Socials, corresponents o anteriors a l’exercici
de 1999, en els crèdits que no hagin estat finançats
amb aportació de l’Estat, i que no hagin estat fetes efec-
tives en l’exercici esmentat, s’han de satisfer amb càrrec
als recursos del sistema de la Seguretat Social.

El Ministeri d’Economia i Hisenda ha de dictar les
instruccions necessàries per a la gestió, la modificació
i el seguiment dels crèdits de l’Institut de Migracions
i Serveis Socials d’acord amb el que recull la Llei de
cooperació internacional per al desenvolupament i en
concordança amb el reglament que s’aprovi.

SECCIÓ 2a DE LA GESTIÓ DE LES HISENDES LOCALS

Article 46. Modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.

Es modifiquen els articles següents de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local:

U. La lletra f) de l’apartat 1 de l’article 21 queda
redactada de la manera següent:

«f) L’exercici de la gestió econòmica d’acord
amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins
dels límits de la seva competència, concertar ope-
racions de crèdit, amb exclusió de les que preveu
l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desem-
bre, reguladora de les hisendes locals, sempre que
estiguin previstes en el pressupost i el seu import
acumulat dins de cada exercici econòmic no superi
el 10 per 100 dels seus recursos ordinaris, llevat
de les de tresoreria que li corresponen quan l’import
acumulat de les operacions vives en cada moment
no superi el 15 per 100 dels ingressos corrents
liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments
i retre comptes, tot això d’acord amb el que disposa
la Llei reguladora de les hisendes locals.»

Dos. La lletra l) de l’apartat 2 de l’article 33 queda
redactada de la manera següent:

«l) Les contractacions i les concessions de tota
mena, quan l’import superi el 10 per 100 dels recur-
sos ordinaris del pressupost i, en tot cas, els
1.000.000.000 de pessetes, així com els contrac-
tes i les concessions plurianuals quan la durada
sigui superior a quatre anys en tot cas, i els plu-
rianuals de durada inferior quan l’import acumulat
superi el percentatge indicat, referit als recursos
ordinaris de pressupost del primer exercici, i en
tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada
en aquesta lletra.»

Tres. La lletra f) de l’apartat 1 de l’article 34 queda
redactada de la manera següent:

«f) L’exercici de la gestió econòmica d’acord
amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins
dels límits de la seva competència, concertar ope-
racions de crèdit, amb exclusió de les que preveu
l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desem-
bre, reguladora de les hisendes locals, sempre que
estiguin previstes en el pressupost i el seu import
acumulat dins de cada exercici econòmic no superi
el 10 per 100 dels seus recursos ordinaris, llevat
de les de tresoreria que li corresponen quan l’import
acumulat de les operacions vives en cada moment
no superi el 15 per 100 dels ingressos corrents
liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments
i retre comptes, tot això d’acord amb el que disposa
la Llei reguladora de les hisendes locals.»

Quatre. La lletra k) de l’apartat 1 de l’article 34 que-
da redactada de la manera següent:

«k) Les contractacions i les concessions de tota
mena, quan l’import no superi el 10 per 100 dels
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol
cas, els 1.000.000.000 de pessetes; incloses les
de caràcter plurianual quan la durada no sigui supe-
rior a quatre anys, sempre que l’import acumulat
de totes les seves anualitats no superi ni el per-
centatge indicat, referit als recursos ordinaris de
pressupost del primer exercici, ni la quantitat asse-
nyalada.»

Article 47. Endeutament local.

U. Es modifica l’apartat 2 de l’article 53 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en els termes següents:

«2. La concertació o la modificació de qualse-
vol operació s’ha d’acordar amb l’informe previ de
la Intervenció en què s’analitzi, especialment, la
capacitat de l’entitat local per fer front, en el temps,
a les obligacions que en derivin per a ella.

Els presidents de les corporacions locals poden
concertar les operacions de crèdit a llarg termini
que preveu el pressupost, l’import acumulat de les
quals, dins de cada exercici econòmic, no superi
el 10 per 100 dels recursos de caràcter ordinari
que preveu el pressupost esmentat. La concertació
de les operacions de crèdit a curt termini li corres-
pon quan l’import acumulat de les operacions vives
d’aquesta mena, inclosa la nova operació, no superi
el 15 per 100 dels recursos corrents liquidats en
l’exercici anterior.

Una vegada superats aquests límits, l’aprovació
correspon al ple de la corporació local.»

Dos. Es modifica l’apartat 2 de l’article 54 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en els termes següents:

«2. Les operacions de crèdit a llarg termini de
qualsevol naturalesa necessiten l’autorització dels
òrgans esmentats en l’apartat 1 anterior, inclòs
el risc deduït dels avals, quan el volum total del
capital viu de les operacions de crèdit vigents a
curt i a llarg termini, en els termes que es defineixin
per reglament, excedeixi el 110 per 100 dels
ingressos corrents liquidats o meritats en l’exercici
immediatament anterior o, si no n’hi ha, en el pre-
cedent a aquest últim quan el còmput s’hagi de
fer en el primer semestre de l’any i no s’hagi liqui-
dat el pressupost corresponent a aquell, segons
les xifres deduïdes dels estats comptables conso-
lidats que integren els pressupostos generals de
la corporació.»

Article 48. Participació de les entitats locals en tributs
de l’Estat.

U. Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 2 de
l’article 113 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en els termes
següents:

«2. Una vegada determinat l’índex d’evolució
prevalent d’acord amb les normes que contenen
el paràgraf següent i l’article 114 d’aquesta Llei,
cal efectuar la liquidació definitiva de la participació
dels municipis en els tributs de l’Estat.»

Dos. Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 4
de l’article 125 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
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reguladora de les hisendes locals, en els termes
següents:

«4. Una vegada determinat l’índex d’evolució
prevalent d’acord amb les normes que conté el
paràgraf següent, cal efectuar la liquidació defini-
tiva de la participació de les províncies en els tributs
de l’Estat.»

Article 49. Compensacions i retencions amb càrrec a
la participació en els ingressos de l’Estat.

Es modifica l’últim paràgraf de la disposició addicional
catorzena de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, regu-
ladora de les hisendes locals, amb la redacció següent:

«Als efectes que preveuen els paràgrafs prece-
dents, es declara la responsabilitat solidària de les
corporacions locals pel que fa als deutes tributaris
o amb la Seguretat Social, contrets per les entitats
a què es refereixen les lletres b) i c) de l’apartat 3
de l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regu-
ladora de les bases del règim local, així com dels
que, si s’escau, contreguin les mancomunitats,
comarques, àrees metropolitanes, entitats d’àmbit
inferior al municipi i qualsevol institució associativa
voluntària pública en què aquelles participin, en
proporció a les seves quotes respectives i sens per-
judici del dret de repetir que els pugui assistir, si
s’escau.»

CAPÍTOL II

De l’organització administrativa

Article 50. Modificació de l’article 62 de la Llei 50/1998,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administra-
tives i de l’ordre social, sobre adaptació de la Mutua-
litat General de Funcionaris Civils de l’Estat, l’Institut
Social de les Forces Armades i la Mutualitat General
Judicial a la Llei 6/1997, de 14 d’abril.

El paràgraf segon de l’article 62 de la Llei 50/1998,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, queda redactat de la manera següent:

«El règim economicofinancer, patrimonial, pres-
supostari i comptable, així com el d’intervenció i
control financer de les prestacions i el règim dels
concerts per a la prestació dels serveis d’assistència
sanitària i farmacèutica és el que estableixen la
seva legislació específica, la Llei general pressu-
postària en les matèries que sigui aplicable i, suple-
tòriament, la Llei d’organització i funcionament de
l’Administració General de l’Estat.»

Article 51. Modificació de l’article 81 de la Llei 66/1997,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administra-
tives i de l’ordre social, referent a la prestació de
serveis de seguretat per la Fàbrica Nacional de Mone-
da i Timbre-Reial Casa de la Moneda per a les comu-
nicacions a través de tècniques i mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics.

S’afegeixen uns nous apartats set i vuit a l’article 81
de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social, amb la redacció
següent:

«Set. Es faculta la Fàbrica Nacional de Moneda
i Timbre-Reial Casa de la Moneda, amb la co�a-
boració de l’entitat pública empresarial Correus i
Telègrafs, per prestar els serveis tècnics, adminis-
tratius i de seguretat regulats en aquest article quan
siguin so�icitats tant pels òrgans jurisdiccionals,
d’acord amb els procediments que preveu la Llei

orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial,
i les normes de desplegament, com per les parts
i els altres que intervenen en el procés, d’acord
amb les regles generals de postulació, en relació
amb els actes de comunicació processal que, d’a-
cord amb les lleis processals, es puguin fer a través
de tècniques i mitjans electrònics, telemàtics i infor-
màtics.

Vuit. Els serveis que preveu aquest article, els
poden prestar qualssevol altres proveïdors de ser-
veis de certificació electrònica diferents de la Fàbri-
ca Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la
Moneda i de l’entitat pública empresarial Correus
i Telègrafs, en condicions no discriminatòries res-
pecte a les establertes en la normativa aplicable
a aquests. Mentre no es desplegui normativament
el Reial decret llei 14/1999, de 17 de setembre,
sobre firma electrònica, aquests proveïdors de ser-
veis de certificació es poden acollir al que disposa
la normativa establerta per a la Fàbrica Nacional
de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda, en
els aspectes tècnics, informàtics i de seguretat que
els siguin aplicables.»

Article 52. Modificació de l’article 103 de la Llei 31/1990,
de 27 de desembre, de pressupostos generals de
l’Estat per a 1991, pel qual es crea l’Agència Estatal
d’Administració Tributària.

U. S’afegeix el paràgraf següent a l’apartat dos.4:

«Correspon a l’Agència la resolució dels proce-
diments de responsabilitat patrimonial, derivats de
reclamacions pels danys causats als particulars
com a conseqüència del funcionament normal o
anormal dels seus serveis.»

Dos. S’afegeix un punt e) a l’apartat tres.2 amb el
contingut següent:

«La resolució dels procediments de responsabi-
litat patrimonial, derivats de reclamacions contra
actes de l’Agència.»

TÍTOL V

De l’acció administrativa

CAPÍTOL I

Acció administrativa a l’exterior

Article 53. Modificació de l’article 118 de la Llei 66/1997,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administra-
tives i de l’ordre social, regulador del Fons d’Ajuda
al Desenvolupament.

L’apartat tres de l’article 118 de la Llei 66/1997,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, regulador del Fons d’Ajuda al Desen-
volupament, queda redactat de la manera següent:

«Així mateix, el Govern, dins de l’import màxim
de la dotació que fixi al FAD la Llei de pressupostos
de cada any, a més a més d’atendre les obligacions
de pagament ordinàries dels crèdits i les ajudes
atorgats, també pot destinar-la al pagament d’o-
bligacions de finançament concessional originades
o derivades de tractats o convenis internacionals
autoritzats per les Corts Generals, així com al paga-
ment de les obligacions espanyoles davant d’ins-
titucions multilaterals de desenvolupament i a com-
pensar anualment l’Institut de Crèdit Oficial per les
despeses en què incorri en l’exercici i l’execució
de la funció que se li encomani en relació amb
el Fons. Amb l’objectiu de reforçar l’eficiència en
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la gestió del Fons d’Ajuda al Desenvolupament, el
Govern també pot destinar la dotació d’aquest Fons
a finançar les despeses d’identificació i definició
dels projectes susceptibles de ser finançats amb
càrrec al FAD, així com les despeses de l’elaboració
de plecs de licitació i del control, el seguiment i
l’avaluació dels diferents projectes i ajudes finan-
çats amb càrrec als Fons esmentats.»

Article 54. Modificació de la Llei 27/1999, de 16 de
juliol, de cooperatives.

Es modifica l’article 104 de la Llei 27/1999, de 16
de juliol, de cooperatives, que queda redactat de la mane-
ra següent:

«Article 104. Normativa aplicable.

Les cooperatives de crèdit es regeixen per la
seva llei específica i per les seves normes de des-
plegament.

Així mateix, els són aplicables les normes que,
amb caràcter general, regulen l’activitat de les enti-
tats de crèdit, i amb caràcter supletori, aquesta Llei
de cooperatives quan el seu àmbit d’actuació reco-
negut estatutàriament, d’acord amb la seva llei
específica, sigui supraautonòmic o estatal, sempre
que duguin a terme en l’àmbit esmentat l’activitat
cooperativitzada de manera efectiva».

CAPÍTOL II

Acció administrativa en matèria d’assegurances

Article 55. Modificació de la Llei 9/1992, de 30 d’abril,
de mediació en assegurances privades.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 22 de la Llei 9/1992,
de 30 d’abril, de mediació en assegurances privades,
que queda redactat en els termes següents:

«No poden exercir l’activitat de mediador d’as-
segurances privades per si mateixos ni mitjançant
una persona interposada les persones que per dis-
posició general o especial tinguin prohibit l’exercici
del comerç. Tampoc es pot exercir l’activitat de
mediació d’assegurances privades per si mateix ni
mitjançant una persona interposada en relació amb
les persones o entitats que estiguin subjectes per
vincles de dependència o subjecció especial amb
el mediador, per raó de les competències espe-
cífiques o les facultats de direcció d’aquest últim,
que puguin posar en perill concret la llibertat dels
interessats en la contractació de les assegurances
o en l’elecció de l’entitat asseguradora.»

CAPÍTOL III

Acció administrativa en matèria de comerç

Article 56. Modificació de la Llei 7/1996, de 15 de
gener, d’ordenació del comerç minorista.

U. Es modifiquen els següents preceptes de la
Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç
minorista:

1. S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 2 de l’ar-
ticle 14 amb el text següent:

«Les factures s’entenen acceptades en tots els
seus termes i reconegudes pels seus destinataris,
quan no hi hagi hagut cap objecció en el termini
dels vint-i-cinc dies següents a la seva tramesa. En
cas que no siguin conformes es disposa d’un ter-
mini addicional de deu dies sobre l’anterior per

esmenar-la i remetre de nou la factura rectificada
corresponent. Als efectes del que disposa aquest
article, no es tenen en compte les modificacions
que contenen factures rectificatives emeses en data
posterior als terminis indicats.»

2. S’afegeix un tercer paràgraf a l’apartat 2 de l’ar-
ticle 17, amb el text següent:

«Les factures s’han de fer arribar als comerciants
abans que es compleixin trenta dies des de la data
d’entrega i de recepció de les mercaderies.»

3. Es modifica l’apartat 3 de l’article 17, que queda
redactat de la manera següent:

«3. Els ajornaments de pagament de productes
alimentaris peribles no han d’excedir en cap cas
els trenta dies, comptats a partir del dia que s’en-
tregui la mercaderia.»

4. L’actual apartat 3 de l’article 17 passa a ser l’a-
partat 4 de l’article esmentat, amb el text següent:

«4. Sens perjudici del que estableix l’apartat
anterior, quan els comerciants acordin amb els seus
proveïdors ajornaments de pagament que exce-
deixin els seixanta dies des de la data d’entrega
i de recepció de les mercaderies, el pagament ha
de quedar instrumentat en un document que com-
porti acció canviària, amb menció expressa de la
data de pagament indicada en la factura. En cas
d’ajornaments superiors a noranta dies aquest
document és endossable a l’ordre. En tot cas el
document l’han d’emetre o acceptar els comer-
ciants dins el termini de trenta dies, a comptar de
la data de recepció de la mercaderia, sempre que
la factura hagi estat enviada. Per a la concessió
d’ajornaments de pagament superiors a cent vint
dies, el venedor pot exigir que quedin garantits mit-
jançant un aval bancari o una assegurança de crèdit
o caució.»

5. Els actuals apartats 4 i 5 de l’article 17 passen
a ser els apartats 5 i 6 de l’article esmentat, respec-
tivament.

6. Es modifica la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 65,
que queda redactada de la manera següent:

«c) Efectuar vendes amb pèrdua, a excepció
dels supòsits que assenyala la Llei, i incomplir les
normes sobre factures que recull l’article 14.»

7. Es modifica la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 65,
que queda redactada de la manera següent:

«f) L’incompliment dels terminis màxims de
pagament que preveu l’apartat 3 de l’article 17,
així com la falta d’entrega dels comerciants als seus
proveïdors d’un document que comporti execució
canviària, i la falta d’entrega d’un efecte endossable
a l’ordre en els supòsits i terminis previstos a l’a-
partat 4 de l’article 17.»

8. S’afegeix una disposició addicional sisena amb
el següent text:

«El que disposen els articles 9, 14 i 17 d’aquesta
Llei és aplicable a les entitats de qualsevol natu-
ralesa jurídica que es dediquin al comerç majorista
o que facin adquisicions o prestin serveis d’inter-
mediació per negociar-les per compte o encàrrec
d’altres comerciants.»

Dos. Els acords entre producció i distribució s’han
d’ajustar al que disposen les modificacions introduïdes
en la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del
comerç minorista, per aquesta Llei, a partir dels sis mesos
des de l’entrada en vigor d’aquesta última.
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Article 57.

El Govern, en vista de les decisions adoptades a l’Or-
ganització Mundial de Comerç (OMC) i, si s’escau, a la
Unió Europea que constatin l’existència de competència
deslleial per part d’un Estat, pot adoptar les mesures
pertinents en relació amb els nacionals que hagin man-
tingut relacions comercials afectades per les decisions
amb l’Estat en qüestió o els seus nacionals amb la finalitat
de restablir l’equilibri econòmic i comercial adequat.

CAPÍTOL IV

Acció administrativa en matèria d’infraestructures

Article 58. Recintes duaners fiscals i d’inspecció i expe-
dició de certificacions de comerç exterior als aero-
ports, les zones i els dipòsits francs.

L’organisme públic Aeroports Espanyols i Navegació
Aèria, les autoritats portuàries, la RENFE, els òrgans ges-
tors de les zones o els dipòsits francs i, en general, els
titulars o concessionaris dels aeroports, ports, estacions
de transport de mercaderies per carretera i multimodal,
ports secs, estacions ferroviàries, zones franques, dipò-
sits francs i dipòsits duaners públics, han de facilitar
al càrrec seu locals suficients per insta�ar-hi, si s’escau,
els serveis duaners i fiscals que corresponguin i els d’ins-
pecció i expedició de certificacions de comerç exterior
de les delegacions d’Economia i Hisenda.

Van a compte de les persones i altres ens obligats
a facilitar els locals, els tributs i altres despeses inherents
a la propietat dels immobles. Les despeses en béns, ser-
veis i subministraments necessaris per a la prestació
dels serveis els ha d’atendre l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària o les delegacions ministerials indi-
cades, segons correspongui en cada cas.

Les persones i altres ens obligats a facilitar els locals
poden reclamar a l’Agència Estatal d’Administració Tri-
butària o a les corresponents delegacions d’Economia
i Hisenda, segons sigui procedent en cada supòsit, l’im-
port dels consums efectuats en els recintes esmentats,
en els casos en què no hi hagi equips que permetin
el mesurament exclusiu d’aquests consums o quan no
permetin el pagament directe per l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària o per les delegacions esmentades
a les companyies subministradores.

Article 59. Modificació de la Llei 8/1972, de 10 de
maig, sobre construcció, conservació i explotació
d’autopistes en règim de concessió.

Es modifiquen els articles següents de la Llei 8/1972,
de 10 de maig, sobre construcció, conservació i explo-
tació d’autopistes en règim de concessió:

U. L’apartat 1 de l’article 1 queda redactat de la
manera següent:

«És objecte d’aquesta Llei la regulació de les
concessions administratives de construcció, con-
servació i explotació d’autopistes i de les conces-
sions administratives per a la conservació i l’ex-
plotació de trams d’autopistes ja construïts. Aques-
tes últimes concessions es poden atorgar de mane-
ra anticipada en acabar el termini concessional de
les autopistes la construcció, conservació i explo-
tació de les quals hagi estat objecte de concessió
prèvia.»

Dos. L’apartat 2 de l’article 8 queda redactat de
la manera següent:

«L’adjudicatari s’obliga a constituir en el termini
i amb els requisits que els plecs de la concessió

estableixin, una societat anònima de nacionalitat
espanyola amb la qual aquella s’ha de formalitzar,
i la finalitat de la qual sigui el compliment de l’ob-
jecte de la concessió tal com defineix l’article 1,
així com, potestativament, de qualssevol altres con-
cessions de carreteres que en el futur se li puguin
atorgar a Espanya.

S’entén que formen part de l’objecte social de
la societat concessionària, a més a més de les acti-
vitats enumerades en el paràgraf anterior, la cons-
trucció de les obres d’infraestructures viàries, dife-
rents de les de la concessió però que hi tinguin
incidència i que es portin a terme dins de l’àrea
d’influència de l’autopista o que siguin necessàries
per a l’ordenació del trànsit, el projecte i l’execució
o només l’execució de les quals s’imposin al con-
cessionari com a contraprestació, les activitats diri-
gides a l’explotació de les àrees de servei de les
autopistes de les quals tingui la concessió, les acti-
vitats que siguin complementàries amb la construc-
ció, la conservació i l’explotació de les autopistes,
així com les activitats següents: estacions de servei,
centres integrats de transports i aparcaments, sem-
pre que estiguin situats dins de l’àrea d’influència
de les dites autopistes, l’extensió de les quals s’ha
de determinar per reglament.

La societat concessionària també pot, per si
mateixa o per mitjà d’empreses filials o participa-
des, i en els termes i d’acord amb el procediment
que per reglament es determini, dur a terme les
activitats que se li autoritzin en relació amb infraes-
tructures de transport i de comunicacions.

La societat concessionària, per mitjà d’empreses
filials o participades, i en qualsevol Estat estranger,
pot desenvolupar i dur a terme les activitats a què
es refereix aquest article o concórrer a procedi-
ments d’adjudicació relacionats amb infraestructu-
ra de transport i de comunicacions. Sota el mateix
règim, la societat concessionària pot desenvolupar
i dur a terme activitats o concórrer a procediments
relatius a la conservació de carreteres a Espanya.

La societat concessionària ha de portar comptes
separats per a qualsevol activitat que porti a terme
diferent de la corresponent a la seva concessió ini-
cial, i per a aquestes activitats no ha de tenir els
beneficis atorgats a la concessió inicial esmentada.

La societat s’ha d’atenir al règim que els plecs
estableixin i no li són aplicables els articles 282
del text refós de la Llei de societats anònimes i 185
del Codi de comerç.

No cal constituir una nova societat anònima si
l’adjudicatari és una societat preexistent de nacio-
nalitat espanyola que sigui concessionària de qual-
sevol altra autopista de peatge, cas en què la socie-
tat ha d’adaptar els seus estatuts.»

Tres. Es modifica el paràgraf introductori de l’arti-
cle 27, que queda redactat de la manera següent:

«El règim jurídic durant la fase d’explotació en
les concessions de construcció, conservació i explo-
tació, així com en les de conservació i explotació,
és el següent:»

Quatre. S’hi afegeix un article 27 bis, amb la redac-
ció següent:

«Amb independència del que estableixen els arti-
cles anteriors, el concessionari està obligat, en el
supòsit que hagi de fer obres d’infraestructures vià-
ries diferents de les integrades en la concessió,
a executar-les i a entregar-les a l’Administració dins
dels terminis i en les condicions que estableixi el
plec de clàusules administratives particulars corres-
ponent.»
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Article 60. Contracte de serveis de gestió d’autovies.

U. Es considera com a contracte de serveis de gestió
d’autovies una modalitat específica del contracte de ser-
veis mitjançant el qual l’Administració adjudica al con-
tractista l’execució del conjunt d’actuacions necessàries
per mantenir les dites infraestructures en condicions òpti-
mes de vialitat, en els termes expressats en el plec de
prescripcions tècniques.

En particular, aquest contracte pot comprendre les
activitats següents:

a) La conservació de la infraestructura des del
moment de l’entrada en vigor del contracte i durant tota
la seva vigència.

b) L’adequació, la reforma i la modernització inicial
de la infraestructura per adaptar-la a les característiques
tècniques i funcionals que requereix la correcta prestació
del servei.

c) Les actuacions de reposició i gran reparació que
siguin exigibles, en relació amb els elements de la infraes-
tructura la vida útil dels quals sigui inferior al termini
del contracte.

Dos. El contracte de serveis de gestió d’autovies
es regeix pel que disposa aquest article, i, en allò que
aquest no preveu, s’ha d’ajustar al règim que estableix
la Llei de contractes de les administracions públiques
i les altres normes que siguin aplicables per raó de la
matèria.

Tres. El termini màxim de durada del contracte de
serveis de gestió d’autovies és de vint anys.

Quatre. Els plecs de clàusules administratives par-
ticulars que regulin els contractes que preveu aquest
article han d’especificar:

a) La forma de determinació i d’abonament del preu.
b) La fórmula o el sistema de revisió de preus apli-

cable, o fer-hi constar la improcedència, si s’escau.

Cinc. Els plecs de prescripcions tècniques particu-
lars que hagin de regir l’execució de la prestació han
d’indicar els documents que s’han de proporcionar al
contractista adjudicatari del servei de gestió per definir
les característiques de les activitats indicades en els
punts b) i c) de l’apartat u.

Sis. Per dur a terme les activitats indicades en el
punt u b), el contractista adjudicatari del servei de gestió:

a) Ha de redactar els projectes necessaris de con-
formitat amb els documents indicats en l’apartat cinc.

b) Ha de satisfer les indemnitzacions de qualsevol
índole que siguin procedents per raó de les expropiacions
i les ocupacions temporals necessàries per a l’execució
dels projectes.

c) Ha de restablir, a costa seva, les servituds exis-
tents, quan sigui indispensable modificar-les per a l’exe-
cució dels projectes.

d) Ha d’executar les obres per desviar el trànsit,
quan la naturalesa de les activitats ho requereixi.

Set. En l’àmbit de l’Administració General de l’Estat,
el Ministeri de Foment ha de remetre a la Secretaria
d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda un programa de necessitats d’aquesta
modalitat de contractació que ha d’anar acompanyat dels
següents documents:

a) Una justificació sobre la conveniència de subs-
criure contractes d’acord amb aquesta modalitat per
raons d’interès públic.

b) Un informe sobre la valoració econòmica i social
de les actuacions que s’han d’iniciar, en relació amb
el cost que aquest tipus de contractes implica.

c) Un plec de clàusules administratives particulars
de cada un dels contractes.

El programa d’actuacions s’ha d’integrar en la pro-
gramació plurianual a mitjà termini en què s’emmarquen
els pressupostos generals de l’Estat.

La Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, ate-
nent la naturalesa i l’import dels contractes, la seva jus-
tificació d’acord amb la documentació assenyalada, i
tenint en compte el nivell de compromís que aquests
puguin significar per a exercicis futurs, ha de proposar
al ministre d’Economia i Hisenda l’elevació al Govern
per a la seva aprovació de l’import màxim de contractació
que en cada exercici pressupostari es pugui subscriure
sota aquesta modalitat.

Vuit. Es faculta el Govern, o l’òrgan competent de
la comunitat autònoma, perquè, si s’escau, desplegui el
que preveu aquest article.

Nou. Aquest article constitueix la legislació bàsica
sobre contractes administratius dictada a l’empara de
l’article 149.1.18a de la Constitució, a excepció del con-
tingut de l’apartat 7.

CAPÍTOL V

Acció administrativa en matèria de transports

Article 61. Subvencions al transport aeri per a residents
a les illes Canàries, Balears, Ceuta i Melilla.

U. S’autoritza el Govern de la Nació perquè durant
l’any 2000 modifiqui la quantia de les subvencions al
transport aeri per a residents a les illes Canàries, Balears,
Ceuta i Melilla, actualment vigents, o, si s’escau, reem-
placi el règim esmentat per un altre sistema de com-
pensació. Aquesta modificació mai no pot suposar una
disminució de l’ajuda prestada o un deteriorament en
la qualitat del servei.

Dos. En tot cas, per a les comunitats autònomes
de les Canàries i de les Balears cal atenir-se al que regula
l’article 6 de la Llei 19/1994, de 6 de juny, de modi-
ficació del règim econòmic i fiscal de les Canàries, així
com l’article 5 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del
règim especial de les illes Balears, respectivament.

Article 62. Acreditació de la condició de resident a les
illes Canàries, Balears, Ceuta i Melilla.

Per tal d’assolir més facilitat i accessibilitat al règim
vigent de bonificacions en les tarifes dels serveis regulars
de transport aeri i marítim per als residents a les illes
Canàries, Balears, Ceuta i Melilla, s’accepta l’acreditació
de la condició de resident mitjançant la utilització del
document nacional d’identitat o un document equivalent
per a ciutadans de la Unió Europea.

Reglamentàriament, en el termini de sis mesos, s’ha
de determinar el procediment adequat, basat en la uti-
lització d’una fotocòpia del document esmentat. L’acre-
ditació de residència mitjançant el document nacional
d’identitat s’entén com una declaració de responsabilitat
per part del beneficiari sobre la vigència de les dades
que aquest conté i la seva condició de resident amb
dret a bonificació.

A aquests efectes, al document hi ha de constar el
domicili de residència que dóna dret a la bonificació,
original que el beneficiari ha d’exhibir davant la com-
panyia aèria o marítima o l’agència de viatges expene-
dora del bitllet bonificat.

Article 63. Modificació de la Llei 48/1960, de 21 de
juliol, sobre navegació aèria.

Es modifiquen els següents articles de la Llei 48/1960,
de 21 de juliol, sobre navegació aèria:
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U. L’article 36 queda redactat de la manera següent:

«Cap aeronau, tret de les que exceptua l’arti-
cle 151 d’aquesta Llei, pot ser autoritzada per al
vol sense l’expedició prèvia d’un certificat d’aero-
navegabilitat. S’entén per certificat d’aeronavega-
bilitat el document que serveixi per identificar tèc-
nicament l’aeronau, definir-ne les característiques
i expressar la qualificació que mereix per a la seva
utilització, deduïda de la inspecció a terra i de les
proves de vol corresponents.

És competència del Ministeri de Foment esten-
dre el certificat d’aeronavegabilitat de les aeronaus
civils, i determinar i inspeccionar aquestes proves
per aprovar-les, tant pel que fa a l’aeronau en con-
junt com a cada un dels seus elements. La rea-
lització efectiva de les inspeccions i proves asse-
nyalades abans les pot efectuar, bé directament
el Ministeri de Foment, o bé, en cas d’aeronaus
ultralleugeres motoritzades i d’aeronaus construï-
des per aficionats, per mitjà d’entitats co�abora-
dores, en els termes que per reglament s’esta-
bleixin, que, en tot cas, han d’actuar sota els criteris
i les directrius dimanants de l’Administració titular,
i poden percebre com a contraprestació dels seus
serveis les compensacions econòmiques que s’es-
tableixin per cobrir-ne els costos.»

Dos. L’article 145 queda redactat de la manera
següent:

«Perquè una aeronau pugui volar dins de l’espai
aeri espanyol ha de ser degudament autoritzada,
amb la presentació prèvia del seu pla de vol, i ha
de portar les marques de nacionalitat, de matrícula
o número, i portar la documentació que exigeix
aquesta Llei, els seus reglaments o els convenis
o tractats internacionals. No obstant això, el pla
de vol no és exigible en els vols interiors que es
duguin a terme seguint regles de vol visual i sempre
que les condicions de la circulació aèria i la pres-
tació dels serveis de trànsit aeri ho permetin.»

Tres. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 151,
amb el text següent:

«Les aeronaus d’usos, característiques tècniques
i actuacions limitats es poden exceptuar, en les
condicions que per reglament s’estableixin, dels
requisits d’inscripció en el Registre d’aeronaus i de
l’obtenció del certificat d’aeronavegabilitat als quals
es refereixen, respectivament, els articles 29 i 36
d’aquesta Llei. Per tripular aquestes aeronaus no
és exigible el títol que requereix l’article 58 d’a-
questa Llei, i el Ministeri de Foment ha de deter-
minar, si s’escau, les condicions que han de complir
els tripulants per pilotar-les.»

Quatre. S’afegeix la disposició addicional única
següent a la Llei 48/1960, de 21 de juliol, de navegació
aèria:

«1) Les servituds legals imposades pel que fa
a la navegació aèria, entre les quals s’han d’incloure
les acústiques, constitueixen limitacions del dret
de propietat del sòl d’acord amb la seva funció
social, i regulen les condicions que exigeixen la
igualtat essencial del seu exercici en tot el territori
nacional.

2) Mitjançant una disposició reglamentària
s’ha d’establir el règim jurídic d’aquestes servituds
i les condicions d’ús dels preus i de subjecció parcial
a l’interès general que comprèn la protecció de
les persones, del medi natural i de la seguretat
de la navegació aèria.

3) La disposició de desplegament ha de deli-
mitar les zones d’incompatibilitat, afectació i influèn-
cia d’ús, insta�acions, activitats i edificacions.

4) El planejament territorial, l’urbanístic i
qualssevol altre que ordenin àmbits afectats per
les servituds aeronàutiques, incloses les acústi-
ques, han d’incorporar les limitacions que aquestes
imposen a les determinacions que constitueixen
legalment l’àmbit objectiu de cada un dels instru-
ments esmentats.

5) Només dóna lloc a expropiació forçosa la
imposició de servituds aeronàutiques, incloses les
acústiques, que impedeixin l’exercici de drets patri-
monialitzats.»

Article 64. Modificació dels articles 87, 88 i 90 de
la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social, sobre pro-
cediments de disciplina de trànsit aeri en matèria de
soroll.

Es modifiquen els següents articles de la Llei 50/1998,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, sobre procediments de disciplina de
trànsit aeri en matèria de soroll:

U. L’article 87 queda redactat en els termes
següents:

«Article 87. Procediments de disciplina de trànsit
aeri en matèria de soroll.

U. Qualsevol aeronau civil ha de seguir, en les
fases d’envolament i d’ascens, en les d’aproximació
i d’aterratge i durant les fases prèvies i posteriors
al vol en els aeroports, els procediments de dis-
ciplina de trànsit aeri en matèria de soroll aprovats
pel Ministeri de Foment continguts en les publi-
cacions d’informació aeronàutica a què es refereix
el capítol IV del llibre vuitè del Reglament de cir-
culació aèria aprovat pel Reial decret 73/1992,
de 31 de gener.

Dos. Així mateix, en el pilotatge d’aeronaus
civils s’han de respectar els procediments a què
es refereix l’apartat anterior.

Tres. Els procediments de disciplina de trànsit
aeri en matèria de soroll aprovats específicament
per a cada aeroport han de tenir en compte la pro-
blemàtica acústica, les característiques físiques i de
configuració de l’aeroport, l’equipament d’ajudes a
la navegació que suportin el guiatge dels avions
i les característiques i les limitacions dels avions
afectats. En aquests procediments es determinen:

a) Les restriccions horàries d’utilització de l’ae-
roport.

b) Les restriccions a l’operació d’aeronaus d’a-
cord amb la categoria acústica o els seus nivells
de soroll.

c) Les restriccions en l’ús de les diferents rutes
establertes d’aproximació o de sortida, en funció de
les característiques i l’equipament de les aeronaus.

d) Les restriccions de sobrevol o d’altitud en
zones d’especial sensibilitat acústica.

e) Les restriccions a la utilització de reversa,
quan no sigui justificat per raons de seguretat.

f) Les restriccions, per raó d’horari o situació,
a l’ús de les unitats auxiliars de potència APU.

g) Les restriccions per a la realització de prova
de motors.

h) Els nivells màxims de soroll establerts en
punts de les trajectòries o pròxims a l’aeroport.

i) Les desviacions màximes permeses respecte
a les rutes ATS definides per a cada maniobra,
incloent les altures a partir de les quals es poden
permetre desviacions més grans.
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j) Els mètodes d’abatiment del soroll que reque-
reixin una combinació de mesures que afectin les
actuacions de l’avió, com ús de flaps, potències
reduïdes, pendents d’ascens i altres, tendents a dis-
minuir el soroll, dins dels límits que permetin els
manuals de vol de les aeronaus afectades.

Quatre. En tot cas s’han de respectar les limi-
tacions que estableixen les disposicions vigents res-
pecte a l’ús d’avions de reacció subsònics.»

Dos. L’article 88 queda redactat de la manera
següent:

«Article 88. Infraccions i sancions administratives.

U. Constitueixen infraccions administratives
lleus les accions o les omissions que es detallen
a continuació:

a) Incomplir les restriccions a la utilització de
reversa que preveuen els procediments de disci-
plina de trànsit aeri en matèria de soroll.

b) Utilitzar les unitats auxiliars de potència APU
incomplint el que disposen els procediments de
disciplina de trànsit aeri en matèria de soroll.

c) Incomplir els mètodes d’abatiment del soroll
en funció de les actuacions de l’avió establerts en
els procediments de disciplina de trànsit aeri en
matèria de soroll.

Dos. Constitueixen infraccions administratives
greus les accions o les omissions que s’esmenten
a continuació:

a) Dur a terme les operacions d’aterratge o
d’envolament infringint les restriccions establertes
per raó de l’horari en els procediments de disciplina
de trànsit aeri en matèria de soroll.

b) Infringir les restriccions per a l’operació de
les aeronaus per la seva categoria acústica o el
nivell de soroll establertes en els procediments de
disciplina de trànsit aeri en matèria de soroll.

c) Utilitzar rutes d’aproximació o de sortida no
autoritzades en els procediments de disciplina de
trànsit aeri en matèria de soroll per a l’aeronau
de què es tracti.

d) Superar els nivells màxims de soroll definits
en les trajectòries i els punts que estableixen els
procediments de disciplina de trànsit aeri en matè-
ria de soroll.

e) Efectuar qualsevol maniobra, no justificada
per raons de seguretat, raons meteorològiques o
de força major, superant la desviació màxima per-
mesa respecte a la ruta ATS definida per a la manio-
bra esmentada, en els procediments de disciplina
de trànsit aeri en matèria de soroll.

f) Utilitzar avions de reacció subsònics, infrin-
gint la normativa vigent sobre limitació d’ús.

Tres. Constitueixen infraccions administratives
molt greus les accions o les omissions que es deta-
llen a continuació:

a) Infringir les restriccions de sobrevol o d’al-
titud en les zones d’especial sensibilitat acústica
definides en els corresponents procediments de dis-
ciplina de trànsit aeri en matèria de soroll.

b) Utilitzar avions de reacció subsònics, infrin-
gint la normativa vigent sobre limitació d’ús, durant
els períodes de restricció horària determinats en
els procediments de disciplina de trànsit aeri en
matèria de soroll.

Quatre. Les infraccions tipificades en els apar-
tats anteriors se sancionen d’aquesta manera:

a) Les infraccions lleus amb advertència i multa
de fins a 250.000 pessetes.

b) Les infraccions greus amb multa des
de 250.001 fins a 1.000.000 de pessetes.

c) Les infraccions molt greus amb multa des
d’1.000.001 fins a 10.000.000 de pessetes.

Cinc. Per a la graduació de les sancions s’han
de tenir en compte les circumstàncies següents:

a) L’existència d’intencionalitat o de reiteració.
b) La importància de les molèsties sonores cau-

sades.
c) La reincidència per comissió en el termini

d’un any de més d’una infracció de la mateixa natu-
ralesa quan així hagi estat declarat per resolució
ferma.»

Tres. L’apartat tres de l’article 90 queda redactat
de la manera següent:

«Tres. Les sancions per infraccions lleus i greus
les imposa el director general d’Aviació Civil.»

Article 65. Modificació de la Llei 16/1987, de 30 de
juliol, d’ordenació dels transports terrestres.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 146 de la Llei
16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports
terrestres, el text del qual queda redactat de la manera
següent:

«1. La competència per a la imposició de les
sancions que preveu aquesta Llei correspon als
òrgans que legalment o per reglament la tinguin
atribuïda.

Quan la infracció denunciada reveli una conduc-
ció que suposi un excés en més d’un 50 per 100
en els temps de conducció, o una minoració en
més d’un 50 per 100 en els temps de descans
establerts per reglament, es considera temerària
i, sens perjudici de la responsabilitat que sigui pro-
cedent exigir d’acord amb aquesta Llei, s’ha de pas-
sar la part de culpa als òrgans competents en rela-
ció amb l’ordenació del trànsit i la seguretat viària.

En aquests casos la responsabilitat s’exigeix
dins de l’àmbit del Reial decret legislatiu 339/1990,
de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària, i de conformitat amb el
procediment sancionador que estableix el Reial
decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’a-
prova el Reglament de procediment sancionador
en matèria de trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària.»

CAPÍTOL VI

Acció administrativa en matèria de comunicacions

Article 66. Modificació de la Llei 11/1998, de 24 d’a-
bril, general de telecomunicacions.

En la disposició derogatòria única de la Llei 11/1998,
de 24 d’abril, general de telecomunicacions, se subs-
titueix el text del paràgraf referit a la Llei 31/1987, de 18
de desembre, d’ordenació de les telecomunicacions, pel
text nou següent:

«La Llei 31/1987, de 18 de desembre, d’orde-
nació de les telecomunicacions, llevat dels seus arti-
cles 25, apartats 1, 2, 3 i 6, 26, 36, apartat 2,
i la seva disposició addicional sisena.»
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Article 67. Modificació de la Llei 10/1988, de 3 de
maig, de televisió privada.

L’apartat 3 de l’article 21 de la Llei 10/1988, de 3
de maig, de televisió privada, queda redactat de la mane-
ra següent:

«El Ministeri de Foment disposa d’un termini
màxim de tres mesos, a comptar de la data en
què la informació corresponent hagi tingut entrada
en qualsevol dels registres del Departament, per
notificar l’acceptació o, si s’escau, la denegació de
l’adquisició que es pretén. La denegació es pot fun-
dar en la falta de transparència de l’estructura del
grup a què eventualment pugui pertànyer l’entitat
adquirent o en l’existència de vinculacions entre
la persona o l’entitat que pretengui l’adquisició i
una altra entitat concessionària del servei essencial
de televisió que puguin comportar pertorbació al
principi de no-concentració de mitjans que inspira
aquesta Llei.»

CAPÍTOL VII

Acció administrativa en matèria d’urbanisme

Article 68. Modificació de la Llei 6/1998, de 13 d’abril,
sobre règim del sòl i valoracions.

La disposició addicional tercera de la Llei 6/1998,
de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions, queda
redactada de la manera següent:

«Les ciutats de Ceuta i Melilla exerceixen les
potestats normatives reglamentàries que tenen atri-
buïdes per les Lleis orgàniques 1/1995 i 2/1995,
de 13 de març, dins del marc d’aquesta Llei i de
les que l’Estat promulgui a aquest efecte.

En tot cas, l’aprovació definitiva del Pla general
d’ordenació urbana d’aquestes ciutats, i de les
seves modificacions o revisions, és competència
del Ministeri de Foment.

L’aprovació definitiva dels plans parcials, i de les
seves modificacions o revisions, correspon als
òrgans competents de les ciutats de Ceuta i Melilla,
amb l’informe previ preceptiu i vinculant del Minis-
teri de Foment, el qual s’ha d’emetre en el termini
de tres mesos.»

CAPÍTOL VIII

Acció administrativa en matèria d’educació

Article 69. Modificació de la Llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.

S’afegeix un apartat 3 a l’article 32 de la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del
sistema educatiu, redactat en els termes següents:

«3. Per als qui acreditin que tenen el títol de
tècnic i vulguin accedir a un cicle formatiu de grau
superior de la mateixa família professional o d’una
família afí establerta per reglament:

a) El requisit d’edat per fer la prova és de divuit
anys.

b) La prova es pot substituir per la superació
dels ensenyaments que, en línia del que figura en
l’apartat 2.b) d’aquest article, determinin les admi-
nistracions educatives per complementar la madu-
resa i les capacitats professionals acreditades pel
fet de tenir el títol de tècnic.»

CAPÍTOL IX

Acció administrativa en matèria de cultura

Article 70. Modificació de la Llei 17/1994, de 8 de
juny, de promoció i foment de la cinematografia.

S’incorpora a la Llei 17/1994, de 8 de juny, de pro-
moció i foment de la cinematografia, una disposició tran-
sitòria amb la redacció següent:

«Disposició transitòria única.

Tots els productors de les pe�ícules espanyoles
de llargmetratge estrenades comercialment a Espa-
nya fins al 31 de desembre de l’any 2000 tenen
dret a percebre les ajudes per a l’amortització acor-
dades pel Govern en aplicació de les mesures de
foment que preveu l’article 4 d’aquesta Llei, amb
els límits i les condicions que preveuen els corres-
ponents reials decrets que siguin aplicables.

El Govern, si és necessari, pot limitar els per-
centatges d’ajuda establerts a partir de l’1 de gener
de l’any 2001.»

CAPÍTOL X

Acció administrativa en matèria d’energia

Article 71. Modificació de la Llei 34/1998, de 7 d’oc-
tubre, del sector d’hidrocarburs.

U. Es fa una nova redacció del número 4 de l’apartat
primer de la disposició addicional onzena, que queda
redactat de la manera següent:

«4. El president i els vocals són nomenats entre
persones de reconeguda competència tècnica i pro-
fessional, mitjançant reial decret, a proposta del
ministre d’Indústria i Energia, amb la seva com-
pareixença prèvia i debat a la comissió competent
del Congrés dels Diputats, per constatar el com-
pliment per part dels candidats de les condicions
indicades en aquest apartat.

El president i els vocals de la Comissió Nacional
d’Energia són nomenats per un període de sis anys,
i poden ser renovats per un període de la mateixa
durada.

El Govern, a proposta del ministre d’Indústria i
Energia, nomena entre els seus vocals un vicepre-
sident, que exerceix les funcions que s’estableixin
per reglament.

No obstant això, la Comissió Nacional d’Energia
ha de renovar parcialment els seus membres cada
tres anys. La renovació afecta alternativament cinc
o quatre dels seus membres segons correspongui.

Si durant el període de durada del seu mandat
es produeix el cessament d’un dels seus membres,
el seu successor cessa al final del mandat del seu
antecessor. Quan aquest últim cessament es pro-
dueixi abans d’haver transcorregut un any des del
nomenament, no és aplicable el límit previst en
el segon paràgraf d’aquest apartat; el mandat pot
ser renovat dues vegades.»

Dos. Es modifica, en els termes següents, l’apartat
segon de la disposició addicional onzena:

«Segon. Òrgans d’assessorament de la Comissió.

1. Com a òrgans d’assessorament de la Comis-
sió es constitueixen dos consells consultius pre-
sidits pel president de la Comissió Nacional d’E-
nergia, el Consell Consultiu d’Electricitat i el Consell
Consultiu d’Hidrocarburs, ambdós amb un nombre
màxim de 36 membres.
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2. Els consells consultius poden informar pel
que fa a les actuacions que dugui a terme la Comis-
sió Nacional d’Energia en l’exercici de les seves
funcions. Aquest informe, al seu torn, és preceptiu
sobre les actuacions que s’han de portar a terme
en execució de les funcions segona, tercera, quarta
i setena.»

CAPÍTOL XI

Acció administrativa en matèria d’agricultura

Article 72. Habilitació al Govern per modificar les quan-
ties que estableix l’apartat 2 de l’article 131 de la
Llei 25/1970, de 2 de desembre, de l’Estatut de la
vinya, el vi i els alcohols.

Es faculta el Govern per modificar, mitjançant reial
decret, les quanties que estableix l’apartat 2 de l’arti-
cle 131 de la Llei 25/1970, de 2 de desembre, de l’Es-
tatut de la vinya, el vi i els alcohols, per determinar com-
petències dels òrgans corresponents.

Article 73. Habilitació al Govern per revisar l’estatut jurídic
de la corporació que regula el Reial decret 3183/1979,
de 21 de desembre, pel qual s’organitza el Patrimoni
Comunal Oliverer.

En el termini de tres mesos des de l’aprovació d’a-
questa Llei, el Govern ha de revisar l’estatut jurídic de
la corporació que regula el Reial decret 3183/1979,
de 21 de desembre, pel qual s’organitza el Patrimoni
Comunal Oliverer, i considerar la proposta que a aquest
efecte formuli al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació el seu Consell Rector d’acord amb la competència
que li atribueix el punt 1 de l’article 3 del Reial decret
esmentat.

Article 74. Ajudes als arrendataris compresos en l’àm-
bit d’aplicació de la Llei 1/1992, de 10 de febrer,
d’arrendaments rústics històrics.

Els arrendataris compresos dins de l’àmbit d’aplicació
de la Llei 1/1992, de 10 de febrer, d’arrendaments rús-
tics històrics, que, no hagin presentat la so�icitud d’ajuda
en el termini previst en la disposició addicional segona,
i hagin exercitat el seu dret d’accés a la propietat abans
del 31 de desembre de 1997, es poden acollir a les
ajudes que estableix el Reial decret 1147/1992, de 25
de setembre, presentant la seva so�icitud davant l’òrgan
competent en el termini de dos mesos computats des
de la fixació del preu d’adquisició pels procediments que
estableix l’article 2.2 de la Llei 1/1992, una vegada s’ha-
gi dictat una sentència ferma declarativa del dret d’accés
a la propietat del so�icitant, o una resolució que doni
per acabat el procediment judicial d’accés a la propietat
o el procediment per fixar el preu davant les juntes arbi-
trals d’arrendaments rústics perquè ha sobrevingut un
acord entre les parts contendents.

Article 75. Declaració d’interès general de determina-
des obres de regadiu.

U. Es declaren d’interès general les obres següents:

a) Obres de modernització i de consolidació dels
regadius de les comunitats de regants següents:

Río Adaja (Àvila), Páramo Bajo (Lleó-Zamora), Canal
del Pisuerga (Palència-Burgos), Canal Macías Picavea
(Valladolid), Canal de San Frontis (Zamora), Virgen del
Aviso (Zamora), Margen Derecha del Tera (Zamora); R.
del Iregua (La Rioja), Regadíos Rioja Baja (La Rioja), Val
de Alferche, Ilche (Osca), La Campaña y Conchel, Cas-

tejón del Puente (Osca), Sector VIII Monegros, Poleñino
(Osca), Almudevar (Osca), San Juan, La Luenga (Osca),
El Temple (Osca), Huertas de Fraga, Velilla de Cinca i
Torrente de Cinca (Osca), Val de la Cot, San Esteban
de Litera (Osca), Toma Gabarra, San Esteban de Litera
(Osca), Santa María-Tozal-Gros, San Esteban de Litera (Os-
ca), Gaén-Hijar (Terol), Maluenda (Saragossa), A-19-20,
Zona Regable del Cinca, Huerto (Osca); Canal de Orellana
(Badajoz), R. Levante, Margen Izquierda (Alacant), Ace-
quia de Moncada, La Baronesa, Oriola (Alacant), Riegos
Río Alcoy, Gandia (València), Comunidad General de
Usuarios Alto Vinalopó, Beneixama (Alacant), Comuni-
dad General de Regantes Medio Vinalopó, Novelda (Ala-
cant), Novelda (Alacant), Villa-real (Castelló), Comunidad
General de Usuarios, C. Júcar Turia, Carlet (València),
Sindicatos de Riegos de Castelló (Castelló), Almazora
(Castelló), El Provencio (Conca), El Salobral (Albacete);
Guadalcacín (Cadis), El Ropero, Sector VI, Vegas Bajas
del Guadalquivir, Marmolejo (Jaén), San Isidro, Sector V,
Vegas Bajas del Guadalquivir, Marmolejo (Jaén), Sec-
tor III, Zona Alta del Guadalquivir, Santo Tomé (Jaén),
Sector III, Zona Media de Vegas del Guadalquivir, Begijar
(Jaén), Sector I, Zona Alta de Vegas, Agrupación de
Mogón (Jaén), Sector V, I, Zona Media Vegas de Jaén,
Torreblascopedro (Jaén), Sector II, Puente del Obispo
(Jaén), Nuestra Señora de los Dolores, Arjona (Jaén),
Fuentelapeña, Andújar (Jaén), Pozoblanco, Mancha Real
(Jaén), Zona Regable del Río Guadalmena (Jaén), Bem-
bezar Margen Derecha (Còrdova-Sevilla), Valle Inferior
del Guadalquivir (Sevilla), Bajo Guadalquivir (Sevilla), Rie-
gos de Viar (Sevilla), Sector II, Vegas Altas del Río Gua-
dalquivir, Santo Tomé (Jaén), Sierra Mágina, El Caz,
Torres (Jaén), Heredamiento Regante Molina de Segura
(Múrcia), Campotejar, Molina de Segura (Múrcia), Los
Albares-La Serrana, Cieza (Múrcia), Tajo-Segura, Totana
(Múrcia), Alhama de Murcia (Múrcia), Azarbe del Meran-
cho, Santomera (Múrcia), El Porvenir, Abanilla (Múrcia),
Heredamiento Principal, Archena (Múrcia), Sector A de
la Zona 2a, Abarán (Múrcia), Lorca (Múrcia), Hereda-
miento de Aguas de Ceutí (Múrcia), Casablanca, Abarán
(Múrcia), Campo de Cartagena, Cartagena (Múrcia), San
Víctor, Santomera (Múrcia), Huerta Alta de Pliego, Pliego
(Múrcia), Aguas del Trasvase Tajo-Segura, Librilla (Múr-
cia), Heredamiento de Aguas de Puebla de Mula, Mula
(Múrcia), Zona II de la Vega Alta y Media del Segura,
Blanca (Múrcia), S.A.T. número 3472, Los Álbarez, Cieza
(Múrcia).

b) Les obres d’«Ampliació i optimització energètica
de la dessaladora Virgen del Milagro per produir 16
Hm3/any» de Mazarrón, Múrcia.

c) Obres de transformació i posada en reg d’Aragó:

Sectors XV i XVI de la zona regable de Bardenas II
(Osca) i les del Sector XXXIV de la zona regable del
canal del Cinca (Huerto-Osca).

d) A la Comunitat Autònoma de les Illes Canàries:

Xarxa de distribució d’aigües depurades Lomo Los
Muertos, segona fase, xarxa de reg de la Balsa de los
Dos Pinos, millora del regadiu a la Isla Baja, bassa de
regulació en capçalera de la xarxa d’aigües depurades
de Las Palmas-sud, telecomandament i telecontrol del
complex de xarxes de distribució d’aigües depurades de
Las Palmas al sud, de Telde-Costa Melenara i de la comar-
ca del sud-est de Gran Canària.

Dos. Les obres incloses en aquest article porten
implícites les declaracions següents:

La d’utilitat pública als efectes que preveuen els arti-
cles 9, 10 i 11 de la Llei de 16 de desembre de 1954,
d’expropiació forçosa.

La d’urgència als efectes d’ocupació dels béns afec-
tats a què es refereix l’article 52 de la Llei d’expropiació
forçosa.
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Aquesta declaració d’interès general permet les
expropiacions forçoses requerides per a les obres esmen-
tades i l’ocupació urgent dels béns afectats.

CAPÍTOL XII

Acció administrativa en matèria de sanitat

Article 76. Modificació de la Llei 14/1986, de 25 d’a-
bril, general de sanitat.

U. S’afegeix a l’apartat 1 de l’article 100 de la
Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, el parà-
graf següent:

«El que s’ha dit anteriorment s’entén sens per-
judici de les competències de les comunitats autò-
nomes en relació amb els establiments i les acti-
vitats de les persones físiques o jurídiques que es
dediquin a la fabricació de productes sanitaris a
mida. En tot cas els criteris per a l’atorgament de
la llicència prèvia els elabora el Ministeri de Sanitat
i Consum.»

Dos. Fins que no es publiqui l’ordre amb els criteris
per a l’atorgament de la llicència prèvia, a què es refereix
l’apartat anterior d’aquest article, es manté el procedi-
ment vigent abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

Article 77. Modificació de la Llei 25/1990, de 20 de
desembre, del medicament.

U. L’apartat 11 de l’article 31 queda redactat de
la manera següent:

«11. No es financen amb fons públics les espe-
cialitats farmacèutiques de les quals es faci publi-
citat adreçada al públic en qualsevol forma. L’ex-
clusió del finançament d’una especialitat farmacèu-
tica finançada amb fons públics es decideix amb
caràcter previ a l’autorització, si s’escau, de la rea-
lització de publicitat sobre el producte.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 94 queda redactat en
els termes següents:

«1. Una vegada autoritzada i registrada una
especialitat farmacèutica es decideix, amb caràcter
previ a la seva posada en el mercat, si s’inclou,
modalitat si s’escau, o s’exclou de la prestació far-
macèutica de la Seguretat Social amb càrrec a fons
seus o a fons estatals afectes a la sanitat.

Igualment, una vegada autoritzada i registrada
una especialitat farmacèutica o sempre que es pro-
dueixi una modificació de l’autorització que afecti
el contingut de la prestació farmacèutica, el Minis-
teri de Sanitat i Consum ha de decidir, amb caràcter
previ a la seva posada en el mercat, les indicacions
incloses, modalitat si s’escau, o excloses de la pres-
tació farmacèutica de la Seguretat Social, amb
càrrec a fons d’aquesta o a fons estatals afectes
a la sanitat.»

Tres. El paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 100
queda redactat de la manera següent:

«Els preus corresponents a la distribució i dis-
pensació de les especialitats farmacèutiques que
es dispensin en territori nacional els fixa el Govern,
amb l’acord previ de la Comissió Delegada del
Govern per a Afers Econòmics, de manera general
o per grups o sectors, prenent en consideració cri-
teris o valors de caràcter tecnicoeconòmic i sani-
tari.»

Quatre. L’apartat 2 de l’article 100 queda redactat
de la manera següent:

«2. La Comissió Interministerial de Preus dels
Medicaments, adscrita al Ministeri de Sanitat i Con-
sum, en aplicació del que preveu el paràgraf primer
de l’apartat anterior, estableix el preu industrial
màxim per a cada especialitat farmacèutica que
es dispensi en territori nacional, finançada amb
càrrec a fons de la Seguretat Social o a fons estatals
afectes a la sanitat.»

Article 78.

S’afegeix un nou paràgraf a l’article 98 de la Llei
25/1990, del medicament, que queda redactat de la
manera següent:

«El que estableix el paràgraf anterior és, així
mateix, aplicable a la informació relativa a les com-
pres d’especialitats farmacèutiques i de productes
sanitaris fetes per mitjà dels corresponents serveis
de farmàcia pels hospitals del Sistema Nacional
de Salut.»

Article 79. Ajudes socials als afectats pel virus d’im-
munodeficiència humana (VIH).

S’estableix un nou termini de tres mesos, comptats
a partir del següent al de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, per presentar so�icituds a l’empara del Reial decret
llei 9/1993, de 28 de maig, pel qual es concedeixen
ajudes socials als afectats pel virus d’immunodeficiència
humana (VIH) com a conseqüència d’actuacions dutes
a terme en el sistema sanitari públic, amb els requisits
i les condicions que s’hi estableixen. Aquest nou termini
de presentació de so�icituds s’estableix sens perjudici
de l’excepcionalment previst en el paràgraf segon de
l’article cinquè del Reial decret llei esmentat.

Article 80. Ajudes socials als afectats per l’hepatitis C.

1. El Govern, en el termini de cinc mesos, ha d’e-
laborar i fer públic, garantint la deguda confidencialitat
de les dades personals, un cens de persones amb hemo-
fília o altres coagulopaties congènites que hagin desen-
volupat l’hepatitis C com a conseqüència d’haver rebut
un tractament amb concentrats de factors de coagulació
en l’àmbit del sistema sanitari públic.

2. Els criteris d’inclusió en el cens els determina
un comitè tècnic, en el si del Ministeri de Sanitat i Con-
sum, compost per experts hepatòlegs, epidemiòlegs, pre-
ventivistes, clínics i digestòlegs.

El cens s’elabora a partir de les dades subministrades
pels centres sanitaris públics i el gestiona la Comissió
que es creï a aquest efecte al Ministeri de Sanitat i Con-
sum, en què han de participar les associacions d’afectats
i els tècnics que es designin.

3. Una vegada publicat el cens s’obre un termini
de dos mesos perquè s’hi puguin incorporar aquelles
persones que no hi figurin i que presentin les aportacions
documentals requerides.

4. Les persones incloses en el cens definitiu tenen
dret a una ajuda social, amb les condicions i en la quantia
que determini una llei a aquest efecte, el projecte de
la qual ha de ser presentat pel Govern abans del 30
de setembre de l’any 2000 a les Corts Generals.

CAPÍTOL XIII

Acció administrativa en matèria de medi ambient

Article 81. Modificació de la Llei 38/1995, de 12 de
desembre, sobre dret d’accés a la informació en matè-
ria de medi ambient.

Es modifiquen els articles següents de la Llei 38/1995,
de 12 de desembre, sobre dret d’accés a la informació
en matèria de medi ambient:
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U. L’apartat e) del número 1 de l’article 3 queda
redactat de la manera següent:

«e) Aquells el contingut dels quals es refereixi
a algun procediment judicial o administratiu san-
cionador, tant els ja tramitats com els que en l’ac-
tualitat estan en tramitació.

Es consideren incloses en aquest apartat les dili-
gències o les actuacions prèvies o de caràcter pre-
liminar que estiguin en curs.»

Dos. L’article 4 queda redactat de la manera
següent:

«1. Les administracions públiques han de noti-
ficar les resolucions relatives a les so�icituds d’in-
formació sobre el medi ambient en el termini màxim
de dos mesos, a partir de la data en què aquelles
hagin tingut entrada en qualsevol dels registres de
l’òrgan administratiu competent.

2. Són motivades, amb referència succinta de
fets i fonaments de dret, les resolucions adminis-
tratives que deneguin totalment o parcialment la
informació so�icitada.

3. Aquestes resolucions poden ser objecte de
recurs en els termes que preveu el títol VII de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.»

Tres. L’apartat 2 de l’article 5 queda redactat en
els termes següents:

«El subministrament de la informació en matèria
de medi ambient dóna lloc, si s’escau, al pagament
de les contraprestacions econòmiques que es
puguin establir, sense que les quantitats a satisfer
puguin excedir un cost raonable, d’acord amb el
que preveu la corresponent normativa sobre taxes
i preus públics.»

Disposició addicional primera. Delegació legislativa en
el Govern per a l’aprovació d’un text refós de la Llei
sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

S’autoritza el Govern perquè, en el termini de nou
mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, elabori
i aprovi un text refós de la Llei sobre infraccions i sancions
en l’ordre social, on s’integrin, degudament regularitza-
des, aclarides i sistematitzades, les disposicions legals
següents:

a) Llei 8/1988, de 7 d’abril, sobre infraccions i san-
cions en l’ordre social, modificada per la Llei 22/1993,
de 29 de desembre; Llei 10/1994, de 19 de maig; Llei
11/1994, de 19 de maig; Llei 31/1995, de 8 de novem-
bre; Llei 13/1996, de 30 de desembre; Llei 42/1997,
de 14 de novembre, i Llei 50/1998, de 30 de desembre.

b) Capítol V (articles 18 a 21) de la Llei 14/1994,
d’1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball
temporal.

c) Títol IV (articles 93 a 97) del text refós de l’Estatut
dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995,
de 24 de març.

d) Article 42, apartats 2.4 i 5, i articles 45 a 52
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció
de riscos laborals.

e) Capítol I del títol III (articles 30 a 34) de la Llei
10/1997, de 24 d’abril, sobre drets d’informació i con-
sulta dels treballadors en les empreses i grups d’em-
preses de dimensió comunitària.

f) Les disposicions sobre infraccions i sancions d’or-
dre social que contenen les lleis restants sigui quina
sigui la data de l’entrada en vigor.

Disposició addicional segona. Delegació legislativa en
el Govern per a l’aprovació de textos refosos de les
disposicions legals reguladores dels règims especials
de la Seguretat Social dels funcionaris públics i del
mutualisme administratiu.

Es prorroga fins al 30 de juny de l’any 2000 l’au-
torització atorgada al Govern per l’article 62 de la
Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, per a l’elaboració de
sengles textos refosos que regularitzin, aclareixin i har-
monitzin la Llei 29/1975, de 27 de juny, de Seguretat
Social dels funcionaris civils de l’Estat; la Llei 28/1975,
de 27 de juny, sobre Seguretat Social de les Forces
Armades, i el Reial decret llei 16/1978, de 7 de juliol,
pel qual es regula el règim especial de Seguretat Social
dels funcionaris de l’Administració de justícia, i les seves
respectives modificacions posteriors, amb les disposi-
cions que hagin incidit en l’àmbit del mutualisme admi-
nistratiu que es contenen en normes amb rang legal,
vigents en la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Disposició addicional tercera. Règim de l’Organització
Internacional de Comissions de Valors.

U. Es reconeix a l’Organització Internacional de
Comissions de Valors, d’acord amb l’objecte que esta-
bleixen els seus estatuts, la condició d’associació d’u-
tilitat pública en els termes a què es refereix l’article 4
de la Llei 191/1964, de 24 de desembre.

Dos. Els locals de l’Organització són inviolables; no
s’hi pot fer cap entrada o registre tret que hi hagi l’au-
toritzi del secretari general, sens perjudici del que dis-
posen la Constitució i les lleis.

Tres. El règim fiscal aplicable a l’Organització és el
següent:

a) Se li aplica el règim previst en els articles 48
a 58, ambdós inclusivament, de la Llei 30/1994, de 24
de novembre, de fundacions i d’incentius fiscals a la
participació privada en activitats d’interès general.

b) Té l’exempció subjectiva que preveu l’arti-
cle 45.I.A.a) del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24
de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurí-
dics documentats, amb l’abast i els efectes que s’hi
estableixen.

Els rendiments del treball que percibin de l’Organit-
zació el secretari general, el personal directiu i el personal
laboral que dugui a terme una activitat directament rela-
cionada amb l’objecte estatutari de l’Organització estan
exempts de l’impost sobre la renda de les persones
físiques.

El que disposa aquest apartat no és aplicable quan
les persones físiques a què es refereix tinguin la residència
en territori espanyol abans de l’inici del desenvolupament
de l’activitat relacionada en l’Organització ni als ciutadans
espanyols que no tenen relació directiva o laboral amb
l’Organització abans que s’insta�i a Espanya.

Quatre. Els empleats de l’Organització Internacional
de Comissions de Valors, sigui quina sigui la seva nacio-
nalitat, són afiliats al sistema de Seguretat Social espa-
nyol. No obstant això, queden exonerats d’aquesta obli-
gació els casos en què s’acrediti que hi ha cobertura
per part d’un altre règim de protecció social que atorgui
prestacions en extensió i intensitat equivalents, com a
mínim, a les que dispensa el sistema de Seguretat Social
espanyol.
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Disposició addicional quarta. Modificació de la dispo-
sició addicional vintena de la Llei 46/1985, de 27
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per
al 1986, relativa als sortejos de l’Organització Nacio-
nal de Cecs Espanyols (ONCE).

La disposició addicional vintena de la Llei 46/1985,
de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat
per al 1986, queda redactada de la manera següent:

«L’Organització Nacional de Cecs Espanyols
necessita l’acord del Consell de Ministres, a pro-
posta del ministre de Treball i Afers Socials, d’acord
amb els ministres d’Economia i Hisenda i de l’In-
terior, per a la concessió d’autoritzacions relatives
al règim de sortejos del cupó pro cecs, així com
de qualsevol altra modalitat de joc de les definides
en ‘‘l’Acord general entre el Govern de la Nació
i l’ONCE’’ vigent en cada moment.»

Disposició addicional cinquena. Exempció per danys
físics o psíquics.

L’exempció que preveu la lletra q) de l’article 7 de
la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre
la renda de les persones físiques i altres normes tribu-
tàries, en la redacció que en fa l’article 1 d’aquesta Llei,
s’aplica al període impositiu de 1999 i als anteriors no
prescrits, a excepció de les actuacions administratives
que hagin esdevingut fermes.

Disposició addicional sisena. Exempcions fiscals a les
ajudes públiques per reparar els danys personals cau-
sats per les inundacions a Biescas, i per la riuada
de Badajoz.

U. Estan exemptes de l’impost sobre la renda de
les persones físiques les ajudes públiques per reparar
els danys personals causats per les inundacions ocorre-
gudes al terme municipal de Biescas el 7 d’agost
de 1996, i per la riuada ocorreguda a Badajoz els dies 5
i 6 de novembre de 1997.

Dos. Aquestes exempcions s’apliquen als períodes
impositius de 1999 i als anteriors no prescrits.

Tres. Estan exemptes dels impostos de successions
i donacions i, si s’escau, els de transmissions patrimonials
i d’actes jurídics documentats regulats respectivament
per la Llei 29/1987, de 18 de desembre, i pel Reial
decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, les entre-
gues d’habitatges efectuades per les administracions
públiques i els damnificats per la riuada de Badajoz dels
dies 5 i 6 de novembre de 1997 amb la finalitat de
reparar els danys causats per la inundació i temporals
i dotar aquests damnificats d’un habitatge digne.

Disposició addicional setena. Règim de les reclama-
cions economicoadministratives contra actes dictats
en via de gestió dels tributs cedits a les comunitats
autònomes i dels recàrrecs sobre tributs de l’Estat.

El coneixement de les reclamacions economicoad-
ministratives interposades contra els actes de gestió tri-
butària dimanants de les comunitats autònomes en rela-
ció amb els tributs de l’Estat que se’ls cedeix, i amb
els recàrrecs autonòmics sobre els tributs de l’Estat,
correspon exclusivament als òrgans economicoadminis-
tratius de l’Estat de conformitat amb el que preveu l’ar-
ticle 20 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre,
de finançament de les comunitats autònomes, amb l’a-
bast que preveu l’article 17 de la Llei 30/1983, de 28
de desembre, reguladora de la cessió de tributs de l’Estat
a les comunitats autònomes, i a l’article 19 de la Llei
14/1996, de 30 de desembre, de cessió de tributs de
l’Estat a les comunitats autònomes i de mesures fiscals
complementàries.

A més a més, l’exercici de la competència exclusiva
a què es refereix el paràgraf anterior se sotmet a les
següents normes dictades a l’empara de l’arti-
cle 149.1.14a de la Constitució i de les lleis abans
esmentades:

Primera. En la notificació dels actes de gestió tribu-
tària a què es refereix aquesta disposició, s’ha d’expressar
que contra ells, sens perjudici que els interessats puguin
exercir el recurs previ de reposició, es pot interposar una
reclamació economicoadministrativa, que regulen els arti-
cles 163 a 171 de la Llei general tributària i el Reial
decret legislatiu 2795/1980, de 12 de desembre.

En la notificació s’ha d’indicar expressament l’òrgan
competent per resoldre la reclamació economicoadmi-
nistrativa, que ha de ser un tribunal economicoadmi-
nistratiu dependent del Ministeri d’Economia i Hisenda,
així com el termini per interposar-la.

Segona. Sens perjudici del que disposa la norma
anterior, quan en la notificació de l’acte de gestió tri-
butària no es faci constar expressament la competència
del tribunal economicoadministratiu de l’Estat per
conèixer de la reclamació que es pugui formular contra
aquell, o quan s’indiqui que aquesta competència corres-
pon a un òrgan propi de la comunitat autònoma, l’in-
teressat pot interposar la reclamació corresponent
davant el tribunal economicoadministratiu de l’Estat, cas
en què el tribunal pot suspendre l’acte impugnat sense
que calgui que l’interessat presti cap garantia.

Tercera. No obstant això, si la reclamació econo-
micoadministrativa s’ha presentat davant un òrgan de
la comunitat autònoma gestora, aquest ha de remetre,
immediatament, la dita reclamació juntament amb l’ex-
pedient de gestió al tribunal economicoadministratiu
estatal corresponent.

Quarta. Les resolucions dictades pels òrgans eco-
nomicoadministratius de l’Estat i relatives als tributs i
els recàrrecs esmentats, les han d’executar les oficines
gestores ajustant-se exactament als pronunciaments d’a-
quelles.

Cinquena. Les normes que conté aquesta disposició
també són d’aplicació a les notificacions efectuades i
a les reclamacions presentades abans de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei.

Disposició addicional vuitena. Modificació de la
Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments
urbans.

S’afegeix un nou apartat 12 a la disposició transitòria
tercera de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arren-
daments urbans, amb la redacció següent:

«12. Aquesta disposició transitòria s’aplica als
contractes d’arrendament de local de negoci per
a oficina de farmàcia subscrits abans del 9 de maig
de 1985 i que subsisteixin el 31 de desembre
de 1999.»

Disposició addicional novena. Beneficis fiscals aplicables
a «Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002».

U. El règim de mecenatge prioritari que preveu l’ar-
ticle 67 de la Llei 30/1994, de fundacions i d’incentius
a la participació privada en activitats d’interès general,
és aplicable als programes i activitats relacionats amb
«Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002», sem-
pre que les aprovi el «Consorci per a l’Organització de
Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002» i les
duguin a terme les entitats o institucions a què es refe-
reixen l’article 41 i la disposició addicional sisena de
la Llei 30/1994.
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A aquests efectes s’eleven cinc punts els percentat-
ges de deducció i la quantia percentual dels límits
màxims de deducció que estableix amb caràcter general
la mateixa Llei, en relació amb els programes i les acti-
vitats que es duguin a terme amb vista a aquest esde-
veniment fins al final del període de la seva vigència.

Dos. 1. Els subjectes passius de l’impost sobre
societats poden deduir de la quota íntegra de l’impost
el 15 per 100 de les inversions que, efectuades al terme
municipal de Salamanca, es facin en compliment dels
plans i programes d’activitats establerts pel «Consorci
per a l’Organització de Salamanca Capital Europea de
la Cultura 2002» i consisteixin en:

a) Elements nous de l’immobilitzat material; en cap
cas es consideren com a tals els terrenys.

b) Obres de rehabilitació d’edificis i altres construc-
cions que compleixin els requisits que estableixen els reials
decrets 1932/1991, de 20 de desembre, i 726/1993,
de 14 de maig, i que contribueixin a realçar l’espai físic
afectat per aquesta disposició addicional.

Aquestes obres han de complir, a més a més, les
normes arquitectòniques i urbanístiques que puguin esta-
blir l’Ajuntament i el «Consorci per a l’Organització de
Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002».

c) La satisfacció a Espanya o a l’estranger de des-
peses de propaganda i publicitat de projecció plurianual
que serveixin directament per a la promoció de «Sala-
manca Capital Europea de la Cultura 2002» i rebin l’a-
provació del «Consorci per a l’Organització de Salamanca
Capital Europea de la Cultura 2002».

2. Aquesta deducció, conjuntament amb les regu-
lades en el capítol IV del títol VI de la Llei 43/1995,
de 27 de desembre, de l’impost sobre societats, no pot
excedir el 35 per 100 de la quota íntegra, minorada
en les deduccions per evitar la doble imposició interna
i internacional i les bonificacions, i és incompatible per
als mateixos béns o despeses amb les previstes en la
Llei 43/1995, de 27 de desembre. Les quantitats no
deduïdes es poden aplicar, respectant el mateix límit,
en les liquidacions dels períodes impositius que conclo-
guin en els cinc anys immediats i successius.

El còmput dels terminis per a l’aplicació de les deduc-
cions que preveu aquest capítol es pot diferir fins al
primer exercici en què, dins del període de prescripció,
es produeixin resultats positius, en els casos següents:

a) En les entitats de nova creació.

b) En les entitats que sanegin pèrdues d’exercicis
anteriors mitjançant l’aportació efectiva de nous recur-
sos, sense que es consideri com a tal l’aplicació o la
capitalització de reserves.

Tres. Als subjectes passius que exerceixin activitats
empresarials, professionals o artístiques en règim d’es-
timació directa els és aplicable la deducció que estableix
l’apartat anterior en els termes i amb les condicions que
preveu la normativa de l’impost sobre la renda de les
persones físiques.

Quatre. Les transmissions patrimonials subjectes a
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats tenen una bonificació del 95 per 100 de
la quota quan els béns i els drets adquirits es destinin,
directament i exclusivament pel subjecte passiu a la rea-
lització d’inversions amb dret a deducció a què es refe-
reixen els apartats anteriors.

Cinc. 1. Els subjectes passius de l’impost sobre
activitats econòmiques tenen una bonificació del 95
per 100 en les quotes i els recàrrecs corresponents a
les activitats de caràcter artístic, cultural, científic o espor-
tiu que hagin de tenir lloc durant la celebració de «Sa-
lamanca Capital Europea de la Cultura 2002» i que cer-
tifiqui el «Consorci per a l’Organització de Salamanca
Capital Europea de la Cultura 2002» que s’emmarquen
en els seus plans i programes d’activitats.

2. Les empreses o entitats que desenvolupin exclu-
sivament els objectius de «Salamanca Capital Europea
de la Cultura 2002» segons la certificació del «Consorci
per a l’Organització de Salamanca Capital Europea de
la Cultura 2002», tenen una bonificació del 95 per 100
en tots els impostos i taxes locals que puguin recaure
sobre les seves operacions relacionades amb aquest fi.

3. Als efectes que preveu aquest apartat no és apli-
cable el que disposen els apartats 2 i 3 de l’article 9
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals.

Sis. El gaudi dels beneficis fiscals que preveu aques-
ta disposició requereix el reconeixement previ de l’Ad-
ministració tributària sobre la seva procedència en la
forma que es determini per reglament.

A aquest efecte a la so�icitud de reconeixement s’hi
ha d’adjuntar la certificació expedida pel «Consorci per
a l’Organització de Salamanca Capital Europea de la Cul-
tura 2002» que acrediti que les inversions amb dret a
deducció s’han efectuat en compliment dels seus plans
i programes d’activitats així com de les altres circums-
tàncies que preveu aquesta disposició.

Posteriorment, l’Administració tributària ha de com-
provar la concurrència de les circumstàncies o requisits
necessaris per tenir els beneficis fiscals, i fer, si s’escau,
la regularització que sigui procedent de la situació tri-
butària dels subjectes passius.

Set. El «Consorci per a l’Organització de Salamanca
Capital Europea de la Cultura 2002» ha de remetre a
la Direcció General de Tributs una còpia dels certificats
emesos en relació amb els beneficis continguts en aques-
ta disposició addicional en els mesos de gener, abril,
juliol i octubre, per trametre’ls ulteriorment als òrgans
de gestió corresponents.

Vuit. 1. Aquesta disposició cessa en la seva vigèn-
cia el 31 de desembre de 2002.

2. S’autoritza el Govern a dictar totes les disposi-
cions que siguin necessàries per al desplegament i l’exe-
cució del que preveu aquesta disposició addicional.

Disposició addicional desena. Tractament en l’impost
sobre la renda de les persones físiques dels com-
plements especials al personal laboral local a què
es refereix el Decret 1182/1971, d’11 de maig.

En els períodes impositius no prescrits anteriors a
l’1 de gener de l’any 2000, tenen la consideració de
renda exempta en l’impost sobre la renda de les persones
físiques les retribucions que, sota el concepte de «su-
plement especial», ha percebut el personal laboral local
al servei de les Forces Armades dels Estats Units a Espa-
nya, empleats de l’entitat «Activitats Forces Estats Units
a Espanya», a què es refereix el Decret 1182/1971,
d’11 de maig.

Disposició addicional onzena. Residència habitual en
territori espanyol.

L’article 9.1.a) de la Llei 40/1998, de 9 de desembre,
de l’impost sobre la renda de les persones físiques i
altres normes tributàries, queda redactat de la manera
següent:

«1. S’entén que el contribuent té la residència
habitual en territori espanyol quan es doni qualsevol
de les circumstàncies següents:

a) Que s’estigui més de cent vuitanta-tres dies,
durant l’any natural, en territori espanyol. Per deter-
minar aquest període de permanència en territori
espanyol es computen les absències esporàdiques,
llevat que el contribuent acrediti la residència fiscal
en un altre país. En el supòsit de països o territoris
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dels qualificats per reglament de paradís fiscal, l’Ad-
ministració tributària pot exigir que es provi la per-
manència en aquest durant cent vuitanta-tres dies
de l’any natural.

Per determinar el període de permanència a què
es refereix el paràgraf anterior, no es computen les
estades temporals a Espanya que siguin conseqüèn-
cia de les obligacions contretes en acords de co�a-
boració cultural o humanitària, a títol gratuït, amb
les administracions públiques espanyoles.»

Disposició addicional dotzena. Règim aplicable als
minusvàlids incapacitats judicialment.

Les disposicions específiques que preveu la normativa
tributària a favor de les persones discapacitades amb
un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per 100,
són aplicables als minusvàlids la incapacitat dels quals
es declari judicialment, encara que no arribi al grau
esmentat.

Disposició addicional tretzena. Modificació del règim
aplicable a les entitats membres de la Mancomunidad
de Canales del Taibilla.

Es fa una nova redacció de l’article 99 de la Llei
66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social, amb el contingut següent:

«Als efectes del que disposa l’article 1 de la Llei
de 27 d’abril de 1946, que reorganitza la Man-
comunidad de Canales del Taibilla, les entitats de
caràcter estatal que havien adquirit la condició de
membres de ple dret d’aquest organisme,
segueixen mantenint aquesta condició durant un
termini de quatre anys mentre continuïn en l’exer-
cici de l’activitat que portaven a terme en el
moment de la seva incorporació, encara que hagin
perdut el seu caràcter estatal com a conseqüència
de processos de privatització seguits en desplega-
ment de mesures de política econòmica.»

Disposició addicional catorzena. Informe sobre l’asse-
gurança de dependència.

El Govern, en el termini de sis mesos, ha de presentar
a les Corts Generals un informe relatiu a l’assegurança
de dependència, amb una proposta de regulació, un marc
fiscal que la incentivi i les modificacions normatives
necessàries perquè pugui ser una prestació realitzada
pels plans de pensions, les mutualitats de previsió social
i altres entitats asseguradores.

Disposició addicional quinzena. Cànons d’ús dels habi-
tatges militars.

U. En compliment del que disposa l’article 7, apar-
tat 1, de la Llei 26/1999, de 9 de juliol, de mesures
de suport a la mobilitat geogràfica dels membres de
les Forces Armades, el ministre de Defensa ha de fixar
la quantia dels cànons d’ús dels habitatges militars que
s’adjudiquin a partir de l’entrada en vigor de la Llei
esmentada. Aquesta quantia serveix de referència per
a l’aplicació progressiva que preveu la seva disposició
transitòria setena, apartat 2.

Dos. La quantia dels cànons per l’ús d’habitatges
militars i places d’aparcament administrats per l’Institut
per a l’Habitatge de les Forces Armades, adjudicats
abans de l’entrada en vigor de la Llei 26/1999, queda
fixada per a l’any 2000 en l’import que abonaven els
usuaris l’any 1999. La quantia s’ha d’actualitzar en anys
successius mitjançant l’aplicació de l’índex de preus al
consum corresponent a l’exercici econòmic anterior.

Disposició addicional setzena. Revocació i suspensió
d’autorització de despatx en operacions de comerç
exterior.

1. Sens perjudici de les responsabilitats que en cada
cas s’hagi d’exigir, l’Administració tributària canària pot
suspendre temporalment o revocar definitivament l’au-
torització conferida als representants dels interessats en
els despatxos d’importació i exportació relatius als tributs
derivats del règim econòmic i fiscal de les Canàries, si
els intermediaris indicats incompleixen les seves obli-
gacions de co�aboració amb la hisenda pública canària
o les normes tributàries en general.

2. En particular, es pot fer ús de les facultats a què
es refereix l’apartat anterior, mitjançant una resolució
motivada i un expedient previ instruït a aquest efecte
en què s’ha de donar audiència al representant en qües-
tió, quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

a) La presentació reiterada de la documentació que
s’ha d’aportar per al despatx de les mercaderies a l’Ad-
ministració tributària fora dels terminis establerts, de
manera incompleta o amb greus deficiències, o bé amb
manipulació de les dades que conté la documentació.

b) L’incompliment reiterat de l’obligació d’efectuar
els pagaments per compte dels seus comitents dins dels
terminis establerts per reglament.

c) Ser declarat responsable solidari perquè s’ha
estat causant o s’ha co�aborat en la realització d’infrac-
cions tributàries.

d) L’incompliment de les obligacions que tinguin els
professionals autoritzats de proporcionar o declarar qual-
sevol mena de dades, informes o antecedents amb trans-
cendència tributària a què obliga la Llei general tributària
i altres disposicions aplicables a aquest efecte.

e) Atorgar poders per actuar davant l’Administració
tributària a favor de persones que no compleixin els requi-
sits establerts per reglament pel Govern de les Canàries.

f) La baixa com a co�egiat, si s’escau, al co�egi
professional respectiu i, en general, la pèrdua dels requi-
sits de capacitació per al despatx de mercaderies. A
aquest efecte, els co�egis afectats han de comunicar
amb caràcter immediat les baixes que es produeixin.

g) La co�aboració o el consentiment en l’aixeca-
ment de mercaderies sense l’autorització preceptiva.

h) La resistència, la negativa o l’obstrucció a l’ac-
tuació dels òrgans de gestió, d’inspecció o de recaptació
de l’Administració tributària.

i) La inutilitat de l’autorització, manifestada per un
volum nul o escàs de presentació de declaracions d’im-
portació o d’exportació de mercaderies per despatxar.

j) La transgressió de la bona fe en l’exercici de la
co�aboració.

3. Es pot suspendre l’autorització amb caràcter cau-
telar i amb respecte al principi de presumpció d’inno-
cència, en el supòsit que l’intermediari estigui imputat
en un procés penal per un delicte íntimament relacionat
amb l’exercici de la seva activitat.

Disposició addicional dissetena. Modificació de la
Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.

S’introdueixen les modificacions següents en la
Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors:

U. Els paràgrafs segon i tercer de l’article 53 queden
redactats de la manera següent:

«Quan qui es trobi en el cas que preveu el parà-
graf anterior sigui administrador de la societat
corresponent, les obligacions que s’hi esmenten s’a-
pliquen a totes les operacions, amb independència
de la quantia. Els administradors de les societats
les accions de les quals estiguin admeses a nego-
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ciació en una borsa de valors també han de comu-
nicar, en els termes que estableix el paràgraf ante-
rior, l’adquisició o l’alienació de drets d’opció sobre
accions de la pròpia societat que realitzin per qual-
sevol títol.

L’admissió a negociació en una borsa de valors
de les accions d’una societat o el nomenament de
nous administradors obliga els qui estiguin en els
casos que preveuen els dos paràgrafs anteriors a
informar sobre el percentatge efectiu de la seva
participació en el capital subscrit, i en cas dels admi-
nistradors, sobre els seus drets d’opció sobre
accions de la societat, en la forma i amb els efectes
que preveu el paràgraf esmentat.»

Dos. S’afegeix una disposició addicional quinzena
amb el text següent:

«Disposició addicional quinzena.

Els directius de societats les accions de les quals
estiguin admeses a negociació en una borsa de
valors han de comunicar a la Comissió Nacional
del Mercat de Valors les entregues d’accions i els
drets d’opció sobre accions que rebin en execució
d’un sistema de retribució de la societat esmentada.
També han de comunicar els sistemes de retribució,
i les seves modificacions, referenciats al valor de
les accions que s’estableixin respecte a aquestes.
La comunicació s’ha de sotmetre al règim de publi-
citat dels fets rellevants, que estableix l’article 82
d’aquesta Llei.

Als efectes d’aquesta disposició s’entenen per
directius els directors generals i assimilats que exer-
ceixin les seves funcions d’alta direcció sota la
dependència directa dels òrgans d’administració,
de comissions executives o de consellers delegats
de les societats cotitzades.

El que disposa el paràgraf primer d’aquesta dis-
posició en cas de societats les accions de les quals
estiguin admeses a cotització en una borsa de
valors també és aplicable en relació amb les entre-
gues d’accions i de drets d’opció sobre accions
que rebin en execució de sistemes de retribució
d’aquestes societats els seus administradors, i tam-
bé amb els sistemes de retribució, i les seves modi-
ficacions, referenciats al valor de les accions que
s’estableixin per als dits administradors.

El Govern ha de desplegar aquesta disposició,
amb referència especial al termini, la forma i l’abast
del compliment de l’obligació de comunicació.»

Tres. S’hi afegeix una nova disposició addicional set-
zena, amb el text següent:

«Disposició addicional setzena.

Les societats cotitzades que a l’entrada en vigor
d’aquesta disposició tinguin vigent algun sistema
de retribució consistent en l’entrega d’accions, o
de drets d’opció sobre accions o qualsevol altre
sistema de retribució referenciat al valor de les
accions, dirigit als seus administradors o als seus
directius, amb caràcter previ a l’execució o a la
cance�ació del sistema de retribució, han de regis-
trar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors
un suplement del fullet que tinguin en vigor, o un
nou fullet específic, en què es proporcioni infor-
mació detallada i individualitzada sobre les accions
i les opcions o les liquidacions que corresponen
a administradors i directius. Amb relació als que
tinguin exclusivament la condició de directius, la
informació es pot presentar de forma afegida. Com
a documentació acreditativa a la qual es refereix
l’article 10 del Reial decret 291/1992, de 27 de
març, sobre emissions i ofertes públiques de valors,

s’ha de presentar per registrar-la l’acord de la junta
general d’accionistes en què s’aprova o es ratifica
el sistema de retribució.

Als efectes d’aquesta disposició s’entenen per
directius els directors generals i assimilats que exer-
ceixin les seves funcions d’alta direcció sota depen-
dència directa dels òrgans d’administració, de
comissions executives o de consellers delegats de
les societats cotitzades.»

Disposició addicional divuitena. Extinció del règim de
previsió dels metges d’assistència medicofarmacèu-
tica i d’accidents de treball.

Amb efectes del dia 1 de gener de l’any 2000 s’ex-
tingeix el règim de previsió dels metges d’assistència
medicofarmacèutica i d’accidents de treball, i queden
derogades totes les disposicions que els regulen i, en
particular, l’Ordre de 7 de desembre de 1953 del Minis-
teri de Treball.

L’Administració General de l’Estat ha de determinar
per reglament, en el termini màxim de sis mesos, els
drets que, d’acord amb la naturalesa del règim d’assis-
tència medicofarmacèutica i d’accidents de treball,
corresponen, si s’escau, als interessats com a conse-
qüència de l’extinció i la liquidació del règim esmentat.

Disposició addicional dinovena. Modificació del text
refós de la Llei de societats anònimes, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de març.

S’introdueixen les modificacions següents en el text
refós de la Llei de societats anònimes, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1564/1989, de 22 de març:

U. S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 1 de l’ar-
ticle 75, amb el text següent:

«Quan l’adquisició tingui per objecte accions que
hagin de ser entregades directament als treballa-
dors o als administradors de la societat, o com a
conseqüència de l’exercici de drets d’opció de què
aquells siguin titulars, l’acord de la junta ha d’ex-
pressar que l’autorització es concedeix amb aques-
ta finalitat.»

Dos. S’afegeix un nou paràgraf a l’article 130, amb
el text següent:

«La retribució consistent en l’entrega d’accions,
o de drets d’opció sobre les accions o que estigui
referenciada al valor de les accions, s’ha de pre-
veure expressament en els estatuts, i l’aplicació
requereix un acord de la junta general d’accionistes.
L’acord ha d’expressar, si s’escau, el nombre d’ac-
cions a entregar, el preu d’exercici dels drets d’op-
ció, el valor de les accions que es prengui com
a referència i el termini de durada d’aquest sistema
de retribució.»

Tres. S’hi afegeix una nova disposició addicional,
amb el contingut següent:

«L’exercici i l’alienació dels drets d’opció sobre
accions concedits abans de l’1 de gener de
l’any 2000 als administradors d’una societat cotit-
zada en execució de sistemes de retribució d’a-
questa, en el supòsit que aquesta forma de remu-
neració no la prevegin expressament els estatuts
socials, requereix en tot cas l’aprovació prèvia de
la junta general d’accionistes.

El que disposa el paràgraf anterior també és apli-
cable, quant als administradors esmentats, en rela-
ció amb l’execució o la cance�ació de sistemes
retributius referenciats al valor de les accions esta-
blerts abans de l’1 de gener de l’any 2000.
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Igualment, els directors generals i assimilats que
exerceixin funcions d’alta direcció sota la depen-
dència directa dels òrgans d’administració, de
comissions executives o de consellers delegats de
les societats cotitzades, per a l’exercici o l’alienació
dels drets d’opció sobre accions que se’ls hagi con-
cedit abans de l’1 de gener de l’any 2000 en exe-
cució de sistemes de retribució de les societats
cotitzades esmentades necessiten en tot cas l’a-
provació prèvia de la junta general d’accionistes
en el supòsit que la concessió esmentada no hagi
estat aprovada expressament per aquesta última.

De la mateixa manera, el que disposa el paràgraf
anterior és aplicable, quant als directors generals
esmentats i assimilats, en relació amb l’execució
o la cance�ació de sistemes retributius referenciats
al valor de les accions establerts abans de l’1 de
gener de l’any 2000.»

Quatre. S’hi afegeix una nova disposició addicional,
amb el text següent:

«L’aplicació de sistemes de retribució consis-
tents en l’entrega d’accions o de drets d’opció sobre
les accions, així com qualsevol altre sistema de retri-
bucions que estigui referenciat al valor de les
accions, a directors generals i assimilats de socie-
tats cotitzades, que exerceixin funcions d’alta direc-
ció sota la dependència directa dels òrgans d’ad-
ministració, de comissions executives o de conse-
llers delegats de la societat cotitzada, requereix l’a-
provació prèvia de la junta general d’accionistes.»

Disposició addicional vintena. Modificació de la dispo-
sició transitòria dotzena de la Llei 17/1999, de 18
de maig, del règim del personal de les Forces Armades.

La disposició transitòria dotzena de la Llei 17/1999,
de 18 de maig, de règim del personal de les Forces
Armades, queda redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria dotzena. Processos selectius.

Durant l’any 2000 en els processos selectius per
a l’ingrés en els centres docents militars de for-
mació per a l’accés a militar de carrera i a militar
de complement i sens perjudici de les previsions
incloses en les disposicions addicionals i transitò-
ries d’aquesta Llei, els requisits de nivells d’estudis
o titulacions exigibles i el moment d’acreditar-los
es regeixen per les normes legals i reglamentàries
vigents abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.»

Disposició addicional vint-i-unena.

El Govern ha d’estudiar la situació dels afectats per
la síndrome de l’oli tòxic a fi d’establir una cobertura
econòmica i social per a aquells que, després de percebre
l’import determinat per la sentència de la Sala Segona
del Tribunal Suprem de 26 de setembre de 1997, esti-
guin en situació de necessitat especial.

En qualsevol cas, es manté per a tots els afectats
la prestació de serveis sanitaris, amb càrrec als respectius
serveis de salut, en els termes en què la perceben en
l’actualitat.

Disposició addicional vint-i-dosena. Transferència de
recursos entre el Negratín i l’Almanzora.

1. D’acord amb el que preveu el Reial decret llei
9/1998, de 28 d’agost, s’autoritza la transferència d’ai-
gua des de l’embassament del Negratín, a la conca hidro-
gràfica del Guadalquivir, al de Cuevas de Almanzora,
a la conca hidrogràfica del Sud, per a les finalitats de
regs i proveïments a què es refereix el Reial decret llei
esmentat.

2. La transferència d’aigua s’ha de subjectar a les
condicions següents:

a) Només es pot transferir el volum embassat que
excedeixi els 210 hm3, atesa la cota de la presa corres-
ponent i la necessitat que funcioni correctament.

b) Atès que l’embassament del Negratín pertany a
un sistema d’explotació, el de regulació general, només
es poden transferir recursos quan el volum embassat
en el sistema de regulació general esmentat superi un
mínim del 30 per 100 de la capacitat d’embassament
del sistema.

c) El volum anual transferit no ha de ser superior
a 50 hectòmetres cúbics.

d) Els usuaris de l’aigua transvasada han de supor-
tar, en la part alíquota del volum transferit, de la manera
que es determini, l’import de les obres de regulació
necessàries per equilibrar el dèficit afegit que aquesta
transferència provoca en el sistema de regulació general
del Guadalquivir.

e) Correspon a la Confederació Hidrogràfica del Gua-
dalquivir el control de l’obra de captació de l’embas-
sament del Negratín.

f) Correspon a la Confederació Hidrogràfica del Sud
el control de la resta de les infraestructures de la trans-
ferència.

3. Abans de l’entrada en servei de la transferència,
s’ha de constituir una comissió de gestió tècnica del
servei, presidida pel director general d’Obres Hidràuli-
ques i de Qualitat de les Aigües, de la qual han de formar
part tres representants de cada una de les dues con-
federacions hidrogràfiques afectades i dos representants
dels usuaris de les dues conques.

4. La Comissió de Gestió Tècnica ha d’establir, d’a-
cord amb les condicions de l’apartat 2, els volums a
transferir en cada període concret, i adoptar totes les
decisions que calguin per al bon funcionament de la
transferència.

Disposició addicional vint-i-tresena. Declaració d’inte-
rès general de determinades obres hidràuliques.

U. A efectes del que estableix l’article 44 de la
Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües, es declaren obres
hidràuliques d’interès general les següents:

A) En l’àmbit de la Confederació Hidrogràfica del
Duero:

1. Assut de derivació i canal principal de la zona
regable d’Adaja.

2. Embassament de Bernardos.

B) En l’àmbit de la Confederació Hidrogràfica del
Tajo:

1. Presa de regulació del riu Cedena i proveïment
a la Mancomunidad de Cabeza del Torcón, Toledo, Polán,
Guadamur i San Martín de Montalbán.

2. Presa de regulació, conducció ETAP i dipòsits per
a proveïment a Las Navas del Marqués.

3. Proveïment de les poblacions de l’alt Tiétar des
de l’Alberche.

4. Ampliació de co�ectors i depuradora d’aigües
residuals de Guadalajara.

5. Aprofitament de les aigües subterrànies per a pro-
veïment de la Comunitat de Madrid.

C) En l’àmbit de la Confederació Hidrogràfica del
Guadalquivir:

1. Proveïment al Campo de Montiel.
2. Presa de Salobre.
3. Proveïment a Puertollano.
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D) En l’àmbit de la Confederació Hidrogràfica del Sud:

1. Aprofitament dels recursos hídrics subterranis del
Bajo Guadalhorce per al proveïment de Màlaga. Planta
dessalobradora a l’ETAP. El Atabal.

2. Connexió Màlaga-Costa del Sol occidental.
3. Conducció presa de Cerro Blanco (riu Grande)-

ETAP de El Atabal (Màlaga).
4. Correcció dels abocaments salins a l’embassa-

ment de Guadalhorce.
5. Aprofitament hidrològic dels aqüífers de Sierra

de Almijara i Alberquilla.

E) En l’àmbit de la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre:

1. Xarxa de sanejament del riu Huerva.

F) En l’àmbit de la Confederació Hidrogràfica del
Segura:

1. Plantes dessaladores d’aigua de mar com a apor-
tació de nous recursos hidràulics en l’àmbit territorial
C. H. Segura.

2. Co�ectors d’aigües salines a la conca del Segura.
3. Automatisme i control dels canals principals del

postransvasament.
4. Condicionament de rambles i de marges i riberes

del Segura a la zona alta.
5. Aportació d’aigua de la conca alta del Segura

al sistema oriental de la Mancomunidad de Canales del
Taibilla.

Dos. Les obres incloses en aquest article porten
implícites les declaracions següents:

a) La d’utilitat pública als efectes que preveuen els
articles 9, 10 i 11 de la Llei de 16 de desembre de 1954,
d’expropiació forçosa.

b) La d’urgència als efectes de l’ocupació dels béns
afectats a què es refereix l’article 52 de la Llei d’ex-
propiació forçosa.

Disposició addicional vint-i-quatrena.

1. Règim d’integració de notaris i corredors de
comerç co�egiats.

A. Els notaris i els corredors de comerç co�egiats
s’integren en un cos únic de notaris, que depèn del Minis-
teri de Justícia.

B. Els membres del cos únic de notaris exerceixen
les funcions que fins al moment de l’entrada en vigor
d’aquesta disposició portaven a terme els notaris i els
corredors de comerç co�egiats.

C. Reglamentàriament s’han de dictar les normes
reguladores de l’exercici d’aquestes funcions, de la
demarcació territorial, del règim d’aranzels, de la forma
de documentació, del règim d’incompatibilitats i de les
fiances que s’hagin de prestar. En l’exercici de la potestat
reglamentària, el Govern té en compte el resultat de
la millor atenció als ciutadans, el criteri de llibertat d’e-
lecció de notari i les normes de competència aplicables.

D. Una Llei ha de regular el règim disciplinari únic
aplicable als membres del cos únic de notaris.

E. L’escalafó del cos únic de notaris queda format
per la integració dels escalafons actuals de notaris i corre-
dors de comerç co�egiats, per estricte ordre d’antiguitat
en l’un i l’altre. Els notaris conserven l’antiguitat en la
classe que tinguin assignada. Als corredors de comerç
co�egiats se’ls assigna la classe corresponent a la plaça
que serveixin, determinada d’acord amb la legislació
notarial; l’antiguitat en la classe de cada un d’ells és
la que correspongui en la carrera, deduïts sis anys per
a la classe segona i nou anys per a la primera, tret d’a-
quells que hagin accedit a la plaça per concurs oposició,
que tenen l’antiguitat en la classe corresponent a la data
de la presa de possessió de la plaça esmentada. En els
concursos per a la provisió de places, de cada tres

vacants, dues es proveeixen per antiguitat en la carrera
i una per antiguitat en la classe.

F. Els co�egis notarials i de corredors de comerç
actuals es fusionen i passen a integrar-se en aquell co�egi
notarial al territori del qual radiqui la seu. Formen part
de cada Co�egi tots els integrants del cos únic de notaris,
la plaça dels quals estigui demarcada en el territori
corresponent. En tot cas, els co�egis notarials succeeixen
a títol universal als de corredors de comerç que s’hi
hagin integrat. Amb els consells generals actuals es pro-
dueix la mateixa integració.

G. Als efectes del que preveu l’article 44 de l’Estatut
dels treballadors, s’entén produïda la successió d’em-
preses en les integracions a què es refereix aquesta
disposició.

H. El règim mutualista és únic. La unificació s’ha
d’efectuar de la manera que es determini per reglament,
i capitalitzar, si s’escau, les respectives mutualitats
preexistents amb càrrec als seus respectius membres.

I. Les referències que continguin les disposicions
vigents als notaris i corredors de comerç co�egiats, així
com als seus respectius consells generals i co�egis, s’en-
tenen fetes als membres del cos únic de notaris, al Con-
sell General del Notariat i als co�egis notarials.

2. Règim transitori.

A. L’exercici de les funcions dels membres del cos
únic de notaris s’ha d’ajustar a les normes vigents apli-
cables a les diferents formes de documentació, fins a
l’aprovació de les normes reglamentàries que preveu
aquesta disposició. Així mateix, fins que s’aprovin les
noves normes sobre competència territorial, aquesta es
determina per l’actual demarcació notarial, i cada un
dels integrants del cos únic de notaris conserva la plaça
que serveixi a l’entrada en vigor d’aquesta disposició,
sens perjudici dels drets de reserva de plaça vigents.
En el mateix termini, o fins a les primeres eleccions uni-
ficades, a les juntes directives dels co�egis notarials s’hi
han d’integrar els síndics dels co�egis de corredors que
tinguin la seu en el territori d’aquells. Durant el mateix
període, els membres de l’actual Consell General dels
Co�egis de Corredors de Comerç s’han d’integrar en el
Consell General del Notariat.

B. Abans de l’entrada en vigor d’aquesta disposició
s’ha d’aprovar un programa per a les oposicions d’accés
al cos únic de notaris. Les oposicions que es convoquin
a partir de l’1 de gener de l’any 2002 s’han de fer d’acord
amb el programa esmentat i amb la reglamentació notarial.

3. Règim supletori.

En allò que no preveu aquesta disposició regeix la
reglamentació notarial vigent.

4. Habilitació al Govern.

Es faculta el Govern per dictar les normes necessàries
per al desplegament d’aquesta disposició. L’habilitació
reglamentària que conté s’ha d’efectuar a proposta con-
junta dels ministeris de Justícia i Economia i Hisenda,
en matèria de forma de documentació, de les funcions,
demarcació territorial, aranzels, règim mutualista, així
com les que afectin la integració de tots dos cossos.

5. Entrada en vigor.

Aquesta disposició entra en vigor l’1 d’octubre de
l’any 2000.

Disposició addicional vint-i-cinquena. Modificació de
l’article 74 de la Llei reguladora de les hisendes locals.

S’afegeix un nou apartat a l’article 74 de la Llei
39/1988, reguladora de les hisendes locals, que queda
redactat de la manera següent:

«4. Les ordenances fiscals poden regular una
bonificació de fins al 90 per 100 de la quota de
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l’impost a favor dels béns immobles de naturalesa
urbana ubicats en àrees o zones del municipi que,
de conformitat amb la legislació i el planejament
urbanístics, corresponguin a assentaments de
població singularitzats per la seva vinculació o pree-
minència d’activitats primàries de caràcter agrícola,
ramader, forestal, pesquer o anàlogues i que dis-
posin d’un nivell de serveis de competència muni-
cipal, d’infraestructures o equipaments co�ectius
inferior a l’existent en les àrees o zones consoli-
dades d’aquest, sempre que les seves caracterís-
tiques econòmiques aconsellin una protecció espe-
cial. Les característiques peculiars i l’àmbit dels
nuclis de població, àrees o zones, així com les tipo-
logies de les construccions i els usos del sòl neces-
saris per obtenir aquesta bonificació i la seva dura-
da, la quantia anual i altres aspectes substantius
i formals s’han de determinar en l’ordenança fiscal.»

Disposició addicional vint-i-sisena. Sistema de previsió
social a favor dels esportistes professionals.

S’insta el Govern a estudiar, en el termini de sis mesos,
l’adequació dels sistemes de previsió social complemen-
taris als esportistes professionals, inclosos en l’àmbit d’a-
plicació del Reial decret 1006/1985, pel qual es regula
la relació laboral especial dels esportistes professionals,
així com els inclosos en l’àmbit d’aplicació del Reial
decret 1467/1997, sobre esportistes d’alt nivell, a les
característiques específiques de l’activitat esportiva.

En l’estudi esmentat s’han d’abordar, entre altres,
aspectes referits a la constitució d’una mutualitat espe-
cífica, així com els límits d’aportació i les contingències
que habiliten el cobrament de la prestació.

Disposició addicional vint-i-setena. Participacions públi-
ques en el sector energètic.

1. Les entitats o les persones de naturalesa pública
i les entitats de qualsevol naturalesa, participades majo-
ritàriament o controlades en qualsevol forma per entitats
o administracions públiques, sigui quina sigui la forma
jurídica que adoptin, que directament o indirectament
prenguin el control o adquireixin participacions signifi-
catives de societats d’àmbit estatal que portin a terme
activitats en els mercats energètics, no poden exercir
els drets polítics corresponents a les dites participacions.

2. El que disposa el paràgraf anterior s’entén sens
perjudici de la facultat de l’adquirent d’informar la Secre-
taria d’Estat d’Indústria i Energia de la presa de control
o d’adquisició que s’hagi efectuat, amb especial refe-
rència a les característiques i condicions de l’adquisició.

3. En el supòsit que la Secretaria d’Estat d’Indústria
i Energia sigui informada, ha d’instruir un expedient, d’a-
cord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, en què ha d’in-
formar preceptivament la Comissió Nacional d’Energia.

La proposta de resolució s’ha d’elevar al Consell de
Ministres amb l’informe previ de la Comissió Delegada
del Govern per a Afers Econòmics pel Ministeri d’Indús-
tria i Energia.

El Consell de Ministres pot resoldre reconeixent o
no l’exercici de drets polítics corresponents, o sotmetent
l’exercici d’aquests drets a determinades condicions ate-
nent, entre altres, els principis d’objectivitat, reciprocitat,
transparència, equilibri i bon funcionament dels mercats
i sistemes energètics.

La falta de resolució en l’expedient iniciat com a con-
seqüència de la informació que, si s’escau, efectuï l’en-
titat o la persona adquirent de la participació significativa
en cap cas permet l’exercici dels drets polítics corres-
ponents.

L’anterior resolució del Consell de Ministres s’entén
sens perjudici de les autoritzacions que siguin pertinents
en virtut de l’ordenament jurídic vigent.

4. Als efectes d’aquesta disposició es consideren
participacions significatives les que directament o indi-
rectament aconsegueixin almenys el 3 per 100 del capi-
tal o dels drets de vot de la societat.

5. S’entén que hi ha una relació de control als efec-
tes d’aquesta disposició sempre que es doni algun dels
supòsits que preveu l’article 4 de la Llei 24/1988, de 28
de juliol, del mercat de valors.

6. El que estableix aquesta disposició també és apli-
cable a les operacions que estiguin en tramitació a l’en-
trada en vigor d’aquest.

Disposició addicional vint-i-vuitena. Modificació del
Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.

1. L’apartat 1 de l’article 23 del Reial decret legis-
latiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles
de motor i seguretat viària, queda redactat en els termes
següents:

«1. Els conductors tenen prioritat de pas per
als seus vehicles, respecte dels vianants, excepte
en els casos següents:

a) En els passos per a vianants degudament
senyalitzats.

b) Quan vagin a girar amb el seu vehicle per
entrar en una altra via i hi hagi vianants creuant-la,
encara que no hi hagi pas per a vianants.

c) Quan el vehicle creui un voral per on estiguin
circulant vianants que no disposin de zona de via-
nants.»

2. S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 23 del Reial
decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’a-
prova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària, redactat en els
termes següents:

«5. Els conductors de bicicletes tenen prioritat
de pas respecte dels vehicles de motor:

a) Quan circulin per un carril bici, pas per a
ciclistes o voral degudament autoritzat per a ús
exclusiu de conductors de bicicletes.

b) Quan per entrar en una altra via el vehicle
de motor giri a la dreta o a l’esquerra, en els supòsits
permesos, i hi hagi un ciclista a prop.

En els altres casos són aplicables les normes
generals sobre prioritat de pas entre vehicles que
conté aquesta Llei.»

Disposició addicional vint-i-novena. Informe per a l’e-
liminació de la inseguretat jurídica en matèria de drets
d’autor.

El Govern, en el termini de sis mesos, ha de procedir
a remetre a les Corts Generals un informe amb la finalitat
d’eliminar la inseguretat jurídica en matèria de drets d’au-
tor quant a la recepció de les emissions o transmissions
de ràdio i televisió en locals públics.

Disposició addicional trentena. Modificació de la
Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social.

L’apartat 1 de la disposició addicional quaran-
ta-quatrena de la Llei 66/1997, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
queda redactat de la manera següent:
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«1. Els serveis de radiodifusió sonora digital
terrestre i de televisió digital terrestre es poden
explotar per mitjà de xarxes de freqüència única
o de multifreqüència, d’àmbit nacional, autonòmic
i, si s’escau, local. Les desconnexions territorials
dels serveis de radiodifusió digital terrestre d’àmbit
nacional, en cas que s’autoritzin, han d’abastar
necessàriament un territori que comprengui més
d’una comunitat autònoma.»

Disposició addicional trenta-unena. Modificació de la
Llei 31/1987, de 18 de desembre, d’ordenació de
les telecomunicacions.

S’afegeix un nou apartat a la disposició addicional
sisena de la Llei 31/1987, de 18 de desembre, d’or-
denació de les telecomunicacions, amb el contingut
següent:

«3. Les entitats públiques d’una determinada
comunitat autònoma habilitades, d’acord amb la
Llei, per prestar el servei de radiodifusió sonora,
poden emetre en el territori d’altres comunitats
autònomes amb les quals aquella tingui espais
radioelèctrics adjacents. Per a això, cal que hi hagi
acord entre les comunitats autònomes afectades
i que, en cada territori, s’utilitzin les freqüències
que els hagi assignat el Ministeri de Foment.»

Disposició addicional trenta-dosena. Modificació de la
Llei 46/1983, de 26 de desembre, reguladora del
tercer canal de televisió.

S’afegeix una nova disposició addicional setena a la
Llei 46/1983, de 26 de desembre, reguladora del tercer
canal de televisió, amb el contingut següent:

«Les comunitats autònomes poden subscriure
convenis de co�aboració per permetre l’emissió
d’un o diversos programes de la seva televisió auto-
nòmica en l’àmbit geogràfic d’altres comunitats,
sempre que els espais radioelèctrics corresponents
als seus àmbits territorials siguin adjacents i que
utilitzin les freqüències que els hagi assignat el
Ministeri de Foment.»

Disposició addicional trenta-tresena. Indemnització per
residència del personal al servei del sector públic esta-
tal no sotmès a legislació laboral.

Durant l’any 2000, el Govern ha d’analitzar les con-
dicions que determinen la fixació de les indemnitzacions
per residència del personal en actiu del sector públic
estatal i la seva quantia, en particular a les ciutats autò-
nomes de Ceuta i Melilla, amb la finalitat d’adaptar-les
a la seva realitat actual, sense que, en cap cas, aquesta
situació suposi cap minoració de les quantitats que
actualment perceben per aquest concepte.

Disposició addicional trenta-quatrena. Nova liquidació
de tarifes portuàries anu�ades.

1. En els supòsits en què, per sentències judicials
fermes, es declari la nu�itat de liquidacions de tarifes
per serveis portuaris efectivament prestats als usuaris
per les antigues juntes de Ports, Ports Autònoms i Comis-
sió Administrativa de Grups de Ports d’acord amb la
Llei 1/1966, de 28 de gener, sobre règim financer dels
ports espanyols, modificada per la Llei 18/1985, d’1
de juliol, com a conseqüència de la declaració de nu�itat
de les disposicions que van establir les seves quanties,
les autoritats portuàries han d’efectuar noves liquida-
cions amb l’audiència prèvia dels interessats i sens per-
judici de l’execució de les sentències en els seus propis
termes.

Els elements essencials de les tarifes establertes per
les lleis a què es refereix el paràgraf anterior els deter-
minaven les mateixes lleis, i no s’han de modificar de
cap manera com a conseqüència de l’entrada en vigor
d’aquesta disposició.

Així, les liquidacions efectuades d’acord amb les nor-
mes de referència han de retribuir els serveis generals
i específics prestats als usuaris. En particular, es con-
sideren serveis generals els d’entrada i estada de vaixells
al port, els d’utilització d’atracada, els d’embarcament,
desembarcament i transbord de mercaderies i passat-
gers, els serveis a la pesca marítima i la utilització de
la zona portuària per vehicles industrials amb mitjans
propis de manipulació de mercaderies. Són serveis espe-
cífics els prestats amb els elements i la maquinària que
constitueixen l’equip mecànic de manipulació i de trans-
port, els prestats en forma d’utilització de superfície, edi-
ficis i locals de qualsevol classe, els subministraments
de productes d’energia, els prestats amb els elements,
les insta�acions i els serveis existents destinats a la repa-
ració i conservació d’embarcacions, altres serveis pres-
tats habitualment pels organismes portuaris i especifi-
cats en les tarifes de cada port i qualssevol altres serveis
eventuals de la seva competència no enumerats ante-
riorment ni compresos entre els serveis generals que
so�icitin els interessats.

Són subjectes passius els usuaris d’aquests serveis i, en
particular, els que determina l’article 9 de la Llei 1/1966.

Les tarifes es meriten d’acord amb el que disposa
l’article 12 de la Llei 1/1966.

El que disposa aquest article no afecta les situacions
individuals en què s’hagi produït prescripció dels drets
de les administracions competents.

Els obligats al pagament i els altres elements que
configuren les diferents tarifes, així com les regles gene-
rals i particulars d’aplicació de cada una d’elles, són els
que estableixen les lleis a què es refereix el paràgraf
anterior i les disposicions que es detallen en l’annex I
d’aquesta Llei.

Per la prestació dels serveis portuaris compresos en
les corresponents tarifes les autoritats portuàries poden
exigir als usuaris el pagament, com a màxim, de les
quanties següents:

G-1 Entrada i estada: 25 pessetes per unitat d’ar-
queig brut i dia o fracció.

G-2 Atracada: 1.400 pessetes per metre lineal de
moll ocupat i dia o fracció.

G-3 Passatgers i mercaderies: 750 pessetes per pas-
satger i 2.200 pessetes per tona; per a la facturació
dels contenidors plens es considera un pes de 16 tones
i de 2 tones per als buits.

G-4 Pesca: el 2 per 100 del valor de la pesca.
G-5 Embarcacions esportives i d’esplai: 70 pessetes

per dia i metre quadrat del producte de l’eslora màxima
per la mànega.

En el supòsit que, com a resultat de l’aplicació d’a-
questa Llei, s’exigeixi als usuaris una quantitat superior
a la liquidada, cal atenir-se, en virtut del principi de segu-
retat jurídica, a la quantia que contenen les factures
corresponents.

2. Les tarifes pels serveis prestats als usuaris per
les autoritats portuàries d’acord amb les ordres minis-
terials sobre tarifes per serveis portuaris dictades després
de la vigència de la Llei 24/1992, de 27 de novembre,
de ports de l’Estat i de la marina mercant, i abans de
ser modificades per la Llei 62/1997, de 26 de desembre,
les liquidacions de les quals siguin anu�ades per sen-
tències judicials fermes com a conseqüència de la decla-
ració de nu�itat de les ordres esmentades, s’exigeixen
de nou als usuaris que hagin rebut els serveis corres-
ponents, mitjançant la pràctica de noves liquidacions,
amb l’audiència prèvia d’aquells i sens perjudici del com-
pliment i l’execució de les sentències respectives.
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Les tarifes, els seus respectius elements, les regles
generals i particulars d’aplicació de cada tarifa són els
que estableixen les disposicions vigents en funció del
moment en què efectivament les autoritats portuàries
van prestar als usuaris els serveis corresponents i es
van efectuar les liquidacions.

Aquestes tarifes són les següents:

a) Tarifa T-0: senyalització marítima. Aquesta tarifa
comprèn la utilització del sistema d’ajudes a la navegació
marítima el manteniment del qual correspon a cada auto-
ritat portuària en l’àmbit espacial i funcional que li ha
estat assignat i és aplicable a qualsevol vaixell que faci
escala o estigui en qualsevol port o insta�ació marítima
del territori nacional.

Aquesta tarifa també és aplicable als vaixells tanc
fondejats en aigües jurisdiccionals o a la zona econòmica
exclusiva espanyola degudament autoritzats per la Capi-
tania Marítima.

b) Tarifa T-1: vaixells. Aquesta tarifa s’exigeix per
l’accés marítim dels vaixells al port i l’atracada o fondeig
o en el lloc que li hagi estat assignat, incloses les pres-
tacions que els proporcionen les obres i les insta�acions
portuàries.

c) Tarifa T-2: atracada. Aquesta tarifa comprèn l’ús
de les obres d’atracada i els elements fixos d’amarratge
i defensa (aquesta definició està en vigor fins al 25 d’abril
de 1995).

d) Tarifa T-2: passatge. Aquesta tarifa s’exigeix per
l’accés, l’embarcament, el desembarcament i, en general,
l’ús de les insta�acions generals i les obres del port pels
passatgers i, si s’escau, pels vehicles que aquests embar-
quin o desembarquin en règim de passatge, dels seus
molls i pantalans, accessos terrestres, vies de circulació
i estacions marítimes (aquesta definició està en vigor
des del 25 d’abril de 1995).

e) Tarifa T-3: mercaderies. Aquesta tarifa s’exigeix
per l’accés, l’embarcament, el desembarcament i l’ús de
les insta�acions portuàries en general, dels seus molls
i pantalans, accessos terrestres, vies de circulació i zones
de manipulació (exclosos els espais d’emmagatzematge
o dipòsit) per les mercaderies (aquesta definició és apli-
cable des del 25 d’abril de 1995).

f) Tarifa T-3: mercaderies i passatgers. Aquesta tari-
fa comprèn la utilització per les mercaderies i els pas-
satgers de les aigües del port i les dàrsenes, els accessos
terrestres, les vies de circulació, les zones de manipulació
(exclosos els espais d’emmagatzematge o dipòsit) i les
estacions marítimes i els serveis generals de policia
(aquesta definició és aplicable fins al 25 d’abril de 1995).

Queda inclòs en aquesta tarifa el dret que les mer-
caderies que s’embarquen o es desembarquen utilitzant
mitjans no rodants ocupin la zona de trànsit portuària
o hi romanguin durant el mateix dia d’embarcament o
desembarcament i el dia immediatament anterior o pos-
terior, respectivament, sense meritar cap altra tarifa en
relació amb la superfície ocupada. Així mateix, queda
inclòs en aquesta tarifa el dret que els vehicles i els
vaixells que transporten mercaderia, que s’embarquen
o es desembarquen per mitjans rodants, utilitzin les ram-
pes fixes i l’escaló dels molls per a les operacions de
càrrega i descàrrega.

Queda exclosa d’aquesta tarifa la utilització de maqui-
nària especialitzada i d’elements singulars com ara ram-
pes mecàniques, passare�es o altres elements mòbils
necessaris per a les operacions d’embarcament i desem-
barcament, utilització que queda regulada en altres tarifes.

g) Tarifa T-4: pesca fresca. Aquesta tarifa s’exigeix
per l’accés marítim al port dels vaixells pesquers en acti-
vitat i l’atracada o fondeig en el lloc que li hagi estat
assignat, incloses les prestacions que les obres i les
infraestructures portuàries els proporcionen, així com per
l’ús de les insta�acions i els serveis generals del port
pels productes de la pesca.

h) Tarifa T-5: embarcacions esportives i d’esplai.
Aquesta tarifa s’exigeix per l’accés marítim de les embar-
cacions esportives o d’esplai al port i l’atracada o l’an-
coratge en el lloc que els hagi estat assignat, inclosa
la utilitat que els proporcionen les obres i les insta�acions
portuàries i els serveis generals del port, els accessos
terrestres, les vies de circulació i dels centres d’estada
i de recepció de titularitat de l’autoritat portuària, si n’hi
ha, i han d’abonar els serveis que so�iciti.

No obstant això, quan l’embarcació dugui a terme
un transport de mercaderies o els passatgers viatgin en
règim de creuer, són aplicables les tarifes T-1: vaixells,
T-2: peatge, i T-3: mercaderies.

i) Tarifa T-6: grues de pòrtic. Aquesta tarifa és exi-
gible per l’activitat que duen a terme les grues pòrtic
convencionals o no especialitzades.

j) Tarifa T-7: emmagatzematge. Aquesta tarifa és exi-
gible per la posada a disposició i, si s’escau, l’ús d’espais,
esplanades, coberts, magatzems, locals i edificis, amb
els seus serveis generals corresponents, per a l’emma-
gatzematge de mercaderies i vehicles.

No està subjecta a aquesta tarifa l’ocupació i la uti-
lització del domini públic portuari per portar a terme
activitats que exigeixin l’atorgament de les correspo-
nents autoritzacions o concessions.

k) Tarifa T-8: subministraments. Aquesta tarifa com-
prèn qualssevol altres serveis portuaris que l’autoritat
portuària presti en règim de gestió directa no inclosos
en les tarifes anteriors.

Per la prestació dels serveis compresos en aquestes
tarifes, les autoritats portuàries poden exigir als usuaris
el pagament com a màxim de les quanties següents:

T-0. Senyalització marítima: la menor de les
següents quantitats: 1 pesseta per unitat d’arqueig brut
cada vegada que el vaixell fa escala o 150.000 pessetes
l’any.

T-1. Entrada i estada de vaixells: 50 pessetes per
unitat d’arqueig brut i dia o fracció (fins al 25 d’abril
de 1995).

T-1. Vaixells: 50 pessetes per unitat d’arqueig brut
i dia o fracció (a partir del 25 d’abril de 1995).

T-2. Atracament: 2.000 pessetes per dia i metre de
calat del vaixell (fins al 25 d’abril de 1995).

T-2. Passatge: 1.000 pessetes per passatger, 400
pessetes per motocicleta, 1.400 pessetes per cotxe
i 10.000 pessetes per autocar (a partir del 25 d’abril
de 1995).

T-3. Mercaderies i passatgers: 1.000 pessetes per
passatger, 400 pessetes per motocicleta, 1.100 pesse-
tes per cotxe, 2.000 pessetes per furgoneta, 10.000
pessetes per autocar i 2.750 pessetes per tona; per a
la facturació dels contenidors plens es considera un pes
de 16 tones i de 2 tones per als buits (fins al 25 d’abril
de 1995).

T-3. Mercaderies: 1.500 pessetes per tona; per a
la facturació dels contenidors plens es considera un pes
de 16 tones i de 2 tones per als buits (a partir del 25
d’abril de 1995).

T-4. Pesca fresca: 2 per 100 del valor de la pesca.
T-5. Embarcacions esportives i d’esplai: 75 pessetes

per dia i metre quadrat del producte de l’eslora màxima
per la mànega.

En el supòsit que, com a resultat de l’aplicació d’a-
questa Llei, s’exigeixi als usuaris una quantitat superior
a la liquidada, cal atenir-se, en virtut del principi de segu-
retat jurídica, a la quantia continguda en les factures
corresponents.

3. Per al cobrament d’aquests drets, que mantenen
la seva definició legal de preus privats, no es pot utilitzar
cap mena de potestat administrativa i, singularment, la
via de constrenyiment.
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Disposició addicional trenta-cinquena.

S’afegeixen al final de l’epígraf 94 del Reial decret
2930/1979, de 29 de desembre, de les tarifes d’ac-
cidents de treball i malalties professionals, les activitats
següents:

«La decoració de la porcellana artística artesanal.
Fabricació de budell artificial.»

S’afegeix al final de l’epígraf 96 del Reial decret
esmentat l’activitat següent:

«Restauració artística.»

Disposició transitòria primera. Modificació de la Llei
40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre la
renda de les persones físiques i altres normes tri-
butàries.

Amb efectes des de l’1 de gener de 1999, es modifica
la disposició transitòria novena de la Llei 40/1998, de 9
de desembre, de l’impost sobre la renda de les persones
físiques i altres normes tributàries, que queda redactada
de la manera següent:

«Disposició transitòria novena. Guanys patrimo-
nials derivats d’elements adquirits abans del 31
de desembre de 1994.

Els guanys patrimonials derivats de la transmis-
sió d’elements patrimonials no afectes a activitats
econòmiques, adquirits abans del 31 de desembre
de 1994, es redueixen d’acord amb el que esta-
bleixen les regles 2a i 4a de l’apartat 2 de la dis-
posició transitòria vuitena de la Llei 18/1991, de 6
de juny, de l’impost sobre la renda de les persones
físiques.

A aquests efectes, es consideren elements patri-
monials no afectes a activitats econòmiques aquells
en què la desafectació d’aquestes activitats s’hagi
produït amb més de tres anys d’antelació a la data
de transmissió.»

Disposició transitòria segona. Adaptació dels contrac-
tes d’assegurança de vida en què el prenedor assu-
meixi el risc d’inversió.

Els contractes d’assegurança de vida en què el pre-
nedor assumeixi el risc de la inversió, concertats abans
de l’1 de gener de l’any 2000, es poden adaptar, en
el termini de dos mesos a partir d’aquesta data, al que
estableix l’article 24.3 de la Llei 40/1998, de 9 de desem-
bre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
i altres normes tributàries. Una vegada hagi conclòs el
termini, els contractes no adaptats tributen d’acord amb
el que preveu l’article 14.2.h) de la Llei esmentada.

Disposició transitòria tercera. Endeutament local.

U. No obstant el que disposa l’apartat 1 de l’arti-
cle 54 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, regu-
ladora de les hisendes locals, l’any 2000 no cal auto-
rització per concertar operacions de crèdit a llarg termini
sempre que l’estalvi net sigui de signe negatiu i no superi
els percentatges dels ingressos corrents liquidats o de
les partides d’ingressos per naturalesa vinculades a l’ex-
plotació que s’assenyalen a continuació:

Estalvi net (percentatge)

—

Ingressos corrents

Any

2000 0,75

Dos. Sens perjudici del que estableix l’apartat 2 de
l’article 54 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, les operacions de crè-
dit a concertar per les entitats locals durant el perío-
de 2000 al 2003 no necessiten autorització quan el
volum total del risc assumit de les operacions de crèdit
referides en el punt esmentat representi, sobre els ingres-
sos corrents liquidats en l’exercici immediatament ante-
rior o en el precedent a aquest últim quan el còmput
s’hagi de fer el primer semestre de l’any, un percentatge
superior al 110 per 100, a condició que es presenti
davant l’òrgan autoritzador un compromís ferm de reduc-
ció de deute aprovat pel Ple que permeti assolir el per-
centatge esmentat en data 31 de desembre de 2003.
El compromís és objecte del seguiment oportú per l’òr-
gan esmentat.

Disposició transitòria quarta. Crèdits ampliables per a
pagament d’obligacions derivades de convenis amb
les comunitats autònomes per al desenvolupament
alternatiu de les comarques mineres.

Durant l’exercici de l’any 2000, a fi d’assegurar el
compliment del pla de la mineria del carbó en la seva
faceta de desenvolupament alternatiu de les comarques
mineres, les dotacions per fer front a les obligacions
derivades dels convenis amb les comunitats autònomes
afectades tenen caràcter ampliable.

Disposició transitòria cinquena. Manteniment del ter-
mini de cinc anys per a la deducció o la compensació
de determinades quotes en l’impost sobre el valor
afegit.

U. Els subjectes passius que hagin suportat o satis-
fet quotes de l’impost sobre el valor afegit el dret a
la deducció de les quals hagi nascut durant el 1995,
poden fer la deducció de les dites quotes d’acord amb
el que disposa el títol VIII, capítol I, de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit,
en les declaracions liquidacions corresponents als perío-
des de liquidació de l’any 2000.

Dos. Els subjectes passius que tinguin quotes pen-
dents de compensar procedents de declaracions liqui-
dacions presentades durant el 1995 poden efectuar les
dites compensacions en les declaracions liquidacions a
presentar per l’impost durant l’any 2000.

Disposició transitòria sisena. Règim transitori de les modi-
ficacions en la disposició addicional quarta i en la lle-
tra a) de l’apartat cinquè de l’annex de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.

Les modificacions de la disposició addicional quarta i
la lletra a) de l’apartat cinquè de l’annex de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit,
introduïdes en aquesta Llei, tenen efectes des de l’1
de gener de 1998.

Disposició transitòria setena. Tipus de l’impost general
indirecte canari aplicable a les labors de tabac.

U. Durant l’any 2000, els tipus de l’impost general
indirecte canari aplicable a les entregues i les impor-
tacions de les labors de tabac són els següents:

a) Els cigars amb preu inferior a 100 pessetes uni-
tat: 4,5 per 100.

b) Els cigars amb preu igual o superior a 100 pes-
setes unitat: 13 per 100.

c) Les labors de tabac negre: 20 per 100.

d) Les labors de tabac ros i succedanis del tabac: 40
per 100.

Dos. Durant l’any 2000, els tipus de recàrrec sobre
les importacions de labors de tabac efectuades pels
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comerciants minoristes en el marc del règim especial
de comerciants minoristes de l’impost general indirecte
canari són els següents:

a) Importació de cigars amb preu inferior a 100 pes-
setes unitat: 0,45 per 100.

b) Importació de cigars amb preu igual o superior
a 100 pessetes unitat: 1,3 per 100.

c) Importació de labors de tabac negre: 2 per 100.

d) Importacions de labors de tabac ros i succedanis
del tabac: 4 per 100.

Disposició transitòria vuitena. Aplicació de determina-
des modificacions introduïdes en l’àmbit de l’impost
general indirecte canari.

U. Les quotes suportades o satisfetes abans del dia 1
de gener de l’any 2000, per l’adquisició o importació
de béns d’inversió, no han de ser objecte de la regu-
larització que estableix l’article 40 de la Llei 20/1991,
de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del
règim econòmic fiscal de les Canàries, en la mesura en
què la prorrata aplicable els anys posteriors sigui modi-
ficada, respecte a la de l’any en què es van suportar
les quotes esmentades, per aplicació del que disposen
els articles 35, 37, número 2, i 39 de la Llei esmentada
en relació amb la percepció de subvencions que, d’acord
amb el que disposa el seu article 22, número 2, apartat b),
no integrin la base imposable de l’impost general indi-
recte canari.

Dos. La deducció de les quotes suportades o satis-
fetes abans del dia 1 de gener de l’any 2000 no queda
reduïda per la percepció de subvencions de capital acor-
dades a partir d’aquesta data per finançar la compra
dels béns o serveis per l’adquisició o la importació dels
quals es van suportar aquestes quotes.

Tres. Les previsions que contenen l’article 35, els
números 1 i 2 de l’article 37 i el número 1 de l’article 39
de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels
aspectes fiscals del règim econòmic fiscal de les Canà-
ries, relatives a les subvencions no incloses en la base
imposable de l’impost general indirecte canari, s’apliquen
en relació amb les que s’acordin a partir de l’1 de gener
de l’any 2000.

Disposició transitòria novena. Manteniment del termini
de cinc anys per a la deducció o compensació de
determinades quotes de l’impost general indirecte
canari.

U. Els subjectes passius que hagin suportat o satis-
fet quotes de l’impost general indirecte canari el dret
a la deducció de les quals hagi nascut durant el 1995
poden fer la deducció de les dites quotes d’acord amb
el que disposa el títol II, capítol I, de la Llei 20/1991,
de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del
règim econòmic fiscal de les Canàries, en les declara-
cions liquidacions corresponents als períodes de liqui-
dació de l’any 2000.

Dos. Els subjectes passius que tinguin quotes pen-
dents de compensar procedents de declaracions liqui-
dacions presentades durant 1995, poden fer les dites
compensacions en les declaracions liquidacions a pre-
sentar per l’impost durant l’any 2000.

Disposició transitòria desena. Règim transitori de les
modificacions introduïdes en els articles 24 i 98 de
la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’impost
sobre societats.

Les modificacions dels articles 24 i 98 de la Llei
43/1995, de 27 de desembre, de l’impost sobre socie-
tats, introduïdes en aquesta Llei, són aplicables a partir
de l’1 d’octubre de 1999.

Disposició transitòria onzena. Règim transitori de la
modificació introduïda en l’apartat 4t de l’article 55.1
de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’impost
sobre la renda de les persones físiques i altres normes
tributàries.

La modificació introduïda, en virtut del que preveu
l’apartat quatre de l’article 1 d’aquesta Llei, a l’apartat 4t
de l’article 55.1 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre,
de l’impost sobre la renda de les persones físiques i
altres normes tributàries, té efectes des de l’1 de gener
de 1999.

Disposició transitòria dotzena. Règim transitori de la modi-
ficació introduïda a l’article 17.2.a) de la Llei 40/1998,
de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda de
les persones físiques i altres normes tributàries.

La modificació introduïda a l’article 17.2.a) de la
Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre la
renda de les persones físiques i altres normes tributàries,
per l’article 1 d’aquesta Llei, és aplicable als rendiments
meritats des del dia 1 d’octubre de 1999.

A aquests efectes, la quantia del salari mitjà corres-
ponent a 1999 és de 2.500.000 pessetes.

Disposició derogatòria primera. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquesta
Llei.

Disposició derogatòria segona. Derogació de la dispo-
sició transitòria vint-i-dosena de la Llei 66/1997,
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administra-
tives i de l’ordre social.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei queda
derogada la disposició transitòria vint-i-dosena de la
Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, publicada en el «Butlletí
Oficial de l’Estat» del dia 31 de desembre, de manera
que a les subvencions que no integren la base imposable
de l’impost sobre el valor afegit, acordades abans de
l’1 de gener de 1998 i percebudes a partir de la data
d’entrada en vigor d’aquesta Llei, els són aplicables les
normes que contenen els articles 102, apartat u, 104,
apartats u i dos i 106, apartat u de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.

Disposició final primera. Desplegament reglamentari.

Es faculta el Govern per dictar totes les disposicions
que siguin necessàries per al desplegament i l’execució
d’aquesta Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor el dia 1 de gener de
l’any 2000.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 29 de desembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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24787 REIAL DECRET 1965/1999, de 23 de
desembre, pel qual es modifica el Regla-
ment dels impostos especials. («BOE» 312,
de 30-12-1999.)

La necessitat de modificar el Reglament d’impostos
especials la imposa la disposició final quarta de la Llei
50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social, que estableix que «el Govern
ha de modificar el Reglament dels impostos especials,
aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, per-
què sigui exigible la destrucció de les bolles de circulació
que incorporin els béns objecte dels impostos especials
de fabricació per als quals aquest document de circulació
sigui exigible, en els casos en què aquells s’enviïn fora
de l’ámbit territorial intern que determina la Llei 38/-
1992, de 28 de desembre, d’impostos especials».

D’altra banda, d’acord amb una moció del Consell
per a la Defensa del Contribuent, es fixa explícitament
els terminis en els quals els procediments relatius a les
devolucions que preveu la Llei d’impostos especials s’han
de resoldre.


