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MINISTERI D’HISENDA

14880 REIAL DECRET 895/2003, d’11 de juliol, pel
qual es desplega la disposició addicional sego-
na de la Llei 53/2002, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre
social, sobre beneficis fiscals aplicables a
l’«Any Sant Xacobeo 2004». («BOE» 177,
de 25-7-2003.)

La gran importància cultural i històrica de la cele-
bració de l’«Any Sant Xacobeo 2004» ha determinat
la necessitat d’establir a la disposició addicional segona
de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social, un marc jurídic
adequat que promogui les iniciatives encaminades a
celebrar aquest esdeveniment.

Mitjançant la disposició addicional esmentada s’es-
tableix un conjunt d’incentius fiscals que per ser aplicats
correctament requereixen una determinació completa i
concreta dels requisits que han de complir les inversions
i despeses que es vulguin acollir a aquests incentius,
així com determinar el curs procedimental adequat a
què s’han d’ajustar les persones i entitats que duguin
a terme les inversions i despeses.

Per això, aquest Reial decret, en desplegament del
que disposen els apartats sis i vuit.2 de la disposició
addicional segona de la Llei 53/2002, de 30 de desem-
bre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
estableix les condicions que han de complir les inversions
en elements de l’immobilitzat material i en obres de reha-
bilitació d’edificis i altres construccions per poder-se aco-
llir als beneficis fiscals. També desenvolupa els requisits
que estableix la disposició addicional segona de la Llei
53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social, en relació amb les despeses
de propaganda i publicitat de projecció plurianual, que,
en tot cas, han de promocionar l’esdeveniment i obtenir
l’aprovació prèvia del «Consell Xacobeo». Així mateix,
es defineixen les activitats de caràcter artístic, cultural,
científic o esportiu la realització de les quals pot donar
dret a la bonificació a la quota de l’impost sobre activitats
econòmiques, i es precisen els casos en què una empresa
o entitat desenvolupa exclusivament els objectius de
l’«Any Sant Xacobeo 2004» per tenir dret, per això, a
la bonificació que s’estableix en relació amb els impostos
i les taxes locals.

Pel que fa al procediment, aquest s’articula a través
de dos tràmits fonamentals: d’una banda, les certifica-
cions expedides pel «Consell Xacobeo» mitjançant les
quals s’acredita que les inversions i despeses realitzades
s’emmarquen en el conjunt de plans i programes d’ac-
tivitats de l’esdeveniment i, d’altra banda, el reconeixe-
ment previ per l’Administració tributària competent del
dret a l’aplicació dels beneficis fiscals establerts.

D’acord amb això, aquest Reial decret s’estructura
en tres capítols: el primer, dedicat a regular els requisits
exigits per a l’aplicació dels beneficis fiscals; el segon
estableix els aspectes procedimentals, i el tercer, que
recull el règim de mecenatge prioritari.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda,
amb l’aprovació del ministre d’Administracions Públi-
ques, d’acord amb el Consell d’Estat i prèvia deliberació
del Consell de Ministres a la reunió del dia 11 de juliol
de 2003,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Beneficis fiscals aplicables
a «Any Sant Xacobeo 2004»

Article 1. Contingut i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret desplega el que preveu la
disposició addicional segona de la Llei 53/2002, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social, relativa als beneficis fiscals aplicables a
l’«Any Sant Xacobeo 2004».

2. Les inversions i activitats amb dret a l’aplicació
dels beneficis fiscals són les que estableix aquest capítol.

3. El reconeixement previ del dret dels subjectes
passius a aplicar aquests beneficis es tramita d’acord
amb el procediment recollit en el capítol II d’aquest Reial
decret.

Article 2. Inversions en elements de l’immobilitzat
material i en obres de rehabilitació d’edificis i altres
construccions.

1. D’acord amb el que disposa l’apartat dos.1.a) de
la disposició addicional segona de la Llei 53/2002, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social, els subjectes passius de l’impost sobre
societats poden deduir de la quota íntegra de l’impost
el 15 per cent de les inversions que, efectuades en els
termes municipals enumerats a l’annex d’aquest Reial
decret, es realitzin en compliment dels plans i programes
d’activitats que estableix el «Consell Xacobeo» i con-
sisteixin en elements de l’immobilitzat material nous, sen-
se que, en cap cas, es considerin com a tals els terrenys.

S’entén que no estan realitzades en compliment dels
plans i programes d’activitats que estableix el «Consell
Xacobeo» les inversions efectuades per les empreses sub-
ministradores per a la insta�ació o ampliació de serveis
de telecomunicacions, línia elèctrica, abastament d’aigua,
gas o altres subministraments, llevat que es facin en:

a) Municipis amb un nombre d’habitants inferior
a 5.000.

b) Municipis amb un nombre d’habitants igual o
superior a 5.000 i inferior a 10.000, amb un nombre
d’entitats singulars de població que sigui superior a la
mitjana d’entitats singulars de població de tots els muni-
cipis compresos al Camí de Santiago, segons les dades
incloses en el cens de població de 1997 corresponent
a l’any 2001 de l’Institut Nacional d’Estadística.

A aquests efectes, el concepte d’entitat singular de
població és el que defineix la Resolució d’1 d’abril
de 1997, de la presidenta de l’Institut Nacional d’Es-
tadística i del director general de Cooperació Territorial,
per la qual es dicten instruccions tècniques als ajun-
taments sobre la gestió i revisió del padró municipal,
que va ser publicada, per disposició de la Resolució de 9
d’abril de 1997, de la Subsecretaria del Ministeri de
la Presidència, en el «Butlletí Oficial de l’Estat» d’11 d’a-
bril de 1997.

2. D’acord amb el que disposa l’apartat dos.1.b) de
la disposició addicional segona de la Llei 53/2002, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social, els subjectes passius de l’impost sobre
societats poden deduir de la quota íntegra de l’impost
el 15 per cent de les inversions que, efectuades en els
termes municipals esmentats a l’annex d’aquest Reial
decret, es realitzin en compliment dels plans i programes
d’activitats que estableix el «Consell Xacobeo» i con-
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sisteixin en obres de rehabilitació d’edificis i altres cons-
truccions que compleixin els requisits que estableix la
normativa estatal sobre finançament d’actuacions pro-
tegides en matèria d’habitatge, vigent en el moment
d’execució de les obres de rehabilitació, i que contri-
bueixin a realçar l’espai físic afectat per la disposició
addicional esmentada.

3. Les obres de construcció i rehabilitació d’edifi-
cacions a què es refereixen els apartats anteriors han
de complir, a més, les normes arquitectòniques i urba-
nístiques que puguin establir en aquest sentit els res-
pectius ajuntaments i el «Consell Xacobeo», circumstàn-
cia que s’ha d’acreditar mitjançant la llicència d’obres
corresponent.

4. A l’efecte de l’aplicació d’aquests incentius, s’en-
tén que les inversions a què es refereixen els apartats 1
i 2 anteriors s’emmarquen en els plans i programes d’ac-
tivitats que estableix el «Consell Xacobeo» quan hagin
entrat en funcionament abans del 31 d’agost de 2004
i hagin obtingut la corresponent certificació acreditativa
a què es refereix l’article 8.

5. L’aplicació de la deducció regulada en aquest arti-
cle està subjecta, en tot cas, a les normes que estableix
l’apartat dos.2 de la disposició addicional segona de la
Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social.

Article 3. Despeses de propaganda i publicitat de pro-
jecció plurianual.

1. D’acord amb el que disposa l’apartat dos.1.c) de
la disposició addicional segona de la Llei 53/2002, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social, els subjectes passius de l’impost sobre
societats poden deduir de la quota íntegra de l’impost
el 15 per cent de les inversions que es realitzin en com-
pliment dels plans i programes d’activitats que estableix
el «Consell Xacobeo» i consisteixin en la realització, a
Espanya o a l’estranger, de despeses de propaganda
i publicitat de projecció plurianual que serveixin direc-
tament per a la promoció de l’«Any Sant Xacobeo 2004»
i rebin l’aprovació del «Consell Xacobeo» esmentat ante-
riorment.

2. A l’efecte del que preveu l’apartat anterior, es
considera que les despeses de propaganda i publicitat
compleixen els requisits que assenyala l’apartat esmen-
tat quan compleixin les condicions que assenyalen els
paràgrafs següents:

a) Que consisteixin en:

1r La producció i edició de material gràfic o audio-
visual de promoció o informació, consistent en fullets,
cartells, guies, vídeos, suports audiovisuals o altres objec-
tes, sempre que siguin de distribució gratuïta i serveixin
de suport publicitari de l’esdeveniment.

2n Les despeses en què incorrin les empreses per
a la insta�ació o el muntatge de pavellons específics,
en fires nacionals i internacionals, en els quals es pro-
mocioni turísticament l’«Any Sant Xacobeo 2004».

3r La realització de campanyes de publicitat de l’es-
deveniment, tant de caràcter nacional com internacional.

4t La cessió per part dels mitjans de comunicació
d’espais gratuïts perquè el «Consell Xacobeo» hi insereixi
anuncis dedicats a la promoció de l’«Any Sant Xaco-
beo 2004».

b) Que serveixin directament per a la promoció de
l’«Any Sant Xacobeo 2004» perquè el seu contingut afa-
voreixi la divulgació de la celebració de l’esdeveniment.

La base de la deducció és l’import total de la inversió
realitzada quan el contingut del suport publicitari es refe-
reixi de manera essencial a la divulgació de la celebració

de l’«Any Sant Xacobeo 2004». En cas contrari, la base
de la deducció és el 25 per cent de la inversió realitzada.

3. Als efectes que indiquen els apartats anteriors,
és necessari que, amb caràcter previ a la realització de
les activitats publicitàries a què a�udeix l’apartat 2,
aquestes rebin l’aprovació i la qualificació del «Consell
Xacobeo» sobre el contingut del suport publicitari, en
què s’ha d’indicar expressament si el contingut es refe-
reix o no de manera essencial a la divulgació de l’«Any
Sant Xacobeo 2004». A aquests efectes s’ha de pre-
sentar la so�icitud corresponent en què s’ha de fer men-
ció expressa de la qualificació que se so�icita, i adjun-
tar-hi una còpia o un projecte de la campanya publicitària
en el suport adequat a la naturalesa d’aquesta.

El «Consell Xacobeo» ha de notificar la resolució en
el termini de dos mesos des de la presentació de la
so�icitud corresponent.

Si en el termini de dos mesos des de la presentació
de la so�icitud no s’ha rebut requeriment o notificació
administrativa sobre aquesta, s’ha d’entendre produïda
l’aprovació de la despesa amb la qualificació so�icitada.
En el cas que a l’escrit de so�icitud no s’hagi fet menció
expressa de la qualificació que se so�icita, s’ha d’en-
tendre que el contingut del suport publicitari no es refe-
reix de manera essencial a la divulgació de la celebració
de l’«Any Sant Xacobeo 2004».

El termini per presentar les so�icituds a què es refereix
aquest apartat acaba el 15 d’octubre de 2004.

4. S’entén que les inversions a què es refereix
aquest article s’emmarquen en els plans i programes
del «Consell Xacobeo» quan les activitats publicitàries
hagin obtingut l’aprovació i la qualificació d’aquest Con-
sell, d’acord amb el que disposa l’apartat anterior, i la
certificació acreditativa corresponent a què es refereix
l’article 8.

5. L’aplicació de la deducció que regula aquest arti-
cle està subjecta, en tot cas, a les normes que estableix
l’apartat dos.2 de la disposició addicional segona de la
Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social.

Article 4. Beneficis fiscals en l’impost sobre la renda
de les persones físiques.

D’acord amb el que disposa l’apartat tres de la dis-
posició addicional segona de la Llei 53/2002, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social, els subjectes passius de l’impost sobre
la renda de les persones físiques que exerceixin activitats
econòmiques en règim d’estimació directa poden aplicar
les deduccions a què es refereixen els articles 2 i 3
anteriors, en els termes i amb les condicions que pre-
veuen els preceptes esmentats i la normativa reguladora
de l’impost.

Article 5. Beneficis fiscals en l’impost sobre transmis-
sions patrimonials i actes jurídics documentats.

D’acord amb el que disposa l’apartat quatre de la
disposició addicional segona de la Llei 53/2002, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social, les transmissions patrimonials subjectes
a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurí-
dics documentats són objecte d’una bonificació del 95
per cent de la quota quan el subjecte passiu destini
els béns i drets adquirits, directament i exclusivament,
a la realització de les inversions amb dret a deducció
a què es refereixen els articles anteriors.

Article 6. Beneficis fiscals en l’impost sobre activitats
econòmiques i en altres impostos i taxes locals.

1. D’acord amb el que disposa l’apartat cinc.1 de
la disposició addicional segona de la Llei 53/2002, de 30
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de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social, els subjectes passius de l’impost sobre
activitats econòmiques tenen dret a una bonificació
del 95 per cent en les quotes i recàrrecs corresponents
a les activitats de caràcter artístic, cultural, científic o
esportiu que hagin de tenir lloc durant la celebració de
l’«Any Sant Xacobeo 2004» i que el «Consell Xacobeo»
certifiqui que s’emmarquen en els seus plans i programes
d’activitats.

A l’efecte del que disposa el paràgraf anterior, s’entén
que les activitats de caràcter artístic, cultural, científic
o esportiu que poden ser objecte de la bonificació són
les compreses dins de la programació oficial de l’es-
deveniment que determinin la necessitat de produir l’alta
i tributar per l’epígraf o grup corresponent de les tarifes
de l’impost, de manera addicional i amb independència
de la tributació per l’impost sobre activitats econòmiques
que corresponia fins aquell moment a la persona o entitat
so�icitant del benefici fiscal esmentat.

2. D’acord amb el que disposa l’apartat cinc.2 de
la disposició addicional segona de la Llei 53/2002, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social, les empreses o entitats que desenvolupin
exclusivament els objectius de l’«Any Sant Xaco-
beo 2004» segons certificació del «Consell Xacobeo»
tenen dret a una bonificació del 95 per cent en tots
els impostos i taxes locals que puguin recaure sobre
les seves operacions relacionades amb aquesta finalitat.

Entre els impostos a què es refereix aquest apartat
no s’hi consideren compresos l’impost sobre béns immo-
bles i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

A l’efecte del que preveu aquest apartat, es considera
que una empresa o entitat desenvolupa exclusivament
els objectius de l’«Any Sant Xacobeo 2004» quan l’ac-
tivitat o operació respecte a la qual se so�icita el benefici
fiscal es refereixi únicament a actes de promoció i desen-
volupament de la programació oficial de l’esdeveniment.

CAPÍTOL II

Procediment per al reconeixement
dels beneficis fiscals

Article 7. Procediment per al reconeixement dels bene-
ficis fiscals per l’Administració tributària.

1. El reconeixement previ del dret dels subjectes
passius a l’aplicació de les deduccions en l’impost sobre
societats i en l’impost sobre la renda de les persones
físiques que preveuen els articles 2, 3 i 4 l’efectua l’òrgan
competent de l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària, prèvia so�icitud de l’interessat.

La so�icitud s’ha de presentar almenys 30 dies natu-
rals abans de l’inici del termini reglamentari de declaració
liquidació corresponent al període impositiu en què hagi
de tenir efectes el benefici fiscal el reconeixement del
qual se so�icita.

A la so�icitud s’hi ha d’adjuntar la certificació expe-
dida pel «Consell Xacobeo» que acrediti que les inver-
sions amb dret a deducció a què es refereix la so�icitud
s’han realitzat en compliment dels seus plans i progra-
mes d’activitats.

El termini màxim en què s’ha de notificar la resolució
expressa de l’òrgan competent en aquest procediment
és de 30 dies naturals des de la presentació de la corres-
ponent so�icitud. El còmput del termini se suspèn, quan
es requereixi a l’interessat que completi la documentació
presentada, durant el temps que transcorri entre la noti-
ficació del requeriment i la presentació de la documen-
tació requerida.

Transcorregut el termini a què es refereix el paràgraf
anterior sense que l’interessat hagi rebut cap notificació

administrativa sobre la seva so�icitud, es considera ator-
gat el reconeixement previ.

2. Per aplicar la bonificació en la quota de l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentats a què es refereix l’article 5, els subjectes passius
han d’adjuntar a la declaració liquidació de l’impost la
certificació expedida pel «Consell Xacobeo» en què cons-
ti el compromís del so�icitant que els béns i els drets
adquirits es destinaran directament i exclusivament a
la realització d’inversions efectuades en compliment dels
seus plans i programes d’activitats, així com una còpia
de la so�icitud formulada davant de l’òrgan competent
de l’Agència Estatal d’Administració Tributària a què es
refereix l’apartat 1 d’aquest article en relació amb la
inversió.

En els casos en què la so�icitud no hagi estat pre-
sentada, aquesta circumstància s’ha de fer constar a
la documentació que s’adjunti a la declaració liquidació
de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurí-
dics documentats, i s’ha d’aportar la còpia de la so�icitud
una vegada hagi estat presentada.

El dret a la bonificació en la quota de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
queda condicionat, sense perjudici de les facultats de
comprovació de l’Administració tributària, al reconeixe-
ment previ per l’Agència Estatal d’Administració Tribu-
tària del dret a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article.

L’òrgan competent de cada comunitat autònoma ha
de comunicar la identitat dels subjectes passius que
hagin aplicat la bonificació al Departament de Gestió
Tributària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària,
que, al seu torn, li ha de comunicar a aquell les reso-
lucions que s’adoptin en els procediments a què es refe-
reix l’apartat 1 d’aquest article en relació amb els sub-
jectes passius esmentats.

3. El reconeixement previ del dret dels subjectes
passius de l’impost sobre activitats econòmiques a la
bonificació que preveu l’article 6.1 l’efectuen els ajun-
taments que s’esmenten a l’annex o, si s’escau, les enti-
tats que tinguin assumida la gestió tributària de l’impost,
a través del procediment que preveu l’article 9 del Reial
decret 243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten
normes per a la gestió de l’impost sobre activitats eco-
nòmiques i es regula la delegació de competències en
matèria de gestió censal de l’esmentat impost, excepte
pel que fa a la necessitat d’exigir l’informe tècnic pre-
ceptiu.

4. Per a l’aplicació de les bonificacions que preveu
l’article 6.2, relatives a altres impostos i taxes locals,
els subjectes passius han de presentar una so�icitud
davant de les entitats que tinguin assumida la gestió
dels respectius tributs, a la qual han d’adjuntar la cer-
tificació acreditativa del compliment del requisit que exi-
geix l’article 6.2, expedida pel «Consell Xacobeo».

5. El termini màxim en què s’ha de notificar la reso-
lució expressa de l’òrgan competent en els procedi-
ments que preveuen els apartats 3 i 4 d’aquest article
és de dos mesos des de la presentació de la so�icitud
corresponent. El còmput de l’esmentat termini se sus-
pèn, quan es requereixi a l’interessat que completi la
documentació presentada, pel temps que passi entre
la notificació del requeriment i la presentació de la docu-
mentació requerida.

Transcorregut el termini a què es refereix el paràgraf
anterior sense que l’interessat hagi rebut cap notificació
administrativa sobre la so�icitud, s’entén atorgat el reco-
neixement previ.

6. L’òrgan que, segons el que estableixen els apar-
tats anteriors, sigui competent per al reconeixement del
benefici fiscal pot requerir al «Consell Xacobeo», o al
so�icitant, l’aportació de la documentació a què es refe-
reix l’article 8.1, a fi de comprovar la concurrència dels
requisits exigits per aplicar el benefici fiscal el reconeixe-
ment del qual se so�icita.
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Article 8. Certificacions del «Consell Xacobeo».

1. Per obtenir les certificacions a què es refereix
aquest Reial decret, els interessats han de presentar una
so�icitud davant el «Consell Xacobeo» a la qual han d’ad-
juntar la documentació suficient relativa a les caracte-
rístiques i la finalitat de la inversió o l’activitat realitzada.

El termini per presentar les so�icituds d’expedició de
certificacions acaba el 15 de gener de 2005.

2. El «Consell Xacobeo» ha d’emetre, quan sigui pro-
cedent, les certificacions so�icitades segons el que esta-
bleix l’apartat anterior, en les quals, almenys, ha de fer
constar:

a) Nom i cognoms, o denominació social, i número
d’identificació fiscal del so�icitant.

b) Domicili fiscal.
c) Descripció de la inversió o activitat, i import total

de la inversió realitzada.
d) Confirmació que l’activitat s’emmarca o la inver-

sió s’ha realitzat en compliment dels plans i programes
d’activitats del «Consell Xacobeo» per celebrar l’«Any
Sant Xacobeo 2004».

e) En el cas de les inversions a què es refereix l’ar-
ticle 2.3, la confirmació expressa que les obres s’han
realitzat en compliment de les normes arquitectòniques
i urbanístiques que puguin establir en aquest sentit els
ajuntaments i el «Consell Xacobeo».

f) En el cas de les inversions que regula l’article 3,
confirmació expressa que les despeses de propaganda
i publicitat han estat aprovades pel «Consell Xacobeo»,
d’acord amb el que disposa l’article 3.3.

g) En el cas de la certificació a la qual es refereix
l’article 7.2, el compromís del so�icitant que els béns
i drets adquirits es destinaran, directament i exclusiva-
ment, a la realització d’inversions efectuades en com-
pliment dels plans i programes d’activitats de l’«Any Sant
Xacobeo 2004».

h) Menció del precepte legal en què s’estableixen
els incentius fiscals per a les inversions o activitats a
què es refereix la certificació.

3. El termini màxim en què s’han de notificar les
certificacions a què es refereix aquest article és de dos
mesos des de la presentació de la corresponent so�i-
citud.

Si en el termini de dos mesos des de la presentació
de la so�icitud no s’ha rebut cap requeriment o noti-
ficació administrativa, s’entén complert el requisit al qual
es refereix aquest article, i l’interessat pot so�icitar a
l’Administració tributària el reconeixement del benefici
fiscal, segons el que disposa l’article anterior, si aporta
una còpia segellada de la so�icitud.

Article 9. Tramesa de les certificacions expedides pel
«Consell Xacobeo».

El «Consell Xacobeo» ha de remetre al Departament
de Gestió Tributària de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària, en els mesos de gener, abril, juliol i octubre,
una còpia de les certificacions emeses d’acord amb el
que preveu aquest Reial decret, i enviar-les després als
òrgans de gestió competents.

La tramesa al Departament de Gestió Tributària de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària de la còpia
de les certificacions expedides pel «Consell Xacobeo»
s’efectua a partir del primer trimestre natural que finalitzi
després de l’entrada en vigor d’aquesta disposició, i con-
tinua fins al 30 d’abril de 2005.

Si el «Consell Xacobeo» no ha emès la certificació
so�icitada segons el que estableix l’article anterior, ha
de remetre una còpia de la so�icitud presentada per
l’interessat.

Article 10. Comprovació administrativa.

L’Administració tributària pot comprovar el compli-
ment dels requisits necessaris per a l’aplicació dels bene-
ficis fiscals a què es refereix aquest Reial decret i prac-
ticar, si s’escau, la regularització que sigui procedent.

CAPÍTOL III

Règim de mecenatge prioritari

Article 11. Aplicació del règim de mecenatge prioritari.

1. El règim de mecenatge prioritari que preveu l’a-
partat u de la disposició addicional segona de la Llei
53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social, és aplicable als programes
i les activitats relacionats amb l’«Any Sant Xaco-
beo 2004», sempre que els aprovi el «Consell Xacobeo»
i els realitzin les entitats o institucions considerades bene-
ficiàries del mecenatge en virtut del que disposa l’ar-
ticle 22 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i
dels incentius fiscals al mecenatge.

A aquests efectes, les esmentades entitats han d’ob-
tenir la corresponent certificació del «Consell Xacobeo»,
segons el que disposa l’article 8, en la qual se certifiqui
que l’activitat realitzada s’emmarca dins dels plans i pro-
grames aprovats pel Consell.

D’acord amb el que preveu el paràgraf segon de l’a-
partat u de la disposició addicional segona de la Llei
53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social, s’eleven en cinc punts els
percentatges de deducció que estableix amb caràcter
general la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incen-
tius fiscals al mecenatge, en relació amb els programes
i les activitats que es realitzin per a aquest esdeveniment
fins al final del període de vigència.

2. D’acord amb el que preveu l’apartat sis de la dis-
posició addicional segona de la Llei 53/2002, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social, les entitats i institucions a què es refereix
l’apartat anterior han d’expedir, en favor dels aportants,
les certificacions justificatives que preveu l’article 24 de
la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal
de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius
fiscals al mecenatge, i remetre al «Consell Xacobeo»,
dins dels dos mesos següents a l’acabament de cada
exercici, una relació de les activitats finançades amb
càrrec a aquestes aportacions, així com una còpia de
les certificacions expedides.

3. El «Consell Xacobeo» ha de remetre una còpia
de les certificacions rebudes, dins dels dos mesos
següents a la recepció, a l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària.

Disposició transitòria única. Inversions realitzades
abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

1. Quan les inversions a què es refereix l’apartat
dos.1.c) de la disposició addicional segona de la Llei
53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social, s’hagin dut a terme entre
l’1 de gener de 2003 i la data d’entrada en vigor d’aquest
Reial decret, l’aprovació i qualificació del «Consell Xaco-
beo» a què es refereix l’article 3 d’aquest Reial decret
s’ha d’incorporar a la certificació acreditativa emesa d’a-
cord amb el que estableix l’article 8.

2. Quan les transmissions patrimonials a les quals
sigui aplicable la bonificació que preveu l’apartat quatre
de la disposició addicional segona de la Llei 53/2002,
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de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, s’hagin dut a terme entre l’1 de gener
de 2003 i la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret,
i el subjecte passiu no hagi aplicat la bonificació a la
declaració liquidació presentada, es pot so�icitar la
corresponent devolució d’ingressos indeguts des del
moment en què concorrin els requisits que estableix l’ar-
ticle 7.2 d’aquest Reial decret per aplicar la bonificació.

Disposició final primera. Règims tributaris forals.

El que preveu aquest Reial decret s’entén sense per-
judici dels règims tributaris forals de concert i conveni
econòmic en vigor, respectivament, als territoris històrics
del País Basc i la Comunitat Foral de Navarra.

Disposició final segona. Entrada en vigor i àmbit d’a-
plicació temporal.

1. Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i és aplicable
a les inversions, operacions i activitats realitzades a partir
de l’1 de gener de 2003 que compleixin els requisits
que preveuen la disposició addicional segona de la Llei
53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social, i aquesta norma.

2. Aquest Reial decret deixa de ser vigent el 31
de desembre de 2004, excepte els articles referents a
les obligacions d’emissió i remissió de certificats, que
ho deixen de ser quan se n’ultimi el compliment.

Madrid, 11 de juliol de 2003.
JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

15018 ORDRE HAC/2116/2003, de 22 de juliol, per
la qual s’aproven el model 190 per al resum
anual de retencions i ingressos a compte de
l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques sobre rendiments del treball, de deter-
minades activitats econòmiques, premis i
determinades imputacions de renda, els dis-
senys físics i lògics per a la substitució dels
fulls interiors del model esmentat per suports
directament llegibles per ordinador, s’esta-
bleixen les condicions generals i el procedi-
ment per a la seva presentació telemàtica per
Internet i es modifiquen les normes de pre-
sentació de determinats models de declaració
anual. («BOE» 178, de 26-7-2003.)

La Llei 46/2002, de 18 de desembre, de reforma
parcial de l’impost sobre la renda de les persones físiques
i per la qual es modifiquen les lleis dels impostos sobre
societats i sobre la renda de no residents («Butlletí Oficial
de l’Estat» del 19), junt amb la normativa reglamentària
de desplegament, han introduït, entre altres, modifica-
cions importants en el sistema de retencions i ingressos
a compte sobre els rendiments del treball, que es con-
creten en establir casos nous de reducció que s’han de
tenir en compte per determinar el percentatge de reten-
ció o ingrés a compte aplicable sobre aquests rendi-
ments. Aquests nous casos incorporats a la normativa
legal de l’impost, inclosa en la Llei 40/1998, de 9 de
desembre, de l’impost sobre la renda de les persones
físiques i altres normes tributàries («Butlletí Oficial de
l’Estat» del 10), parteixen de la consideració de la situació
laboral de l’obligat tributari, que pot originar dues reduc-

cions noves: una reducció per prolongació de l’activitat
laboral de treballadors de més de seixanta-cinc anys,
que s’incorpora a la Llei de l’impost en el nou article
46 ter, i una altra reducció per mobilitat geogràfica de
treballadors aturats que acceptin un lloc de treball que
exigeixi traslladar la residència habitual a un nou muni-
cipi, que s’estableix en el nou article 46 quater.

D’altra banda, la situació personal i familiar del con-
tribuent, a més d’incorporar una elevació dels imports
del mínim personal i del mínim per descendents apli-
cables abans de l’1 de gener de 2003, pot donar dret
a aplicar determinades reduccions que també s’han de
tenir en compte per determinar el percentatge de reten-
ció o ingrés a compte aplicable sobre els rendiments
del treball. Aquestes reduccions, que així mateix, la dita
Llei 46/2002, de 18 de desembre, ha incorporat a la
Llei de l’impost, són les següents: reducció per cura de
fills de menys de tres anys, inclosos els menors adoptats
o acollits, que generin dret a aplicar el mínim per des-
cendents, incorporada a l’article 47; reducció per edat
de més de seixanta-cinc anys del propi contribuent o
dels seus ascendents, establerta en l’article 47 bis; reduc-
ció per assistència del propi contribuent o dels seus
ascendents, de més de setanta-cinc anys, que recull l’ar-
ticle 47 ter; i reduccions per discapacitat, que estableix
l’article 47 quinquies. Aquest últim article preveu reduc-
cions addicionals per la discapacitat del contribuent tri-
butari o dels seus ascendents o descendents, per la dis-
capacitat dels treballadors actius, així com per les des-
peses d’assistència a les persones discapacitades que
acreditin que necessiten ajuda de terceres persones o
mobilitat reduïda, o un grau de minusvalidesa igual o
superior al 65 per 100.

El Reial decret 27/2003, de 10 de gener, pel qual
es modifica el Reglament de l’impost sobre la renda de
les persones físiques («Butlletí Oficial de l’Estat» de l’11),
ha incorporat aquestes reduccions al procediment de
determinació del percentatge de retenció o ingrés a
compte sobre els rendiments del treball i al de la seva
regularització, i a aquest efecte es fa una nova redacció
dels articles 78.3, lletres d) i e), i 81, apartats 2 i 3,
del Reglament de l’impost, aprovat en l’article únic del
Reial decret 214/1999, de 5 de febrer («Butlletí Oficial
de l’Estat del 9).

Pel que fa a les obligacions formals de subministra-
ment d’informació a càrrec del retenidor o obligat a
ingressar a compte, l’article 101.2 del Reglament de
l’impost, en la redacció que en fa el Reial decret
27/2003, de 10 de gener, estableix que el retenidor
o obligat a ingressar a compte ha de presentar un resum
anual de les retencions i els ingressos a compte efectuats
l’any immediatament anterior en què, a més de les seves
dades d’identificació, es pot exigir que hi consti una rela-
ció nominativa dels perceptors en la qual figurin per
a cada un d’aquests les dades que s’hagin tingut en
compte per determinar el tipus de retenció o ingrés a
compte corresponent.

L’enumeració d’aquestes dades s’inclou en les lletres
a) a i) del precepte esmentat, en les quals figuren les
següents per a cada perceptor: nom, cognoms i número
d’identificació fiscal de cada un d’ells; renda obtinguda,
amb indicació de la identificació, descripció i naturalesa
dels conceptes, així com de l’exercici en el qual s’ha
meritat la renda, incloent-hi les rendes no sotmeses a
retenció o ingrés a compte per raó de la quantia, així
com les dietes exceptuades de gravamen i les rendes
exemptes; reduccions aplicades d’acord amb el que pre-
veuen els articles 17.2 i 3 i 76 bis de la Llei de l’impost;
despeses deduïbles a les quals es refereixen les lletres
a), b) i c) de l’article 18.2 de la Llei esmentada; circums-
tàncies personals i familiars del perceptor que el pagador
hagi tingut en compte per aplicar el percentatge de reten-
ció corresponent; import de les pensions compensatòries


