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23936  LLEI 62/2003, de 30 de desembre, de mesu-
res fiscals, administratives i de l’ordre social. 
(«BOE» 313, de 31-12-2003, i «BOE» 3, de 
3-1-2004.)

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 2004 estableix determinats objectius de política 
econòmica, la consecució dels quals fa necessària o 
convenient l’aprovació de diverses mesures normati-
ves que permeten una execució millor i més eficaç del 
programa del Govern, en els diferents àmbits en què 
aquest desenvolupa la seva acció.

Aquesta és la finalitat que persegueix aquesta Llei 
que, com en anys anteriors, recull diferents mesures 
referents a aspectes tributaris, socials, de personal al 
servei de les administracions públiques, de gestió i 
organització administrativa, i d’acció administrativa en 
diferents àmbits sectorials.

II

L’impost sobre la renda de les persones físiques, en 
primer lloc, estableix l’exempció de les prestacions pú-
bliques percebudes per naixement, part múltiple, adop-
ció, maternitat i fill a càrrec, entre les quals s’inclouen 
les prestacions econòmiques per naixement de fill i per 
part múltiple que preveu el Reial decret llei 1/2000, de 14 
de gener, i s’estén l’exempció de les beques per cursar 
estudis a les concedides per les entitats sense finalitats 
lucratives acollides a la «Llei de mecenatge». D’altra 
banda, s’introdueix un aclariment en el requisit de con-
vivència que preveuen les normes per a l’aplicació de 
les reduccions per edat i assistència corresponents als 
ascendents.

En segon lloc, es declara expressament l’aplicabilitat 
a les quotes participatives de les caixes d’estalvis de les 
previsions que conté la normativa reguladora d’aquest 
impost per a les accions i participacions en societats.

També s’estableix que en el cas que el contribuent 
sol·liciti l’esborrany de declaració i l’Administració tri-
butària no tingui la informació necessària per a l’ela-
boració de l’esborrany, se li han de facilitar les dades 
necessàries per a la confecció de la seva declaració en 
lloc de l’esborrany i s’exclou de l’obligació de retenir i 
d’ingressar a compte a les missions diplomàtiques o 
oficines consulars d’estats estrangers a Espanya.

Finalment, i com a conseqüència de la transposició a 
l’ordenament intern de la Directiva 2003/48/CE del Con-
sell, de 3 de juny de 2003, en matèria de fiscalitat dels 
rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interes-
sos, és necessari efectuar els canvis oportuns en relació 
amb les retencions que hagin suportat els contribuents 
d’aquest impost, durant el període transitori establert a 

la Directiva, per les rendes obtingudes a Bèlgica, Àustria 
i Luxemburg, quan el beneficiari efectiu resideixi en un 
Estat membre diferent de l’Estat membre en què està 
establert l’agent pagador, les quals es configuren com 
un pagament a compte de l’impost.

En l’impost sobre societats, en primer lloc, s’adapta 
la regulació de la deduïbilitat de les contribucions dels 
promotors de plans de pensions a la modificació intro-
duïda a l’article 5.3.d) del text refós de la Llei de regu-
lació dels plans i fons de pensions, de manera que la 
totalitat de les contribucions extraordinàries regulades 
en aquest precepte siguin deduïbles sense que calgui 
que es produeixi la seva imputació fiscal al partícip.

D’altra banda, s’adopten una sèrie de mesures per 
tal d’incentivar la realització d’activitats de recerca i des-
envolupament i innovació. Així, la deducció addicional 
de despeses de personal en investigadors qualificats i 
projectes de recerca contractats amb organismes pú-
blics s’amplia del 10 al 20 per cent; el límit de la base 
de deducció de les despeses corresponents a l’adqui-
sició de tecnologia avançada s’augmenta de 500.000 
a un milió d’euros; i s’eleva el límit en la quota de les 
deduccions corresponents a aquestes activitats del 45 
al 50 per cent.

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

També s’efectuen determinades millores en relació 
amb les societats i fons de capital de risc. D’una part, 
s’amplia el termini de l’exempció del 99 per cent, que 
passa a ser des de l’any segon fins al quinzè (fins ara 
el dotzè); també s’amplia el termini pel qual excepcio-
nalment es pot estendre aquest benefici fiscal (fins a un 
màxim de 20 anys, 17 fins ara) i, finalment, s’amplia de 
dos anys a tres el temps que pot transcórrer des que 
la participada accedeixi a la borsa sense perdre la dita 
exempció parcial. D’altra part, s’estén el tractament be-
neficiós per als dividends i les rendes positives posades 
de manifest en la transmissió o reembossament d’acci-
ons, previst fins ara per als socis residents, als socis no 
residents. Així, els no residents amb establiment per-
manent tenen el mateix règim que els subjectes passius 
de l’impost sobre societats, mentre que per als qui no 
tinguin establiment permanent s’estableix que la renda 
s’entén no obtinguda a Espanya.

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

En l’impost sobre la renda de no residents s’introdu-
eixen determinades modificacions com a conseqüència 
de l’aprovació de la Directiva 2003/49/CE del Consell, de 
3 de juny de 2003, relativa a un règim fiscal comú aplica-
ble als pagaments d’interessos i cànons efectuats entre 
societats associades de diferents estats membres, que 
s’ha de traslladar al dret intern de cada Estat membre 
abans de l’1 de gener de 2004, si bé en el cas d’Espanya 
es regula un règim transitori que afecta únicament els 
pagaments per cànons.
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D’acord amb això, s’adapta el concepte de cànons 
al que recull la Directiva i s’estableix un tipus especial 
del 10 per cent aplicable als cànons percebuts a Espanya 
per no residents sense establiment permanent que resi-
deixin a la Unió Europea, un cop complerts els requisits 
que estableix la Directiva i que recull el nou paràgraf que 
s’afegeix a l’article 24.1 de la Llei reguladora d’aquest 
impost.

D’altra banda, en relació amb les rendes obtingudes 
sense mediació d’establiment permanent, i en coherèn-
cia amb el que s’estableix per a l’impost sobre la renda 
de les persones físiques, s’exclouen de l’obligació de 
retenir i ingressar a compte les missions diplomàtiques 
o oficines consulars d’estats estrangers a Espanya.

En l’impost sobre el patrimoni, l’exempció establer-
ta sobre les participacions en entitats que compleixin 
determinats requisits s’estén al dret d’usdefruit vitalici 
sobre aquestes participacions.

En l’impost sobre successions i donacions s’esta-
bleix que la reducció del 100 per cent regulada per a 
les quantitats percebudes pels beneficiaris de contractes 
d’assegurances sobre la vida sigui aplicable, sense límit, 
a les assegurances de vida que tinguin causa en actes 
de terrorisme o en serveis prestats en missions interna-
cionals humanitàries o de pau, i és extensible a tots els 
possibles beneficiaris. Així mateix, s’eleva fins al 99 per 
cent la bonificació en la quota de Ceuta i Melilla en el cas 
d’adquisicions «mortis causa» i quantitats percebudes 
pels beneficiaris de contractes d’assegurança sobre la 
vida, quan els drethavents siguin descendents, adop-
tats, cònjuges, ascendents i adoptants del causant.

En l’impost sobre el valor afegit, d’una banda, les 
operacions de cessió de crèdits o préstecs deixen de 
constituir un sector diferenciat per disposició expressa 
d’aquesta Llei. De l’altra, la regulació de la modificació de 
la base imposable s’adapta als termes de la Llei 22/2003, 
de 9 de juliol, concursal, l’aprovació de la qual suposa 
la desaparició dels procediments de fallida i suspensió 
de pagaments i la seva substitució pel procediment 
del concurs de creditors. Així mateix, es permet la mo-
dificació de la base imposable a causa d’impagament 
de la contraprestació en els casos en què el deutor no 
tingui la condició d’empresari o professional, amb la 
qual cosa es generalitza aquesta possibilitat.

En l’impost sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats s’aclareix la regulació de les trans-
missions patrimonials en relació amb les concessions 
administratives per definir el valor pel qual s’han de 
computar béns determinats que el concessionari estigui 
obligat a revertir a l’Administració. Aquest valor és el 
net comptable en la data de reversió, estimat segons el 
percentatge mitjà resultant de les taules d’amortització 
de l’impost sobre societats, més les despeses de la re-
versió previstes.

En els impostos especials es modifiquen les normes 
relatives a la fabricació, transformació i tinença en els 
impostos especials de fabricació, per tal d’introduir no-
ves excepcions a la prohibició d’entrada a les fàbriques 
i els dipòsits fiscals de productes objecte dels impostos 
especials de fabricació pels quals ja s’hagi meritat l’im-
post, i d’afegir nous supòsits dins els requisits per a la 
circulació i tinença de productes. Així mateix, en l’impost 
sobre hidrocarburs s’inclou una excepció a una de les 
prohibicions d’ús per al cas d’utilització de gas natural 
a les estacions de compressió dels gasoductes.

En l’impost sobre les vendes detallistes de deter-
minats hidrocarburs s’introdueix una modificació en 

la regulació de les exempcions, dins els usos a què 
l’adquiridor ha de destinar els productes, per afegir la 
producció d’electricitat en centrals combinades.

En l’impost sobre les primes d’assegurances 
s’inclou entre les seves exempcions les operacions 
relatives a plans de previsió assegurats, davant la ne-
cessitat d’aconseguir una adequada seguretat jurídica, 
de manera que s’aclareixin els dubtes que han sorgit 
sobre la seva procedència i per tal d’evitar la discrimi-
nació d’aquest instrument de previsió social davant les 
assegurances col·lectives que instrumentin sistemes 
alternatius als plans i fons de pensions.

En relació amb el règim econòmic i fiscal de les 
Canàries, les mesures introduïdes afecten, d’una banda, 
l’impost general indirecte canari i, de l’altra, la Llei 19/1994, 
de 6 de juliol, de modificació del règim econòmic i 
fiscal de les Canàries.

Referent a l’impost general indirecte canari, d’una 
banda, s’introdueixen diverses modificacions d’acord 
amb les incorporades en la regulació de l’impost 
sobre el valor afegit, com ara les relatives al lloc de realit-
zació de les prestacions de serveis, a l’adaptació 
de la nova Llei concursal, i a les excepcions a les 
exclusions i restriccions del dret a deduir; i, d’altra 
banda, s’introdueixen millores tècniques en qüestions 
com la regulació de les quotes tributàries deduïbles 
i les exclusions i restriccions del dret a deduir, o en 
les relacions d’operacions a les quals són aplicables 
els tipus impositius reduïts i incrementats. Així mateix, 
s’introdueix com a novetat la regulació de la devolució de 
les quotes abonades pels adquiridors a les importacions 
de béns en el supòsit d’exercici del dret de desistiment 
que preveu la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenament 
del comerç detallista, i s’incorpora a norma legal un 
supòsit de causa d’exclusió del règim simplificat, que 
estava regulat únicament en via reglamentària. D’altra 
banda, s’exclou de l’aplicació del tipus zero de l’impost 
general indirecte canari la partida 481840, perquè no 
està subjecta a l’arbitri sobre la importació i el lliurament 
de mercaderies des de l’1 de gener de 2003.

Referent a la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modifi-
cació del règim econòmic i fiscal de les Canàries, s’in-
trodueixen diverses millores tècniques i aclariments en 
la regulació dels incentius a la inversió.

En relació amb els tributs locals, s’introdueix una 
modificació a la Llei 39/1988, de 28 de desembre, re-
guladora de les hisendes locals, per tal d’atribuir als 
cabildos insulars de les illes Canàries el mateix trac-
tament que a les diputacions provincials, modificació 
que s’introdueix amb efectes a partir de l’1 de gener de 
2003. També, en aquests casos amb efectes des de l’1 
de gener de 2004, s’introdueixen modificacions que es 
refereixen a la incorporació de noves qüestions sobre 
les quals els notaris, en els documents que autoritzin, 
han de sol·licitar informació i advertir els comparei-
xents, tant en l’impost sobre béns immobles com en 
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, i a la notificació de la base liqui-
dable en els procediments de valoració col·lectiva de 
caràcter parcial i simplificat.

Finalment, a fi de fomentar la utilització de sistemes 
per a l’aprofitament de l’energia solar, s’amplia l’àmbit 
d’aplicació de la bonificació existent en aquesta matèria 
en l’impost sobre béns immobles i en l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, de manera que ja 
no queda restringida a habitatge (com passava en el 
primer cas) ni s’exclou l’autoconsum.
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Pel que fa a les taxes, s’incorporen, com cada any, 
modificacions de diversa índole. Així, s’estableixen les 
taxes que constitueixen recursos propis de la Mancomunitat 
dels Canals del Taibilla. D’una altra part, es modifiquen 
les taxes i els cànons següents: taxes fitosanitàries; taxa 
exigible per especialitats farmacèutiques veterinàries (Llei del 
medicament); taxa per inspeccions i controls veterinaris de 
productes d’origen animal no destinats a consum humà, que 
s’introdueixin en territori nacional procedents de països no 
comunitaris; i cànon de superfície de mines-hidrocarburs. 
Així mateix, s’estableix una nova regulació de les taxes 
relatives al Registre de varietats comercials i de la taxa 
per serveis prestats pel Registre de la propietat intel-
lectual.

Per la seva part, les disposicions addicionals conte-
nen altres normes de contingut tributari.

Així, a més del que s’indica més amunt en relació 
amb les quotes participatives de les caixes d’estalvis, 
es disposa l’exempció en l’impost sobre la renda de les 
persones físiques dels ajuts públics per danys personals 
causats per les pluges torrencials esdevingudes al final 
de març de 2002 a l’illa de Tenerife.

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

III

El títol II de la Llei té per objecte establir mesures 
relacionades amb l’ordre social.

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

Així, es recull expressament la menció al subsidi 
de risc durant l’embaràs per al seu còmput a efectes 
dels diferents períodes previs de cotització exigits per 
al dret a les prestacions. Es modifica la limitació a la 
possibilitat d’acumular pensions de viduïtat i orfenesa, 
que en l’actualitat actua únicament en relació amb la 
concurrència de pensions de viduïtat i orfenesa, però 
no així respecte de les pensions a favor d’altres fami-
liars, i estableix un únic límit a tot el conjunt de les 
pensions corresponents, si bé estableix unes prioritats 
o preferències respecte d’aquestes, a excepció de la 
pensió de viduïtat.

Referent als règims especials de Seguretat Social, es 
modifica el text refós de la Llei sobre seguretat social de 
les Forces Armades, aprovat pel Reial decret legislatiu 
1/2000, de 9 de juny. Es redueix de cinc a quatre anys el 
termini per al dret a devolució de quotes indegudament 
ingressades a l’Institut Social de les Forces Armades i 
es regula l’obligació de comunicació de dades a l’ISFAS, 
a fi de garantir el control obligatori respecte als afiliats 
i les repercussions que, amb vista a la seva cotització 
a aquest institut, tenen les modificacions de les seves 
situacions administratives.

Dins el títol II, mitjançant un capítol específic s’es-
tableixen diverses mesures per a l’aplicació del principi 
d’igualtat de tracte, mesures que reforcen i complemen-
ten les nombroses normes que ja conformen el nostre 
ordenament jurídic en tots els àmbits en matèria de 
no-discriminació per totes les causes emparades per 
l’article 14 de la Constitució.

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

Mitjançant les mesures incloses en aquest capítol 
s’adequa la legislació espanyola a aquestes dues di-
rectives i es procedeix al seu trasllat al nostre dret. A 
més, s’estableix un marc legal general per combatre la 
discriminació per l’origen racial o ètnic de les persones 
en tots els àmbits, s’aborda la definició legal de la discri-
minació, directa i indirecta, es modernitza la regulació 
de la igualtat de tracte i la no-discriminació en el treball, 
i es modifiquen, entre altres, determinats preceptes de 
l’Estatut dels treballadors, de la Llei d’integració social 
dels minusvàlids, de la Llei de procediment laboral, de 
la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social i de 
la legislació en matèria de funció pública, si bé aquestes 
últimes modificacions per raons sistemàtiques s’inte-
gren en el títol III. 

A més s’aprova el programa de foment de l’ocupació 
per a l’any 2004, s’introdueixen diverses modificacions 
al text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en 
l’ordre social aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, 
de 4 d’agost, i es modifica un precepte de naturalesa 
no orgànica de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, 
reguladora del dret d’associació, que inclou entre les 
associacions d’utilitat pública les de promoció i protec-
ció de la família.

Pel que fa als ajuts als afectats per delictes de ter-
rorisme, s’amplia l’àmbit temporal d’aplicació de la Llei 
31/1999, de 8 d’octubre, de solidaritat amb les víctimes 
del terrorisme, fins al 31 de desembre de 2004.

IV

El títol III de la Llei conté diverses mesures que 
afecten el personal al servei de les administracions 
públiques i del sector públic estatal.

Quant al règim general del personal funcionari i 
estatutari, es modifiquen diversos preceptes de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de 
la funció pública.

Així es fixa expressament quins elements es con-
sideren característiques essencials del lloc de treball 
que han de figurar en la relació de llocs de treball per a 
l’Administració General de l’Estat i per al conjunt de les 
administracions públiques.

S’harmonitza el foment de la promoció interna amb 
els processos de canvi d’adscripció que actualment es 
duen a terme fruit de la política global de recursos 
humans i es preveu la possibilitat per als funcionaris, 
prevista per al personal laboral a l’article 37.5 de l’Estatut 
dels treballadors en la redacció que en fa la Llei 39/1999, 
per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral 
de les persones treballadores, de sol·licitar reducció de 
jornada quan necessitin encarregar-se de la cura directa 
d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o 
afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no 
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pugui valer-se per si mateix, i que no exerceixi cap ac-
tivitat retribuïda, així com la fixació reglamentària de la 
disminució de la jornada i la reducció de retribucions 
corresponents a aquesta jornada. Finalment, es decla-
ren per extingir determinats cossos i escales.

Es modifica el text articulat de la Llei de funcionaris 
civils de l’Estat, aprovat pel Decret 315/1964, de 7 de 
febrer, que especifica que als funcionaris en pràctiques 
que ja estiguin prestant serveis remunerats a l’Admi-
nistració, com a funcionaris de carrera o interins, se’ls 
pot concedir una llicència per estudis, que d’aquesta 
manera omple un buit actualment existent en aquesta 
matèria.

En matèria de cossos i escales, es modifica la deno-
minació del cos del grup A de vigilància duanera que 
passa a denominar-se cos superior de vigilància duane-
ra, es regula la integració del personal de l’Institut de 
Salut Carlos III en les escales d’investigadors titulars i de 
tècnics superiors especialistes, i de tècnics especialistes 
de grau mitjà, ajudants de recerca, dependents dels or-
ganismes públics de recerca dependents del Ministeri 
de Ciència i Tecnologia.

Amb referència als funcionaris de les entitats locals, 
es modifica el text refós de les disposicions legals vi-
gents en matèria de règim local, aprovat pel Reial de-
cret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, de manera que se 
suprimeix el límit de cinquanta-cinc anys per accedir a 
la funció pública local.

Amb referència al règim de classes passives, es 
modifica el text refós de la Llei de classes passives de 
l’Estat, aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 
d’abril, de manera que es redueix de cinc a quatre anys 
el termini de caducitat tant per als efectes econòmics 
derivats del reconeixement de drets de titularitat de les 
prestacions com per exercir el dret al cobrament.

Pel que concerneix un altre personal del sector pú-
blic, s’introdueixen diverses modificacions a la Llei 17/1999, 
de 18 de maig, de règim del personal de les Forces 
Armades. Així, es recull la possibilitat que els militars 
de complement que estiguin participant en missions 
fora del territori nacional prorroguin voluntàriament el 
seu compromís fins a 15 dies després que conclogui la 
missió. S’amplia l’edat límit per a l’ingrés i per al com-
promís dels reservistes voluntaris.

També es modifica la Llei 42/1999, de 25 de novem-
bre, de règim del personal de la Guàrdia Civil, amb la 
regulació de la integració en una única classificació final 
dels qui s’incorporin a l’escala superior d’oficials per 
accés directe o promoció interna o a les escales facul-
tatives per accés directe o canvi d’escala.

V

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

En matèria de gestió financera, es realitzen diverses 
modificacions de millora tècnica en preceptes de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals.

Així mateix, per fer efectiu el compliment de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressu-
postària, s’estableix l’informe preceptiu de la Secretaria 
d’Estat de Pressupostos i Despeses per a la realització 
d’aportacions de capital, amb càrrec als pressupostos 
generals de l’Estat, a societats mercantils estatals, així 
com a entitats públiques empresarials i altres entitats 

de dret públic. L’informe té per objecte l’examen dels 
efectes d’aquestes aportacions en el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

Pel que concerneix la gestió en matèria d’assistència 
jurídica a l’Estat i institucions públiques, es modifica la 
Llei 52/1997, de 27 de novembre, de manera que es pre-
veu la possibilitat d’atribuir al Servei Jurídic de l’Estat la 
representació i defensa de les entitats del sector públic 
estatal en els procediments arbitrals i les reclamacions 
extrajudicials.

En el que afecta la gestió en matèria de mobilitat 
geogràfica dels membres de les Forces Armades, s’in-
trodueixen reformes a la Llei 26/1999, de 9 de juliol, de 
mesures de suport a la mobilitat geogràfica dels mem-
bres de les Forces Armades.

S’amplien els supòsits que donen dret a compensació 
econòmica o, amb caràcter extraordinari, a un habitatge en 
règim d’arrendament especial, per canvi de destinació que 
suposi canvi de localitat o àrea geogràfica. S’exceptua de 
la prohibició temporal de disposar que pesa legalment 
sobre els adquiridors dels habitatges militars, els actes 
de gravamen consistents en la constitució d’hipoteca i 
establir un dret legal d’adquisició preferent a favor de 
l’INVIFAS en la transmissió ulterior d’aquestes en els 10 
anys següents a l’adquisició i es faculta el ministre de 
Defensa per autoritzar excepcionalment reallotjaments 
per raons de caràcter humanitari.

Quant a la gestió en matèria de loteries i apostes de 
l’Estat, es regula la comercialització de jocs de titulari-
tat estatal fora del territori nacional. Quant a la gestió 
en matèria de trànsit i seguretat viària, s’introdueixen 
modificacions al text articulat de la Llei sobre trànsit, cir-
culació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març. Refe-
rent a l’organització administrativa s’inclouen normes 
relatives al règim de diferents òrgans de l’Administració 
General de l’Estat, d’organismes públics i de societats 
mercantils estatals.

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

En matèria de procediment administratiu es modifi-
ca la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, de manera que es fixa en sis mesos 
el termini de caducitat en els procediments de declara-
ció de lesivitat. També s’introdueixen modificacions en 
procediments especials.

VI

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

Quant a l’acció administrativa en matèria d’orde-
nament econòmic, pel que fa a assegurances, plans i 
fons de pensions, s’introdueixen diverses modificacions 
al text refós de la Llei reguladora de plans i fons de 
pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 
29 de novembre. Es modifica l’article 5.3 del text refós 
esmentat amb la finalitat que les empreses promotores 
dels plans de pensions d’ocupació puguin realitzar, sen-
se subjecció als límits que aquest preveu, les aportaci-
ons necessàries per garantir els drets econòmics dels 
beneficiaris o els dels partícips dels plans que incloguin 
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règims de prestació definida per a la jubilació, quan en 
la revisió actuarial s’hagi posat de manifest un dèficit. 
Així mateix, s’adapta el règim general d’inversions dels 
fons de pensions als criteris de la Directiva 2003/41/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de juny de 
2003, relativa a les activitats i la supervisió de fons de 
pensions d’ocupació, publicada en el «Diari Oficial de la 
Unió Europea» el 23 de setembre de 2003.

En matèria d’energia, s’introdueixen modificacions 
de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, 
que regula la meritació d’interessos en el cas de falta 
d’ingrés pels agents del sistema elèctric de les quotes 
amb destinacions específiques i la meritació d’interes-
sos en el cas de falta de pagament pels agents del sis-
tema elèctric de les liquidacions.

Així mateix es reforma la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, 
del sector d’hidrocarburs. S’incorpora el gestor tècnic 
del sistema gasista al Consell Consultiu d’Hidrocarburs 
i a la seva comissió permanent i es regula la meritació 
d’interessos en el supòsit de falta d’ingrés pels agents 
del sistema gasista de les quotes amb destinacions es-
pecífiques i la meritació d’interessos en el cas de falta 
de pagament pels agents del sistema gasista de les li-
quidacions. Finalment, es modifica la Llei 25/1964, de 29 
d’abril, sobre energia nuclear, per regular l’establiment 
dels dispositius i instal·lacions experimentals i que se 
sotmetin a règim d’autorització.

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

Pel que concerneix el sistema financer, es regula la 
titulització sintètica de préstecs i altres drets de crèdit, 
que són operacions que permeten transmetre el risc 
de crèdit d’una cartera d’actius al mercat de capitals a 
través d’un fons de titulització sense que es produeixi 
la venda dels actius al fons com en una titulització tra-
dicional, i es modifica la Llei 24/1988, de 28 de juliol, 
reguladora del mercat de valors, referent a la regula-
ció del comitè d’auditoria que han de tenir les entitats 
emissores de valors admeses a negociació en mercats 
secundaris oficials de valors.

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

Referent a la comptabilitat i l’auditoria de comptes 
es modifiquen les normes comptables incorporades 
en la legislació mercantil. Així, s’adequa la regulació 
que conté la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats 
de responsabilitat limitada, en matèria comptable, i es 
recullen els pronunciaments del grup de treball inter-
governamental d’experts en normes internacionals de 
comptabilitat i presentació d’informes, així com amb el 
dret positiu d’altres estats membres de la Unió Euro-
pea.

Es modifiquen el Codi de comerç i text refós de 
la Llei de societats anònimes, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, en matèria de 
comptabilitat, i s’adequa la normativa interna al Regla-
ment del Parlament Europeu i del Consell 1606/2002, 
relatiu a l’aplicació de normes internacionals de comp-
tabilitat de 19 de juliol de 2002, així com en transposi-
ció de la Directiva 2001/65/CE del Parlament europeu 
i del Consell de 27 de setembre de 2001, per la qual 
es modifiquen les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE i 
86/635/CEE, pel que fa a les normes de valoració aplicables 
en els comptes anuals i consolidats de determinades 
formes de societat, així com dels bancs i altres entitats 
financeres.

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

En matèria d’agricultura, pesca i alimentació es 
declaren d’interès general determinades obres hidràu-
liques amb destinació a reg. Igualment es modifica la 
Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Es-
tat, es regula l’actualització d’inscripcions al Registre de 
vaixells i empreses navilieres d’embarcacions de pesca 
en què el material del buc, la potència propulsora dels 
seus motors o els valors reals d’eslora, mànega, puntal 
o arqueig no coincideixin amb les dades anotades al 
registre, i es modifica el règim d’infraccions i sancions 
aplicables al règim de la quota làctia i pel que fa a la 
regulació de la responsabilitat del pagament de la taxa 
suplementària de la quota làctia.

En matèria de medi ambient es modifica el text refós 
de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 
1/2001, de 20 de juliol, per incorporar al dret espanyol 
la Directiva 2000/60/CE, per la qual s’estableix un marc 
comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües 
el termini de transposició del qual acaba el 22 de desem-
bre de 2003. La modificació realitzada té com a principal 
objectiu aconseguir el bon estat i l’adequada protecció 
de les aigües continentals, costaneres i de transició, i 
a aquests efectes es regula la demarcació hidrogràfi-
ca com a nou àmbit territorial de gestió i planificació 
hidrològica, fet que també suposa la modificació de la 
disposició addicional desena de la Llei 10/2001, de 5 de 
juliol, del Pla hidrològic nacional; un aspecte capital de 
la reforma és l’establiment d’un únic pla hidrològic per 
a cada una de les demarcacions hidrològiques; per ga-
rantir l’adequada coordinació en l’aplicació de les nor-
mes de protecció de les aigües es crea un nou òrgan de 
cooperació interadministrativa; es fa una nova redacció 
dels articles que regulen els objectius, criteris, contin-
guts i procediments d’elaboració dels plans hidrològics 
de conca; es fixen els objectius mediambientals per a les 
aigües superficials subterrànies, zones protegides i mas-
ses d’aigua artificials i masses d’aigua molt modifica-
des, i s’estableixen els terminis per a la seva consecució; 
es crea el registre de zones protegides; es regulen les 
bases i els terminis que han de presidir el procediment 
per a la participació pública, justificació igualment de 
la Llei del pla hidrològic nacional. Es modifica el règim 
econòmic financer de l’aigua, en introduir el principi de 
recuperació dels costos dels serveis relacionats amb la 
gestió de les aigües.

Es regula amb més precisió el contingut, l’abast 
i els terminis l’emissió de l’informe previ municipal 
a la realització d’obres d’interès general. Es declaren 
d’ocupació urgent determinats béns afectats per obres 
hidràuliques, en particular els que fan referència a les 
obres d’infraestructura de les transferències de recursos 
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hídrics que autoritza l’article 13 de la Llei 10/2001, de 5 
de juliol, del Pla hidrològic nacional, i s’estableix el rè-
gim transitori de recursos hídrics des de l’embassament 
del Negratín al de Cuevas de Almanzora.

Finalment es modifiquen diversos preceptes del Re-
ial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació 
d’impacte ambiental. S’explicita que en l’avaluació dels 
efectes previsibles directes i indirectes d’un projecte so-
bre la població, la flora, la fauna, el sòl, l’aire, l’aigua, 
els factors climàtics, el paisatge i els béns materials, 
inclòs el patrimoni històric artístic i l’arqueològic, s’ha 
de tenir necessàriament en compte la interacció entre 
tots aquests factors; es concreten amb més precisió 
les competències de l’òrgan ambiental en la declara-
ció d’impacte ambiental, i es fixa l’abast de l’informe 
preceptiu de les comunitats autònomes en l’avaluació 
ambiental dels plans i projectes ambientals, en què la 
competència per emetre la declaració d’impacte am-
biental correspon a l’Estat, quan aquells afectin zones 
d’especial conservació de la comunitat autònoma.

Acaba el títol amb diverses disposicions en matèria 
de sanitat i consum. Així, es modifica la Llei 25/1990, 
de 20 de desembre, del medicament, amb referència 
al règim de les especialitats farmacèutiques en envàs per 
a dispensació personalitzada, i en matèria d’infraccions 
i sancions, i s’introdueixen modificacions a la Llei 
16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del 
sistema nacional de salut, i a la Llei 7/1995, de 
23 de març, de crèdit al consum.

VII

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

TÍTOL I

Normes tributàries

CAPÍTOL I

Impostos directes

SECCIÓ 1a IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Article 1. Modificació de la Llei 40/1998, de 9 de de-
sembre, de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques i altres normes tributàries.

Primer. Amb efectes del dia 1 de gener de 2004, 
s’introdueixen les modificacions següents a la Llei 
40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques i altres normes tributàries:

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

«h) Les prestacions familiars per fill a càrrec 
que regula el capítol IX del títol II del text refós 
de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, 
i les altres prestacions públiques per naixement, 
part múltiple, adopció i fills a càrrec, així com les 
pensions i els havers passius d’orfenesa percebuts 
dels règims públics de la Seguretat Social i classes 
passives i altres prestacions públiques per situació 
d’orfenesa.

També hi estan exemptes les prestacions públiques 
per maternitat percebudes de les comunitats autòno-
mes o entitats locals.»

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

«i) Les prestacions econòmiques percebudes 
d’institucions públiques amb motiu de l’acolliment 
de menors, persones amb discapacitat o més 
grans de 65 anys i els ajuts econòmics atorgats per 
institucions públiques a persones amb un grau de 
discapacitat igual o superior al 65 per cent o més 
grans de 65 anys per finançar la seva estada en 
residències o centres de dia, sempre que la resta 
de les seves rendes no superin el doble del salari 
mínim interprofessional.»

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

«j) Les beques públiques i les beques conce-
dides per les entitats sense finalitats lucratives a 
les quals els sigui aplicable el règim especial que 
regula el títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desem-
bre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, per-
cebudes per cursar estudis reglats, tant a Espanya 
com a l’estranger, en tots els nivells i graus del sis-
tema educatiu. Així mateix, les beques públiques 
i les concedides per les entitats sense finalitats lu-
cratives esmentades abans per a recerca en l’àmbit 
descrit pel Reial decret 1326/2003, de 24 d’octubre, 
pel qual s’aprova l’Estatut del becari de recerca, ai-
xí com les atorgades per aquelles amb finalitats de 
recerca als funcionaris i altre personal al servei de 
les administracions públiques i al personal docent 
i investigador de les universitats.»

Quatre. S’introdueix un nou apartat 5 a l’article 9 
de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques i altres normes tribu-
tàries, que queda redactat de la manera següent:

«5. Les persones físiques que adquireixin la 
seva residència fiscal a Espanya com a conseqüèn-
cia del seu desplaçament en el territori espanyol 
poden optar per tributar per aquest impost o per 
l’impost sobre la renda de no residents durant el 
període impositiu en el qual s’efectuï el canvi de 
residència i durant els cinc períodes impositius 
següents, quan es compleixin les condicions se-
güents:

Que no hagin estat residents a Espanya durant 
els 10 anys anteriors al seu nou desplaçament en 
el territori espanyol.

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

Que els treballs es realitzin efectivament a Es-
panya.

Que els treballs es realitzin per a una empresa 
o entitat resident a Espanya o per a un establiment 
permanent situat a Espanya d’una entitat no resi-
dent en el territori espanyol.

Que els rendiments del treball que derivin de 
la relació laboral esmentada no estiguin exempts 
de tributació per l’impost sobre la renda de no 
residents.

El contribuent que opti per la tributació per l’im-
post sobre la renda de no residents queda subjecte 
per obligació real en l’impost sobre el patrimoni.
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El ministre d’Hisenda ha d’establir el procediment 
per a l’exercici de l’opció esmentada en aquest 
apartat.»

Cinc. S’afegeix un nou paràgraf g) a l’apartat 2 de 
l’article 43, que queda redactat de la manera següent:

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

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

«f) No obstant el que preveuen els paràgrafs 
anteriors, quan el rendiment de treball en espècie 
sigui satisfet per empreses que tinguin com a ac-
tivitat habitual la realització de les activitats que 
donen lloc a aquest rendiment, la valoració no pot 
ser inferior al preu ofert al públic del bé, dret o 
servei de què es tracti.

Es considera preu ofert al públic el que preveu 
l’article 13 de la Llei 16/1984, de 19 de juliol, general 
per a la defensa dels consumidors i usuaris, de-
duïts els descomptes ordinaris o comuns. Es con-
sideren ordinaris o comuns els descomptes que 
siguin oferts a altres col·lectius de característiques 
similars als treballadors de l’empresa, així com els 
descomptes promocionals que tinguin caràcter ge-
neral i estiguin en vigor en el moment de satisfer 
la retribució en espècie o que, en un altre cas, no 
superin el 20 per cent.»

Set. Es modifica l’article 47 quater, que queda re-
dactat de la manera següent:

«Article 47 quater. Normes comunes per a l’apli-
cació de les reduccions per tenir cura de fills, 
edat i assistència.
Per determinar les reduccions que preveuen els 

articles 47, 47 bis i 47 ter, s’han de tenir en compte 
les normes següents:

1a Quan dos contribuents o més tinguin dret 
a l’aplicació de les reduccions respecte dels matei-
xos ascendents o descendents, el seu import s’ha 
de prorratejar entre ells per parts iguals.

Això no obstant, quan els contribuents tinguin 
un grau diferent de parentiu amb l’ascendent o 
el descendent, l’aplicació de la reducció corres-
pon als de grau més proper, llevat que aquests 
no tinguin rendes anuals excloses les exemptes 
superiors a 8.000 euros, cas en què correspon als 
del grau següent.

2a No és procedent l’aplicació d’aquestes re-
duccions quan els ascendents presentin declaració 
per aquest impost o la sol·licitud de devolució que 
preveu l’article 81 d’aquesta Llei.

3a La determinació de les circumstàncies per-
sonals i familiars que s’hagin de tenir en compte a 
efectes del que estableixen els articles 47, 47 bis i 
47 ter d’aquesta Llei s’ha de fer atenent la situació 
existent en la data de meritació de l’impost.

4a Per a l’aplicació de les reduccions per edat 
i per assistència corresponents als ascendents, cal 
que aquests almenys convisquin amb el contribu-
ent la meitat del període impositiu.

Entre altres casos, es considera que conviuen 
amb el contribuent els ascendents discapacitats 

que en depenguin i que estiguin internats en cen-
tres especialitzats.»

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

«a) L’adquisició de béns del Patrimoni Històric 
Espanyol, realitzada fora del territori espanyol per 
a la seva introducció dins l’esmentat territori, sem-
pre que els béns siguin declarats béns d’interès 
cultural o inclosos a l’inventari general de béns 
mobles en el termini d’un any des de la seva intro-
ducció i romanguin en territori espanyol i dins el 
patrimoni del titular almenys durant quatre anys.   

La base d’aquesta deducció és la valoració 
efectuada per la Junta de qualificació, valoració 
i exportació de béns del Patrimoni Històric Espa-
nyol.»

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

«2. Els límits de la deducció a què es refe-
reix l’apartat 2 de l’article 55 d’aquesta Llei són 
els que estableixi la normativa de l’impost sobre 
societats per als incentius i estímuls a la inversió 
empresarial. Aquests límits s’han d’aplicar sobre la 
quota que resulti de minorar la suma de les quotes 
íntegres, estatal i autonòmica o complementària 
en l’import total de les deduccions per inversió en 
habitatge habitual, que preveuen els articles 55.1 
i 64 bis d’aquesta Llei, i per inversions i despeses 
en béns d’interès cultural.»

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

«13. El que preveu aquest article no és aplica-
ble quan l’entitat no resident en territori espanyol 
sigui resident en un altre Estat membre de la Unió 
Europea, llevat que resideixi en un territori qualifi-
cat reglamentàriament de paradís fiscal.»

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

«4. Estan obligats a declarar en tot cas els 
contribuents que tinguin dret a deducció per in-
versió en habitatge, per compte estalvi-empresa, 
per doble imposició internacional o que realitzin 
aportacions a patrimonis protegits de les perso-
nes amb discapacitat, plans de pensions, plans de 
previsió assegurats o mutualitats de previsió social 
que redueixin la base imposable, en les condicions 
que s’estableixin reglamentàriament.»

Dotze. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’ar-
ticle 80 bis, que queden redactats de la forma se-
güent:

«Article 80 bis. Esborrany de declaració.
1. Els contribuents obligats a presentar de-

claració d’acord amb el que preveu l’article 79 
d’aquesta Llei poden sol·licitar que l’Administració 
tributària els remeti, a efectes merament informa-
tius, un esborrany de declaració, sense perjudici 
del compliment del que disposa l’apartat 1 de l’ar-
ticle 80 d’aquesta Llei, sempre que obtingui rendes 
procedents exclusivament de les fonts següents:

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

a retenció o ingrés a compte, així com els derivats 
de lletres del Tresor.
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c) Imputació de rendes immobiliàries sempre 
que, com a màxim, procedeixin de dos immo-
bles.

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

2. Quan l’Administració tributària no tingui 
la informació necessària per a l’elaboració de 
l’esborrany de declaració, ha de posar a disposició 
del contribuent les dades que li puguin facilitar la 
confecció de la declaració de l’impost.

No poden subscriure ni confirmar l’esborrany 
de declaració els contribuents que estiguin en al-
guna de les situacions següents:

a) Els contribuents que hagin obtingut rendes 
exemptes amb progressivitat en virtut de convenis 
per evitar la doble imposició subscrits per Espa-
nya.

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

c) Els contribuents que pretenguin regularitzar 
situacions tributàries procedents de declaracions 
presentades anteriorment.

d) Els contribuents que tinguin dret a la deduc-
ció per doble imposició internacional i exerceixin 
aquest dret.»

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

«En cap cas estan obligades a practicar reten-
ció o ingrés a compte les missions diplomàtiques 
o oficines consulars d’estats estrangers a Espa-
nya.»

Segon. Amb efectes del dia 1 de juliol de 2004, 
s’introdueixen les modificacions següents a la Llei 
40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques i altres normes tributàries:

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

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

a) Si l’aportador va ser un contribuent de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
aquest aportador ha d’integrar a la base imposable 
del període impositiu en el qual es produeixi l’acte 
de disposició les quantitats reduïdes de la base 
imposable corresponents a les disposicions rea-
litzades més els interessos de demora que siguin 
procedents.

b) Sigui quin sigui l’aportador, el titular del pa-
trimoni protegit que va rebre l’aportació ha d’inte-
grar a la base imposable del període impositiu en 
què es produeixi l’acte de disposició la quantitat 
que hagi deixat d’integrar en el període impositiu 
en què va rebre l’aportació com a conseqüència de 
l’aplicació del que disposa l’apartat 4 de l’article 16 
d’aquesta Llei, més els interessos de demora que 
siguin procedents.

En els casos en què l’aportació s’hagi efectuat 
en el patrimoni protegit dels parents, cònjuges o 
persones a càrrec dels treballadors en règim de 
tutela o acolliment, a què es refereix l’apartat 1 
d’aquest article, per un subjecte passiu de l’impost 

sobre societats, l’obligació descrita en el paràgraf 
anterior l’ha de complir el treballador esmentat.

c) Als efectes del que disposa l’apartat 5 de l’ar-
ticle 36 quater de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, 
de l’impost sobre societats, el treballador titular del 
patrimoni protegit ha de comunicar a l’ocupador 
que va efectuar les aportacions les disposicions que 
s’hagin realitzat en el període impositiu.

En els casos en què la disposició s’hagi efectuat 
en el patrimoni protegit dels parents, cònjuges o 
persones a càrrec dels treballadors en règim de 
tutela o acolliment, la comunicació a la qual es 
refereix el paràgraf anterior també l’ha d’efectuar 
el treballador esmentat.

La falta de comunicació o la realització de 
comunicacions falses, incorrectes o inexactes 
constitueix una infracció tributària lleu. Aquesta 
infracció se sanciona amb una multa pecuniària 
fixa de 400 euros.

La sanció imposada d’acord amb el que preveu 
aquest apartat es redueix conforme al que disposa 
l’apartat 3 de l’article 188 de la Llei general tribu-
tària.

Als efectes que preveu aquest apartat, si es trac-
ta de béns o drets homogenis, s’entén que van ser 
disposats els aportats en primer lloc.

No s’aplica el que disposa aquest apartat en cas 
de mort del titular del patrimoni protegit, de l’apor-
tador o dels treballadors a què es refereix l’apartat 
2 de l’article 36 quater de la Llei 43/1995, de 27 de 
desembre, de l’impost sobre societats.»

Dos. S’afegeix un apartat 10 a l’article 82, que que-
da redactat de la manera següent:

«10. Els contribuents han de comunicar, al pa-
gador de rendiments sotmesos a retenció o ingrés 
a compte dels quals siguin perceptors, les circums-
tàncies determinants per al càlcul de la retenció 
o ingrés a compte procedent, en els termes que 
s’estableixin reglamentàriament.»

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

«Article 89. Infraccions i sancions.
1. Les infraccions tributàries en aquest impost 

es qualifiquen i sancionen d’acord amb el que dis-
posa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, sense perjudici de les especialitats que 
preveu aquesta Llei.

2. Constitueix infracció tributària lleu la pre-
sentació incorrecta de les comunicacions que pre-
veu l’article 81 d’aquesta Llei. Aquesta infracció se 
sanciona amb una multa pecuniària fixa de 150 
euros.

La sanció imposada d’acord amb el que preveu 
aquest apartat es redueix conforme al que disposa 
l’apartat 3 de l’article 188 de la Llei general tribu-
tària.»

Tercer. Amb efectes del dia 1 de gener de 2005, 
s’introdueixen les següents modificacions a 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 un paràgraf e) a l’article 65, que queda 
redactat de la manera següent:

«e) Les retencions a què es refereix l’apartat 11 
de l’article 82 d’aquesta Llei.»
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Dos. S’afegeix un apartat 11 a l’article 82, que que-
da redactat de la manera següent:

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

SECCIÓ 2a IMPOST SOBRE SOCIETATS

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

Primer. Amb efectes per als períodes impositius 
que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2004, s’introdu-
eixen les modificacions següents a la Llei 43/1995, de 27 
de desembre, de l’impost sobre societats:

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

«3. Són deduïbles les contribucions dels 
promotors de plans de pensions regulats al text 
refós de la Llei de regulació dels plans i fons de 
pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, 
de 29 de novembre. Aquestes contribucions s’im-
puten a cada partícip a la part corresponent, llevat 
de les realitzades de manera extraordinària per 
aplicació de l’article 5.3.d) del text refós de la Llei 
de regulació dels plans i fons de pensions. També 
són deduïbles les contribucions per a la cobertu-
ra de contingències anàlogues a la dels plans de 
pensions, sempre que es compleixin els requisits 
següents:

a) Que siguin imputades fiscalment a les per-
sones a qui es vinculin les prestacions.

b) Que es transmeti de forma irrevocable el 
dret a la percepció de les futures prestacions.

c) Que es transmeti la titularitat i la gestió dels 
recursos en què consisteixin les dites contribuci-
ons.»

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

«4. El que preveu aquest article no és aplicable 
quan l’entitat vinculada no resident en el territori 
espanyol sigui resident en un altre Estat membre 
de la Unió Europea, llevat que resideixi en un 
territori qualificat reglamentàriament de paradís 
fiscal.»

Tres. Es modifica el paràgraf b) de l’apartat 1 de 
l’article 20 bis, que queda redactat de la manera se-
güent:

«b) Que l’entitat participada hagi estat grava-
da per un impost estranger de naturalesa idèntica 
o anàloga a aquest impost en l’exercici en què 
s’hagin obtingut els beneficis que es reparteixen 
o en què es participa.

A aquests efectes, s’han de tenir en compte els 
tributs estrangers que hagin tingut per finalitat 
la imposició de la renda obtinguda per l’entitat 
participada, ni que sigui parcialment, amb inde-
pendència que l’objecte del tribut el constitueixi 
la mateixa renda, els ingressos o qualsevol altre 
element indiciari d’aquella.

Es considera complert aquest requisit, quan 
l’entitat participada sigui resident en un país amb 
el qual Espanya tingui subscrit un conveni per evi-
tar la doble imposició internacional, que li sigui 
aplicable i que contingui una clàusula d’intercanvi 
d’informació.

En cap cas s’ha d’aplicar el que disposa aquest 
article quan l’entitat participada sigui resident en 
un país o territori qualificat reglamentàriament de 
paradís fiscal.»

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

«2. La deducció a què es refereix l’apartat 
anterior és del 100 per cent quan els dividends o 
participacions en beneficis procedeixin d’entitats 
en què el percentatge de participació, directe o in-
directe, sigui igual o superior al 5 per cent, sempre 
que aquest percentatge s’hagi tingut de manera 
ininterrompuda durant l’any anterior al dia en què 
sigui exigible el benefici que es distribueixi o, si hi 
manca, que es mantingui durant el temps que sigui 
necessari per completar un any. La deducció tam-
bé és del 100 per cent respecte de la participació 
en beneficis procedents de mútues d’assegurances 
generals, entitats de previsió social, societats de 
garantia recíproca i associacions.»

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

«c) Percentatges de deducció.
1r El 30 per cent de les despeses efectuades en 

el període impositiu per aquest concepte.
En el cas que les despeses efectuades en la re-

alització d’activitats de recerca i desenvolupament 
en el període impositiu siguin superiors a la mit-
jana de les efectuades en els dos anys anteriors, 
s’aplica el percentatge establert en el paràgraf an-
terior fins a l’esmentada mitjana, i el 50 per cent 
sobre l’excés respecte d’aquesta.

A més de la deducció que sigui procedent 
conforme al que disposen els paràgrafs anteriors 
s’ha de practicar una deducció addicional del 20 
per cent de l’import de les següents despeses del 
període:

a’) Les despeses de personal de l’entitat 
corresponents a investigadors qualificats adscrits 
en exclusiva a activitats de recerca i desenvolupa-
ment.

b’) Les despeses corresponents a projectes de 
recerca i desenvolupament contractats amb uni-
versitats, organismes públics de recerca o centres 
d’innovació i tecnologia, reconeguts i registrats 
com a tals segons el Reial decret 2609/1996, de 
20 de desembre, pel qual es regulen els centres 
d’innovació i tecnologia.

2n El 10 per cent de les inversions en elements 
d’immobilitzat material i immaterial, exclosos els 
immobles i terrenys, sempre que siguin afectes 
exclusivament a les activitats de recerca i desen-
volupament.

La deducció que estableix el paràgraf anterior 
és compatible amb la que preveu l’article 36 ter 
d’aquesta Llei i incompatible per a les mateixes 
inversions amb les restants deduccions que pre-
veuen els altres articles d’aquest capítol.
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Els elements en què es materialitzi la inversió 
han de romandre en el patrimoni del subjecte pas-
siu, llevat de pèrdues justificades, fins que com-
pleixin la seva finalitat específica en les activitats 
de recerca i desenvolupament, excepte que la seva 
vida útil conforme al mètode d’amortització, admès 
en el paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 11, que 
s’apliqui, fos inferior.»

Sis. Es modifica el paràgraf b) de l’apartat 2 de 
l’article 33, que queda redactat de la manera següent:

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

l’import de les despeses del període en activitats 
d’innovació tecnològica que corresponguin als 
conceptes següents:

1r Projectes la realització dels quals s’encarre-
gui a universitats, organismes públics de recerca 
o centres d’innovació i tecnologia, reconeguts i re-
gistrats com a tals segons l’esmentat Reial decret 
2609/1996, de 20 de desembre.

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

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

4t 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.

Es consideren despeses d’innovació tecnològi-
ca les realitzades pel subjecte passiu quan esti-
guin directament relacionades amb les activitats 
esmentades i s’apliquin efectivament a la seva 
realització; han de constar individualitzades es-
pecíficament per projectes.

Les despeses d’innovació tecnològica corres-
ponents a activitats realitzades a l’exterior també 
poden ser objecte de la deducció sempre que l’ac-
tivitat d’innovació tecnològica principal s’efectuï a 
Espanya i no ultrapassin el 25 per cent de l’import 
total invertit.

També tenen la consideració de despeses d’in-
novació tecnològica les quantitats pagades per a la 
realització de les activitats esmentades a Espanya, 
per encàrrec del subjecte passiu, individualment o 
en col·laboració amb altres entitats.

Per determinar la base de la deducció l’import 
de les despeses d’innovació tecnològica s’ha de 
minorar en el 65 per cent de les subvencions rebu-
des per al foment de les activitats esmentades i im-
putables com a ingrés en el període impositiu.»

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

«a) L’adquisició de béns del Patrimoni Històric 
Espanyol, realitzada fora del territori espanyol per 
a la seva introducció dins aquest territori, sempre 

que els béns siguin declarats béns d’interès cultu-
ral o inclosos a l’inventari general de béns mobles 
en el termini d’un any des de la seva introducció 
i romanguin en el territori espanyol i dins el patri-
moni del titular almenys durant quatre anys.

La base d’aquesta deducció és la valoració 
efectuada per la Junta de qualificació, valoració 
i exportació de béns del Patrimoni Històric Espa-
nyol.»

Vuit. Es modifica l’apartat 1 de l’article 37, que 
queda redactat de la forma següent:

«1. Les deduccions que preveu aquest capítol 
s’han de practicar una vegada realitzades les de-
duccions i bonificacions dels capítols II i III d’aquest 
títol.

Les quantitats corresponents al període imposi-
tiu no deduïdes es poden aplicar en les liquidaci-
ons dels períodes impositius que concloguin en els 
10 anys immediats i successius. Això no obstant, 
les quantitats corresponents a les deduccions que 
preveuen els articles 33 i 33 bis d’aquesta Llei es 
poden aplicar en les liquidacions dels períodes 
impositius que concloguin en els 15 anys imme-
diats i successius.

El còmput dels terminis per a l’aplicació de les 
deduccions que preveu aquest capítol es pot diferir 
fins al primer exercici en què, dins el 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’exer-

cicis anteriors mitjançant l’aportació efectiva de 
nous recursos, sense que es consideri com a tal 
l’aplicació o la capitalització de reserves.

L’import de les deduccions previstes en aquest 
capítol a què es refereix el present apartat, apli-
cades en el període impositiu, no poden passar 
conjuntament del 35 per cent de la quota íntegra 
minorada en les deduccions per evitar la doble im-
posició interna i internacional i les bonificacions. 
Això no obstant, el límit s’eleva al 50 per cent quan 
l’import de la deducció que preveuen els articles 33 
i 33 bis, que correspongui a despeses i inversions 
efectuats en el mateix període impositiu, passi del 
10 per cent de la quota íntegra, minorada en les 
deduccions per evitar la doble imposició interna i 
internacional i les bonificacions.»

Nou. El segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 38 
queda redactat de la forma següent:

«Els subjectes passius el període impositiu del 
qual no coincideixi amb l’any natural han de fer el 
pagament fraccionat sobre la part de la base im-
posable corresponent als dies transcorreguts des 
de l’inici del període impositiu fins al dia anterior 
a l’inici de cada un dels períodes d’ingrés del pa-
gament fraccionat al qual es refereix l’apartat 1. En 
aquests casos, el pagament fraccionat és a compte 
de la liquidació corresponent al període impositiu 
que estigui en curs el dia anterior a l’inici de cada 
un dels períodes de pagament.»     

Deu. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 68 quin-
quies, i els actuals apartats 3 i 4 es renumeren, respec-
tivament, com a apartats 4 i 5.

L’apartat 3 queda redactat en els termes següents:
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«3. Si l’entitat ha adquirit l’habitatge mitjan-
çant una transmissió derivada d’operacions de 
fusió, escissió o aportació d’actius, i la renda ge-
nerada en aquella transmissió no s’ha integrat a la 
base imposable del transmitent en virtut del que 
disposa el règim especial relatiu a les operacions 
esmentades, la renda per bonificar derivada de la 
seva transmissió posterior d’acord amb el que dis-
posa l’apartat 1 és exclusivament la que passi del 
valor de mercat en la data de l’adquisició.»

Onze. S’afegeix un apartat 6 a l’article 68 quinquies 
de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’impost sobre 
societats, que queda redactat en els termes següents:

«6. El règim fiscal que preveu aquest capí-
tol també el poden aplicar, amb les especialitats 
que preveu aquest apartat, les entitats a què es 
refereix l’apartat 1 de l’article 68 quater d’aquesta 
Llei que arrendin o ofereixin en arrendament ha-
bitatges que hagin construït, promogut o adquirit. 
En aquests casos, s’han de complir els requisits 
següents:

Que el nombre d’habitatges arrendats o oferts 
en arrendament per l’entitat sempre sigui igual o 
superior a 10.

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

En el cas d’habitatges no qualificats de protec-
ció oficial ni declarats protegits, els requisits segon 
i tercer del paràgraf c) de l’apartat 2 de l’article 68 
quater. Si es tracta d’habitatges adquirits, s’ha de 
complir, a més, el requisit primer de l’esmentat 
paràgraf c).

Que els habitatges romanguin arrendats o 
oferts en arrendament almenys durant 15 anys a 
comptar de la data en la qual van ser arrendats 
o oferts en arrendament per primera vegada per 
l’entitat. En el cas d’habitatges que figurin en el 
patrimoni de l’entitat abans del moment d’acollir-
se al règim, el termini es computa des de la data 
d’inici del període impositiu en què es comuniqui 
l’opció pel règim.

Les entitats que compleixin els requisits que 
preveu aquest apartat poden aplicar en la quota 
íntegra una bonificació del 85 per cent de la part de 
la quota íntegra que correspongui a les rendes de-
rivades de l’arrendament o de la transmissió d’ha-
bitatges que compleixin els requisits que estableix 
aquest apartat. L’aplicació d’aquesta bonificació en 
els casos de transmissió dels habitatges exigeix, a 
més, el compliment dels requisits següents:

Que l’habitatge no sigui adquirit per l’arrendata-
ri, el seu cònjuge o parents, inclosos els afins, fins 
al tercer grau inclusivament.

Que l’import obtingut es reinverteixi, en el ter-
mini de tres anys des de la transmissió, en altres 
habitatges que compleixin els requisits establerts 
en aquest apartat.»

Dotze. Es modifica l’article 69, que queda redactat 
de la manera següent:

«Article 69. Societats i fons de capital de risc.
1. Les societats i els fons de capital de risc que 

estableix la Llei 1/1999, de 5 de gener, reguladora de 
les entitats de capital de risc i de les seves societats 
gestores, estan exempts en el 99 per cent de les 
rendes que obtinguin en la transmissió de valors re-

presentatius de la participació en el capital o en fons 
propis de les empreses a les quals es refereix l’article 
2.1 de la Llei esmentada, en què participin, sempre 
que la transmissió es produeixi a partir de l’inici del 
segon any de tinença computat des del moment 
d’adquisició i fins al quinzè, inclusivament.

Excepcionalment es pot admetre una ampliació 
d’aquest últim termini fins al vintè any, inclusiva-
ment. Reglamentàriament s’han de determinar els 
casos, les condicions i els requisits que habiliten 
per a la dita ampliació.

A excepció del cas que preveu el paràgraf an-
terior, no s’aplicar l’exempció el primer any i a 
partir del quinzè.

En el cas que l’entitat participada accedeixi a 
la cotització en un mercat de valors regulat en la 
Directiva 93/22/CEE del Consell, de 10 de maig de 
1993, l’aplicació de l’exempció que preveuen els 
paràgrafs anteriors queda condicionada al fet que 
la societat o el fons de capital de risc transmeti la 
seva participació en el capital de l’empresa partici-
pada en un termini no superior a tres anys, comp-
tats des de la data en què s’hagi produït l’admissió 
a cotització d’aquesta última.

2. Les societats i els fons de capital de risc 
poden aplicar la deducció que preveu l’article 28.2 
d’aquesta Llei o l’exempció que preveu l’article 20 
bis.1 d’aquesta Llei, segons quin sigui l’origen de 
les rendes esmentades, als dividends i, en general, 
a les participacions en beneficis procedents de les 
societats que promoguin o fomentin, sigui quin 
sigui el percentatge de participació i el temps de 
tinença de les accions o participacions.

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

a) Donen dret a la deducció que preveu l’article 
28.2 d’aquesta Llei sigui quin sigui el percentatge 
de participació i el temps de tinença de les acci-
ons o participacions quan el seu perceptor sigui un 
subjecte passiu d’aquest impost o un contribuent 
de l’impost sobre la renda de no residents amb 
establiment permanent a Espanya.

b) No s’entenen obtinguts en el territori es-
panyol quan el seu perceptor sigui una persona 
física o una entitat contribuent de l’impost sobre 
la renda de no residents sense establiment perma-
nent a Espanya.

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

a) Donen dret a la deducció que preveu l’ar-
ticle 28.5 d’aquesta Llei, sigui quin sigui el per-
centatge de participació i el temps de tinença de 
les accions o participacions quan el seu perceptor 
sigui un subjecte passiu d’aquest impost o un con-
tribuent de l’impost sobre la renda de no residents 
amb establiment permanent a Espanya.

b) No s’entenen obtingudes en el territori es-
panyol quan el seu perceptor sigui una persona 
física o entitat contribuent de l’impost sobre la 
renda de no residents sense establiment perma-
nent a Espanya.

5. El que disposa el paràgraf b) dels apartats 3 
i 4 anteriors no és aplicable quan la renda s’obté a 
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través d’un país o un territori qualificat reglamen-
tàriament de paradís fiscal.»

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

«15. El que preveu aquest article no és aplica-
ble quan l’entitat no resident en territori espanyol 
és resident en un altre Estat membre de la Unió 
Europea, llevat que resideixi en un territori qualifi-
cat reglamentàriament de paradís fiscal.»

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

«2. Les referències que l’article 21 i l’article 
45.1.b).10 de la Llei de l’impost sobre transmissi-
ons patrimonials i actes jurídics documentats fan 
a les definicions de fusió i escissió de l’article 2, 
apartats 1, 2 i 3 de la Llei 29/1991, de 16 de se-
tembre, d’adequació de determinats conceptes 
impositius a les directives i reglaments de les Co-
munitats Europees, s’entenen fetes a l’article 97, 
apartats 1, 2, 3 i 5, i a l’article 108 d’aquesta Llei i 
les referències al règim especial del títol I de la Llei 
29/1991, s’entenen fetes en el capítol VIII del títol VIII 
d’aquesta Llei.»

Segon. Amb efectes per als períodes impositius 
iniciats a partir del dia 1 de juliol de 2004, s’introduei-
xen les modificacions següents a la Llei 43/1995, de 27 
de desembre, de l’impost sobre societats:

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

«2. La falta de compliment d’aquest requisit 
té la consideració d’infracció tributària greu. La 
sanció consisteix en una multa pecuniària fixa de 
3.000 euros, per cada període impositiu en què 
s’hagi donat l’incompliment, sempre que no s’hagi 
realitzat un requeriment administratiu a l’efecte. Si 
ha existit requeriment administratiu, la sanció és 
de 6.000 euros per cada període impositiu en què 
persisteixi l’incompliment.

D’aquesta infracció són responsables subsidi-
aris els administradors de la societat, llevat dels 
que hagin proposat expressament les mesures 
necessàries per donar compliment al que preveu 
el paràgraf anterior, sense que hagin estat accep-
tades pels restants administradors.

La sanció imposada d’acord amb el que preveu 
aquest apartat es redueix conforme al que disposa 
l’apartat 3 de l’article 188 de la Llei general tribu-
tària.»

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

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

La falta dels acords corresponents a les soci-
etats que en endavant s’hagin d’integrar al grup 
fiscal constitueix una infracció tributària greu de 
l’entitat dominant. La sanció consisteix en una 
multa pecuniària fixa de 2.000 euros pel primer 
període impositiu en què s’hagi aplicat el règim 
sense complir aquest requisit i de 4.000 euros 
pel segon, no impedeix la integració efectiva en 
el grup de les societats afectades, i es determina 

la impossibilitat d’aplicar el règim de consolidació 
fiscal, si en el termini de dos anys a partir del dia 
en què conclogui el primer període impositiu en el 
qual hagin de tributar en el règim de consolidació 
fiscal, persisteix la falta d’acord a què es refereix 
aquest article.

La sanció imposada d’acord amb el que preveu 
aquest apartat es redueix conforme al que disposa 
l’apartat 3 de l’article 188 de la Llei general tribu-
tària.»

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

«4. L’incompliment de les obligacions esta-
blertes als apartats anteriors té la consideració 
d’infracció tributària greu. La sanció consisteix en 
una multa pecuniària fixa de 200 euros per cada 
dada omesa, en cada un dels primers quatre anys 
en què no s’inclogui la informació, i de 1.000 eu-
ros per cada dada omesa, en cada un dels anys 
següents, amb el límit del cinc per cent del valor 
pel qual l’entitat adquiridora hagi reflectit els béns 
i drets transmesos en la seva comptabilitat.

La sanció imposada d’acord amb el que preveu 
aquest apartat es redueix conforme al que disposa 
l’apartat 3 de l’article 188 de la Llei general tribu-
tària.»

Quatre. Es modifica l’apartat 2 de l’article 135 qua-
ter, que queda redactat de la manera següent:

«2. La renda positiva o negativa que, si s’es-
cau, es posi de manifest com a conseqüència de la 
transmissió d’un vaixell afecte a aquest règim, es 
considera integrada a la base imposable calculada 
d’acord amb l’apartat anterior.

No obstant el que estableix el paràgraf anterior, 
quan es tracti de vaixells la titularitat dels quals 
ja es tenia quan es va accedir al present règim 
especial, o de vaixells usats adquirits una vegada 
començada l’aplicació d’aquest, s’ha de procedir 
de la manera següent:

Al primer exercici en el qual sigui aplicable el 
mateix règim, o en el qual s’hagin adquirit els 
vaixells usats, s’ha de dotar d’una reserva indis-
ponible per un import equivalent a la diferència 
positiva existent entre el valor normal de mercat 
i el valor net comptable de cada un dels vaixells 
afectats per aquesta regla, o bé s’ha d’especificar 
aquesta diferència, separadament per a cada un 
dels vaixells i durant tots els exercicis en què es 
mantingui la seva titularitat, en la memòria dels 
seus comptes anuals. En el cas de vaixells adqui-
rits mitjançant una operació a la qual s’hagi apli-
cat el règim especial del capítol VIII del títol VIII 
d’aquesta Llei, el valor net comptable es determina 
partint del valor d’adquisició pel qual figuri a la 
comptabilitat de l’entitat transmitent.

L’incompliment de l’obligació de no-disposició 
de la reserva o de l’obligació de menció en la me-
mòria constitueix una infracció tributària greu, que 
se sanciona amb una multa pecuniària proporcio-
nal del cinc per cent de l’import de la diferència.

La sanció imposada d’acord amb el que preveu 
aquest apartat es redueix conforme al que disposa 
l’apartat 3 de l’article 188 de la Llei general tribu-
tària.

L’import de l’esmentada reserva positiva, junt 
amb la diferència positiva existent en la data de la 
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transmissió entre l’amortització fiscal i comptable 
del vaixell alienat, s’afegeix a la base imposable 
a què es refereix la regla primera d’aquest article 
quan s’hagi produït la dita transmissió. De la ma-
teixa manera s’ha de procedir si el vaixell es trans-
met, de manera directa o indirecta, en ocasió d’una 
operació a la qual resulti aplicable el règim especi-
al del capítol VIII del títol VIII d’aquesta Llei.»

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

«2. Constitueix infracció tributària greu l’in-
compliment de l’obligació que estableix l’apartat 
anterior.

Aquesta infracció s’ha de sancionar, en un sol 
cop, amb una multa pecuniària proporcional del 
cinc per cent de l’import de la revaloració, el paga-
ment de la qual no ha de determinar que l’import 
esmentat s’incorpori, a efectes fiscals, al valor de 
l’element patrimonial objecte de la revaloració.

La sanció imposada d’acord amb el que preveu 
aquest apartat es redueix conforme al que disposa 
l’apartat 3 de l’article 188 de la Llei general tribu-
tària.»

Tercer. Amb efectes del dia 1 de setembre de 
2004, s’introdueixen les modificacions següents a la Llei 
43/1995, de 27 de desembre, de l’impost sobre societats:

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

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

Dos. Es modifica el paràgraf b) de l’apartat 4 de 
l’article 81, que queda redactat de la manera següent:

«b) Que al tancament del període impositiu 
estiguin en situació de concurs, o incurses en una 
situació patrimonial prevista en el número 4t de 
l’apartat 1 de l’article 260 del text refós de la Llei 
de societats anònimes, encara que no tinguin la 
forma de societats anònimes, llevat que abans 
de la conclusió de l’exercici en què s’aproven els 
comptes anuals aquesta última situació hagi estat 
superada.»

SECCIÓ 3a IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

Article 3. Modificació de la Llei 41/1998, de 9 de de-
sembre, de l’impost sobre la renda de no residents 
i normes tributàries.

Primer. Amb efectes a partir del dia 1 de gener de 
2004, s’introdueixen les següents modificacions a la Llei 
41/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda 
de no residents i normes tributàries:

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

«c’) Els cànons o regalies satisfets per perso-
nes o entitats residents en el territori espanyol o 
per establiments permanents que hi estiguin situ-
ats, o que s’utilitzin en el territori espanyol.

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

Drets sobre obres literàries, artístiques o cientí-
fiques, incloses les pel·lícules cinematogràfiques.

Patents, marques de fàbrica o de comerç, dibui-
xos o models, plànols, fórmules o procediments 
secrets.

Drets sobre programes informàtics.
Informacions relatives a experiències industri-

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

els drets d’imatge.
Equips industrials, comercials o científics.
Qualsevol dret similar als anteriors.
En particular, tenen aquesta consideració les 

quantitats pagades per l’ús o la concessió d’ús dels 
drets emparats pel Reial decret legislatiu 1/1996, 
que aprova el text refós de la Llei de propietat intel-
lectual, la Llei 11/1986, de patents, i la Llei 17/2001, 
de 7 de desembre, de marques.»

Dos. Es modifica el paràgraf b) de l’apartat 1 de 
l’article 13, que queda redactat de la manera següent:

«b) Els interessos i altres rendiments obtin-
guts per la cessió a tercers de capitals propis als 
quals es refereix l’article 23.2 de la Llei 40/1998, de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques i 
altres normes tributàries, així com els guanys patri-
monials derivats de béns mobles, obtinguts sense 
mediació d’establiment permanent per residents 
en un altre Estat membre de la Unió Europea o per 
establiments permanents d’aquests residents situ-
ats en un altre Estat membre de la Unió Europea.

El que disposa el paràgraf anterior no és apli-
cable als guanys patrimonials derivats de la trans-
missió d’accions, participacions o altres drets en 
una entitat en els casos següents:

a’) Quan l’actiu de l’entitat esmentada consis-
teix principalment, directament o indirectament, 
en béns immobles situats en el territori espanyol.

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

Tres. Es modifica el primer paràgraf de l’apar-
tat 5 de l’article 17, que queda redactat de la manera 
següent:

«5. Si es tracta d’establiments permanents 
l’activitat dels quals en el territori espanyol con-
sisteix en obres de construcció, instal·lació o 
muntatge la durada de les quals excedeixi els sis 
mesos, activitats o explotacions econòmiques de 
temporada o estacionals, o activitats d’exploració 
de recursos naturals, l’impost s’exigeix conforme 
a les regles següents:»

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

«En cap cas no estan obligades a practicar 
retenció o ingrés a compte les missions diplomà-
tiques o oficines consulars d’estats estrangers a 
Espanya.»

Segon. Amb efectes des del dia 1 de juliol de 2004 
es modifica l’apartat 3 de l’article 9, que queda redactat 
de la forma següent:

«3. L’incompliment de l’obligació a què es re-
fereix l’apartat 1 es considera infracció tributària 
greu i la sanció consisteix en una multa pecuniària 
fixa de 2.000 euros.
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La sanció imposada d’acord amb el que preveu 
aquest apartat es redueix conforme al que disposa 
l’apartat 3 de l’article 188 de la Llei general tribu-
tària.»

Tercer. Amb efectes des de l’1 de gener de 2005, 
s’afegeix un paràgraf i) a l’apartat 1 de l’article 24, la 
redacció del qual és la següent:

«i) El tipus de gravamen aplicable als cànons 
o regalies satisfets per una societat resident en 
el territori espanyol o per un establiment per-
manent situat en aquest d’una societat resident 
en un altre Estat membre de la Unió Europea a 
una societat resident en un altre Estat membre 
o a un establiment permanent situat en un altre 
Estat membre d’una societat resident d’un Estat 
membre és del 10 per cent quan concorrin els 
requisits següents:

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

b’) Que ambdues societats tinguin alguna 
de les formes que preveu l’annex de la Directiva 
2003/49/CE.

c’) Que ambdues societats siguin residents 
fiscals a la Unió Europea i que, a efectes d’un 
conveni per evitar la doble imposició sobre la ren-
da conclòs amb un tercer Estat, no es considerin 
residents d’aquest tercer Estat.

d’) Que ambdues societats siguin associades. 
A aquests efectes, dues societats es consideren 
associades quan: una tingui en el capital de l’altra 
una participació directa almenys del 25 per cent, 
o una tercera tingui en el capital de cada una 
d’aquestes una participació directa almenys del 
25 per cent.

Aquesta participació s’ha d’haver mantingut 
de manera ininterrompuda durant l’any anterior 
al dia en què s’hagi satisfet el pagament del ren-
diment o, en cas que hi manqui, s’ha de mantenir 
durant el temps que sigui necessari per completar 
un any.

e’) Que, si s’escau, aquestes quantitats siguin 
deduïbles per a l’establiment permanent que sa-
tisfà els rendiments a l’Estat en el qual estigui 
situat.

f’) Que la societat que rebi aquests pagaments 
ho faci a benefici propi i no com a mera intermedià-
ria o agent autoritzat d’una altra persona o societat 
i que, si es tracta d’un establiment permanent, les 
quantitats que rebi estiguin efectivament relacio-
nades amb la seva activitat i constitueixin un in-
grés computable a efectes de determinar la seva 
base imposable a l’Estat en què estigui situat.

El que estableix aquest paràgraf i) no és aplica-
ble quan la majoria dels drets de vot de la 
societat perceptora dels rendiments el tinguin, 
directament o indirectament, persones físiques o 
jurídiques que no resideixin en estats membres 
de la Unió Europea, excepte quan aquella provi 
que s’ha constituït per motius econòmics vàlids i 
no per gaudir indegudament del règim previst en 
aquest paràgraf i).»

SECCIÓ 4a IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

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

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

«Vuit. U. Els béns i drets de les persones 
físiques necessaris per al desenvolupament de la 
seva activitat empresarial o professional, sempre 
que aquesta s’exerceixi de forma habitual, perso-
nal i directa pel subjecte passiu i constitueixi la 
seva principal font de renda. A efectes del càlcul 
de la principal font de renda, no es computen ni 
les remuneracions de les funcions de direcció que 
s’exerceixin en les entitats a les quals es refereix 
el número dos d’aquest apartat, ni qualssevol al-
tres remuneracions que tinguin la seva causa en 
la participació en aquestes entitats.

També estan exempts els béns i drets comuns a 
ambdós membres del matrimoni, quan s’utilitzin en 
el desenvolupament de l’activitat empresarial o pro-
fessional de qualsevol dels cònjuges, sempre que 
es compleixin els requisits del paràgraf anterior.

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

a) Que l’entitat no tingui per activitat principal 
la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari. 
S’entén que una entitat no gestiona un patrimo-
ni mobiliari o immobiliari i que, per tant, realitza 
una activitat empresarial quan, per aplicació del 
que estableix l’article 75 de la Llei 43/1995, de 27 
de desembre, de l’impost sobre societats, l’entitat 
esmentada no compleixi les condicions perquè 
consideri que més de la meitat del seu actiu es-
tà constituït per valors o és de mera tinença de 
béns.

b) Que, quan l’entitat tingui forma societària, 
no concorrin els supòsits que estableix l’article 75 
de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’impost 
sobre societats.

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

d) Que el subjecte passiu exerceixi efectiva-
ment funcions de direcció a l’entitat, i percebi per 
això una remuneració que representi més del 50 
per cent de la totalitat dels rendiments empresari-
als, professionals i de treball personal.

A efectes del càlcul anterior, no es computen entre 
els rendiments empresarials, professionals i de tre-
ball personal els rendiments de l’activitat empresari-
al a què es refereix el número 1 d’aquest apartat.

Quan la participació en l’entitat sigui conjunta 
amb alguna o algunes persones a què es refereix 
la lletra anterior, les funcions de direcció i les re-
muneracions derivades d’aquesta s’han de com-
plir almenys en una de les persones del grup de 
parentiu, sense perjudici que totes tinguin dret a 
l’exempció.
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L’exempció només pot assolir el valor de les 
participacions, determinat conforme a les regles 
que estableix l’article 16.u d’aquesta Llei, en la part 
que correspongui a la proporció existent entre els 
actius necessaris per a l’exercici de l’activitat em-
presarial o professional, minorats en l’import dels 
deutes derivats d’aquesta, i el valor del patrimoni 
net de l’entitat.

Tres. S’han de determinar reglamentàriament:
a) Els requisits que hagin de concórrer perquè 

sigui aplicable l’exempció quant als béns, drets i 
deutes necessaris per al desenvolupament d’una 
activitat empresarial o professional.

b) Les condicions que han de complir les par-
ticipacions en entitats.»

SECCIÓ 5a IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

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

Primer. Amb efectes des de l’1 de gener de 2003, 
es modifica el paràgraf b) de l’apartat 2 de l’article 20 
de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost so-
bre successions i donacions, que queda redactat de la 
manera següent:

«b) Amb independència de les reduccions 
anteriors, s’aplica una reducció del 100 per cent, 
amb un límit de 9.195,49 euros, a les quantitats 
percebudes pels beneficiaris de contractes d’as-
segurances sobre vida, quan el seu parentiu amb 
el contractant mort sigui de cònjuge, ascendent, 
descendent, adoptant o adoptat. En les asseguran-
ces col·lectives o contractades per les empreses a 
favor dels seus empleats cal atenir-se al grau de 
parentiu entre l’assegurat mort i el beneficiari.

La reducció és única per subjecte passiu sigui 
quin sigui el nombre de contractes d’assegurances 
de vida dels quals sigui beneficiari, i no és apli-
cable quan aquest tingui dret al que estableix la 
disposició transitòria quarta d’aquesta Llei.

La mateixa reducció és en tot cas aplicable a les 
assegurances de vida que tinguin causa en actes 
de terrorisme, així com en serveis prestats en mis-
sions internacionals humanitàries o de pau de ca-
ràcter públic, i no està sotmesa al límit quantitatiu 
establert en el primer paràgraf d’aquesta lletra, de 
manera que és extensible a tots els possibles be-
neficiaris, sense que sigui aplicable el que preveu 
la disposició transitòria quarta d’aquesta Llei.»

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

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

«Això no obstant, la bonificació a què es re-
fereix el paràgraf anterior s’eleva al 99 per cent 
per als drethavents compresos, segons el grau de 
parentiu, en els grups I i II assenyalats a l’article 
20 d’aquesta Llei.»

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

«1. En les adquisicions a causa de mort i a les 
assegurances sobre la vida, l’impost es merita el 

dia de la mort del causant o de l’assegurat o quan 
adquireixi fermesa la declaració de mort de l’ab-
sent, conforme a l’article 196 del Codi civil. Això no 
obstant, en les adquisicions produïdes en vida del 
causant com a conseqüència de contractes i pactes 
successoris, l’impost s’ha de meritar el dia en què 
es faci o se subscrigui l’acord esmentat.»

Tres. Es modifiquen els articles 31 i 34 de la Llei 
29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre succes-
sions i donacions, que queden redactats de la manera 
següent:

«Article 31. Declaració i liquidació.
1. Els subjectes passius estan obligats a pre-

sentar una declaració tributària, comprensiva dels 
fets imposables als quals es refereix aquesta Llei, 
en els terminis i en la forma que reglamentària-
ment es fixin. Això no obstant, poden optar per 
presentar una autoliquidació, cas en què han de 
practicar les operacions necessàries per determi-
nar l’import del deute tributari i acompanyar el 
document o declaració en què es contingui o es 
constati el fet imposable.

2. Els subjectes passius han d’aplicar el règim 
d’autoliquidació de l’impost amb caràcter obligato-
ri a les comunitats autònomes en què ho estableixi 
aquesta Llei.

Els subjectes passius han d’aplicar el règim 
d’autoliquidació pels fets imposables en què el 
rendiment de l’impost es consideri produït en el 
territori de les comunitats autònomes esmentades 
en virtut dels punts de connexió aplicables d’acord 
amb el que preveu la Llei 21/2001, de 27 de desem-
bre, per la qual es regulen les mesures fiscals i 
administratives del nou sistema de finançament de 
les comunitats autònomes de règim comú i ciutats 
amb Estatut d’autonomia.»
«Article 34. Normes generals.

1. La competència per a la gestió i liquidació 
de l’impost correspon a les delegacions i adminis-
tracions d’Hisenda o, si s’escau, a les oficines amb 
funcions anàlogues de les comunitats autònomes 
que tinguin cedida la gestió del tribut.

2. Les comunitats autònomes poden regular 
els aspectes sobre la gestió i liquidació d’aquest 
impost segons el que preveu la Llei 21/2001, de 27 
de desembre, per la qual es regulen les mesures 
fiscals i administratives del nou sistema de finan-
çament de les comunitats autònomes de règim 
comú i ciutats amb Estatut d’autonomia. Quan la 
comunitat autònoma no hagi regulat els aspectes 
esmentats, s’han d’aplicar les normes que esta-
bleix aquesta Llei.

3. No obstant el que disposa l’apartat anteri-
or, la competència per establir com a obligatori 
el règim d’autoliquidació de l’impost correspon 
a l’Estat, que ha d’introduir a la Llei de l’impost 
les comunitats autònomes en què s’hagi establert 
aquest règim.

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

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

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

Es modifica la disposició addicional setena, que 
queda redactada de la manera següent:

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

Els consorcis Casa d’Amèrica, Casa d’Àsia, Insti-
tut Europeu de la Mediterrània i el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya són considerats entitats bene-
ficiàries del mecenatge als efectes que preveuen 
els articles 16 a 25, ambdós inclosos, d’aquesta 
Llei.»

CAPÍTOL II

Impostos indirectes

SECCIÓ 1a IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Article 7. Modificació de la Llei 37/1992, de 28 de de-
sembre, de l’impost sobre el valor afegit.

S’introdueixen les següents modificacions a la Llei 
37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor 
afegit:

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

U. Es modifica la lletra d’) del paràgraf c) del nú-
mero 1r de l’article 9, que queda redactada de la manera 
següent:

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

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

«a) Els dipòsits en efectiu en les seves diver-
ses formes, inclosos els dipòsits en compte corrent 
i comptes d’estalvis, i les altres operacions que 
s’hi relacionen, inclosos els serveis de cobrament 
o pagament prestats pel dipositari en favor del 
dipositant.

L’exempció no s’estén als serveis de gestió 
de cobrament de crèdits, lletres de canvi, rebuts 
i altres documents. Tampoc s’estén als serveis 
prestats al cedent en el marc dels contractes de 
facturatge, a excepció dels d’avançament de fons 
que, si s’escau, es puguin prestar en aquests con-
tractes.

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

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

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

talons.

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

gestió del protest.
No s’inclou en l’exempció el servei de cobra-

ment de lletres de canvi o altres documents que 
s’hagin rebut en gestió de cobrament. Tampoc s’in-
clouen en l’exempció els serveis prestats al cedent 
en el marc dels contractes de facturatge, a excep-
ció dels d’avançament de fons que, si s’escau, es 
puguin prestar en aquests contractes.»

«i) La transmissió dels efectes i ordres de pa-
gament a què es refereix la lletra anterior, fins i tot 
la transmissió d’efectes descomptats.

No s’inclou en l’exempció la cessió d’efectes 
en comissió de cobrança. Tampoc s’inclouen en 
l’exempció els serveis prestats al cedent en el 
marc dels contractes de facturatge, a excepció dels 
d’avançament de fons que, si s’escau, es puguin 
prestar en aquests contractes.»

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

«Només quan s’acordi la conclusió del concurs 
per les causes que expressa l’article 176.1, apar-
tats 1r, 3r i 5è de la Llei concursal, el creditor que 
hagi modificat la base imposable l’ha de tornar a 
modificar a l’alça mitjançant l’emissió, en el ter-
mini que es fixi reglamentàriament, d’una factura 
rectificativa en la qual es repercuteixi la quota que 
sigui procedent.»

Quatre. Es modifica l’apartat quatre de l’article 80, 
que queda redactat de la manera següent:

«Quatre. La base imposable també es pot 
reduir quan els crèdits corresponents a les quotes 
repercutides per les operacions gravades siguin 
totalment o parcialment incobrables.

A aquests efectes, un crèdit es considera total-
ment o parcialment incobrable quan compleixi les 
condicions següents:

1a Que hagin transcorregut dos anys des de la 
meritació de l’impost repercutit sense que s’hagi 
obtingut el cobrament de tot el crèdit que deriva 
d’aquest o d’una part.

2a Que aquesta circumstància hagi quedat 
reflectida als llibres registres exigits per a aquest 
impost.

3a Que el destinatari de l’operació actuï en 
la condició d’empresari o professional o, en un 
altre cas, que la base imposable d’aquella, exclòs 
l’impost sobre el valor afegit, sigui superior a 300 
euros.

4a Que el subjecte passiu hagi instat el seu 
cobrament mitjançant una reclamació judicial al 
deutor.

La modificació s’ha d’efectuar en el termini dels 
tres mesos següents a l’acabament del període de 
dos anys a què es refereix la condició 1a del parà-
graf anterior i s’ha de comunicar a l’Administració 
tributària en el termini que es fixi reglamentària-
ment.

Una vegada practicada la reducció de la base 
imposable, aquesta no s’ha de tornar a modificar 
a l’alça encara que el subjecte passiu obtingui el 
cobrament total o parcial de la contraprestació, 
llevat quan el destinatari no actuï en la condició 
d’empresari o professional. En aquest cas, s’entén 
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que l’impost sobre el valor afegit està inclòs en les 
quantitats percebudes i en la mateixa proporció 
que la part de contraprestació percebuda.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, 
quan el subjecte passiu desisteixi de la reclama-
ció judicial al deutor, ha de modificar novament 
la base imposable a l’alça mitjançant l’emissió, 
en el termini d’un mes a comptar del desistiment, 
d’una factura rectificativa en la qual es repercuteixi 
la quota procedent.»

Cinc. Es modifica l’apartat u de l’article 97, que 
queda redactat de la manera següent:

«U. Només poden exercir el dret a la deduc-
ció els empresaris o professionals que estiguin en 
possessió del document justificatiu del seu dret.

A aquests efectes, es consideren únicament 
documents justificatius del dret a la deducció:

1r La factura original expedida per qui realitzi 
el lliurament o presti el servei o, en nom seu i pel 
seu compte, pel seu client o per un tercer, sempre 
que, per a qualsevol d’aquests casos, es complei-
xin els requisits que s’estableixin reglamentària-
ment.

2n La factura original expedida per qui faci un 
lliurament que doni lloc a una adquisició intraco-
munitària de béns subjecta a l’impost, sempre que 
l’adquisició estigui degudament consignada a la 
declaració liquidació a què es refereix el número 
6è de l’apartat u de l’article 164 d’aquesta Llei.

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

4t La factura expedida pel subjecte passiu 
en els casos que preveu l’article 165, apartat u, 
d’aquesta Llei.

5è El rebut original signat pel titular de l’ex-
plotació agrícola, forestal, ramadera o pesquera a 
què es refereix l’article 134, apartat tres, d’aquesta 
Llei.»

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

«U. En els casos a què es refereixen els arti-
cles 84, apartat u, números 2n i 3r i 140 quinquies 
d’aquesta Llei, a la factura expedida, si s’escau, per 
qui va efectuar el lliurament de béns o prestació 
de serveis corresponent o al justificant comptable 
de l’operació cal afegir una factura que contingui 
la liquidació de l’impost. Aquesta factura s’ha 
d’ajustar als requisits que s’estableixin reglamen-
tàriament.»

Segon. Es modifica l’apartat tres de l’article 80 de 
la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el 
valor afegit, que queda redactat de la manera següent:

«Tres. La base imposable es pot reduir quan 
el destinatari de les operacions subjectes a l’im-
post no hagi fet efectiu el pagament de les quotes 
repercutides i sempre que, posteriorment a la 
meritació de l’operació, es dicti interlocutòria de 
declaració de concurs. La modificació, si s’escau, 
no es pot efectuar després que hagi transcorregut 
el termini màxim fixat en el número 5è de l’apartat 
1 de l’article 21 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursal.

Només quan per qualsevol causa se sobresegui 
l’expedient del concurs de creditors, el creditor que 
hagi modificat la base imposable l’ha de modificar 

novament a l’alça mitjançant l’emissió, en el ter-
mini que es fixi reglamentàriament, d’una factura 
rectificativa en la qual es repercuteixi la quota 
procedent.»

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

U. Se suprimeixen el número 27è de l’apartat u de 
l’article 20 i el número cinc de l’article 26.

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

«c) Quan es tracti de:
— Lliuraments de deixalles noves de la indús-

tria, deixalles i rebuigs de fosa, residus i altres ma-
terials de recuperació constituïts per metalls fèrrics 
i no fèrrics, els seus aliatges, escòries, cendres i 
residus de la indústria que continguin metalls o 
els seus aliatges.

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

— Lliuraments de deixalles o rebuigs de paper, 
cartró o vidre.

— Lliuraments de productes semielaborats re-
sultants de la transformació, l’elaboració o la fosa 
dels metalls no fèrrics referits en el primer guió, 
a excepció dels compostos per níquel. En parti-
cular, es consideren productes semielaborats, els 
lingots, blocs, plaques, barres, gra, granalla i fil 
de màquina.

En tot cas es consideren compresos en els 
paràgrafs anteriors els lliuraments dels materials 
definits a l’annex de la Llei.»

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

«Setè. Deixalles o rebuigs de fosa, de ferro o 
acer, ferralla o lingots de ferralla de ferro o acer, 
deixalles o rebuigs de metalls no fèrrics o els seus 
aliatges, escòries, cendres i residus de la indústria 
que continguin metalls o els seus aliatges.

Es consideren deixalles o rebuigs de fosa, de 
ferro o acer, ferralla o lingots de ferralla de ferro 
o acer, deixalles o rebuigs de metalls no fèrrics o 
els seus aliatges, escòries, cendres i residus de la 
indústria que continguin metalls o els seus aliatges 
els compresos en les partides següents de l’aranzel 
de duanes:

Codi NCE Designació de la mercaderia

7204 Deixalles i rebuigs de fosa de ferro 
o 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 les ferritges, llimadures, escapçadures de 
lingots, de billetes, de barres o de perfils.

b) Les manufactures de fosa de ferro o acer 
definitivament inutilitzables com a tals per trenca-
ments, talls, desgastos o altres motius, així com 
els seus rebuigs, fins i tot si alguna de les seves 
parts o peces són reutilitzables.
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No s’hi comprenen els productes susceptibles 
de ser utilitzats tal qual per al seu ús primitiu o 
després de reparar-los.

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

Codi NCE Designació de la mercaderia

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

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

7404 Deixalles i rebuigs de coure.
7407 Barres i perfils de coure.
7408.11.00 Filferro de coure refinat, en què la 

dimensió superior de la secció trans-
versal sigui > 6 mm.

7408.19.10 Filferro de coure refinat, en què 
la dimensió superior de la secció 
transversal sigui de > 05 mm, però 
<= 6 mm.

7502 Níquel.
7503 Deixalles i rebuigs de níquel.
7601 Alumini en brut.
7602 Deixalles i rebuigs d’alumini.
7605.11 Filferro d’alumini sense aliar.
7605.21 Filferro d’alumini aliat.
7801 Plom.
7802 Deixalles i rebuigs de plom.
7901 Zinc.
7902 Deixalles i rebuigs de zinc (calami-

na).
8001 Estany.
8002 Deixalles i rebuigs d’estany.
2618 Escòries granulades (sorra d’escòri-

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

res i altres residus de la siderúrgia.
2620 Cendres i residus (excepte siderúr-

gia) que continguin metall o com-
postos de metall.

47.07 Deixalles o rebuigs de paper o cartró. 
Les deixalles de paper o cartró com-
prenen les raspadures, retalls, fulls 
estripats, diaris vells i publicacions, 
maculatures i proves d’impremta i 
articles similars. La definició com-
prèn també les manufactures velles 
de paper o de cartró venudes per al 
seu reciclatge.

70.01 Deixalles o rebuigs de vidre. Les 
deixalles o rebuigs de vidre com-
prenen els residus de la fabricació 
d’objectes de vidre, així com els 
produïts pel seu ús o consum. Es 
caracteritzen generalment per les 
seves arestes tallants.
Bateries de plom recuperades.

SECCIÓ 2a IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS

I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Article 8. Modificació del text refós de la Llei de l’im-
post sobre transmissions patrimonials i actes jurí-
dics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 
1/1993, de 24 de setembre.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2004, es modifica 
el paràgraf c) de l’apartat 3 de l’article 13 del text refós 
de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials 
i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, que queda redactat 
de la manera següent:

«c) Quan el concessionari estigui obligat a re-
vertir a l’Administració béns determinats, es com-
puta el valor net comptable estimat dels esmentats 
béns a la data de la reversió, més les despeses 
previstes per a la reversió. Per al càlcul del valor 
net comptable dels béns s’apliquen les taules 
d’amortització aprovades als efectes de l’impost 
sobre societats en el percentatge mitjà resultant 
d’aquestes.»

SECCIÓ 3a IMPOSTOS ESPECIALS

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

Amb efectes des de l’1 de gener de 2004, s’introdu-
eixen les següents modificacions a la Llei 38/1992, de 28 
de desembre, d’impostos especials:

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

«5. Sense perjudici del que estableixen el pa-
ràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 10, el paràgraf 
c) de l’article 22, l’apartat 3 de l’article 40, el parà-
graf d) de l’article 52, el paràgraf b) de l’article 62, 
en aquells casos de reintroducció de productes a 
l’establiment d’origen que no hagin pogut ser lliu-
rats al destinatari per causes alienes al dipositari 
autoritzat expedidor i en aquells casos en què es 
produeixi la cessació d’activitat de l’establiment 
on els productes estiguin amb aplicació d’una 
exempció, no es permet l’entrada a les fàbriques 
i els dipòsits fiscals de productes objecte dels im-
postos especials de fabricació pels quals ja s’hagi 
meritat l’impost.»

«7. La circulació i tinença de productes objecte 
dels impostos especials de fabricació, amb finali-
tats comercials, ha d’estar emparada pels docu-
ments establerts reglamentàriament que acreditin 
que s’ha satisfet l’impost a Espanya o trobar-se 
en règim suspensiu, a l’empara d’una exempció 
o d’un sistema de circulació intracomunitària o 
interna amb impost meritat, sense perjudici del 
que estableix l’apartat 3 de l’article 44.»

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

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

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

Quatre. S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 1 de 
l’article 54, que queda redactat de la manera següent:

«No obstant això, l’establert en el paràgraf ante-
rior no és aplicable a la utilització de gas natural a 
les estacions de compressió dels gasoductes, per 
subministrar al gas natural la pressió addicional 
necessària per al transport del gas, per a la qual 
cosa no cal cap autorització. En aquest cas, el gas 
natural així utilitzat ha de tributar en el tipus im-
positiu establert a l’epígraf 1.8 de la tarifa 1a de 
l’apartat 1 de l’article 50.»

SECCIÓ 4A IMPOST SOBRE LES VENDES DETALLISTES
DE DETERMINATS HIDROCARBURS

Article 10. Modificació de l’impost sobre les vendes 
detallistes de determinats hidrocarburs.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2004, es modifica 
l’apartat 2n del paràgraf f) de la norma sis.1 de l’article 
9 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’ordre social, que queda 
redactat de la manera següent:

«2n A la producció d’electricitat en centrals elèc-
triques o a la producció d’electricitat o a la cogeneració 
d’electricitat i calor en centrals combinades, sempre que 
l’adquiridor, que ha de ser el titular de les instal·lacions 
esmentades, tingui prèviament reconegut el dret a 
l’exempció de l’impost sobre hidrocarburs que estableix 
la lletra c) apartat 2 de l’article 51 de la Llei 38/1992, de 
28 de desembre, d’impostos especials.»

SECCIÓ 5a IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

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

Amb efectes des de l’1 de gener de 2004, s’afegeix 
un paràgraf j) a l’apartat 1 de la norma cinc de l’article 
12 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’ordre social, pel qual es 
regula l’impost sobre les primes d’assegurances, la 
redacció de les quals és la següent:

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

SECCIÓ 6a RÈGIM ECONÒMIC FISCAL DE LES CANÀRIES

Article 12. Impost general indirecte canari i arbitri so-
bre importacions i lliuraments de mercaderies a les 
illes Canàries.

S’introdueixen les següents modificacions a la Llei 
20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fis-
cals del règim econòmic fiscal de les Canàries.

Primer. Amb efectes des de l’1 de gener de 2004:

U. Es modifica l’apartat 10è de l’article 9, que que-
da redactat de la manera següent:

«10è La constitució de concessions i autoritza-
cions administratives, excepte les que tinguin per 
objecte la cessió del dret a utilitzar infraestructures 
ferroviàries o immobles o instal·lacions en ports i 
aeroports.»

Dos. Es modifica el paràgraf e) de l’apartat 5è A) 
del número 2 de l’article 17, que queda redactat de la 
manera següent:

«e) Els de tractament de dades i el subminis-
trament d’informacions, inclosos els procediments 
i experiències de caràcter comercial.»

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

«7. La base imposable també es pot reduir 
quan els crèdits corresponents a les quotes re-
percutides per les operacions gravades siguin 
totalment o parcialment incobrables.

A aquests efectes, un crèdit es considera total-
ment o parcialment incobrable quan compleixi les 
condicions següents:

1a Que hagin transcorregut dos anys des de la 
meritació de l’impost repercutit sense que s’hagi 
obtingut el cobrament de tot el crèdit que en deriva 
o d’una part.

2a Que aquesta circumstància hagi quedat 
reflectida als llibres registres exigits per a aquest 
impost.

3a Que el destinatari de l’operació actuï en la 
condició d’empresari o professional o, en un altre 
cas, que la base imposable d’aquella, impost ge-
neral indirecte canari exclòs, sigui superior a 300 
euros.

4a Que el subjecte passiu hagi instat el seu co-
brament mitjançant reclamació judicial al deutor.

La modificació s’ha de realitzar en el termini 
dels tres mesos següents a l’acabament del 
període de dos anys a què es refereix la condició 
1a del paràgraf anterior i s’ha de comunicar a l’Admi-
nistració tributària canària en el termini que es fixi 
reglamentàriament.

Una vegada practicada la reducció de la base 
imposable, aquesta no s’ha de tornar a modificar 
a l’alça encara que el subjecte passiu obtingui el 
cobrament total o parcial de la contraprestació, 
llevat quan el destinatari no actuï en la condició 
d’empresari o professional. En aquest cas, s’entén 
que l’impost general indirecte canari està inclòs en 
les quantitats percebudes i en la mateixa proporció 
que la part de contraprestació percebuda.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, 
quan el subjecte passiu desisteixi de la reclamació 
judicial al deutor ha de tornar a modificar la base 
imposable a l’alça mitjançant l’emissió, en el ter-
mini d’un mes a comptar del desistiment, d’una 
factura rectificativa en la qual es repercuteixi la 
quota procedent.»

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

«1. Els subjectes passius a què es refereix l’ar-
ticle anterior poden deduir les quotes de l’impost 
general indirecte canari meritades a les illes Ca-
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nàries que hagin suportat per repercussió directa 
en les seves adquisicions de béns o en els serveis 
prestats a aquests.

També són deduïbles, a partir del moment 
en què neixi el dret a la deducció conforme al 
que disposa l’article 32 d’aquesta Llei, les quotes 
d’aquest impost meritades en el dit territori en els 
casos següents:

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

que es regulen a l’apartat 2n del número 1 de l’ar-
ticle 19 i a l’article 58 ter.6 d’aquesta Llei, i en el 
cas de substitució a què es refereix l’apartat 2 de 
l’article 25 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol.»

«e) Les d’assegurança, reassegurança, capi-
talització i serveis relatius a aquestes, així com 
les bancàries o financeres, que hagin resultat 
exemptes, si s’han realitzat en l’àmbit territorial 
d’aplicació d’aquest impost, en virtut del que dis-
posa el número 1, apartats 16è i 18è de l’article 10 
d’aquesta Llei, sempre que el destinatari d’aques-
tes prestacions no estigui establert a la comunitat 
econòmica europea o que les operacions esmen-
tades estiguin directament relacionades amb les 
exportacions de béns a països no pertanyents a 
aquesta comunitat i s’efectuïn a partir del moment 
en què els béns s’expedeixin amb destinació a ter-
cers països.»

Cinc. Es modifiquen els apartats 2n i 3r del núme-
ro 1 i el número 2 de l’article 30, que queden redactats 
de la manera següent:

«2n Les quotes suportades pels serveis de 
desplaçament o viatges, hoteleria i restauració, 
llevat que el seu import tingui la consideració de 
despesa fiscalment deduïble a efectes de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques o de l’im-
post sobre societats.

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

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

1r Els béns que objectivament considerats 
siguin d’aplicació exclusivament industrial, co-
mercial, agrària, clínica o científica.

2n Els béns destinats exclusivament a ser 
objecte de lliurament o cessió d’ús a títol onerós, 
directament o mitjançant transformació, per sub-
jectes passius dedicats habitualment a la realitza-
ció de les operacions esmentades.

3r Els serveis rebuts per ser prestats com a 
tals a títol onerós per subjectes passius dedicats 
habitualment a la realització de les operacions 
esmentades.»

Sis. Se suprimeix l’apartat 4 de l’article 38.

Set. S’afegeix un article, el 48 bis, que queda re-
dactat de la manera següent:

«Article 48 bis. Devolució en les quotes abona-
des pels adquiridors en les importacions de béns 
en el cas d’exercici del dret de desistiment que pre-

veu la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenament 
del comerç detallista.

Sense perjudici del que disposa la normativa 
duanera, els subjectes passius importadors que no 
actuïn en condició d’empresaris o professionals a 
efectes d’aquest impost tenen dret a la devolució de 
les quotes abonades en les importacions d’aquells 
béns pels quals s’exerceixi el dret de desistiment 
que preveu la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’orde-
nament del comerç detallista, sempre que els béns 
surtin del territori d’aplicació de l’impost dins el 
termini i amb les condicions assenyalades a la Llei 
esmentada.

La devolució que preveu aquest article no ge-
nera interessos de demora.

L’exercici del dret a la devolució en el supòsit 
que preveu aquest article l’ha de desplegar regla-
mentàriament el Govern de les Canàries.»

Vuit. S’afegeix un apartat, el 5è, al número 2 de 
l’article 49, que queda redactat de la manera següent:

«5è Els subjectes passius que superin les mag-
nituds específiques establertes per a cada activitat 
per la Conselleria competent en matèria d’Hisenda 
del Govern Autònom de les Canàries.»

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

«A les operacions efectuades per a altres 
empresaris o professionals, que comprenguin 
exclusivament lliuraments de béns o prestacions 
de serveis realitzats totalment en l’àmbit espacial 
d’aquest impost, s’hi pot fer constar a la factura, 
a sol·licitud de l’interessat i sota la denominació 
“Quotes de l’IGIC” incloses en el preu, la quantitat 
resultant de multiplicar el preu total de l’operació 
per 2 i dividir el resultat per 100. Aquestes quotes 
tenen la consideració de quotes suportades per re-
percussió directa per a l’empresari o professional 
destinatari de l’operació.»

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

«3. És aplicable el que preveu l’article 48 bis 
d’aquesta Llei respecte a les quotes de l’arbitri abo-
nades a la importació de béns en el supòsit d’exercici 
del dret de desistiment que preveu la Llei 7/1996, de 
15 de gener, d’ordenament del comerç detallista.

La devolució prevista en aquest article no gene-
ra interessos de demora.

4. La forma i les condicions de les devolucions 
que regula aquest article les ha de desplegar regla-
mentàriament el Govern de les Canàries.»

Onze. Es fa una nova redacció de l’apartat 1 de 
l’article 85 de la Llei 20/1991, que queda amb el tenor 
següent:

«1. Els subjectes passius tenen dret a la devo-
lució de les quotes de l’arbitri que, meritades con-
forme a dret, hagin suportat en les adquisicions 
o importacions realitzades, en la mesura que els 
béns adquirits o importats s’utilitzin en la realització 
d’operacions subjectes i no exemptes de l’arbitri, o 
bé en la realització d’operacions descrites als articles 
71 i 72 d’aquesta Llei, fins i tot quan les trameses o 
exportacions no estiguin subjectes a l’arbitri.»
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Dotze. Les disposicions addicionals desena i onze-
na queden redactades de la manera següent:

«Disposició addicional desena.
U. El Govern, amb l’informe previ de la comu-

nitat autònoma de les Canàries i sense perjudici 
del que estableix l’apartat següent, ha de dictar 
les disposicions necessàries per al desplegament 
i l’aplicació d’aquesta Llei.

Dos. La Comunitat Autònoma de les Canàries, 
de conformitat amb el que preveu l’article 32 de 
l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Autònoma 
de Canàries, ha de regular normativament els as-
pectes relatius a la gestió, liquidació, recaptació i 
inspecció de l’impost general indirecte canari i de 
l’arbitri sobre importacions i lliuraments de merca-
deries a les illes Canàries, així com els relatius a la 
revisió dels actes dictats en aplicació d’aquests.

Tres. Amb independència del que estableix 
l’article 88.5 de la Llei general tributària, corres-
pon a la Comunitat Autònoma de les Canàries la 
competència per contestar les consultes tributà-
ries relatives a l’impost general indirecte canari 
i a l’arbitri sobre importacions i lliuraments de 
mercaderies a les illes Canàries, si bé en aquelles 
la contestació de les quals afecti o tingui transcen-
dència en altres impostos de titularitat estatal, així 
com, en tot cas, en les relatives a la localització del 
fet imposable, és necessari un informe previ del 
Ministeri d’Hisenda.

Quatre. És reclamable en via economicoadmi-
nistrativa davant els òrgans economicoadminis-
tratius de la Comunitat Autònoma de les Canàries 
l’aplicació dels tributs i la imposició de sancions 
tributàries que realitzi la comunitat autònoma 
respecte als tributs derivats del règim econòmic i 
fiscal de les Canàries.»

«Disposició addicional onzena.
Les disposicions interpretatives o explicatives a 

què es refereix l’article 12 de la Llei general tribu-
tària i relatives a l’impost general indirecte canari i 
a l’arbitri sobre importacions i lliuraments de mer-
caderies a les illes Canàries les dicta el ministre 
d’Hisenda, a instància de la Comunitat Autònoma 
de Canàries o amb el seu informe previ.»

Tretze. Es modifica l’apartat 4t del número 1 de 
l’annex I, que queda redactat de la manera següent:

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

Catorze. S’afegeix un nou apartat, el 15è, al núme-
ro 1 de l’annex I, amb la redacció següent:

«15è Els lliuraments d’habitatges que siguin 
adquirits per les entitats que apliquin el règim 
especial que preveu el capítol III del títol VIII de la 
Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’impost sobre 
societats, sempre que a les rendes derivades del 
seu posterior arrendament els sigui aplicable la bo-
nificació establerta en el paràgraf b) de l’apartat 1 
de l’article 68 quinquies de la Llei esmentada. A 
aquests efectes, l’entitat adquiridora ha de comuni-
car aquesta circumstància al subjecte passiu abans 
de la meritació de l’operació en la forma que es 
determini reglamentàriament.»

Quinze. Es fa una nova redacció de l’annex I bis, 
que queda redactat de la manera següent:

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

de l’impost general indirecte canari s’aplica a les 
operacions següents:

1. Els lliuraments o les importacions dels béns 
que s’indiquen a continuació:

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

a’) Els vehicles inclosos als apartats 4t i 5è del 
número 1 de l’annex I d’aquesta Llei.

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

c’) Els vehicles exceptuats de l’aplicació del ti-
pus incrementat del 13 per cent que conté l’apartat 
3r del número 1 de l’annex II d’aquesta Llei.

b) Embarcacions i vaixells en el lliurament o 
importació dels quals no sigui aplicable el tipus 
incrementat del 13 per cent, excepte les embar-
cacions olímpiques. En tot cas, han de tributar 
al tipus incrementat del nou per cent les motos 
aquàtiques.

c) Avions, avionetes i altres aeronaus en el lliu-
rament o importació dels quals no sigui aplicable 
el tipus incrementat del 13 per cent.

2. Les prestacions de serveis d’execucions 
d’obra mobiliàries que tinguin per objecte els béns 
als quals es refereix l’apartat 1 anterior.»

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

«2. Les prestacions de serveis d’execucions 
d’obres mobiliàries que tinguin per objecte la 
producció dels béns als quals es refereix l’apartat 
1 anterior.»

Disset. Es modifica l’apartat 4t del número 1 i 
s’afegeix un apartat 3r en el número 2 de l’annex II, 
que queden redactats de la manera següent:

«4t Caravanes, autocaravanes i remolcs disse-
nyats i concebuts per ser remolcats per vehicles de 
turisme, llevat els que objectivament considerats 
siguin d’exclusiva aplicació industrial, comercial, 
agrària, clínica o científica.»

«3r Les execucions mobiliàries d’obra que tin-
guin per objecte els béns indicats a l’apartat 1 an-
terior el lliurament o la importació del qual tributin 
al tipus incrementat que regula aquest annex.»

Divuit. Es modifica l’apartat 4t del número 1 i s’afe-
geix un apartat 3r en el número 2 de l’annex II, que 
queden redactats de la manera següent:

«4t Caravanes i remolcs dissenyats i conce-
buts per ser remolcats per vehicles de turisme i 
autocaravanes, llevat dels que considerats objec-
tivament siguin d’aplicació exclusivament industri-
al, comercial, agrària, clínica o científica.»

«3r Les execucions d’obres mobiliàries que 
tinguin per objecte la producció dels béns relacio-
nats a l’apartat 1 anterior el lliurament o la impor-
tació del qual tributin al tipus incrementat regulat 
en aquest annex.»
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Dinou. Es modifica l’apartat 1r del número 2 de 
l’annex II, amb el tenor següent:

«1r L’arrendament dels vehicles accionats a 
motor, fins i tot els de potència igual o inferior a 11 
CV fiscals. Això no obstant, no s’inclou en aquest 
apartat l’arrendament dels vehicles relacionats en 
els paràgrafs a), b), d) i e) de l’apartat 1.3r anterior, 
sigui quina sigui la seva potència fiscal.»

Vint. S’introdueixen les modificacions següents 
als annexos IV i V:

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

«3402: agents de superfície orgànica (excepte 
el sabó); preparacions tensoactives; preparacions 
per rentar (incloses les preparacions auxiliars de 
rentatge) i preparacions de neteja; encara que 
contingui sabó; excepte les de la partida 3401. 
S’hi exclouen les partides 340211, 3402120000 i 
3402130000: 5.»

«3923100090: les altres (caixes, gàbies i articles 
similars de plàstic per al transport o l’envasament): 
15.»

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

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

«3402: agents de superfície orgànica (excepte el 
sabó); preparacions tensoactives; preparacions per 
rentar (incloses les preparacions auxiliars de ren-
tatge) i preparacions de neteja; encara que contin-
gui sabó; excepte les de la partida 3401. S’exclouen 
les partides 340211, 3402120000 i 3402130000.»

«3923100090: les altres (caixes, gàbies i arti-
cles similars de plàstic per al transport o l’enva-
sament).»

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

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

«1. Tipus zero de l’impost general indirecte 
canari a la importació i lliurament dels béns mo-
bles corporals inclosos a les partides aranzelàries 
1604, 4418, 6802, 7308, 9401 i 9403, quan, en els 
dos últims casos, els mobles siguin de fusta o de 
plàstic.»

Segon. Es modifica l’apartat 6 de l’article 22, que 
queda redactat de la manera següent:

«6. La base imposable es pot reduir quan el 
destinatari de les operacions subjectes a l’impost 
no hagi fet efectiu el pagament de les quotes reper-
cutides, i sempre que, posteriorment a la meritació 
de l’operació, es dicti interlocutòria que declari el 
concurs de creditors d’aquell. La modificació, si 
s’escau, no es pot efectuar després de transcorre-
gut el termini màxim establert en el número 5è de 
l’apartat u de l’article 21 de la Llei 22/2003, de 9 de 
juliol, concursal.

Només quan per qualsevol causa se sobresegui 
l’expedient del concurs de creditors, el creditor que 
hagi modificat la base imposable l’ha de rectificar 
novament a l’alça mitjançant l’emissió, en el termini 
que es fixi reglamentàriament, d’una factura rectifica-
tiva en la qual es repercuteixi la quota procedent.»

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

U. Se suprimeix el número 30è de l’article 10.
Dos. S’afegeix un nou paràgraf d) a l’apartat 2n 

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

«d) Quan es tracti de:
— Lliuraments de rebuigs nous de la indústria, 

deixalles i rebuigs de fosa, residus i altres mate-
rials de recuperació constituïts per metalls fèrrics 
i no fèrrics, els seus aliatges, escòries, cendres i 
residus de la indústria que continguin metalls o 
els seus aliatges.

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

— Lliuraments de deixalles o rebuigs de paper, 
cartró o vidre.

— Lliuraments de productes semielaborats 
resultants de la transformació, elaboració o fosa 
dels metalls no fèrrics indicats en el primer guió, 
a excepció dels composts per níquel. En particu-
lar, es consideren productes semielaborats els 
lingots, blocs, plaques, barres, gra, granalla i fil 
de màquina.

En tot cas, es consideren compresos en els 
paràgrafs anteriors els lliuraments dels materials 
definits a l’annex III bis d’aquesta Llei.»

Tres. Es modifica l’annex III bis, que queda redactat 
de la manera següent:

«Annex III bis. Deixalles o rebuigs de fosa, de 
ferro o acer, ferralla o lingots de ferralla de ferro o 
acer, deixalles o rebuigs de metalls no fèrrics o els 
seus aliatges, escòries, cendres i residus de la in-
dústria que continguin metalls o els seus aliatges.

Es consideren deixalles o rebuigs de fosa, de ferro 
o acer, ferralla o lingots de ferralla de ferro o acer, 
deixalles o rebuigs de metalls no fèrrics o els seus ali-
atges, escòries, cendres i residus de la indústria que 
continguin metalls o els seus aliatges els compresos 
en les partides següents de l’aranzel de duanes:

Codi NCE Designació de la mercaderia

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

Les deixalles i rebuigs dels metalls fèrrics com-
prenen:

a) Deixalles obtingudes durant la fabricació 
o la mecanització de la fosa del ferro o de l’acer, 
com ara les ferritges, llimadures, escapçadures de 
lingots, de billetes, de barres o de perfils.

b) Les manufactures de fosa de ferro o acer 
definitivament inutilitzables com a tals per trenca-
ments, talls, desgastos o altres motius, així com 
els seus rebuigs, fins i tot si alguna de les seves 
parts o peces són reutilitzables.
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No es comprenen els productes susceptibles 
de ser utilitzats tal qual per al seu ús primitiu o 
després de reparar-los.

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

Codi NCE Designació de la mercaderia

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

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

7404 Deixalles i rebuigs de coure.
7407 Barres i perfils de coure.
7408.11.00 Filferro de coure refinat, en què la 

dimensió superior de la secció trans-
versal sigui > 6 mm.

7408.19.10 Filferro de coure refinat, en què 
la dimensió superior de la secció 
transversal sigui > 0,5 mm, però 
<= 6 mm.

7502 Níquel.
7503 Deixalles i rebuigs de níquel.
7601 Alumini en brut.
7602 Deixalles i rebuigs d’alumini.
7605.11 Filferro d’alumini sense aliar.
7605.21 Filferro d’alumini aliat.
7801 Plom.
7802 Deixalles i rebuigs de plom.
7901 Zinc.
7902 Deixalles i rebuigs de zinc (calami-

na).
8001 Estany.
8002 Deixalles i rebuigs d’estany.
2618 Escòries granulades (sorra d’escòri-

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

dures i altres deixalles de la side-
rúrgia.

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

47.07 Deixalles o rebuigs de paper o cartró. 
Les deixalles de paper o cartró com-
prenen les raspadures, retalls, fulls 
estripats, diaris vells i publicacions, 
maculatures i proves d’impremta i 
articles similars. La definició també 
comprèn les manufactures velles de 
paper o de cartró venudes per al seu 
reciclatge.

70.01 Deixalles o rebuigs de vidre. Les dei-
xalles o rebuigs de vidre comprenen 
els residus de la fabricació d’objectes 
de vidre, així com els produïts per ús 
o consum. Es caracteritzen general-
ment per les seves arestes tallants.
Bateries de plom recuperades.»

Article 13. Modificació de la Llei 19/1994, de 6 de ju-
liol, de modificació del règim econòmic i fiscal de 
Canàries.

U. Amb efectes des de l’1 de gener de 2004, es 
modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 25 de la Llei 
19/1994, de 6 de juliol, de modificació del règim econòmic 
i fiscal de Canàries, que queden redactats de la manera 
següent:

«1. Les societats domiciliades a les Canàries, 
que siguin de nova creació o que, ja constituïdes, 
realitzin una ampliació de capital, ampliïn, moder-
nitzin o traslladin les seves instal·lacions, estan 
exemptes de l’impost sobre transmissions patri-
monials i actes jurídics documentats, en la seva 
constitució, en l’ampliació de capital i en les adqui-
sicions patrimonials de béns d’inversió situats a les 
Canàries, durant un període de tres anys a partir de 
l’atorgament de l’escriptura pública de constitució 
o d’ampliació de capital, quan el rendiment de l’im-
post es consideri produït en aquest territori.

En la modalitat d’operacions societàries, sola-
ment està exempta la constitució o l’augment del 
capital per la part que es destini a les inversions 
previstes en aquest article. En cap cas no estan 
exemptes les operacions subjectes a la modalitat 
d’actes jurídics documentats.

2. També estan exemptes de l’impost general 
indirecte canari els lliuraments de béns a les socie-
tats a què es refereix l’apartat anterior que tinguin 
la condició de béns d’inversió per a aquestes, amb 
dret a la deducció de les quotes suportades en els 
termes que preveu l’article 29 de la Llei 20/1991, de 
7 de juny, així com les importacions de béns d’in-
versió efectuades per les societats esmentades.

En el cas de lliurament de béns d’inversió, i 
prèviament a aquest, la societat adquiridora ha 
de lliurar a la transmitent una declaració en què 
identifiqui els béns d’inversió i manifesti la con-
currència dels requisits de l’exempció que preveu 
aquest apartat. Les entitats adquiridores tenen la 
condició de subjectes passius substituts en els 
termes que preveu l’article 32 de la Llei general 
tributària, en el cas que, tot i haver-se expedit el 
document a què es refereix aquest paràgraf, no 
es compleixin els requisits de l’exempció o, tot 
i complir-se, aquesta quedi sense efecte d’acord 
amb el que disposa l’apartat 3. El substitut no pot 
exigir del contribuent l’import de les obligacions 
tributàries satisfetes.

A efectes del que disposa aquest apartat, s’assi-
milen a lliuraments de béns d’inversió les execu-
cions d’obra que tinguin la condició de prestacions 
de serveis i que tinguin com a resultat un bé d’in-
versió per a la societat adquiridora.

En el cas d’importacions, la societat importado-
ra ha d’aportar amb la declaració d’importació la 
documentació acreditativa de la concurrència dels 
requisits de l’exempció.»

Dos. Es fa una nova redacció dels apartats 4 i 5 
de l’article 27, que queden redactats de la manera se-
güent:

«4. Les quantitats destinades a la reserva per 
a inversions a les Canàries s’han de materialitzar 
en el termini màxim de tres anys, comptats des de 
la data de la meritació de l’impost corresponent a 
l’exercici en el qual aquesta s’ha dotat en la realit-
zació d’alguna de les inversions següents:
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a) L’adquisició d’actius fixos situats o rebuts a 
l’arxipèlag canari, que s’utilitzin en aquest arxipè-
lag i siguin necessaris per dur a terme activitats 
empresarials del subjecte passiu o que contribuei-
xin a la millora i protecció del medi ambient en el 
territori canari. A aquest efecte s’entenen situades i 
utilitzades a l’arxipèlag les aeronaus que tinguin la 
seva base a les Canàries i els vaixells amb pavelló 
espanyol i matriculats a les Canàries, inclosos els 
inscrits en el Registre especial de vaixells i empre-
ses navilieres.

Es consideren adquisició d’actiu fix les inver-
sions realitzades per arrendataris en immobles, 
quan l’arrendament tingui una durada mínima de 
cinc anys, i les inversions destinades a la rehabili-
tació d’un actiu fix si, en ambdós casos, complei-
xen els requisits comptables per ser considerades 
actiu fix per a l’inversor.

Als efectes d’aquest apartat, s’entenen situats o 
rebuts a l’arxipèlag canari les concessions admi-
nistratives d’ús de béns de domini públic situats 
a les Canàries, les concessions administratives 
de prestació de serveis públics que es duguin a 
terme exclusivament a l’arxipèlag, així com les 
aplicacions informàtiques, i els drets de propietat 
industrial, que no siguin mers signes distintius del 
subjecte passiu o dels seus productes, i que s’ha-
gin d’aplicar exclusivament en processos produc-
tius o activitats comercials que es duguin a terme 
en l’àmbit territorial canari.

L’import de les despeses en recerca que com-
pleixin els requisits per ser comptabilitzats com a 
actiu fix es considera materialització de la reserva 
per a inversions en la part corresponent a les des-
peses de personal satisfets a investigadors quali-
ficats adscrits en exclusiva a activitats de recerca 
i desenvolupament realitzades a les Canàries, i en 
la part corresponent a les despeses de projectes 
de recerca i desenvolupament contractats amb 
universitats, organismes públics de recerca o 
centres d’innovació i tecnologia, oficialment reco-
neguts i registrats i situats a les Canàries. Aquesta 
materialització és incompatible, per a les mateixes 
despeses, amb qualsevol altre benefici fiscal.

Si es tracta d’actius fixos usats, aquests no es 
poden haver beneficiat abans del règim que pre-
veu aquest article, i han de suposar una millora 
tecnològica per a l’empresa.

L’immoble adquirit per a la seva rehabilitació té 
la consideració d’actiu usat apte per a la materi-
alització de la reserva quan el cost de la reforma 
sigui superior a la part del preu d’adquisició cor-
responent a la construcció.

b) La subscripció d’accions o participacions 
en el capital de societats que duguin a terme la 
seva activitat a l’arxipèlag, sempre que aquestes 
realitzin les inversions que preveu el paràgraf a) 
anterior, en les condicions que regula aquesta Llei. 
Aquestes inversions no donen lloc a l’aplicació de 
cap altre benefici fiscal per aquest concepte.

5. Els elements en què es materialitzi la re-
serva per a inversions, quan es tracti d’elements 
dels que preveu el paràgraf a) de l’apartat anterior, 
han de romandre en funcionament en l’empresa 
del mateix subjecte passiu durant cinc anys com 
a mínim o durant la seva vida útil si fos inferior, 
sense ser objecte de transmissió, arrendament o 
cessió a tercers per al seu ús.

Quan es tracti dels valors a què es refereix el 
paràgraf b) de l’apartat esmentat, han de roman-
dre en el patrimoni del subjecte passiu durant cinc 
anys ininterromputs.

Els subjectes passius que es dediquin, a través 
d’una explotació econòmica, a l’arrendament o la 
cessió a tercers per al seu ús d’actius fixos poden 
gaudir del règim de la reserva per a inversions, 
sempre que no hi hagi vinculació, directa o indi-
recta, amb els arrendataris o cessionaris dels béns 
esmentats ni es tracti d’operacions d’arrendament 
financer.»

SECCIÓ 7a IMPOST SOBRE LA PRODUCCIÓ, ELS SERVEIS I LA 
IMPORTACIÓ PER A LES CIUTATS DE CEUTA I MELILLA

Article 14. Modificació de la Llei 8/1991, de 25 de març, 
de l’impost sobre la producció, els serveis i la impor-
tació per a les ciutats de Ceuta i Melilla.

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

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

«5. El gravamen complementari no és exigible 
en les mateixes circumstàncies que determinarien 
la no-exigibilitat en l’impost sobre les labors del 
tabac en el seu àmbit territorial d’aplicació. En par-
ticular, la meritació del gravamen complementari 
s’ajorna respecte de les labors del tabac que s’in-
trodueixin en les dipòsits que s’autoritzin a aquest 
efecte, fins que, si s’escau, surtin d’aquests.

L’autorització dels dipòsits als quals es refereix 
el paràgraf anterior l’efectua el Departament de 
Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, amb l’informe favorable 
previ de la respectiva ciutat, en les mateixes condi-
cions que les que preveu l’autorització de dipòsits 
fiscals de labors del tabac en l’àmbit territorial 
d’aplicació de l’impost sobre les labors del tabac, 
a excepció del que estableix el paràgraf següent.

L’autorització del dipòsit fiscal està condicionada 
al fet que la totalitat de les seves sortides de labors 
de tabac corresponguin a lliuraments directes als 
expenedors de la Xarxa d’expenedories de tabac 
i timbre situats a la respectiva ciutat, de manera 
que no és exigible el compliment del volum mínim 
de sortides que preveu la normativa de l’impost 
sobre les labors del tabac per a l’autorització de 
dipòsits fiscals de labors del tabac en el seu àmbit 
territorial d’aplicació.

L’incompliment de les condicions i requisits a 
què es refereixen els dos paràgrafs anteriors pot 
donar lloc a la revocació de l’autorització del di-
pòsit fiscal.

Els titulars dels dipòsits fiscals autoritzats, de 
conformitat amb el que preveu aquest apartat 5, 
tenen, quant al gravamen complementari, la con-
dició de subjectes passius en qualitat de substitut 
del contribuent.

El control dels dipòsits fiscals als quals es 
refereix aquest apartat 5 l’efectuen els serveis 
dependents del Departament de Duanes i Impos-
tos Especials de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, en col·laboració amb els serveis fiscals 
de les respectives ciutats.»
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Dos. Es modifica l’apartat 3 de l’article 22, que 
queda redactat de la manera següent:

«3. En les importacions, a excepció dels casos 
que preveu el paràgraf segon de la lletra b) de 
l’article 11 d’aquesta Llei, la liquidació que 
correspongui i el pagament resultant s’han d’efectuar 
amb anterioritat a l’acte administratiu de despatx 
o a l’entrada de les mercaderies en el territori de 
subjecció. Es pot atorgar un termini màxim de 90 
dies des de la introducció de les mercaderies fins 
al pagament de l’impost si, segons el parer de 
l’Administració o dels òrgans gestors, queda prou 
garantit el deute tributari.»

CAPÍTOL III

Tributs locals

Article 15. Modificació de la Llei 39/1988, de 28 de de-
sembre, reguladora de les hisendes locals.

Primer. Amb efectes des de l’1 de gener de 2003, es 
fa una nova redacció de l’article 139 de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 
que queda redactat de la manera següent:

«Article 139.
Les entitats locals canàries disposen dels re-

cursos que regula aquesta Llei, sense perjudici 
de les peculiaritats que preveu la legislació del 
règim econòmic fiscal de Canàries. A aquests 
efectes, els cabildos insulars de les illes Canàries 
tenen el mateix tractament que les diputacions 
provincials.

En concret, als municipis de les illes Canàries a 
què es refereix l’article 112 d’aquesta Llei, així com 
als cabildos insulars, se’ls cedeix solament el per-
centatge corresponent de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques i dels impostos especials 
sobre cervesa, sobre productes intermedis i sobre 
alcohol i begudes derivades i, en conseqüència, 
aquestes quanties són les úniques que són objecte 
de deducció a efectes del que disposen els articles 
114 ter i 126 ter d’aquesta Llei.»

Segon. Amb efectes des de l’1 de gener de 2004, 
s’introdueixen les següents modificacions a la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals:

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

«Així mateix, no s’inclouen entre els ingressos 
bruts procedents de la facturació les quantitats 
percebudes pels serveis de subministrament que 
hagin de ser utilitzats en les instal·lacions que es-
tiguin inscrites a la secció 1a o 2a del Registre ad-
ministratiu d’instal·lacions de producció d’energia 
elèctrica del Ministeri d’Economia, com a primera 
matèria necessària per a la generació d’energia 
susceptible de tributació per aquest règim espe-
cial.»

Dos. Es fa una nova redacció de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 65, que queda redactat de la manera següent:

«1. En els supòsits de canvi, per qualsevol 
causa, en la titularitat dels drets que consti-
tueixen el fet imposable d’aquest impost, els 
béns immobles objecte d’aquests drets queden 

afectes al pagament de la totalitat de la quota 
tributària, en règim de responsabilitat subsidi-
ària, en els termes que preveu la Llei general 
tributària. A aquests efectes, els notaris han de 
sol·licitar informació i han d’advertir expressa-
ment els compareixents en els documents que 
autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost 
sobre béns immobles associats a l’immoble que 
es transmet, sobre el termini dins el qual els in-
teressats estan obligats a presentar declaració 
per l’impost, quan aquesta obligació subsisteixi 
per no haver-se aportat la referència cadastral de 
l’immoble, conforme al paràgraf tercer de l’ar-
ticle 54 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre 
social, sobre l’afecció dels béns al pagament de 
la quota tributària i, així mateix, sobre les res-
ponsabilitats en què incorrin per la falta de pre-
sentació de declaracions, en no efectuar-les en 
termini o la presentació de declaracions falses, 
incompletes o inexactes, de conformitat amb el 
que preveu l’article 16 de la Llei 48/2002, de 23 
de desembre, del cadastre immobiliari.»

Tres. S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 2 de 
l’article 67, amb la redacció següent:

«Sense perjudici de l’anterior, que és aplicable 
en els procediments de valoració col·lectiva de ca-
ràcter general, en els de caràcter parcial i simpli-
ficat, la motivació consisteix en l’expressió de les 
dades indicades en el paràgraf anterior, referides a 
l’exercici en el qual es practiqui la notificació.»

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

«5. Les ordenances fiscals poden regular una 
bonificació de fins al 50 per cent de la quota íntegra 
de l’impost per als béns immobles en què s’hagin 
instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o 
elèctric de l’energia provinent del sol. L’aplicació 
d’aquesta bonificació està condicionada al fet que 
les instal·lacions per a producció de calor incloguin 
col·lectors que disposin de l’homologació 
corresponent per part de l’Administració competent. 
Els altres aspectes substantius i formals d’aquesta 
bonificació s’especifiquen a l’ordenança fiscal.»

Cinc. Es fa una nova redacció de l’apartat 4 de l’ar-
ticle 83, que queda redactat de la manera següent:

«4. Les exempcions que preveuen els pa-
ràgrafs e) i f) de l’apartat 1 d’aquest article que 
s’hagin sol·licitat s’han de concedir, quan sigui 
procedent, a instància de part.»

Sis. Es fa una nova redacció del paràgraf b) de 
l’apartat 2 de l’article 104, que queda redactat de la 
manera següent:

«b) Una bonificació de fins al 95 per cent a 
favor de les construccions, instal·lacions o obres 
en què s’incorporin sistemes per a l’aprofitament 
tèrmic o elèctric de l’energia solar. L’aplicació 
d’aquesta bonificació està condicionada al fet que 
les instal·lacions per a producció de calor incloguin 
col·lectors que disposin de la corresponent homo-
logació de l’Administració competent.

La bonificació que preveu aquest paràgraf s’ha 
d’aplicar a la quota resultant d’aplicar, si s’escau, 
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la bonificació a la qual es refereix el paràgraf a) 
anterior.»

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

«Els notaris han d’advertir expressament els 
compareixents en els documents que autoritzin 
sobre el termini dins el qual els interessats estan 
obligats a presentar declaració per l’impost i, així 
mateix, sobre les responsabilitats en les quals 
incorrin per la falta de presentació de declara-
cions.»

CAPÍTOL IV

Taxes

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

Constitueixen recursos propis de la Mancomunitat 
dels Canals del Taibilla:

a) Taxes per despeses de direcció i inspecció 
d’obres que realitzi l’organisme amb càrrec al seu 
pressupost, així com aquelles la direcció facultativa de 
les quals li sigui encomanada.

b) Taxes per informes i altres actuacions en ocasió 
de la gestió del servei públic d’abastament d’aigua po-
table que té a càrrec seu.

Article 17. Modificació de la Llei de sanitat vegetal.

Es fa una redacció de l’encapçalament de l’apartat 
1 de l’article 67 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, 
de sanitat vegetal, amb el text següent:

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

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

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

«La taxa que preveuen els paràgrafs c) i d) no 
s’ha d’aplicar durant les tres primeres campanyes 
d’exportació quan es tracti de l’obertura d’un nou 
mercat per a un determinat producte i un país con-
cret. La determinació del producte i el país s’ha de 
fer efectiva en cada cas per una ordre del ministre 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.»

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

S’afegeix un nou epígraf al grup IX de l’article 117 
de la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del medicament, 
amb la redacció següent:

«Article 117, grup IX. Especialitats farmacèutiques 
veterinàries:
9.08 Procediment d’autorització de comercia-

lització i inscripció en el registre d’una especialitat 
farmacèutica d’ús veterinari destinada de forma 
específica a espècies menors. 2.157,00 euros.»

Article 20. Modificació de la taxa per inspeccions i 
controls veterinaris de productes d’origen animal 
no destinats a consum humà, que s’introdueixin en 
territori nacional procedents de països no comuni-
taris.

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

«Set. Les quanties de la taxa per inspeccions i 
controls veterinaris de productes d’origen animal 
no destinats a consum humà, que s’introdueixin en 
territori nacional procedents de països no comuni-
taris, queden establertes en les quantitats que es 
recullen a continuació:

a) Carns fresques, refrigerades o congelades 
de qualsevol espècie animal, incloses les seves 
despulles i vísceres, destinades a l’alimentació 
animal; productes carnis, preparats carnis i prepa-
racions alimentàries, que continguin carn de qual-
sevol espècie animal, destinada a l’alimentació 
animal: la quota tributària és la resultant d’aplicar 
cinc euros per tona, amb un mínim de 29 euros per 
partida i un màxim de 4.820 euros per partida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Trofeus de cacera: la quota tributària és la 
resultant d’aplicar cinc euros per tona, amb un mí-
nim de 29 euros per partida i un màxim de 4.820 
euros per partida.
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j) Fems: la quota tributària és la resultant 
d’aplicar cinc euros per tona amb un mínim de 29 
euros per partida i un màxim de 4.820 euros per 
partida.

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

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

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

Article 21. Taxes relatives al Registre de varietats co-
mercials.

S’afegeix un article 17 bis a la Llei 11/1971, de 30 
de març, de llavors i plantes de viver, amb la redacció 
següent:

«Article 17 bis. Taxes relatives al Registre de va-
rietats comercials.
1. Subjectes passius.
Són subjectes passius d’aquestes taxes els sol-

licitants de la inscripció d’una varietat al Registre 
de varietats comercials i les persones, físiques o 
jurídiques, a favor dels quals es realitzi la pres-
tació dels serveis que constitueixen els seus fets 
imposables.

Les taxes que estableix aquest article es regei-
xen pel que disposen els seus apartats i les altres 
fonts normatives que per a les taxes estableix 
l’article 9 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i 
preus públics, en especial pel que fa als subjectes 
que estan obligats al pagament de les taxes com 
a responsables tributaris.

2. Taxa per tramitació i resolució.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la 

tramitació del procediment administratiu i la seva 
resolució.

La meritació de la taxa s’ha de produir en el 
moment en què l’Administració General de l’Estat 
inicia la tramitació del procediment.

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

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

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la 
realització de les proves, assaigs i qualsevol altra 
activitat compresa en l’assaig d’identificació ne-
cessari per a la inscripció d’una varietat, conforme 
a la seva legislació específica.

Als efectes d’aquest article, les espècies o els 
grups d’espècies a què pertanyin les varietats ve-
getals el material de les quals hagi de ser objecte 
de l’assaig es classifiquen en els grups que recull 
l’annex 2 de la Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim 
jurídic de la protecció de les obtencions vegetals.

La meritació de la taxa es produeix, el primer 
any, en el moment del lliurament del material ve-

getal a l’autoritat competent per a la realització de 
l’assaig i en el segon i successius en el moment 
en què es facin les sembres o les plantacions o es 
multipliqui el material.

Les taxes per la realització dels assaigs d’iden-
tificació són les següents:

Per cada any d’examen:

Grup primer ....................................... 781,63 euros
Grup segon........................................ 562,76 euros
Grup tercer......................................... 468,98 euros
Grup quart.......................................... 375,18 euros

Quan es tracti d’una varietat híbrida, sigui quina 
sigui l’espècie, i sigui necessari efectuar un estudi 
dels components genealògics, el tipus de taxa és el 
doble de la indicada per a l’espècie corresponent.

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

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la 
realització de les proves i els assaigs de camp 
i laboratori necessaris per determinar el valor 
agronòmic o d’utilització dels materials vegetals 
presentats a registre.

La meritació de la taxa es produeix en el mo-
ment del lliurament del material vegetal en les con-
dicions que s’estableixen en la seva reglamentació 
específica.

Les taxes per la realització d’aquests assaigs 
són les següents:

Per cada any d’examen:

Patata.................................................. 1.100,52 euros
Blat de moro...................................... 1.203,69 euros
La resta de cereals, oleaginoses i

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

res i de prat .................................... 1.100,52 euros

Per a les espècies no compreses a l’apartat 
anterior, el preu de la taxa queda fixat en 1.100 
euros.

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

imposable de les taxes que preveuen els apartats 
2, 3, en aquest cas només durant el primer any, i 
4, no es poden prestar o realitzar fins que no s’ha-
gi efectuat el pagament de la quantia que resulti 
exigible i que s’ha de fer efectiva pel procediment 
d’autoliquidació.

Els serveis i les activitats constitutius del fet im-
posable de la taxa que preveu l’apartat 3, excepte 
el primer any, encara que s’hagin prestat, no són 
eficaços fins que no s’hagi efectuat el pagament 
en la quantia que s’hagi exigit. Amb independència 
d’això, aquesta quantia és exigible per la via de 
constrenyiment.

La gestió i la recaptació en via ordinària 
d’aquestes taxes correspon al Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació.

La falta de pagament en període voluntari de 
les taxes relatives als assaigs d’identificació del 
segon any i successius són motiu de l’arxivament 
de l’expedient.
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6. D’acord amb el principi d’equivalència re-
collit en l’article 7 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, 
de taxes i preus públics, el Govern, mitjançant un 
reial decret, pot modificar les quanties de les taxes 
establertes en aquest article.»

Article 22. Taxes per serveis prestats pel Registre de la 
propietat intel·lectual.

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

«U. Les taxes per serveis prestats pel Registre 
central de la propietat intel·lectual es regeixen per 
aquesta Llei i per les altres fonts normatives que 
per a les taxes s’estableixen a l’article 9 de la Llei 
8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.

Dos. Constitueixen el fet imposable de la taxa 
la prestació dels serveis següents:

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

2. Anotacions, cancel·lacions i altres modifi-
cacions dels assentaments registrals, inclosos els 
trasllats.

3. Expedició de certificats, notes simples, 
còpies d’obres—en qualsevol tipus de suports— i 
autenticació de signatures.

Tres. La meritació de la taxa s’ha de produir 
quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació 
del registre i aquest l’ha d’exigir en ocasió de la 
prestació dels serveis que constitueixen el fet im-
posable de la taxa.

Quatre. Són subjectes passius de la taxa les 
persones físiques i jurídiques que sol·licitin els 
serveis esmentats a l’apartat dos d’aquest article.

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

una persona física o jurídica diferent de l’autor, 
per cada creació original, així com per anotació 
preventiva, cancel·lació, modificació o trasllat 
d’assentaments registrals: 11,26 euros.

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

gatius, per cada un: 13,38 euros.
2.2 Per expedició de notes simples positives o 

negatives, per cada una: 3,75 euros.
2.3 Per expedició de còpia certificada d’obres 

en qualsevol suport, per cada una: 10,00 euros.
2.4 Per autenticació de signatures: 3,75 eu-

ros.
Sis. La liquidació de la taxa s’ha de fer quan 

se sol·liciti el servei de què es tracti per part del 
registrador central o del funcionari responsable de 
l’oficina provincial corresponent.

Set. El pagament de la taxa s’ha de fer quan es 
presenti la sol·licitud, mitjançant l’ingrés en efectiu 
en una entitat de dipòsit autoritzada pel Ministeri 
d’Hisenda. La justificació de l’abonament de la 
taxa és requisit necessari per iniciar la tramitació 
de l’expedient.

Vuit. La gestió de la taxa l’han de dur a terme 
els serveis competents del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport.»

Article 23. Cànon de superfície de mines hidrocar-
burs.

U. S’introdueix una disposició final tercera al De-
cret 3059/1966, d’1 de desembre, pel qual s’aprova el 
text refós de taxes fiscals, del tenor següent:

«La Llei de pressupostos generals de l’Estat 
pot modificar, de conformitat amb el que preveu 
l’apartat 7 de l’article 134 de la Constitució espa-
nyola, les bases i els tipus que contenen les tarifes 
de l’article 10 d’aquest text refós.»

Dos. S’introdueix una disposició final tercera a la 
Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs 
(l’actual tercera passa a ser la quarta), amb la redacció 
següent:

«Disposició final tercera.

La Llei de pressupostos generals de l’Estat 
pot modificar, de conformitat amb el que preveu 
l’apartat 7 de l’article 134 de la Constitució espa-
nyola, les escales que conté la disposició addicio-
nal primera d’aquesta Llei, així com les de l’article 
44 de la Llei 21/1974, de 27 de juny, sobre règim 
jurídic de l’exploració, la recerca i l’explotació 
d’hidrocarburs, en la mesura que són aplicables 
en virtut del que disposa la disposició transitòria 
primera d’aquesta Llei.»

TÍTOL II

Matèria social

CAPÍTOL I

Normes laborals

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

Es modifica el paràgraf segon de la lletra d) de 
l’apartat 1 de l’article 15 del Reial decret legislatiu 1/1995, 
de 24 de març, que passa a tenir la redacció següent:

«Els serveis públics d’ocupació competents han 
de finançar, a través de les partides de despesa que 
corresponguin, els costos salarials i de Seguretat 
Social d’aquestes contractacions i subvencionar, 
a efectes salarials, la quantia equivalent a la base 
mínima del grup de cotització a què correspongui 
la categoria professional exercida pel treballador, 
i també els complements salarials de residència 
reglamentàriament establerts i, a efectes de Segu-
retat Social, les quotes derivades d’aquests salaris. 
Tot això amb independència de la retribució que 
finalment percebi el treballador. El Ministeri de 
Treball i Afers Socials ha d’informar amb caràcter 
trimestral la Comissió Delegada del Govern sobre 
les subvencions concedides i satisfetes en el pe-
ríode esmentat i també sobre el seu seguiment i 
control.»
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CAPÍTOL II

Seguretat Social

SECCIÓ 1a NORMES GENERALS DE LA SEGURETAT SOCIAL

Article 25. Modificació del text refós de la Llei general 
de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret le-
gislatiu 1/1994, de 20 de juny.

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

U. S’introdueix un paràgraf d) a l’apartat 1 de l’ar-
ticle 31 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, 
que passa a tenir la redacció següent:

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

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

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

Tres. Es fa una nova redacció de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 172 del text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, en els termes següents:                

«1. Poden tenir dret a les prestacions enume-
rades a l’article anterior:

a) Les persones integrades al règim general 
que compleixin la condició general que exigeix 
l’article 124.

b) Els perceptors dels subsidis d’incapacitat 
temporal, risc durant l’embaràs o maternitat, que 
compleixin el període de cotització que, si s’escau, 
estigui establert.

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

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

«4. La suma de les quanties de les pensions 
per mort i supervivència no pot passar de l’import 
de la base reguladora que correspongui, de confor-
mitat amb el que preveu l’apartat 2 de l’article 120, 
en funció de les cotitzacions efectuades pel cau-
sant. Aquesta limitació s’aplica a la determinació 
inicial de les quanties expressades, però no afecta 
les revaloracions periòdiques de les pensions que 
siguin procedents en endavant, de conformitat 
amb el que preveu l’article 48 d’aquesta Llei.

Als efectes de la limitació que estableix aquest 
apartat, les pensions d’orfenesa tenen preferència 
sobre les pensions a favor d’altres familiars. Així 
mateix, i pel que fa a aquestes últimes prestacions, 
s’estableix el següent ordre de preferència:

1r Néts i germans, menors de 18 anys o més 
grans incapacitats, del causant.

2n Pare i mare del causant.
33 Avis i àvies del causant.
4t Fills i germans del pensionista de jubilació 

o incapacitat permanent, en la seva modalitat con-
tributiva, més grans de 45 anys i que compleixin 
els altres requisits establerts.»

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

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

Es modifiquen els següents preceptes del text refós 
de la Llei sobre Seguretat Social de les Forces Armades, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2000, de 9 de juny.

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

«8. Els assegurats obligats a cotitzar tenen 
dret a la devolució total o parcial de les quotes 
ingressades indegudament. El termini per exercir 
aquest dret és de quatre anys a partir de la data en 
què s’hagin fet efectives. Formen part de la cotit-
zació per retornar els recàrrecs, els interessos i les 
costes que s’hagin satisfet quan l’ingrés indegut 
s’hagi realitzat per via de constrenyiment, així com 
l’interès legal aplicat, si s’escau, a les quantitats 
ingressades des de la data del seu ingrés o des-
compte en nòmina fins a la proposta de pagament, 
i el cost de les garanties aportades per suspendre 
l’execució d’un deute amb l’Institut Social de les 
Forces Armades.»

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

«a) Si la sol·licitud s’efectua dins el termini de 
quatre anys comptats a partir de la data de retir o 
jubilació i el grau d’incapacitat absoluta i perma-
nent queda acreditat llavors, els efectes econòmics 
s’han de retrotreure el dia primer del mes següent 
a la data esmentada.»

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

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

«3. A fi de facilitar la gestió del control del 
col·lectiu d’ISFAS, i amb la finalitat exclusiva de 
comprovar la concordança de les seves dades 
amb les que figurin als corresponents registres 
de personal, el Registre central de personal dels 
funcionaris públics, els òrgans encarregats de la 
gestió del personal militar del Ministeri de Defen-
sa, i la Direcció General de la Guàrdia Civil, han 
de trametre mensualment a l’Institut Social de les 
Forces Armades la informació del personal inclòs 
en el seu camp d’aplicació, en relació amb els 
actes de presa de possessió, canvi de situacions 
administratives, pèrdua de la condició de funcio-
nari, militar, o guàrdia civil, o passar a la jubilació 
o al retir.»



Suplement núm. 3 Dissabte 31 gener 2004 627

L’actual apartat 3 de la disposició addicional sisena 
del text refós de la Llei sobre Seguretat Social de les 
Forces Armades passa a denominar-se apartat 4, i queda 
amb la redacció següent:

«4. Les dades que es facilitin han d’identificar, 
si s’escau, el nom i els cognoms, el document na-
cional d’identitat i el domicili.»

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

CAPÍTOL III

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

SECCIÓ 1a DISPOSICIONS GENERALS

Article 27. Objecte i àmbit de l’aplicació d’aquest ca-
pítol.

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

2. Aquest capítol és aplicable a totes les persones, 
tant en el sector públic com en el sector privat.

Article 28. Definicions.

1. Als efectes d’aquest capítol s’entén per:

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

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

c) Discriminació indirecta: quan una disposició 
legal o reglamentària, una clàusula convencional o 
contractual, un pacte individual o una decisió unilate-
ral, aparentment neutres, puguin ocasionar un desavan-
tatge particular a una persona respecte d’altres per raó 
d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapaci-
tat, edat o orientació sexual, sempre que objectivament 
no responguin a una finalitat legítima i que els mitjans 
per aconseguir aquesta finalitat no siguin adequats i 
necessaris.

d) Assetjament: tota conducta no desitjada relacio-
nada amb l’origen racial o ètnic, la religió o conviccions, 
la discapacitat, l’edat o l’orientació sexual d’una perso-
na, que tingui com objectiu o conseqüència atemptar 
contra la seva dignitat i crear un entorn intimidatori, 
humiliant o ofensiu.

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

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

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

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

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

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

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

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

Per garantir a la pràctica la plena igualtat per raó 
d’origen racial o ètnic, el principi d’igualtat de tracte no 
impedeix que es mantinguin o s’adoptin mesures espe-
cífiques a favor de determinats col·lectius destinades a 
prevenir o compensar els desavantatges que els afectin 
per raó del seu origen racial o ètnic.

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

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

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

En els processos de l’ordre jurisdiccional civil i de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en què de 
les al·legacions de la part actora es dedueixi l’existència 
d’indicis fundats de discriminació per raó de l’origen 
racial o ètnic de les persones, correspon al demandat 
l’aportació d’una justificació objectiva i raonable, prou 
provada, de les mesures adoptades i de la seva propor-
cionalitat.

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

1. Es crea el Consell per a la promoció de la igualtat 
de tracte i no-discriminació de les persones per l’origen 
racial o ètnic en l’educació, la sanitat, les prestacions 
i els serveis socials, l’habitatge i, en general, l’oferta i 
l’accés a qualssevol béns i serveis, així com l’accés al 
treball, a l’activitat per compte propi i a l’exercici pro-
fessional, l’afiliació i la participació en les organitzacions 
sindicals i empresarials, les condicions de treball, la 
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promoció professional i la formació professional ocu-
pacional i contínua.

El Consell es configura com un òrgan col·legiat dels 
que preveu l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i està 
adscrit al Ministeri de Treball i Afers Socials.

2. El Consell a què es refereix l’apartat anterior té 
les competències següents:

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

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

c) Promoure mesures que contribueixin a eliminar 
la discriminació de les persones per l’origen racial o 
ètnic, de manera que es formulin, si s’escau, recomana-
cions sobre qualsevol qüestió relacionada amb aquesta 
discriminació.

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

4. La composició i el funcionament del Consell per 
a la promoció de la igualtat de tracte i no-discrimina-
ció de les persones per l’origen racial o ètnic es regula 
mitjançant un reial decret, que ha de ser aprovat pel 
Consell de Ministres en el termini de tres mesos des de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

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

6. El que disposa aquest article s’entén sense per-
judici de les competències del Defensor del Poble que 
estableix la Llei orgànica 3/1981, de 6 d’abril.

El Defensor del Poble pot establir amb el Consell per 
a la promoció de la igualtat de tracte i no-discriminació 
de les persones per l’origen racial o ètnic els mecanis-
mes de cooperació i col·laboració que es considerin 
oportuns.

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

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

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

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

cial o ètnic, la religió o conviccions, la discapacitat, l’edat 
o l’orientació sexual d’una persona.

Les diferències de tracte basades en una caracterís-
tica relacionada amb qualsevol de les causes a què es 
refereix el paràgraf anterior no suposen discriminació 
quan, a causa de la naturalesa de l’activitat professional 
concreta de què es tracti o del context en què es dugui 
a terme, aquesta característica constitueixi un requisit 
professional essencial i determinant, sempre que l’ob-
jectiu sigui legítim i el requisit proporcionat.

Article 35. Mesures d’acció positiva.

Per garantir en la pràctica la plena igualtat per raó 
d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapa-
citat, edat i orientació sexual, el principi d’igualtat de 
tracte no impedeix que es mantinguin o s’adoptin me-
sures específiques a favor de determinats col·lectius 
destinades a prevenir o compensar els desavantatges 
que els afectin relatius a les matèries incloses en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta secció.

Article 36. Càrrega de la prova.

En els processos de l’ordre jurisdiccional civil i de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en què de 
les al·legacions de la part actora es dedueixi l’existència 
d’indicis fundats de discriminació per raó de l’origen 
racial o ètnic, la religió o conviccions, la discapacitat, 
l’edat o l’orientació sexual de les persones respecte de 
les matèries incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
secció, correspon al demandat l’aportació d’una justifi-
cació objectiva i raonable, prou provada, de les mesures 
adoptades i de la seva proporcionalitat.

Article 37. Modificacions del text refós de la Llei de 
l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/1995, de 24 de març.

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

«c) A no ser discriminats directament o indi-
rectament per al treball, o una vegada ocupats, 
per raons de sexe, estat civil, edat dins els límits 
marcats per aquesta Llei, origen racial o ètnic, con-
dició social, religió o conviccions, idees polítiques, 
orientació sexual, afiliació o no a un sindicat, com 
també per raó de llengua, dins l’Estat espanyol.

Tampoc no poden ser discriminats per raó de 
discapacitat, sempre que estiguin en condicions 
d’aptitud per exercir la feina o l’ocupació de què 
es tracti.»

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

«e) Al respecte de la seva intimitat i a la con-
sideració deguda a la seva dignitat, compresa la 
protecció davant ofenses verbals i físiques de 
naturalesa sexual i davant l’assetjament per raó 
d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, dis-
capacitat, edat o orientació sexual.»

Tres. L’apartat 2 de l’article 16 del text refós de la 
Llei de l’Estatut dels treballadors queda redactat de la 
forma següent:
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«2. Es prohibeix l’existència d’agències de col-
locació amb finalitats lucratives. El servei públic 
d’ocupació pot autoritzar, en les condicions que 
es determininen en el corresponent conveni de 
col·laboració i amb l’informe previ del Consell Ge-
neral de l’Institut Nacional d’Ocupació, l’existència 
d’agències de col·locació sense finalitats lucratives, 
sempre que la remuneració que rebin de l’empresa-
ri o del treballador es limiti exclusivament a les des-
peses ocasionades pels serveis prestats. Aquestes 
agències han de garantir, en el seu àmbit d’actuació, 
el principi d’igualtat en l’accés al treball, i no poden 
establir cap discriminació basada en motius d’ori-
gen, inclòs el racial o ètnic, sexe, edat, estat civil, 
religió o conviccions, opinió política, orientació 
sexual, afiliació sindical, condició social, llengua 
dins l’Estat i discapacitat, sempre que els treballadors 
es trobin en condicions d’aptitud per exercir la feina 
o l’ocupació de què es tracti.»

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

«1. S’entenen nuls i sense efecte els preceptes 
reglamentaris, les clàusules dels convenis col-
lectius, els pactes individuals i les decisions unilate-
rals de l’empresari que continguin discriminacions 
directes o indirectes desfavorables per raó d’edat o 
discapacitat o favorables o adverses en l’ocupació, 
com també en matèria de retribucions, jornada i 
altres condicions de treball per circumstàncies de 
sexe, origen, inclòs el racial o ètnic, estat civil, con-
dició social, religió o conviccions, idees polítiques, 
orientació sexual, adhesió o no a sindicats i als seus 
acords, vincles de parentiu amb altres treballadors 
a l’empresa i llengua dins l’Estat espanyol.

També són nul·les les decisions de l’empresari 
que suposin un tracte desfavorable dels treba-
lladors com a reacció davant d’una reclamació 
efectuada a l’empresa o davant d’una acció judi-
cial destinada a exigir el compliment del principi 
d’igualtat de tracte i no-discriminació.»

Cinc. S’introdueix un nou paràgraf g) a l’apartat 2 
de l’article 54 del text refós de la Llei de l’estatut dels 
treballadors amb la redacció següent:

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

Article 38. Modificacions de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, 
d’integració social dels minusvàlids.

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

«1. És finalitat primordial de la política d’ocu-
pació de treballadors amb discapacitat la seva 
integració, en condicions que garanteixin l’aplica-
ció del principi d’igualtat de tracte, en el sistema 
ordinari de treball o, en cas que hi manqui, la se-
va incorporació al sistema productiu mitjançant la 
fórmula especial de treball protegit que s’esmenta 
a l’article 41.

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

3. Existeix discriminació directa quan una 
persona sigui tractada de manera menys favorable 
que una altra en situació anàloga per motiu de la 
seva discapacitat.

Existeix discriminació indirecta quan una 
disposició legal o reglamentària, una clàusula 
conven cional o contractual, un pacte individual o una 
decisió unilateral de l’empresari, aparentment neutres, 
puguin ocasionar un desavantatge particular a les 
persones amb discapacitat respecte d’altres per-
sones, sempre que objectivament no responguin 
a una finalitat legítima i que els mitjans per a la 
consecució d’aquesta finalitat no siguin adequats i 
necessaris, o llevat que l’empresari estigui obligat 
a adoptar mesures adequades, en funció de les 
necessitats de cada situació concreta i d’acord amb 
l’article 37 bis d’aquesta Llei, per eliminar els desa-
vantatges que suposa aquesta disposició, clàusula, 
pacte o decisió.»

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

«1. Per garantir la plena igualtat en el treball, 
el principi d’igualtat de tracte no impedeix que es 
mantinguin o adoptin mesures específiques desti-
nades a prevenir o compensar els desavantatges 
ocasionats per motiu de discapacitat.

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

Per determinar si una càrrega és excessiva s’ha 
de tenir en compte si és pal·liada en grau suficient 
mitjançant les mesures, els ajuts o les subvencions 
públiques per a persones amb discapacitat, així 
com els costos financers i d’un altre tipus que les 
mesures impliquin i la mida i el volum de negocis 
total de l’organització o l’empresa.»

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

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

«c) La igualtat de tracte i la no-discriminació 
directa o indirecta per raó de sexe, origen, inclòs 
el racial o ètnic, estat civil, edat dins els límits le-
galment marcats, condició social, religió o convic-
cions, idees polítiques, orientació sexual, afiliació 
o no a un sindicat i als seus acords, vincles de 
parentiu amb altres treballadors a l’empresa, llen-
gua o discapacitat, sempre que els treballadors es 
trobin en condicions d’aptitud per exercir la feina 
o l’ocupació de què es tracti.»

Article 40. Modificacions del text refós de la Llei de 
procediment laboral, aprovat pel Reial decret  legis-
latiu 2/1995, de 7 d’abril.

U. L’article 96 del text refós de la Llei de procedi-
ment laboral, queda redactat de la forma següent:
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«Article 96.
En els processos en què de les al·legacions 

de la part actora es dedueixi l’existència d’indicis 
fundats de discriminació per raó de sexe, origen 
racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, 
edat o orientació sexual, correspon al demandat 
l’aportació d’una justificació objectiva i raonable, 
prou provada, de les mesures adoptades i de la 
seva proporcionalitat.»

Dos. L’article 181 del text refós de la Llei de proce-
diment laboral queda redactat de la forma següent:

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

mentals i llibertats públiques, inclosa la prohibició 
de tractament discriminatori i de l’assetjament, que 
se suscitin en l’àmbit de les relacions jurídiques 
atribuïdes al coneixement de l’ordre jurisdiccional 
social, s’han de tramitar conforme a les disposi-
cions que estableix aquest capítol. En aquestes 
demandes s’expressen el dret o drets fonamentals 
que es considerin infringits.»

Article 41. Modificacions del text refós de la Llei sobre 
infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

U. L’apartat 12 de l’article 8 de la Llei sobre infrac-
cions i sancions en l’ordre social queda redactat de la 
forma següent:

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

Dos. S’afegeix un apartat 13 bis a l’article 8 de la 
Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, que 
queda redactat de la forma següent:

«13 bis. L’assetjament per raó d’origen racial 
o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat i 
orientació sexual, quan es produeixin dins l’àmbit 
a què abasten les facultats de direcció empresarial, 
sigui quin sigui el subjecte actiu d’aquest, sempre 
que, conegut per l’empresari, aquest no hagi adop-
tat les mesures necessàries per impedir-ho.»

Tres. L’apartat 2 de l’article 16 de la Llei sobre in-
fraccions i sancions en l’ordre social queda redactat en 
els termes següents:

«2. Establir condicions, mitjançant la publici-
tat, difusió o per qualsevol altre mitjà, que consti-
tueixin discriminacions favorables o adverses per 
a l’accés a l’ocupació per motius de sexe, origen, 
inclòs el racial o ètnic, edat, estat civil, discapaci-

tat, religió o conviccions, opinió política, orientació 
sexual, afiliació sindical, condició social i llengua 
dins de l’Estat.»

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

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

Article 43. Foment de plans d’igualtat.

Els poders públics fomenten l’adopció per les em-
preses i per les organitzacions sindicals i empresarials 
de plans d’igualtat a favor de les persones amb disca-
pacitat, mitjançant els incentius i les mesures de suport 
establerts per fer-ho.

CAPÍTOL IV

Altres normes en matèria social

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

U. Àmbit d’aplicació.
1. Es poden acollir a les bonificacions establertes 

per al programa de foment de l’ocupació:
1.1 Les empreses que contractin indefinidament, 

inclosa la contractació de treballadors fixos disconti-
nus i d’acord amb els requisits i les condicions que 
s’assenyalen en aquesta norma, treballadors aturats, 
inscrits en l’oficina d’ocupació i inclosos en alguns dels 
col·lectius següents:

a) Dones aturades, entre 16 i 45 anys.
b) Dones aturades, quan es contractin per prestar 

serveis en professions o feines amb menys índex d’ocu-
pació femenina.

c) Aturats inscrits ininterrompudament a l’oficina 
d’ocupació durant sis mesos o més.

d) Aturats de més de 45 anys i fins a 55.
e) Aturats de més de 55 anys i fins a 65.
f)  Aturats perceptors de prestacions o subsidis 

per atur, als quals els resti un any o més de percepció 
en el moment de la contractació.

g) Aturats perceptors del subsidi per atur a favor 
dels treballadors inclosos en el règim especial agrari de 
la Seguretat Social, així com els perceptors de la renda 
agrària.

h) Aturats admesos al programa que preveu l’aju-
da específica denominada renda activa d’inserció.

i) Dones aturades inscrites a l’oficina d’ocupació 
que siguin contractades en els vint-i-quatre mesos se-
güents a la data del part.          

1.2 Els treballadors inclosos en el camp d’aplicació 
del règim especial de la Seguretat Social de treballadors 
per compte propi o autònoms, donats d’alta en aquest 
almenys des de l’1 de gener de 2003, que contractin 
indefinidament, inclosa la contractació de treballadors 
fixos discontinus, treballadors aturats inscrits a l’oficina 
d’ocupació inclosos en algun dels col·lectius definits a 
l’apartat anterior.
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1.3 Les empreses i les entitats sense ànim de lucre 
que contractin, indefinidament, inclosa la contractació 
de treballadors fixos discontinus, o temporalment, tre-
balladors aturats en situació d’exclusió social, es poden 
acollir a les bonificacions que preveu aquesta norma 
en els termes que s’hi indiquen. La situació d’exclusió 
social l’han d’acreditar els serveis socials competents i 
ha de quedar determinada per la pertinença a algun dels 
col·lectius següents:

a) Perceptors de rendes mínimes d’inserció, o 
qualsevol altra prestació de la mateixa naturalesa o 
naturalesa similar, segons la denominació adoptada a 
cada comunitat autònoma.

b) Persones que no puguin accedir a les presta-
cions a les quals fa referència el paràgraf anterior, per 
alguna de les causes següents:

1a Falta de període exigit de residència o empadro-
nament, o per a la constitució de la unitat perceptora.

2a Haver exhaurit el període màxim de percepció 
legalment establert.

c) Joves més grans de 18 anys i de menys de 30, 
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 la situació peni-
tenciària dels quals els permeti accedir a una feina, com 
també alliberats condicionals i exreclusos.

f) Menors interns inclosos en l’àmbit d’aplicació de 
la Llei orgànica 5/2002, de 12 de gener, reguladora de la 
responsabilitat penal dels menors, la situació dels quals 
els permeti accedir a una feina, així com els que estiguin 
en situació de llibertat vigilada i els exinterns.

1.4 Les cooperatives o societats laborals a les quals 
s’incorporin aturats inclosos en algun dels col·lectius que 
estableixen els apartats 1.1 i 1.3 d’aquest número u, com 
a socis treballadors o de treball, amb caràcter indefinit i 
sempre que l’entitat hagi optat per un règim de Seguretat 
Social propi de treballadors per compte d’altri.

1.5 Els ocupadors a què es refereixen els apartats 
1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 que contractin o incorporin indefinidament, 
inclosa la contractació de treballadors fixos discontinus, 
o temporalment, persones que tinguin acreditada per 
l’Administració competent la condició de víctima de 
violència domèstica per part d’algun membre de la unitat 
familiar de convivència.

2. També s’ha d’incentivar, en els termes que pre-
veu aquesta norma, la transformació en indefinits dels 
contractes de durada determinada o temporals, inclosa 
la modalitat de fix discontinu, subscrits abans de l’1 de 
gener de 2004. A més, s’ha d’incentivar la transformació 
en indefinits dels contractes formatius, de relleu i de 
substitució per anticipació de l’edat de jubilació, sigui 
quina sigui la data de subscripció.

3. Així mateix, els contractes de treball de caràcter 
indefinit, subscrits amb treballadors de 60 anys o més i 
amb una antiguitat a l’empresa de cinc anys o més do-
nen dret a les bonificacions que preveu aquest article.

Les cooperatives tenen dret a les bonificacions 
esmentades respecte als seus socis treballadors o de 
treball, amb vincle de caràcter indefinit, més grans de 60 
anys i amb l’antiguitat establerta en el paràgraf anterior, 
sempre que l’entitat hagi optat per un règim de Segure-
tat Social propi de treballadors per compte d’altri.

4. Els contractes de treball, de caràcter indefinit 
o de durada determinada o temporals, de les dones 
treballadores que siguin suspesos per maternitat i per 
excedència per tenir cura de fill, així com la transforma-
ció dels contractes de durada determinada o temporals 
en indefinits, donen dret a les bonificacions que preveu 
aquest article quan es produeixi la reincorporació efec-
tiva de la dona a la feina en els dos anys següents a la 
data del part, sempre que aquest s’hagi produït poste-
riorment a l’entrada en vigor d’aquesta disposició.

Les cooperatives i les societats laborals tenen dret a 
les bonificacions esmentades respecte de les seves sòcies 
treballadores o de treball, amb vincle de caràcter indefinit, 
sempre que l’entitat hagi optat per un règim de Seguretat 
Social propi de treballadors per compte d’altri.

Dos. Requisits dels beneficiaris.

Els beneficiaris dels ajuts que preveu aquesta norma 
han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent del compliment de les seves 
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social tant 
en la data de la concessió de les bonificacions com 
durant la seva percepció. La falta d’ingrés en termini 
reglamentari d’aquestes obligacions dóna lloc a la pèr-
dua automàtica de les bonificacions que regula aquest 
programa, respecte de les quotes corresponents a 
períodes no ingressats en el termini esmentat.

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 de 
conformitat amb el que preveu l’article 46.2 de la Llei sobre 
infraccions i sancions en l’ordre social, text refós aprovat 
en el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

Tres. Incentius.

1. Els contractes indefinits inicials, inclosos els 
fixos discontinus, a temps complet o parcial, subscrits 
durant l’any 2004, donen dret, a partir de la data de la 
contractació, a les següents bonificacions de la quota 
empresarial a la Seguretat Social per contingències 
comunes:

a) Contractació de dones aturades entre 16 i 45 
anys: 25 per 100 durant el període dels vint-i-quatre 
mesos següents a l’inici de la vigència del contracte.

b) Contractació de dones per prestar serveis en pro-
fessions i ocupacions establertes en l’Ordre ministerial 
de 16 de setembre de 1998, per al foment de l’ocupació 
estable de dones en les professions i ocupacions amb 
menys índex d’ocupació femenina, que compleixin, a 
més, el requisit de romandre inscrites ininterrompuda-
ment a l’oficina d’ocupació, per un període mínim de 
sis mesos, o bé siguin més grans de 45 anys: 70 per 
cent durant el primer any de vigència del contracte; 60 
per cent durant el segon any de vigència d’aquell. Si no 
compleixen algun dels requisits addicionals anteriors, la 
bonificació és del 35 per cent durant el període dels 24 
mesos següents a l’inici de la vigència del contracte.

c) Contractacions d’aturats inscrits ininterrom-
pudament en l’oficina d’ocupació durant un període 
mínim de sis mesos: 20 per cent durant el període dels 
vint-i-quatre mesos següents a l’inici de la vigència del 
contracte.

d) Contractacions d’aturats més grans de 45 anys 
i fins als 55 anys: 50 per cent durant el primer any de 
vigència del contracte; 45 per cent durant la resta de la 
seva vigència.



632 Dissabte 31 gener 2004 Suplement núm. 3

e) Contractacions d’aturats més grans de 55 i fins als 
65 anys: 55 per cent durant el primer any de vigència del 
contracte; 50 per cent durant la resta de la seva vigència.

f) Contractació de perceptors de prestacions o 
subsidis per atur, als quals els quedi un any o més de 
percepció en el moment de la contractació: 50 per cent 
durant el primer any de vigència del contracte; 45 per 
cent durant el segon any de la seva vigència.

g) Contractacions d’aturats perceptors del subsidi 
per atur a favor dels treballadors inclosos en el règim 
especial agrari de la Seguretat Social, així com als per-
ceptors de la renda agrària: 90 per cent durant el primer 
any de vigència del contracte; 85 per cent durant el se-
gon any de la seva vigència.

h) Contractació d’aturats admesos en el programa 
que preveu l’ajuda específica anomenada renda activa 
d’inserció: 65 per cent durant 24 mesos següents a l’inici 
de la vigència del contracte; 45 per cent durant la resta 
de vigència d’aquest en el cas de treballadors més grans 
de 45 anys i fins als 55; o 50 per cent durant la resta de 
vigència d’aquest en el cas de treballadors més grans 
de 55 anys i fins als 65.

i) Contractació de dones aturades inscrites en l’ofi-
cina d’ocupació que siguin contractades en els vint-i-
quatre mesos següents a la data de part: 100 per cent 
durant els 12 mesos següents a l’inici de la vigència del 
contracte.

2. La contractació indefinida a temps complet o 
parcial, inclosa la contractació de treballadors fixos 
discontinus, que faci un treballador autònom dels es-
mentats a l’apartat 1.2 del número u amb un treballador 
aturat dóna lloc a l’aplicació de les bonificacions en la 
quota empresarial a la Seguretat Social per contingèn-
cies comunes que preveu el número 1 d’aquest apartat, 
amb un increment de cinc punts respecte del previst per 
a cada cas, excepte en el cas del paràgraf i).

3. La incorporació a les cooperatives o societats 
laborals com a socis treballadors o de treball, amb ca-
ràcter indefinit i enquadrats en un règim per compte 
d’altri de Seguretat Social que es produeixin fins al 31 
de desembre de 2004 donen dret a partir de la data d’in-
corporació a les bonificacions de la quota empresarial 
a la Seguretat Social per contingències comunes que 
estableixen els apartats 1, 5, 6, 7 i 8 d’aquest número 
tres, segons escaigui en cada cas.

4. Quan les contractacions inicials que preveuen 
els paràgrafs c), d), e), f) i h) de l’apartat 1 i els apartats 
2, 3, 5 i 6 d’aquest número es facin a temps complet 
amb dones aturades, les bonificacions de quotes s’han 
d’incrementar en 10 punts.

5. Les empreses i entitats que contractin indefi-
nidament, inclosa la contractació de treballadors fixos 
discontinus, o temporalment, bé mitjançant contracta-
cions a temps complet o parcial, treballadors aturats 
en situació d’exclusió social, en els termes de l’apartat 
1.3 del número u, poden aplicar una bonificació en la 
quota empresarial a la Seguretat Social per contingèn-
cies comunes del 65 per cent, durant un màxim de 24 
mesos. Quan un mateix treballador subscrigui diferents 
contractes de treball, ja sigui amb una mateixa empresa 
o entitat, o amb una altra de diferent, amb solució de 
continuïtat o sense, s’ha d’aplicar igualment el màxim 
de 24 mesos des de la data inicial del primer contracte.

6. Els ocupadors a què es refereixen els apartats 
1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 del número u que contractin o incorporin 
indefinidament, inclosa la contractació de treballadors 
fixos discontinus, o temporalment, persones que tinguin 

acreditada per l’Administració competent la condició de 
víctima de violència domèstica per part d’algun membre 
de la unitat familiar de convivència, poden aplicar una 
bonificació en la quota empresarial a la Seguretat So-
cial per contingències comunes del 65 per cent, durant 
un màxim de 24 mesos. Quan un mateix treballador 
subscrigui diferents contractes de treball, ja sigui amb 
un mateix ocupador o amb un altre de diferent, amb 
solució de continuïtat o sense, s’ha d’aplicar igualment 
el màxim de 24 mesos des de la data inicial del primer 
contracte.

7. Les transformacions en indefinits, incloses les 
que s’acordin en la modalitat de fix discontinu que es 
facin fins al 31 de desembre de 2004, dels contractes 
de durada determinada o temporals subscrits a temps 
complet o parcial abans de l’1 de gener de 2004, així 
com la dels contractes formatius, de relleu i de subs-
titució per anticipació de l’edat de jubilació concertats, 
d’acord amb el que disposa la seva normativa regula-
dora, a temps complet o parcial, sigui quina sigui la data 
de la seva subscripció, donen lloc a una bonificació del 
25 per cent durant el període dels 24 mesos següents a 
l’inici de la vigència del nou contracte.

Donen dret a la mateixa bonificació les transforma-
cions de contractes de pràctiques i de relleu subscrits 
inicialment a temps parcial, en indefinits a temps par-
cial. En aquest cas la jornada del nou contracte indefinit 
és com a mínim igual a la del contracte de pràctiques o 
de relleu que es transforma.

8. Els contractes de treball de caràcter indefinit que 
estiguin subscrits amb treballadors de seixanta anys o 
més i amb una antiguitat en l’empresa de cinc anys o 
més donen dret durant el 2004 a una bonificació sobre 
les quotes corresponents a l’aportació empresarial en 
la cotització a la Seguretat Social per contingències 
comunes, excepte per incapacitat temporal derivada 
d’aquestes, de la quantia següent:

50 per cent per als qui compleixin els requisits per 
primera vegada l’any 2004.

60 per cent per als qui ja compleixin els requisits 
l’any 2003.

70 per cent per als qui ja compleixin els requisits 
l’any 2002.

Els percentatges esmentats s’incrementen un 10 
per cent en cada exercici fins a assolir un màxim del 
100 per cent.

Si en complir 60 anys el treballador no té l’antiguitat 
de cinc anys a l’empresa, la bonificació a què es refereix 
el paràgraf anterior és aplicable a partir de la data en 
què assoleixi l’antiguitat esmentada.

Les mateixes bonificacions s’apliquen en el cas de 
cooperatives respecte als seus socis treballadors o de 
treball, amb vincle de caràcter indefinit, més grans de 
60 anys i amb l’antiguitat establerta en el paràgraf pri-
mer d’aquest apartat, sempre que l’entitat hagi optat 
per un règim de Seguretat Social propi de treballadors 
per compte d’altri.

9. Els contractes de treball i relacions a què es 
refereix l’apartat 4 del número u d’aquest article donen 
dret a una bonificació en la quota empresarial per con-
tingències comunes del 100 per cent durant els dotze 
mesos següents a la reincorporació efectiva de la dona a 
la feina després del període suspensió del contracte per 
maternitat i per excedència per tenir cura de fill, d’acord 
amb el que estableix l’esmentat apartat 4.
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En el cas de contractes de durada determinada 
o temporals subscrits abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta disposició, quan es produeixi la reincorpo-
ració en els termes que assenyala el paràgraf anterior i 
abans d’haver transcorregut un any des de la disposició, 
es transformi el contracte en indefinit, la durada de la 
bonificació a què es refereix al paràgraf anterior és de 
18 mesos.

La bonificació a què es refereixen els paràgrafs an-
teriors no és acumulable a altres bonificacions previstes 
per transformació de contractes.

10. Els contractes de treball acollits a aquest pro-
grama de foment d’ocupació estable es formalitzen en 
el model oficial que té l’Institut Nacional d’Ocupació, 
excepte en el cas de contractes ja existents a què es 
refereixen els apartats 3 i 4 del número u.

Quatre. Concurrència de bonificacions.

En el cas en què la contractació indefinida d’un 
treballador aturat o la seva incorporació com a soci 
treballador o soci de treball en una cooperativa o so-
cietat laboral subscrita en virtut d’aquest programa de 
foment d’ocupació pugui donar lloc simultàniament a la 
seva inclusió en més d’un dels casos per als quals estan 
previstes bonificacions, només és possible aplicar-les 
respecte d’un cas, opció que correspon al beneficiari de 
les deduccions que preveu aquesta norma.
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No obstant el que assenyala el paràgraf anterior, 
les bonificacions en les cotitzacions que preveuen els 
contractes indefinits amb treballadors de 60 anys o més 
i amb una antiguitat en l’empresa de cinc anys o més, 
són compatibles amb les bonificacions establertes amb 
caràcter general en els programes de foment d’ocupació 
i van a càrrec de l’Institut Nacional d’Ocupació, sense 
que en cap cas la suma de les bonificacions aplicables 
pugui superar el 100 per cent sense perjudici, si s’escau, 
del que disposa l’article 112 bis del text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social.

Cinc. Exclusions.

1. Les bonificacions que preveu aquest programa 
no s’apliquen en els casos següents:

a) Relacions laborals de caràcter especial que pre-
veu l’article 2 de la Llei de l’Estatut dels treballadors, 
text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 
24 de març, o altres disposicions legals, amb l’excepció 
de la relació laboral de caràcter especial dels penats en 
institucions penitenciàries i de la relació laboral espe-
cial dels menors en centre d’internament, a les quals es 
pot aplicar el règim de bonificacions establertes per als 
treballadors aturats en situació d’exclusió social.

b) Contractacions que afectin el cònjuge, els 
ascendents, els descendents i altres parents, per con-
sanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, 
de l’empresari o de qui exerceixi càrrecs de direcció 
o siguin membres dels òrgans d’administració de les 
entitats o de les empreses que revesteixin la forma ju-
rídica de societat, així com les que es produeixin amb 
aquests últims.

c) Contractacions realitzades amb treballadors 
que en els vint-i-quatre mesos anteriors a la data de la 
contractació hagin prestat serveis a aquesta empresa, 
grup d’empreses o entitat mitjançant un contracte per 
temps indefinit.

El que disposa el paràgraf precedent és també apli-
cable en el cas de vinculació laboral anterior del tre-
ballador amb empreses a les quals el sol·licitant 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.

e) Incorporacions de socis treballadors o de tre-
ball en cooperatives o societats laborals quan hagin 
mantingut un vincle contractual previ amb les societats 
esmentades superior als 12 mesos.

2. Les empreses o entitats que hagin extingit o 
extingeixin, per acomiadament declarat improcedent 
o per acomiadament col·lectiu, 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; com també de la Llei 50/1998, de 30 de 
desembre; de la Llei 55/1999, de 29 de desembre; de la 
Llei 14/2000, de 29 de desembre; de la Llei 12/2001, de 
9 de juliol; de la Llei 24/2001, de 27 de desembre; del 
Reial decret llei 16/2001, de 27 de desembre; de la Llei 
35/2002, de 12 de juliol, i de la Llei 53/2002, de 30 de 
desembre, queden excloses per un període de 12 mesos, 
de les bonificacions que preveu aquesta disposició. L’ex-

clusió esmentada 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 o de l’extin-
ció derivada de l’acomiadament col·lectiu.

3. No són aplicables les aportacions empresarials 
relatives a treballadors que prestin els seus serveis a 
les administracions públiques o als organismes públics 
que regula el títol III de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’or-
ganització i funcionament de l’Administració General 
de l’Estat:

a) Les bonificacions dels contractes indefinits amb 
treballadors de 60 anys o més i amb una antiguitat a 
l’empresa de cinc anys o més.

b) Les bonificacions dels contractes de treball de 
les dones treballadores que siguin suspesos per mater-
nitat i per excedència per tenir cura de fill.

Sis. Incompatibilitats.

En concurrència amb altres mesures de suport 
públic establertes per a la mateixa finalitat, les bonifi-
cacions aquí previstes no poden superar el 60 per cent 
del cost salarial anual corresponent al contracte que es 
bonifica.

Set. Finançament i control dels incentius.

1. Les bonificacions previstes per a la contractació 
que estableix aquesta norma s’han de finançar amb 
càrrec a la corresponent partida pressupostària de l’Institut 
Nacional d’Ocupació.

2. La Tresoreria General de la Seguretat Social 
facilita mensualment a l’Institut Nacional d’Ocupació 
el nombre de treballadors objecte de bonificacions de 
quotes a la Seguretat Social, detallats per col·lectius, 
amb les seves respectives bases de cotització i les de-
duccions que s’apliquin com a conseqüència del que 
preveu aquesta norma.

3. Amb la mateixa periodicitat, la Direcció General 
de l’Institut Nacional d’Ocupació ha de facilitar a la Di-
recció General d’Inspecció de Treball i Seguretat Social la 
informació necessària sobre el nombre de contractes co-
municats objecte de bonificacions de quotes, detallats per 
col·lectius, així com tota la informació relativa a les cotit-
zacions i deduccions aplicades a aquests sigui necessària, 
a l’efecte de facilitar a aquest centre directiu la planificació 
i la programació de l’actuació inspectora que permeti vi-
gilar l’adequada aplicació de les bonificacions que preveu 
aquesta norma pels subjectes beneficiaris d’aquesta.

Vuit. Reintegrament dels beneficis.

1. En els casos d’obtenció de les bonificacions 
sense complir els requisits exigits, és procedent la de-
volució de les quantitats deixades d’ingressar per boni-
ficació de quotes a la Seguretat Social amb el recàrrec 
corresponent.

2. L’obligació de reintegrament que estableix el 
paràgraf anterior s’entén sense perjudici del que pre-
veu la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, 
text refós aprovat pel Reial decret  legislatiu 5/2002, de 
4 d’agost.

Nou. Manteniment de bonificacions.

Es poden mantenir les bonificacions de les quotes a 
la Seguretat Social que s’hagin gaudit per la contracta-
ció indefinida d’un treballador quan aquest hagi extin-
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git voluntàriament un contracte, acollit a mesures que 
preveuen els programes anuals de foment de l’ocupació 
aplicables a partir del 17 de maig de 1997, i sigui con-
tractat sense solució de continuïtat mitjançant un nou 
contracte indefinit, a temps complet o parcial, inclosa 
la modalitat de fix discontinu, per una altra empresa o 
entitat, dins el mateix grup d’empreses.

En aquest cas, al nou contracte li són aplicables les 
bonificacions de les quotes a la Seguretat Social que 
respecte del treballador hagi gaudit l’anterior ocupador, 
en la mateixa quantia i pel temps que resti per com-
pletar el període total previst en el moment de la seva 
contractació indefinida inicial.

Si el primer ocupador ha percebut alguna altra ajuda 
de foment de l’ocupació per a la mateixa contractació, 
no està obligat a retornar-la, ni es té dret a una nova 
ajuda, si s’escau, pel nou contracte.

Article 45. 

U. Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 2 de 
l’article 1 de la Llei 4/1997, de 24 de març, de societats 
laborals, que queda redactat en els termes següents:

«2. El nombre d’hores-any treballades pels 
treballadors contractats per temps indefinit que no 
siguin socis, no pot ser superior al 15 per cent del 
total d’hores-any treballades pels socis treballadors. 
Si la societat té menys de 25 socis treballadors, el 
percentatge esmentat no pot ser superior al 25 per 
cent del total d’hores-any treballades pels socis 
treballadors, per al càlcul d’aquests percentatges 
no es poden tenir en compte els treballadors amb 
contracte de durada determinada i els treballadors 
amb discapacitat psíquica en grau igual o superior 
al 33 per cent amb contracte indefinit.»

Dos. En relació amb l’enquadrament del personal 
del servei de practicatge s’introdueixen les modifica-
cions legals següents:

1. L’apartat 4 del paràgraf a) de l’article 2 del Decret 
2864/1974, de 30 agost, pel qual s’aprova el text refós de 
les lleis 116/1969, de 30 de desembre, i 24/1972, de 21 de 
juny, pel qual es regula el règim especial de la Seguretat 
Social dels treballadors del mar, queda redactat en els 
termes següents:

«4. Tràfic interior de ports, embarcacions 
esportives i d’esbarjo i practicatge.»

2. S’incorpora un paràgraf segon a l’article 4 del 
Decret 2864/1974, de 30 d’agost, pel qual s’aprova el text 
refós de les lleis 116/1969, de 30 desembre, i 24/1972, 
de 21 de juny, pel qual es regula el règim especial de 
la Seguretat Social dels treballadors del mar, amb el 
contingut següent:

«Així mateix, s’assimilen a treballadors per 
compte d’altri els pràctics de port que, per a la 
realització de la seva activitat de practicatge, es 
constitueixin en corporacions de pràctics de ports 
o entitats que les substitueixin, de manera que 
tenen els mateixos drets i obligacions pel que fa 
a aquest règim especial que els treballadors per 
compte d’altri inclosos en el paràgraf a) de l’article 
2, a excepció del dret a les prestacions per atur i del 
FOGASA de les quals queden exclosos. Aquestes 
corporacions de pràctics de ports o entitats que 

les substitueixin tenen la consideració d’empresa-
ris a efectes d’aquest règim especial respecte dels 
pràctics de port que hi estan inclosos i la resta de 
personal al seu servei.»

3. Queda derogada la disposició final tercera de la 
Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic i 
de prestació de serveis dels ports d’interès general.

Article 46. Modificació del text refós de la Llei sobre 
infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

Es modifiquen els següents preceptes del text re-
fós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre 
social, aprovat pel Reial decret  legislatiu 5/2000, de 4 
d’agost.

U. Es modifica el títol de la subsecció primera de 
la secció tercera del capítol II del text refós de la Llei 
sobre infraccions i sancions en l’ordre social, que queda 
redactat en els termes següents:

«Infraccions dels empresaris, de les agències de 
col·locació i dels beneficiaris d’ajuts i subvencions 
en matèria d’ocupació, ajuts de foment de l’ocupa-
ció en general i formació professional ocupacional 
i contínua.»

Dos. S’introdueix un nou apartat 4 a l’article 14 
del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en 
l’ordre social, amb la redacció següent:

«4. Incomplir, els empresaris i els beneficiaris 
de les ajudes i subvencions públiques, les obliga-
cions de caràcter formal o documental exigides en 
la normativa específica sobre formació professional 
contínua o ocupacional, sempre que no estiguin 
tipificades com a greus o molt greus.»

Tres. S’introdueix un nou apartat 6 a l’article 15 
del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en 
l’ordre social, amb la redacció següent:

«6. Incomplir, els empresaris i els beneficiaris 
d’ajudes i subvencions públiques, les obligacions 
següents establertes en la normativa específica 
sobre formació professional contínua o ocupacional, 
llevat que hagi donat lloc al gaudi indegut de boni-
ficacions en el pagament de les quotes socials:

a) No executar les accions formatives en els 
termes, la forma i els terminis preavisats prè-
viament quan no s’hagi notificat en temps i en 
forma la seva cancel·lació o modificació a l’òrgan 
competent.

b) No establir l’adequat control d’assistència 
dels participants en les accions formatives, o es-
tablir-lo de manera inadequada.

c) Realitzar subcontractacions indegudes amb 
altres entitats, tant respecte a la gestió com a l’exe-
cució de les accions formatives.

d) Expedir certificacions d’assistència o diplo-
mes que no s’ajustin a les accions formatives apro-
vades i/o realitzades o quan no s’hagin impartit les 
accions esmentades, així com negar el seu lliura-
ment als participants en les accions impartides, tot 
i haver estat requerit en aquest sentit pels òrgans 
de vigilància i control.»
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Quatre. S’introdueix un nou apartat 5 a l’article 16 
del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en 
l’ordre social, amb la redacció següent:

«5. Incomplir, els empresaris i els beneficiaris 
d’ajuts i subvencions públiques, les obligacions es-
tablertes en la normativa específica sobre formació 
professional contínua o ocupacional següents, lle-
vat que hagi donat lloc al gaudi indegut de bonifi-
cacions en el pagament de quotes socials:

a) Sol·licitar quantitats en concepte de forma-
ció als participants, quan les accions formatives 
siguin finançables amb fons públics i gratuïtes per 
a aquests.

b) Simular la contractació laboral amb la fina-
litat que els treballadors participin en programes 
formatius.»

Cinc. Es modifica el títol de la subsecció segona de 
la secció 3a del capítol II del text refós de la Llei sobre 
infraccions i sancions en l’ordre social, així com el títol 
de l’article 17, que s’inclou en la subsecció esmentada, 
que queden redactats en els següents termes:

«Infraccions dels treballadors per compte d’altri 
i propi.»

Sis. Se suprimeix el paràgraf c) de l’apartat 1 de 
l’article 17 del text refós de la Llei sobre infraccions i 
sancions en l’ordre social.

Set. Es modifica l’apartat 2 de l’article 17 del text 
refós de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social, 
que queda redactat en els termes següents:

«2. Greus: rebutjar una oferta d’ocupació ade-
quada, ja sigui oferta pel servei públic d’ocupació 
o per les agències de col·locació sense finalitats 
lucratives, o negar-se a participar en programes 
d’ocupació, inclosos els d’inserció professional, o 
en accions de promoció, formació o reconversió 
professional, llevat de causa justificada, oferts pel 
servei públic d’ocupació o per les entitats associa-
des dels serveis integrats per a l’ocupació.           

A efectes del que preveu aquesta Llei, s’entén 
per col·locació adequada la que compleixi els re-
quisits que estableix l’apartat 3 de l’article 231 del 
text refós de la Llei general de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de 
juny, en els aspectes en què sigui aplicable als 
demandants d’ocupació no sol·licitants ni benefi-
ciaris de prestacions per atur.»

Vuit. Es modifica l’apartat 3 de l’article 17 del text 
refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre 
social, que queda redactat de la manera següent:

«3. Molt greus: la no-aplicació, o la desviació 
en l’aplicació dels ajuts, en general, de foment de 
l’ocupació percebuts pels treballadors, així com 
la connivència amb els empresaris i els benefici-
aris d’ajuts i subvencions, per a l’acreditació o la 
justificació d’accions formatives inexistents o no 
realitzades.»

Nou. Es modifica l’apartat 12 de l’article 22 del text 
refós de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social, 
que queda redactat en els termes següents:

«12. Obtenir reduccions o bonificacions inde-
gudament en el pagament de les quotes socials 

que corresponguin o gaudir-ne, de manera que 
s’entén produïda una infracció per cada treballa-
dor afectat, llevat que es tracti de bonificacions 
en matèria de formació contínua, en què s’entén 
produïda una infracció per empresa.»

Deu. S’introdueix un nou apartat h) en el número 
1 de l’article 23 del text refós de la Llei d’infraccions i 
sancions en l’ordre social, amb la redacció següent:                   

«h) El falsejament de documents per a l’obten-
ció o gaudi fradulent de bonificacions en matèria 
de formació contínua.»

Onze. S’afegeix un apartat 6 a l’article 21 del text 
refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre 
social, en els termes següents:

«6. No remetre a l’entitat corresponent les 
còpies dels informes mèdics de baixa, confirma-
ció de la baixa o alta d’incapacitat temporal faci-
litades pels treballadors, o la seva no-transmissió 
pels obligats o acollits a la utilització del sistema 
de presentació d’aquestes còpies, per mitjans 
informàtics, electrònics o telemàtics.»

Dotze. S’introdueix un nou apartat 3 a l’article 24 
del text refós de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre 
social, que queda redactat en els termes següents:

«3. En el cas dels sol·licitants o beneficiaris 
de prestacions per atur de nivell contributiu o 
assistencial:

a) No comparèixer, amb el requeriment previ, 
davant el servei públic d’ocupació, les agències de 
col·locació sense finalitats lucratives o les entitats 
associades dels serveis integrats per a l’ocupació, 
o no renovar la demanda d’ocupació en la forma i 
les dates que es determinin al document de reno-
vació de la demanda, llevat de causa justificada.

b) No retornar a temps, llevat de causa justifi-
cada, al servei públic d’ocupació o, si s’escau, a les 
agències de col·locació sense finalitats lucratives el 
corresponent justificant d’haver comparegut en el 
lloc i la data indicats per cobrir les ofertes d’ocu-
pació facilitades per aquells.

c) No complir les exigències del compromís 
d’activitat, llevat de causa justificada, sempre que 
la conducta no estigui tipificada com una altra in-
fracció lleu o greu en els articles 24 o 25 d’aquesta 
Llei.

Als efectes que preveu aquesta Llei, s’entén 
per compromís d’activitat el que compleixi els 
requisits establerts a l’apartat 2 de l’article 231 del 
text refós de la Llei general de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de 
juny.»

Tretze. S’introdueix un nou apartat 4 a l’article 25 
del text refós de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre 
social, que queda redactat en els següents termes:

«4. En el cas de sol·licitants o beneficiaris de 
prestacions per atur de nivell contributiu o assis-
tencial:

a) Rebutjar una oferta d’ocupació adequada, ja 
sigui oferta pel servei públic d’ocupació o per les 
agències de col·locació sense finalitats lucratives, 
llevat de causa justificada.
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b) Negar-se a participar en les tasques de 
col·laboració social, programes d’ocupació, inclo-
sos els d’inserció professional, o en accions de 
promoció, formació o reconversió professional, 
llevat de causa justificada, oferts pel servei públic 
d’ocupació o per les entitats associades dels ser-
veis integrats per a l’ocupació.

Als efectes que preveu aquesta Llei, s’entén per 
col·locació adequada i per tasques de col·laboració 
social les que compleixin els requisits establerts, 
respectivament, a l’apartat 3 de l’article 231 i a 
l’apartat 3 de l’article 213 del text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.»

Catorze. S’introdueix un nou apartat 4 a l’article 26 
del text refós de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre 
social, que queda redactat en els termes següents:

«4. La no-aplicació o la desviació en l’aplicació 
de les prestacions per atur, que es percebin se-
gons el que estableixin els programes de foment 
d’ocupació.»

Quinze. S’afegeix una nova disposició addicional 
al text refós de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre 
social, amb la redacció següent:

«Disposició addicional tercera. Competència san-
cionadora en matèria de prestacions per atur.
El que disposa l’apartat 4 de l’article 48 d’aques-

ta Llei s’entén sense perjudici de les funcions en 
matèria d’ocupació delimitades pels reials decrets 
de traspassos a les comunitats autònomes de la 
gestió realitzada per l’Institut Nacional d’Ocupació 
en matèria de treball, ocupació i formació, així com 
de la coordinació entre els serveis públics d’ocupa-
ció de les comunitats autònomes i l’entitat gestora 
de les prestacions per atur.

La coordinació a què es refereix el paràgraf 
anterior la porta a terme la Comissió de Coordi-
nació i Seguiment, de composició paritària, que 
preveuen els reials decrets de traspassos a les 
comunitats autònomes de la gestió realitzada 
per l’Institut Nacional d’Ocupació  en matèria de 
treball, ocupació i formació, i constituïda per a la 
coordinació de la gestió de l’ocupació i la gestió 
de les prestacions per atur, sense perjudici dels 
convenis que a aquest efecte es puguin subscriure 
entre els òrgans i les entitats competents de l’Estat 
i de les comunitats autònomes.»

Setze. Es modifica l’article 47 del text refós de la 
Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, que 
passa a tenir la redacció següent:

«Article 47. Sancions als treballadors, sol·licitants 
i beneficiaris.
1. En el cas dels sol·licitants i beneficiaris de 

pensions o prestacions de Seguretat Social, inclo-
ses les d’atur, les infraccions se sancionen:

a) Les lleus amb pèrdua de pensió durant un 
mes. En el cas de les prestacions per atur de nivell 
contributiu o assistencial, les infraccions lleus tipi-
ficades als apartats 2 i 3 de l’article 24 se sancionen 
conforme a l’escala següent:

1a Infracció. Pèrdua d’1 mes de prestacions.

2a Infracció. Pèrdua de 3 mesos de presta-
cions.

3a Infracció. Pèrdua de 6 mesos de presta-
cions.

4a Infracció. Extinció de prestacions.
S’aplica aquesta escala a partir de la primera 

infracció i quan entre la comissió d’una infracció 
lleu i l’anterior no hagin transcorregut més dels 
365 dies que estableix l’article 41.1 d’aquesta Llei, 
amb independència del tipus d’infracció.

b) Les greus tipificades a l’article 25 amb pèr-
dua de la prestació o pensió durant un període 
tres mesos, llevat de les dels seus números 2 i 3, 
respectivament, en les prestacions per incapacitat 
temporal i en les prestacions i subsidis per atur, en 
les quals la sanció és d’extinció de la prestació.

En el cas de les prestacions per atur de nivell 
contributiu o assistencial les infraccions greus ti-
pificades a l’apartat 4 de l’article 25 se sancionen 
conforme a l’escala següent:

1a Infracció. Pèrdua de 3 mesos de presta-
cions.

2a Infracció. Pèrdua de 6 mesos de presta-
cions.

3a Infracció. Extinció de prestacions.
S’aplica aquesta escala a partir de la primera 

infracció i quan entre la comissió d’una infracció 
greu i l’anterior no hagin transcorregut més dels 
365 dies que estableix l’article 41.1 d’aquesta Llei, 
amb independència del tipus d’infracció.

c) Les molt greus, amb pèrdua de la pensió 
durant un període de sis mesos o amb extinció de 
la prestació o subsidi per atur.

Igualment, se’ls pot excloure del dret a percebre 
qualsevol prestació econòmica i, si s’escau, ajuda 
de foment d’ocupació durant un any, així com del 
dret a participar durant aquell període en accions 
formatives en matèria de formació professional 
ocupacional i contínua.

d) No obstant les sancions anteriors, en el 
cas que la transgressió de les obligacions afecti 
el compliment i la conservació dels requisits que 
donen dret a la prestació, l’entitat gestora la pot 
suspendre cautelarment fins que la resolució ad-
ministrativa sigui definitiva.

2. En el cas de treballadors per compte propi o 
d’altri, i demandants d’ocupació no sol·licitants ni 
beneficiaris de prestacions per atur, les infraccions 
se sancionen:

a) En el cas d’aturats inscrits com a deman-
dants d’ocupació en el servei públic d’ocupació, no 
sol·licitants ni beneficiaris de prestacions per atur, 
les infraccions lleus, greus i molt greus tipificades 
a l’article 17 se sancionen amb el canvi de la situa-
ció administrativa de la seva demanda d’ocupació 
de la d’alta a la de baixa, situació en què ha de 
romandre durant un, tres i sis mesos respectiva-
ment. En aquesta situació aquests demandants 
no poden participar en processos d’intermediació 
laboral ni ser beneficiaris de les accions de millora 
de l’ocupabilitat que preveuen les polítiques acti-
ves d’ocupació.

No obstant el que estableix el paràgraf anterior, 
aquests demandants, quan treballin i es quedin en 
situació d’atur, es poden tornar a inscriure en el 
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servei públic d’ocupació i, en aquest cas, sol·licitar 
les prestacions i subsidis per atur si compleixen els 
requisits exigits per fer-ho.

b) En el cas de treballadors per compte propi 
o d’altri que cometin les infraccions tipificades a 
l’article 17.3, se’ls ha d’excloure del dret a percebre 
ajuts de foment d’ocupació i a participar en accions 
formatives en matèria de formació professional 
ocupacional i contínua durant sis mesos.

3. Les sancions a què es refereix aquest article 
s’entenen sense perjudici del reintegrament de les 
quantitats indegudament percebudes.

4. La imposició de les sancions per les 
infraccions que preveu aquesta subsecció es porta 
a efecte d’acord amb el que preveu l’article 48.4 
d’aquesta Llei, amb el respecte a la competència 
respectiva de l’òrgan sancionador i establint la 
cooperació necessària per a l’execució de la sanció 
imposada, quan aquesta correspongui a la compe-
tència d’un altre òrgan.»

Disset. Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 
4 de l’article 48 del text refós de la Llei d’infraccions i 
sancions en l’ordre social, que queda redactat en els 
termes següents:

«4. La imposició de les sancions per infrac-
cions lleus i greus als treballadors en matèria 
d’ocupació, formació professional i ajuts per al 
foment de l’ocupació, correspon al servei públic 
d’ocupació competent; i en matèria de Seguretat 
Social correspon a l’entitat gestora de la Seguretat 
Social competent, llevat que la sanció afecti les 
prestacions per atur, cas en què la competència 
correspon a l’entitat gestora d’aquestes; la de les 
molt greus, a l’autoritat competent a proposta de 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Quan la sanció imposada consisteixi en l’extin-
ció de la prestació per atur per la comissió d’una 
infracció molt greu, l’autoritat competent que hagi 
imposat la sanció ha de donar trasllat a l’entitat 
gestora de la prestació esmentada als efectes pro-
cedents per a la seva aplicació.

El servei públic d’ocupació ha de comunicar, en 
el moment en què es produeixin o es coneguin, 
les infraccions que contenen els articles 24.3 i 25.4 
d’aquesta Llei a l’entitat gestora de les prestacions 
per atur, als efectes sancionadors que a aquesta li 
corresponen».

Divuit. S’afegeix un nou paràgraf, el d), a l’apartat 
4 de l’article 50 del text refós de la Llei d’infraccions i 
sancions de l’ordre social, amb la redacció següent:

«d) L’incompliment del deure de col·laboració 
amb els funcionaris del sistema de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social pel fet de no lliurar 
l’empresari la informació en suport informàtic re-
querida per al control de les seves obligacions en 
matèria de règim econòmic de la Seguretat Social, 
quan estigui obligat o acollit a la utilització de sis-
temes de presentació dels documents de cotització 
per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics.»

La resta de l’article es manté amb la mateixa 
redacció.

Dinou. Es modifica el títol de la subsecció 3a de la 
secció 2a del capítol VI, que queda redactat de la forma 
següent:

«Sancions accessòries als empresaris en ma-
tèria d’ocupació, ajuts de foment de l’ocupació, 
formació ocupacional i contínua i protecció per 
atur.»

Article 47. Modificació de la Llei orgànica 1/2002, de 22 
de març, reguladora del dret d’associació.

Es modifica el paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 
32 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora 
del dret d’associació, que queda redactat de la manera 
següent:

«a) Que les seves finalitats estatutàries ten-
deixin a promoure l’interès general, en els termes 
que defineix l’article 31.3 d’aquesta Llei, i siguin de 
caràcter cívic, educatiu, científic, cultural, esportiu, 
sanitari, de promoció dels valors constitucionals, 
de promoció dels drets humans, d’assistència soci-
al, de cooperació per al desenvolupament, de pro-
moció de la dona, de promoció i protecció de la fa-
mília, de protecció de la infantesa, de foment de la 
igualtat d’oportunitats i de la tolerància, de defensa 
del medi ambient, de foment de l’economia social 
o de la recerca, de promoció del voluntariat social, 
de defensa de consumidors i usuaris, de promo-
ció i atenció a les persones en risc d’exclusió per 
raons físiques, socials, econòmiques o culturals, i 
qualssevol altres de naturalesa similar.»

La resta de l’apartat i article queden amb la redacció 
actual.

Article 48. Increment de la multa per imposar a qui 
ocupi un treballador estranger sense la preceptiva 
autorització de treball.

1. Quan se sancioni un ocupador que utilitzi un 
treballador estranger sense la preceptiva autorització de 
treball, l’import de la multa que estableix la Llei orgànica 
4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i 
la seva integració social, s’incrementa en la quantia que 
resulti de calcular el que hauria correspost ingressar per 
quotes de Seguretat Social i altres conceptes de recap-
tació conjunta, des del començament de la prestació del 
treball del treballador estranger fins a l’últim dia en què 
es constati la prestació de serveis esmentada.

2. En l’acta d’infracció que la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social estengui a l’efecte, la proposta de 
sanció ha d’especificar els paràmetres utilitzats per al 
càlcul de la quantia total de la multa segons el que in-
dica l’apartat anterior.

3. L’import corresponent a l’increment d’aquesta 
sanció s’ha de fer efectiu en la Tresoreria General de la 
Seguretat Social de conformitat amb el procediment re-
glamentàriament establert en execució de l’esmentada 
Llei orgànica 4/2000.



Suplement núm. 3 Dissabte 31 gener 2004 639

CAPÍTOL V

Ajuts als afectats per delictes de terrorisme

Article 49. Modificació de la Llei 14/2000, de 29 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social.

Es modifica la disposició addicional novena de la 
Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social, en la redacció que 
en fa l’article 48 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, 
amb el text següent:

«Disposició addicional novena. Àmbit d’aplicació 
de la Llei 32/1999, de 8 d’octubre, de solidaritat 
amb les víctimes del terrorisme.

U. L’àmbit temporal d’aplicació de la Llei 
32/1999 s’estén als fets que preveu la Llei esmentada, 
esdevinguts entre l’1 de gener de 2004 i el 31 de 
desembre de 2004, sense perjudici dels altres ajuts 
que puguin correspondre per aquests d’acord amb 
l’ordenament jurídic.            

Dos. Quan en virtut de sentència ferma es re-
conegui una indemnització en concepte de respon-
sabilitat civil per fets esdevinguts posteriorment al 
10 d’octubre de 1999, superior a la quantitat global 
percebuda pels conceptes que preveuen la Llei 
13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social, i la Llei 32/1999, 
l’Administració General de l’Estat ha d’abonar a 
l’interessat la diferència.

Tres. El termini per sol·licitar els ajuts que pre-
veu la Llei 32/1999 per fets ocorreguts entre l’1 de ge-
ner de 2004 i el 31 de desembre de 2004 és d’un any 
comptat a partir de la data en què s’ha produït.»

TÍTOL III
Del personal al servei

de les administracions públiques

CAPÍTOL I
Personal funcionari i estatutari

SECCIÓ 1a NORMES GENERALS

Article 50. Modificació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, 
de mesures per a la reforma de la funció pública.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de 
la funció pública.

U. Es modifica el paràgraf b) de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 15, de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per 
a la reforma de la funció pública, que queda redactat en 
les termes següents:

«b) Les relacions de llocs de treball han d’indi-
car, en tot cas, la denominació, el tipus i el sistema 
de provisió d’aquests; els requisits exigits per al 
seu compliment; el nivell de complement de des-
tinació i, si s’escau, el complement específic que 
els correspongui, quan hagin de ser exercits per 
personal funcionari, o la categoria professional 
i règim jurídic aplicable quan siguin exercits per 
personal laboral.»

Dos. Es modifica la redacció de l’article 16 de la 
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma 
de la funció pública, en els termes següents:

«Article 16.
Les comunitats autònomes i l’Administració 

local també formen la relació dels llocs de treball 
existents en la seva organització, que ha d’inclou-
re, en tot cas, la denominació, el tipus i el sistema 
de provisió dels llocs, les retribucions complemen-
tàries que els corresponguin i els requisits exigits 
per al seu compliment. Aquestes relacions de llocs 
han de ser públiques.»

Tres. Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 
22 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la 
reforma de la funció pública, que queden redactats de 
la manera següent:

Apartat 1.
Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 1 de l’ar-

ticle 22, que queda redactat de la manera següent:

«Les administracions públiques han de facilitar 
la promoció interna consistent en l’ascens des de 
cossos o escales d’un grup de titulació a altres d’un 
d’immediatament superior. Per a això els funcio-
naris han de tenir la titulació exigida per a l’ingrés 
en aquests, haver prestat serveis efectius, durant 
almenys dos anys, com a funcionari de carrera en 
cossos o escales del grup de titulació immediata-
ment inferior al del cos o escala al qual pretenguin 
accedir, i també complir els requisits i superar les 
proves que per a cada cas estableixi el Ministeri 
d’Administracions Públiques o l’òrgan competent 
de les altres administracions públiques.»

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

Apartat 2.

Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 22, que queda redactat de la manera següent:

«A proposta del ministre d’Administracions 
Públiques, el Govern pot determinar els cossos i 
les escales de l’Administració de l’Estat als quals 
poden accedir els funcionaris pertanyents a altres 
del seu mateix grup sempre que exerceixin 
funcions substancialment coincidents o anàlogues 
en el seu contingut professional i en el seu nivell 
tècnic, en derivin avantatges per a la gestió dels 
serveis, estiguin en possessió de la titulació requerida, 
hagin prestat serveis efectius durant almenys dos 
anys com a funcionaris de carrera en cossos o 
escales del mateix grup de titulació que del cos 
o l’escala a què pretenguin accedir i superin les 
proves corresponents.»

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

Apartat 3.

Es modifica l’apartat 3 de l’article 22 de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma 
de la funció pública, que queda redactat de la manera 
següent:
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«A proposta del ministre d’Administracions Pú-
bliques, el Govern pot determinar els cossos i les 
escales de funcionaris als quals pot accedir el per-
sonal laboral dels grups i categories professionals 
equivalents al grup de titulació corresponent al 
cos o l’escala a què es pretén accedir, sempre que 
exerceixin funcions substancialment coincidents 
o anàlogues en el seu contingut professional i en 
el seu nivell tècnic, en derivin avantatges per a 
la gestió dels serveis, estiguin en possessió de la 
titulació requerida, hagin prestat serveis efectius 
durant almenys dos anys com a personal laboral 
fix en categories del grup professional al qual per-
tanyin o en categories d’un altre grup professional 
per a l’accés del qual s’exigeixi el mateix nivell de 
titulació i superin les proves corresponents.»

Quatre. S’afegeix un últim paràgraf a l’apartat 3 de 
l’article 29 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures 
per a la reforma de la funció pública, amb la redacció 
següent:

«No obstant el que disposa el paràgraf ante-
rior, es computa a efectes de triennis el període 
de prestació de serveis en organismes o entitats 
del sector públic, amb l’excepció dels prestats en 
societats mercantils en el capital del qual sigui 
majoritària la participació directa o indirecta de 
les administracions públiques.»

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

Cinc. Es modifica el paràgraf g) de l’apartat 1 de 
l’article 30 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, que queda 
redactat de la manera següent:

«El funcionari que, per raons de guarda legal, 
tingui cura directa d’algun menor de sis anys, 
d’un ancià que requereixi especial dedicació o 
d’un disminuït psíquic o físic que no exerceixi 
activitat retribuïda, té dret a la disminució de la 
seva jornada de treball.

Té el mateix dret el funcionari que necessiti 
encarregar-se de la cura directa d’un familiar, fins 
al segon grau de consanguinitat o afinitat, que 
per raons d’edat, accident o malaltia no es pugui 
valer per si mateix i que no exerceixi cap activitat 
retribuïda.

Reglamentàriament s’ha de determinar la dis-
minució de jornada de treball i la reducció de les 
retribucions que corresponguin a la reducció de 
jornada esmentada.»

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

Sis. El paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 31 de 
la Llei de mesures per a la reforma de la funció pública 
queda redactat de la manera següent:

«b) Tota actuació que suposi discriminació per 
raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, 
discapacitat, edat o orientació sexual, sexe, llen-
gua, opinió, lloc de naixement o veïnat, o qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social, 
així com l’assetjament per raó d’origen racial o 
ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o 
orientació sexual i l’assetjament sexual.»

Set. S’afegeix un nou apartat, el cinc, a la disposi-
ció addicional novena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, 
que queda redactat de la manera següent:

«Cinc. Es declaren per extingir els següents 
cossos i escales de funcionaris de l’Administració 
de l’Estat:

Grup Codi Cos/Escala

A 0106 C. prof. núm. Inst. Politèc. Nac. Marít. 
Pesq.

A 0300 C. arquitectes.
A 0600 C. sup. inspectors finances de l’Estat.
A 0602 C. enginyers de mines hisenda pública.
A 1002 C. enginyers d’habitatge.
A 1003 C. eng. industrials Ministeri Foment.
A 1005 C. secretaris comptadors de ports.
A 1104 C. eng. sup. radiodifusió i televisió.
A 1401 C. prof. núm. escoles ofic. nàutica.
A 1407 C. tècnics superiors.
A 1409 C. enginyers de telecomunicació.
A 1701 Subgrup tècnic grup Administració Ge-

neral
A 5004 Secret. categ. espec. cambres agrar. IRA.
A 5100 Direc. Inst. Estudis Administració Local 

AP.
A 5335 Comis. Ports OA MOPU apl. sentència.
A 5401 Tèc. facul. sup. OA del MEC.
A 5410 Arquitectes Universitat Complutense.
A 5500 E. redactor econòmic Caixa Auton. Inform. 

i Expansió Comercial.
A 5504 E. metge del PMM.
A 5513 E. ofic. marít. Serv. Vigil. Duanera.
A 5514 E. maquin. nav. Serv. Vigil. Duanera.
A 5553 E. tècnica Serv. Vigil. Duanera.
A 5800 Metges OA Ministeri de Justícia.
A 5802 Secret. trib. obra protec. menors.
A 5803 E. especialistes de tribunals obra protec-

ció menors.
A 5901 E. secretaris comptadors juntes adminis-

trativ. obres públiques.
A 5903 E. tècnics estadística Confed. Hidrogràfica 

Duero
A 5918 E. capitans marina mercant de ports.
A 5919 E. maquinistes navals de ports.
A 6100 Facultatius i especialistes d’AISNA.
A 6101 Arquitectes d’AISNA.
A 6459 Inspectors mèdics c. especial ISM.
A 6460 Titulats superiors de l’ICO.
A 6461 Oficials tècnics de l’ICO.
A 6462 E. d’analistes de l’ICO.
B 0008 C. carrera d’interpretació de llengües.
B 0115 C. inspec. cal. Serv. Defensa Contra 

Fraus.
B 0116 C. mestres t. Inst. Politèc. Nac. Marít. 

Pesq.
B 0311 C. aparelladors.
B 0540 C. directors escol. ensenyament primari.
B 0709 C. eng. tècnics industrials de l’Estat.
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Grup Codi Cos/Escala

B 0710 C. enginyers tècnics mines de l’Estat.
B 0806 C. superior de policia.
B 0912 C. professors d’EGB institucions peniten-

ciàries.
B 1012 C. aparelladors i ajudants d’habitatge.
B 1119 C. eng. tècnics radiodifusió i telev.
B 1220 C. infermeres puericultores auxiliars.
B 1221 C. instructors de sanitat.
B 1223 C. practicants titulars.
B 1224 C. llevadores titulars.
B 1420 C. tècnics mitjans.
B 1421 C. enginyers tècnics telecomunicació.
B 1426 C. intèrprets informadors.
B 1508 C. practicants de la beneficiència gene-

ral.
B 1517 C. treballadors socials.
B 1611 E. programadors del CPO. Informàtica 

de l.
B 1702 Subgrup gestió grup Adm. Gral.
B 5017 E. agents d’extensió agrària Serv. Ext. 

Agrària.
B 5018 Secret. primera cat. cambres agr. IRA.
B 5026 Inspectors provincials del SENPA.
B 5107 Bibl. Inst. Estudis Adm. Local.
B 5309 Tècnic grau mitjà OA M. Defensa.
B 5540 Funcionaris ATS del PMM.
B 5707 ATS Direcció Central de Trànsit.
B 5813 ATS OA Ministeri de Justícia.
B 5819 Treballadors socials OA Justícia.
B 5912 E. auxiliars facultatius juntes administr. 

obres públiques.
B 5915 E. dipositaris pagadors de juntes p.
B 5916 E. comissaris de ports.
B 5917 E. contramestres titulats de ports.
B 5920 E. pract. OA Ministeri de Foment.
B 5921 Cap grup canal Imperial Aragó.
B 5922 E. topògrafs j. del port de Cartagena.
B 5923 ATS j. port de Cartagena.
B 5924 J. labor. Mancomunitat Canals Taibilla.
B 5925 J. comptab. Mancomunitat Canals Taibi-

lla.
B 5926 E. subcap. Departament 1 Patronat Cases 

MOPU.
B 5927 E. cap secció Parc Maquinària.
B 6107 Aparelladors E. eng. tècnics d’AISNA.
B 6108 ATS d’AISNA.
B 6117 Treballadors socials d’AISNA.
B 6312 Inspect. operacions org. treb. port.
B 6313 Facultatiu aux. —aparellador— de l’INAS.
B 6314 E. tècnics del Servei de Publicacions.
B 6324 Treballadors soc. Inst. Espanyol Emigració.
B 6464 Programadors aplicacions ICO.
C 0414 C. traductors de l’Exèrcit de l’Aire.
C 0415 C. delineants de l’Exèrcit de l’Aire.

Grup Codi Cos/Escala

C 0918 C. capellans instituc. penitenciàries.
C 1136 C. delineants.
C 1427 C. administratius calculad. meteorolog. 

est.
C 1428 C. intèrprets informadors (grup C).
C 1430 C. especial tèc. telecomunic. aeronàutica.
C 1432 C. tècnics especialistes aeronàutics.
C 1516 C. capellans de la beneficiència general.
C 1703 Subgrup admtiu. grup Administració Ge-

neral
C 5010 E. especialista tècnic d’OA
C 5027 Delineants d’OA MAPA.
C 5029 Cap sitja, centre selecció i magatzem.
C 5030 E. tècnic electricista del SENPA.
C 5032 E. traductor bibliotecari Serv. Nac. Cultiu i 

Ferment. Tabac.
C 5033 Patr. embarc. Inst. Espanyol Oceanogra-

fia.
C 5037 Ag. econ. domèstica, Serv. Ext. Agrària.
C 5038 Monit. ext. agrària Serv. Ext. Agrària.
C 5039 Secret. 2 Cat. Cambres agràries IRA.
C 5041 E. auxiliar de camp de l’ICONA.
C 5043 E. operador de restitució de l’IRYDA.
C 5044 Auxiliar tècnic de l’IRYDA.
C 5045 Ins. camps i cos. Inst. Sem. Pl. Viv.
C 5046 E. periodista Inst. Estudis Agr., Pesq. i 

Aliment.
C 5047 Tèc. comis. general abast. i tr. SENPA.
C 5213 Tèc. admtiu. editora nacional.
C 5214 E. delineants Patronat Alhambra i Gene-

ralife.
C 5317 Delin. OA del Ministeri de Defensa.
C 5319 Espec. aviac. INT Aeroes. E. Terradas.
C 5320 Delineants projectistes INTA.
C 5322 Pers. taller i. Nal. Tèc. Aer. E. Terradas.
C 5432 Delineants organismes autònoms MEC.
C 5436 E. col·laborador especial Univ. Barcelona.
C 5527 E. inspect. Servei Vigil. Duanera.
C 5529 Subinspectors del Servei de Vigilància.
C 5616 E. delineants OA M. Ciència i Tecn.
C 5820 E. delegats professionals tècnics.
C 5821 Directors instituc. obres protec. men.
C 5822 Educadors instituc. obra protec. men.
C 5933 Pat. cab. i fogon. hab. (M. Naval) n. sent.
C 5934 E. tèc. proj. i obres Confederació Hidrog.
C 5935 E. delineants OA Ministeri M. A.
C 5936 E. contramestres de ports.
C 5940 E. ajudant enginyer Mancom. Canals 

Taibilla.
C 5941 E. topògraf 1 Mancom. Canals Taibilla.
C 5943 Ajud. obres Confed. Hidrogr. Guadalqui-

vir.
C 5944 Encarr. general Confed. Hidrogr. Guadal-

quivir.
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Grup Codi Cos/Escala

C 5946 Traduct. taq. —grups 1, 2 i 3— CEDEX.
C 5947 Programadors del CEDEX.
C 5948 E. traductors tècnics de l’INCE.
C 6017 E. analistes laboratori d’organismes.
C 6114 Mestres d’AISNA.
C 6115 E. delineants d’AISNA.
C 6116 Terapeutes ocupacionals d’AISNA.
C 6323 Delin. i mitjans audiovisuals INEM.
C 6466 Escala d’oficials admtius. de l’ICO.
D 0423 C. dames aux. sanitat militar Exèr. Terra.
D 1704 Subgrup auxiliar grup Administració Ge-

neral
D 5053 Maquinista del SENPA.
D 5058 Secret. 3 categoria cambres agr. IRA.
D 5059 Guardes de l’ICONA.
D 5060 Projectistes SIN titular i mestre INIA.
D 5061 Preparador primera i segona de l’INIA.
D 5329 Aux. lab. Canal Exper. Hidrodin. Pardo.
D 5330 Calc. Inst. Nal. Tèc. Aeroes. Es. Terradas.
D 5333 Fotogr. J. Admva. Fons Atenció Marina.
D 5442 Especial. serv. generals enseny. integr.
D 5444 Aux. tèc. Serv. Publicacions del MEC.
D 5539 E. agents invest. Serv. Vig. Duanera.
D 5550 E. oper. radiot. Serv. Vigil. Duanera.
D 5627 Auxiliar tècnic del CIEMAT.
D 5628 Calcador del CIEMAT.
D 5713 E. conduc. i transmissions J. C. Trànsit.
D 5949 E. delineants segona OA Min. M. A.
D 5950 E. patrons de cabotatge.
D 5951 E. fogoners.
D 5968 Encarregat obres Mancom. Can. Taibilla.
D 5969 Topòg. segon Mancomunitat C. Taibilla.
D 5971 E. auxiliar topògraf Confed. Hidrogràf. 

Ebre.
D 5972 Aux. cartogràfic Confed. Hidrogr. Ebre.
D 5974 Calcador Confed. Hidrogr. Guadalquivir.
D 5975 Fotògraf Servei de Publicacions.
D 5976 Aux. lab. Servei de Publicacions.
D 5977 Ajudants laboratori de l’INCE.
D 6124 Professors educació física d’AISNA.
D 6125 Aux. investig. laboratori d’AISNA.
D 6467 Escala d’auxiliars de l’ICO.
E 0332 C. subaltern del Museu del Prado.
E 1158 C. general subaltern d’Administració de 

l’Estat.
E 1236 C. personal tècnic auxiliar de sanitat.
E 1628 C. subaltern adm. Seg. Social. e. general
E 1629 C. subalt. adm. S. Social. E. oficis diver-

sos.
E 1705 E. subalterns de la MUNPAL.
E 3055 E. subalt. Adm. General Adm. Local.
E 5058 Secret. 3 categoria cambres agr. IRA.
E 5067 Telefonistes d’OA del MAPA.

Grup Codi Cos/Escala

E 5068 Conduct. d’OA del MAPA.
E 5069 Capatassos d’OA del MAPA.
E 5070 Mossos de laboratori d’OA MAPA.
E 5071 E. especialistes del SENPA.
E 5220 Taquilleres dels teatres nacionals.
E 5222 Mecànic de l’editora nacional.
E 5339 Ofic. canal expedició hidrodin. Pardo.
E 5450 Ajud. serv. generals enseny. integrats.
E 5549 E. conduct. Serv. Vigil. Duanera.
E 5552 E. telefonistes i magatzemistes del PME.
E 5997 Laborants de l’INCE.
E 6039 Subalterna d’organismes autònoms.
E 6338 Conductors OA Treball i SS.
E 6339 Telef. OA Treball i S. Social.
E 6340 Serv. espec. Inst. Nac. Segur. i Hig. Treball.
E 6341 Hostesses Inst. Nac. Segur. i Hig. Treball.
E 6468 Escala de subalterns de l’ICO.»

La resta de la disposició roman amb la mateixa 
redacció.

Article 51. Modificacions del text articulat de la Llei 
de funcionaris civils de l’Estat, aprovat pel Decret 
315/1964, de 7 de febrer.

Es modifiquen els preceptes següents del text arti-
culat de la Llei de funcionaris civils de l’Estat aprovat 
pel Reial decret 315/1964, de 7 de febrer.

U. El paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 63 
de la Llei de funcionaris civils de l’Estat queda redactat 
de la manera següent:

«Així mateix, els funcionaris tenen dret al 
respecte de la seva intimitat i a la consideració 
deguda a la seva dignitat, compresa la protecció 
davant ofenses verbals o físiques de naturalesa 
sexual i davant l’assetjament per raó d’origen racial 
o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o 
orientació sexual.»

Dos. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 72 del 
text articulat de la Llei de funcionaris civils de l’Estat, 
aprovat pel Decret 315/1964, de 7 de febrer, amb la re-
dacció següent:

«També es concedeix aquesta llicència als fun-
cionaris en pràctiques que ja estiguin prestant serveis 
remunerats a l’Administració com a funcionaris 
de carrera o interins durant el temps que es pro-
longui el curs selectiu o període de pràctiques, que 
percebin les retribucions que per als funcionaris en 
pràctica estableix la normativa vigent.»

La resta de l’article continua amb la mateixa redacció.

SECCIÓ 2a COSSOS I ESCALES

Article 52. Canvi de denominació del cos del grup A 
de vigilància duanera.

El cos tècnic del Servei de Vigilància Duanera passa 
a denominar-se cos superior de vigilància duanera.
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Article 53. Integració del personal de l’Institut de Sa-
lut Carlos III a les escales d’investigadors titulars i 
de tècnics superiors especialistes dependents dels 
organismes públics d’investigació dependents del 
Ministeri de Ciència i Tecnologia.

U. Els funcionaris que, en el moment de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei, estiguin en situació de servei 
actiu a l’Institut de Salut Carlos III poden integrar-se 
a l’escala d’investigadors titulars dels organismes pú-
blics d’investigació dependents del Ministeri de Cièn-
cia i Tecnologia, sempre que compleixin els requisits 
següents:

a) Estar en possessió del títol de doctor.
b) Pertànyer com a funcionaris de carrera a cossos, 

escales o places del grup A.
c) Haver exercit durant els 10 anys anteriors a 

l’entrada en vigor d’aquesta Llei, o en la presentació 
de la sol·licitud d’integració, un mínim de cinc anys en 
activitats d’investigació en l’Institut de Salut Carlos III.

Dos. Els funcionaris de carrera del grup A que, en 
el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, estiguin 
en servei actiu a l’Institut de Salut Carlos III, i duguin 
a terme activitats d’investigació i no compleixin algun 
dels requisits exigits, tenen la consideració d’investiga-
dors en funcions, i s’integren en una relació de funcio-
naris amb la consideració esmentada, fet que els ha de 
permetre continuar en servei actiu en els seus cossos, 
escales o places i el compliment dels seus actuals llocs 
de treball, i poden participar en els procediments per a 
la provisió de llocs de treball de caràcter investigador, 
conforme al que preveu l’apartat 6.

Els qui formin part de la relació d’investigadors en 
funcions investigadores, referida en el paràgraf anterior, 
es poden integrar en l’escala d’investigadors titulars, 
quan compleixin els requisits exigits en els paràgrafs 
a) i c) de l’apartat 1.

Tres. Es poden integrar a l’escala de tècnics supe-
riors especialistes dels organismes públics d’investiga-
ció dependent del Ministeri de Ciència i Tecnologia els 
funcionaris de carrera que en el moment d’entrada en 
vigor d’aquesta Llei estiguin en servei actiu a l’Institut 
de Salut Carlos III, sempre que compleixin els requisits 
següents:

a) Estar en possessió del títol de llicenciat, engi-
nyer o arquitecte.

b) Pertànyer com a funcionari de carrera a cossos, 
escales o places del grup A.

c) Estar exercint activitats de disseny, aplicació, 
manteniment i millora en instal·lacions científiques 
experimentals o funcions d’assessorament, anàlisi o 
informes en les seves especialitats respectives.

Quatre. La integració en cada una d’aquestes es-
cales i en la relació d’investigadors en funcions, segons 
escaigui, s’ha de fer a petició dels interessats i amb la 
comprovació prèvia dels requisits exigits per una co-
missió qualificadora integrada per representants dels 
Ministeris de Sanitat i Consum, d’Administracions Pú-
bliques, de Ciència i Tecnologia i de l’Organisme Públic 
d’Investigació Institut de Salut Carlos III.

Cinc. Els funcionaris que s’integrin en aquestes 
escales conserven el règim de Seguretat Social que tin-
guin en el moment de la integració i continuen exercint 
els seus actuals llocs de treball, i passen a la situació 
d’excedència voluntària a què es refereix l’article 29.3 

a) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, en els seus cossos, 
escales o places d’origen.

Les places que es creïn per a la integració dels 
funcionaris en les escales d’investigadors titulars i de 
tècnics superiors especialistes es financen amb càrrec 
a les dotacions pressupostàries corresponents als llocs 
exercits pels interessats.

Sis. La mobilitat dels funcionaris de les escales 
i dels investigadors en funcions s’estableix reglamen-
tàriament tenint en compte l’especialitat de les àrees 
d’investigació en què s’integrin i les titulacions, les 
experiències i els coneixements.

Set. La integració que preveu aquest article no 
suposa un increment de despesa pública.

Article 54. Integració del personal de l’Institut de Salut 
Carlos III en les escales de tècnics especialistes de 
grau mitjà, ajudants d’investigació i auxiliars d’in-
vestigació, dels organismes públics d’investigació 
dependents del Ministeri de Ciència i Tecnologia.

U. Es poden integrar a l’escala de tècnics espe-
cialistes de grau mitjà els funcionaris de carrera que, 
en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, es-
tiguin en situació de servei actiu en l’organisme públic 
d’investigació Institut de Salut Carlos III, dependent del 
Ministeri de Sanitat i Consum, i compleixin els requisits 
següents:

a) Estar en possessió del títol de diplomat universi-
tari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic; o qualsevol altre 
títol equivalent.

b) Pertànyer com a funcionaris de carrera a cossos, 
escales o places del grup B.

c) Estar exercint activitats de suport i col·laboració 
en matèria de disseny, aplicació, manteniment i millora 
d’instal·lacions científiques; realitzar informes, estudis 
o anàlisi en les seves especialitats respectives; i, en ge-
neral, participar en la gestió tècnica de plans, projectes, 
programes o aplicacions i resultats de la investigació.

Dos. Es poden integrar a l’escala d’ajudants d’in-
vestigació els funcionaris de carrera que, en el moment 
d’entrada en vigor d’aquesta Llei, estiguin en servei ac-
tiu en l’organisme públic d’investigació Institut de Salut 
Carlos III, dependent del Ministeri de Sanitat i Consum, 
i compleixin, així mateix, els requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de batxiller superi-
or, BUP, batxillerat, formació professional de 2n grau o 
equivalent.

b) Pertànyer com a funcionaris de carrera a cossos, 
escales o places del grup C.

c) Estar exercint activitats d’aplicació en relació amb 
mètodes, processos o sistemes científics o tècnics ja esta-
blerts; realitzar assaigs, anàlisis i experiments de caràcter 
rutinari; manejar equips o instruments científics, o dur a 
terme preses, preparacions i tractaments de mostres.

Tres. Es poden integrar a l’escala d’auxiliars d’in-
vestigació els funcionaris de carrera que, en el moment 
d’entrada en vigor d’aquesta Llei, estiguin en servei ac-
tiu en l’organisme públic d’investigació Institut de Salut 
Carlos III, dependent del Ministeri de Sanitat i Consum, 
i compleixin, així mateix, els requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de graduat escolar, 
graduat en educació secundària, formació professional 
de primer grau o equivalent.
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b) Pertànyer com a funcionaris de carrera a cossos, 
escales o places del grup D.

c) Estar exercint activitats repetitives d’acord amb 
les normes o pautes científiques o tècniques establertes 
prèviament; fer mesuraments o càlculs senzills, o dur 
a terme qualsevol altre treball que requereixi coneixe-
ments o tècniques de caràcter elemental.

Quatre. La integració en cada una de les escales 
esmentades en aquest article s’ha de fer a petició dels 
interessats i amb la comprovació prèvia dels requisits 
exigits per una Comissió de Valoració integrada per 
representants dels ministeris de Sanitat i Consum, 
d’Administracions Públiques, Ciència i Tecnologia i de 
l’Institut de Salut Carlos III.

Cinc. Els funcionaris que s’integrin en aquestes 
escales conserven el règim de Seguretat Social que 
tinguin en el moment de la integració, continuen en el 
compliment dels seus actuals llocs de treball, i  passen 
a la situació d’excedència voluntària a què es refereix 
l’article 29. 3.a) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de me-
sures per a la reforma de la funció pública, en els seus 
cossos, escales o places d’origen.

Les places que es creïn per a la integració dels funci-
onaris en aquestes escales es financen amb càrrec a les 
dotacions pressupostàries corresponents als llocs ocu-
pats pels interessats o a les places que estiguin vacants 
en les relacions de llocs de treball dels corresponents 
grups de classificació.

Sis. La mobilitat dels funcionaris en les escales 
s’estableix reglamentàriament tenint en compte les 
respectives especialitats i les titulacions, experiències i 
coneixements dels interessats.

Set. Les vacants que es produeixin com a conse-
qüència de les integracions que preveu aquest article 
han de ser amortitzades.

Vuit. La integració que preveu aquest article no 
suposa un increment de despesa pública.

Article 55. Modificació de la Llei 16/2001, de 21 de 
novembre, per la qual s’estableix un procés ex-
traordinari de consolidació i provisió de places de 
personal estatutari a les institucions sanitàries de la 
Seguretat Social dels Serveis de Salut del Sistema 
Nacional de Salut.

S’introdueixen les següents modificacions de la Llei 
16/2001, de 21 de novembre, per la qual s’estableix un 
procés extraordinari de consolidació i provisió de places 
de personal estatutari a les institucions sanitàries de 
la Seguretat Social dels Serveis de Salut del Sistema 
Nacional de Salut.

U. Es modifica el paràgraf segon de la disposició 
addicional novena de la Llei 16/2001, de 21 de novem-
bre, afegit en virtut de l’article 57 de la Llei 53/2002, 
de 30 de desembre, que queda redactat de la forma 
següent:

«El termini previst per al desenvolupament i 
l’execució dels processos extraordinaris de con-
solidació i provisió de places de personal estatutari 
convocades a l’empara de la Llei 16/2001, de 21 de 
novembre, queda prorrogat fins al 31 de desembre 
de 2004.»

La resta de la disposició continua amb el seu actual 
contingut.

Dos. S’introdueix una nova disposició addicional, 
la setzena, en la Llei 16/2001, de 21 de novembre, amb 
el contingut següent:

«Disposició addicional setzena. Excepcions a la si-
multaneïtat de l’entrevista que preveu l’article 8.2.
Quan durant el desenvolupament i l’execució 

de la convocatòria es posin de manifest circums-
tàncies d’índole tècnica que dificultin la realització 
simultània de les entrevistes, en els termes que 
preveu l’apartat 2 de l’article 8, en la convocatòria 
de la fase de provisió es pot suprimir aquest re-
quisit de simultaneïtat de les entrevistes, encara 
que en la convocatòria del procés extraordinari de 
la respectiva especialitat o categoria professional 
no estigui prevista l’eventualitat esmentada. Les 
circumstàncies esmentades han de quedar degu-
dament acreditades en l’expedient.»

Article 56. Valoració de l’experiència professional 
dels metges que han obtingut el títol d’especialista 
d’acord amb el Reial decret 1497/1999, de 24 de 
setembre.

No obstant el que estableix la disposició addicional 
segona del Reial decret 1497/1999, de 24 de setembre, 
en la fase de concurs de les proves de selecció, per a 
l’accés a places de metge especialista dels serveis de 
salut que es convoquin a partir de l’1 de gener de 2004, 
l’antiguitat com a especialista dels qui hagin accedit al 
títol a l’empara d’aquest Reial decret ha de valorar, en 
els termes que preveu la convocatòria, la totalitat de 
l’exercici professional efectiu de l’interessat dins el 
camp propi i específic de l’especialitat, descomptant 
d’aquest exercici i en el seu període inicial el 170 per 
cent del període de formació establert per a l’esmentada 
especialitat a Espanya. Aquest descompte no es produ-
eix respecte dels qui hagin obtingut el títol d’especia-
lista d’acord amb el que preveu la disposició addicional 
tercera del Reial decret 1497/1999.

Article 57. Convocatòria extraordinària per a la integra-
ció en l’escala de tècnics superiors especialistes dels 
organismes públics d’investigació dependents del 
Ministeri de Ciència i Tecnologia, creada a l’article 35 
de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’ordre social.

Es realitza una convocatòria extraordinària per a la 
integració en l’escala de tècnics superiors especialistes 
dels organismes públics d’investigació dependents del 
Ministeri de Ciència i Tecnologia dels funcionaris que 
complien els requisits establerts a l’apartat 6 de l’article 
35 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’ordre social en la data de 
la seva entrada en vigor.

La convocatòria extraordinària a què es refereix 
l’apartat anterior s’ha de fer el 2004 i s’ha de regir pel 
procediment que preveuen l’apartat 7 de l’article 35 de la 
Llei 14/2000, de 29 de desembre, i el Reial decret 868/2001, 
de 20 de juliol, pel qual es regula la integració en les 
escales d’investigadors titulars dels organismes públics 
d’investigació i de tècnics superiors especialistes dels 
organismes públics d’investigació i, així mateix, està 
subjecta al que estableix l’apartat 8 del mateix article.

La integració a què es refereix aquest article no su-
posa un increment en la despesa pública.
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SECCIÓ 3a FUNCIONARIS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

Article 58. Modificació del text refós de les disposici-
ons legals vigents en matèria de règim local, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

Es modifica el paràgraf b) de l’article 135 del text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, aprovat pel Reial decret  legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, que queda redactat de la manera següent:

«b) Per ser admès a les proves per a l’accés a 
la funció pública local és necessari:

Tenir complerts els 18 anys.»

SECCIÓ 4a RÈGIM DE CLASSES PASSIVES

Article 59. Modificació del text refós de la Llei de 
classes passives de l’Estat, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 670/1987, de 30 d’abril.

U. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 7 
del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, 
que queden redactats en els termes següents:

«2. El dret a la titularitat de les prestacions 
de classes passives es pot exercir en qualsevol 
moment posterior a l’esdeveniment del fet que el 
causi, d’acord amb el que diu l’apartat 2 de l’article 
anterior.

Això no obstant, si el reconeixement del dret a 
la titularitat de les prestacions no es pot efectuar, 
per causa imputable a l’interessat, dins els quatre 
anys comptats a partir del dia en què aquest es 
va exercir, caduquen tots els efectes derivats de la 
petició deduïda, i els efectes econòmics d’aquest 
dret només es produeixen a partir del dia primer 
del mes següent al de l’esmena per l’interessat 
dels defectes que li són imputables.

Igualment, si el dret s’exerceix després de 
transcorreguts quatre anys comptats a partir 
de l’endemà del seu naixement, els efectes econò-
mics d’aquest només es poden produir a partir del 
dia primer del mes següent al de la presentació de 
la petició oportuna.

3. El dret al cobrament de les prestacions de 
classes passives es pot exercir en qualsevol mo-
ment posterior al de reconeixement del dret a la 
titularitat d’aquestes, de conformitat amb el que 
disposa l’apartat 2 de l’article precedent.

Sense perjudici d’això, caduquen els efectes 
d’aquell pel no-exercici del dret durant quatre anys, 
comptats a partir de l’inici del dret a la titularitat 
de les prestacions i a falta de la presentació, dins 
el mateix termini, de la documentació necessària 
per a la inclusió en nòmina.

En aquests casos, la rehabilitació en el cobra-
ment o la inclusió en nòmina es fa amb efectes 
econòmics del primer del mes següent al de 
l’exercici d’aquest dret o al de la presentació de la 
documentació indicada.»

Dos. El termini de caducitat a què fa referència l’ar-
ticle 7.2 i 3 del text refós de la Llei de classes passives 
de l’Estat, en la redacció que en fa l’apartat u d’aquest 
article, no és aplicable als casos en què l’interessat hagi 
exercit el dret a la titularitat de les prestacions de 
classes passives o el dret al seu cobrament abans de 
l’1 de gener de 2004.

CAPÍTOL II

Personal laboral

Article 60. Processos selectius, provisió de vacants i 
promoció professional del personal laboral de l’Ad-
ministració General de l’Estat.

En el marc de la planificació global dels recursos 
humans, correspon al Ministeri d’Administracions Pú-
bliques autoritzar les bases dels processos de convoca-
tòries de proves selectives per a l’ingrés, la provisió de 
vacants i de promoció interna del personal laboral de 
l’Administració General de l’Estat i dels seus organismes 
autònoms, de l’Administració de Justícia i de l’Adminis-
tració de la Seguretat Social.

Així mateix, correspon al Ministeri d’Administra-
cions Públiques, quan s’incloguin places o vacants 
pertanyents a diferents departaments o organismes, 
convocar i resoldre les proves selectives per a personal 
laboral fix de nou ingrés, d’acord amb el que preveu 
l’oferta d’ocupació pública, i convocar i resoldre els con-
cursos de trasllats i els processos de promoció interna 
de personal laboral.

CAPÍTOL III

Altre personal

Article 61. Modificació de la Llei 17/1999, de 18 de maig, 
de règim del personal de les Forces Armades.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
17/1999, de 18 de maig, de règim del personal de les 
Forces Armades.

U. S’inclou un nou apartat, el 4, a l’article 91 de la 
Llei de règim del personal de les Forces Armades, amb 
la redacció següent:

«4. Els militars de complement que formin 
part d’unitats militars a les quals s’assignin mis-
sions fora del territori nacional, per un període 
igual o superior a tres mesos, poden prorrogar el 
seu compromís fins a 15 dies després que con-
clogui la missió, si així ho sol·liciten, quan el seu 
compromís previ acabi durant el desenvolupament 
d’aquestes missions i no n’hagin sol·licitat o signat 
un de nou.»

L’actual apartat 4 passa a ser l’apartat 5 amb la ma-
teixa redacció.

La resta de l’article queda redactat de la mateixa 
manera.

Dos. Es modifica l’article 96 de la Llei de règim 
del personal de les Forces Armades, amb la redacció 
següent:

«Article 99.
Els militars professionals de tropa i marineria 

poden accedir a una relació de serveis de caràc-
ter permanent, en les places que es determinin 
en la provisió anual a què es refereix l’article 21 
d’aquesta Llei, i conservar l’ocupació que tinguin. 
Els processos de selecció s’ajusten al que preveu 
l’article 63 d’aquesta Llei. Per participar-hi, es 
requereix un mínim de temps de serveis de vuit 
anys, estar en possessió d’una titulació equivalent 
a la de tècnic del sistema educatiu general, o les 
exigides per als processos selectius d’ingrés a les 
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diferents escales de les Forces Armades, i les altres 
condicions, que s’estableixin reglamentàriament. 
El nombre màxim de convocatòries a què es pot 
optar és de tres.»

Tres. S’introdueix un nou segon paràgraf a l’ar-
ticle 101 de la Llei 17/1999, de règim del personal de les 
Forces Armades, amb la redacció següent:

«Els reconeixements i les proves poden com-
prendre anàlisis i comprovacions amb caràcter 
obligatori, encaminats a detectar els estats d’into-
xicació i el consum de drogues tòxiques o subs-
tàncies similars.»

L’actual segon paràgraf passa a ser el tercer.
La resta de l’article es manté amb la mateixa 

redacció.
Quatre. Es modifica l’apartat 4.b) de l’article 170 de 

la Llei de règim del personal de les Forces Armades, que 
queda amb la redacció següent:

«4.b) Tenir complerts divuit anys i no assolir 
una edat màxima de cinquanta-cinc anys per al 
personal de tropa i marineria i de cinquanta-vuit 
per als oficials i suboficials.»

La resta de l’article queda redactat de la mateixa 
manera.

Cinc. Es modifiquen els apartats 1.a) i 1.b) de l’ar-
ticle 171 de la Llei de règim del personal de les Forces 
Armades, que queden amb la redacció següent:

«1.a) Oficials i suboficials, fins a la data en què 
compleixin 61 anys.»

«1.b) Tropa i marineria, fins a la data en què 
compleixin 58 anys.»

La resta de l’article queda amb la mateixa 
redacció.

Sis. Es modifica l’article 172 de la Llei 17/1999, de 
18 de maig, que queda redactat de la manera següent:

«Article 172. Ocupacions dels reservistes volun-
taris.
Els reservistes voluntaris tenen les tasques 

d’alferes, sergent i soldat, segons la categoria a 
la qual hagin accedit en la corresponent convoca-
tòria de places. Els que hagin servit abans en les 
Forces Armades, poden mantenir l’ocupació que 
hagin assolit en aquestes.»

Article 62. Modificació de la Llei 42/1999, de 25 de no-
vembre, de règim del personal del cos de la Guàrdia 
Civil.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 40 de la Llei 
42/1999, de règim del personal del cos de la Guàrdia 
Civil, que queda redactat de la forma següent:

«2. Reglamentàriament es determina un sis-
tema, basat en criteris objectius, per integrar en 
una única classificació final els qui s’incorporin 
a l’escala superior d’oficials per accés directe o 
promoció interna o a les escales facultatives per 
accés directe o canvi d’escala.»

La resta de l’article queda amb la mateixa redac-
ció.

Article 63. Modificació de la Llei 13/1994, d’1 de juny, 
d’autonomia del Banc d’Espanya.

S’introdueix un nou article, el 6 bis, a la Llei 13/1994, 
d’autonomia del Banc d’Espanya, amb la redacció 
següent:

«Article 6 bis. Règim del personal del Banc 
d’Espanya.

El personal del Banc d’Espanya hi està vinculat 
per una relació de dret laboral.

El personal del Banc d’Espanya que pugui tenir 
accés a informació de caràcter confidencial està 
obligat a notificar, de conformitat amb el que esta-
bleix la corresponent disposició interna aprovada 
per la Comissió Executiva, les operacions que rea-
litzi en els mercats de valors, bé ja fos directament 
o mitjançant una persona interposada. Aquesta 
mateixa disposició determina les limitacions a les 
quals queda subjecte aquest personal respecte 
a l’adquisició, venda o disponibilitat d’aquests 
valors, així com les obligacions d’informació i 
limitacions aplicables a les operacions financeres 
que el personal esmentat realitzi per si mateix o 
mitjançant una persona interposada, amb entitats 
subjectes a la supervisió del Banc d’Espanya. La 
infracció al que disposa aquest paràgraf és san-
cionable d’acord amb el que disposa el reglament 
intern del Banc d’Espanya.

Les dades declarades a l’empara de les ante-
riors obligacions d’informació es conserven per un 
període màxim de cinc anys.»

TÍTOL IV

Normes de gestió i organització administrativa 

CAPÍTOL I

De la gestió 

SECCIÓ 1a GESTIÓ FINANCERA

Article 64. Modificació de la Llei 39/1988, de 28 de de-
sembre, reguladora de les hisendes locals.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals.

U. Es modifica l’article 49 de la Llei 39/1988, regula-
dora de les hisendes locals, que queda amb la redacció 
següent:

«En els termes que preveu aquesta Llei, les enti-
tats locals, els seus organismes autònoms i els ens 
i societats mercantils dependents poden concertar 
operacions de crèdit en totes les seves modalitats, 
tant a curt com a llarg termini, així com operacions 
financeres de cobertura i gestió del risc del tipus 
d’interès i del tipus de canvi.»

Dos. Es modifiquen els apartats 1 i el paràgraf b 
de la lletra A de l’apartat 5 de l’article 50 de la Llei 
39/1988, reguladora de les hisendes locals, que queda 
de la forma següent:

Apartat 1.

«1. Per al finançament de les seves inversions, 
així com per a la substitució total o parcial d’ope-
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racions preexistents, les entitats locals, els seus or-
ganismes autònoms i els ens i societats mercantils 
dependents, que prestin serveis o produeixin béns 
que no es financin majoritàriament amb ingressos 
de mercat, poden acudir al crèdit públic i privat, a 
llarg termini, en qualsevol de les seves formes.»

Paràgraf b de la lletra A de l’apartat 5.

«b. En les operacions de préstec o crèdit 
concertades per organismes autònoms i societats 
mercantils dependents, amb avals concedits per la 
corporació corresponent. Quan la participació so-
cial la detentin entitats locals, l’aval ha de quedar 
limitat, per a cada partícip, al seu percentatge de 
participació en el capital social.»

La resta de l’apartat i article queden amb la mateixa 
redacció.

Tres. Es modifiquen els apartats 1, 2 i 5 de l’article 
54 de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, 
de la forma següent:

«1. No es poden concertar noves operacions 
de crèdit a llarg termini, incloent-hi les opera-
cions que modifiquin les condicions contractuals o 
afegeixin garanties addicionals amb intermediació 
de tercers o sense, ni concedir avals, ni substituir 
operacions de crèdit concertades anteriorment per 
part de les entitats locals, els seus organismes au-
tònoms i els ens i societats mercantils dependents, 
que prestin serveis o produeixin béns que no es 
financin majoritàriament amb ingressos de mercat 
sense l’autorització prèvia dels òrgans competents 
del Ministeri d’Economia i Hisenda o, en el cas 
d’operacions denominades en euros que es facin 
dins l’espai territorial dels països pertanyents a la 
Unió Europea i amb entitats financeres residents 
en algun d’aquests països, de la comunitat autò-
noma a la qual l’entitat local pertanyi que tingui 
atribuïda en el seu Estatut competència en la ma-
tèria, quan dels estats financers que reflecteixin la 
liquidació dels pressupostos els resultats corrents i 
els resultats de l’activitat ordinària de l’últim exer-
cici, es dedueixi un estalvi net negatiu.

A aquests efectes, s’entén per estalvi net de les 
entitats locals i els seus organismes autònoms de 
caràcter administratiu la diferència entre els drets 
liquidats pels capítols un a cinc, ambdós inclosos, 
de l’estat d’ingressos, i de les obligacions recone-
gudes pels capítols u, dos i quatre de l’estat de 
despeses, minorada en l’import d’una anualitat 
teòrica d’amortització de l’operació projectada i de 
cada u dels préstecs i emprèstits propis i avalats a 
tercers pendents de reembossament.

L’import de l’anualitat teòrica d’amortització de 
cada un dels préstecs a llarg termini concertats i 
dels avalats per la corporació pendents de reem-
bossament, així com la de l’operació projectada, 
es determina en tot cas, en termes constants, 
incloent-hi els interessos i la quota anual d’amortització, 
sigui quina sigui la modalitat i les condicions de 
cada operació.

Es considera estalvi net en els organismes au-
tònoms de caràcter comercial, industrial, financer 
o anàleg els resultats corrents de l’exercici i, en les 
societats mercantils locals, els resultats de l’activi-
tat ordinària, exclosos els interessos de préstecs 
o emprèstits, en ambdós casos, i minorats en una 
anualitat teòrica d’amortització, tal com es defineix 

en el paràgraf anterior, igualment en ambdós 
casos.

En l’estalvi net no s’hi han d’incloure les obliga-
cions reconegudes, derivades de modificacions de 
crèdits, que hagin estat finançades amb romanent 
líquid de tresoreria.

No s’inclouen en el càlcul de les anualitats te-
òriques les operacions de crèdit garantides amb 
hipoteques sobre béns immobles, en proporció 
amb la part del préstec afectat per la garantia 
esmentada.

Si l’objecte de l’activitat de l’organisme autò-
nom o societat mercantil local és la construcció 
d’habitatges, el càlcul de l’estalvi net s’obté pre-
nent la mitjana dels dos últims exercicis.

Quan l’estalvi net sigui de signe negatiu, el Ple 
de la respectiva corporació ha d’aprovar un pla de 
sanejament financer que s’ha de realitzar en un 
termini no superior a tres anys, en el qual s’adoptin 
mesures de gestió, tributàries, financeres i pres-
supostàries que permetin com a mínim ajustar a 
zero l’estalvi net negatiu de l’entitat, l’organisme 
autònom o la societat mercantil. El pla esmentat ha 
d’estat presentat conjuntament amb la sol·licitud 
de l’autorització corresponent.»

«2. Necessiten l’autorització dels òrgans es-
mentats a l’apartat 1 anterior les operacions de 
crèdit a llarg termini de qualsevol naturalesa, 
inclòs el risc deduït dels avals, quan el volum to-
tal del capital viu de les operacions de crèdit vi-
gents a curt i llarg termini, incloent-hi l’import de 
l’operació projectada, passi del 110 per cent dels 
ingressos corrents liquidats o meritats a l’exercici 
immediatament anterior o, si no n’hi ha, en el pre-
cedent a aquest últim quan el còmput s’hagi de 
realitzar en el primer semestre de l’any i no s’hagi 
liquidat el pressupost corresponent a aquell, se-
gons les xifres deduïdes dels estats comptables 
consolidats de les entitats esmentades a l’apartat 
1 d’aquest article.

El càlcul del percentatge que regula el paràgraf 
anterior es realitza considerant les operacions de 
crèdit vigents, tant a curt com a llarg termini, va-
lorades amb els mateixos criteris utilitzats per a 
la seva inclusió en el balanç. El risc derivat dels 
avals es computa aplicant el mateix criteri anterior 
a l’operació avalada.»

«5. En tot cas, necessiten l’autorització del 
Ministeri d’Economia i Hisenda les operacions de 
crèdit a curt i llarg termini, la concessió d’avals, i les 
altres operacions que modifiquin les condicions 
contractuals o afegeixin garanties addicionals, 
amb intermediació de tercers o sense, en els 
casos següents:

a) Les que es formalitzin a l’exterior o amb 
entitats financeres no residents a Espanya, sigui 
quina sigui la divisa que serveixi de determinació 
del capital de l’operació projectada, incloses les 
cessions a entitats financeres no residents de les 
participacions, que exerceixin entitats residents, en 
crèdits atorgats a les entitats locals, els seus orga-
nismes autònoms i els ens i societats mercantils 
dependents, que prestin serveis o produeixin béns 
que no es financin majoritàriament amb ingressos 
de mercat.

b) Les que s’instrumentin mitjançant emissi-
ons de deute o qualsevol altra forma d’apel·lació 
al crèdit públic, sense perjudici del que preveu 



648 Dissabte 31 gener 2004 Suplement núm. 3

la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de 
valors.

En relació amb el que preveu el paràgraf a) an-
terior, no es consideren finançament exterior les 
operacions denominades en euros que es facin 
dins l’espai territorial dels països pertanyents a la 
Unió Europea i amb entitats financeres residents 
en algun dels països esmentats. Aquestes opera-
cions han de ser, en tot cas, comunicades prèvia-
ment al Ministeri d’Hisenda.»

La resta dels apartats i l’article queden amb la ma-
teixa redacció.

Quatre. Es modifica l’article 55 de la Llei 39/1988, 
reguladora de les hisendes locals, que queda amb la 
redacció següent:

«Article 55.

Els organismes autònoms i els ens i societats 
mercantils dependents necessiten l’autorització 
prèvia del Ple de la corporació i l’informe de la 
intervenció per a la concertació d’operacions de 
crèdit a llarg termini.»

Cinc. S’inclou un nou apartat, el 4, a l’article 113 
ter de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, que queda 
redactat en els termes següents:

«4. En el cas que no estiguin disponibles, en 
l’àmbit municipal, els índexs esmentats a l’apartat 
anterior, s’aplica, si s’escau, com a mètode de 
determinació del rendiment cedit als municipis, 
la formulació que recull l’apartat 2 d’aquest arti-
cle, i es consideren, a aquests efectes, i segons 
escaigui, índexs de consum els de lliuraments de 
gasolines, gasoils i fuel o els de vendes a expene-
dories de tabacs, corresponents a les comunitats 
autònomes.»

Sis. Es modifica l’apartat 2 de l’article 115 quater de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, que queda redactat 
en els següents termes:

«La participació total de cada un dels munici-
pis turístics en els tributs de l’Estat es determina 
d’acord amb el que disposa l’apartat 4 següent i, 
per al seu càlcul, es tenen en compte els elements 
següents:

a) Cessió de la recaptació dels impostos sobre 
hidrocarburs i sobre les labors del tabac, en la for-
ma que disposa l’apartat següent.

b) Participació en tributs de l’Estat en la forma 
que preveu l’apartat 1 de l’article 115 ter d’aquesta 
Llei.»

Set. S’inclou un nou apartat, el 4, a l’article 125 
quinquies de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, que 
queda redactat de la manera següent:

«4. En el cas que no estiguin disponibles, en 
l’àmbit provincial, els índexs esmentats a l’apartat 
anterior, s’aplica, si s’escau, com a mètode de 
determinació del rendiment cedit a les províncies 
i ens assimilats, la formulació que recull l’apartat 
2 d’aquest article, considerant, a aquests efectes, 
i segons escaigui, índexs de consum els de lliura-
ments de gasolines, gasoils i fuels o els de vendes 
a expenedories de tabacs, corresponents a les co-
munitats autònomes.»

Article 65. Modificació de la disposició addicional de-
sena de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de refor-
ma de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 2 de la 
disposició addicional desena de la Llei 51/2002, de 27 de 
desembre, que queda redactat en els termes següents:

«En la recaptació líquida no s’inclou la derivada 
de les modificacions incloses en ordenances fis-
cals que hagin entrat en vigor posteriorment al 31 
de desembre de 1998 que afectin els coeficients, 
índexs i recàrrecs que regulen els articles 88, 89 i 
124 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, regula-
dora de les hisendes locals, en la redacció anterior 
a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, o que establei-
xin, conforme al que regula l’article 88 segons la 
redacció que en fa l’article 27 d’aquesta Llei, un 
coeficient inferior al que resulti de multiplicar, en 
cada cas, el coeficient i l’índex vigents abans de l’1 
de gener de 1999 que hagin de substituir.»

Article 66. Aportacions de capital amb càrrec als pres-
supostos generals de l’Estat.

És preceptiu l’informe de la Secretaria d’Estat de 
Pressupostos i Despeses per a la realització d’aportaci-
ons de capital, amb càrrec als pressupostos generals de 
l’Estat a societats mercantils estatals, així com a entitats 
públiques empresarials i altres entitats de dret públic.

Aquest informe té per objecte exclusivament l’exa-
men dels efectes que l’aportació pretesa pugui tenir en 
el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
a què fa referència l’article 7 de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, general d’estabilitat pressupostària.

SECCIÓ 2a GESTIÓ EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA

Article 67. Modificació de la Llei de contractes de les 
administracions públiques.

Es fa una nova redacció als preceptes següents del 
text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 
16 de juny.

U. Es modifica l’apartat 1 de l’article 2 de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, que queda 
amb la redacció següent.

«1. Les entitats de dret públic no compreses 
en l’àmbit definit a l’article anterior i les societats 
de dret privat creades per satisfer específicament 
necessitats d’interès general que no tinguin 
caràcter industrial o mercantil, sempre que, a 
més, esdoni algun dels requisits que conté el 
paràgraf b) de l’apartat 3 de l’article anterior queden 
subjectes a les prescripcions d’aquesta Llei, 
relatives a la capacitat de les empreses, publicitat, 
procediments de licitació i formes d’adjudicació 
per als contractes d’obres, subministraments, 
consultoria i assistència i serveis de quantia igual 
o superior, amb exclusió de l’impost sobre el valor 
afegit, a 6.242.028 euros (equivalent a 5.000.000 
drets especials de gir), si es tracta de contractes 
d’obres, o a 249.681 euros (equivalents a 200.000 
drets especials de gir), si es tracta de qualsevol 
altre contracte dels esmentats.»
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Dos. Es fa una nova redacció de la disposició ad-
dicional sisena de la Llei de contractes de les adminis-
tracions públiques:

«Disposició addicional sisena. Principis de con-
tractació en el sector públic.
Les societats a què fa referència l’apartat 1 de 

l’article 2, per als contractes que no hi són com-
presos, ajusten la seva activitat contractual als 
principis de publicitat i concurrència, llevat que la 
naturalesa de l’operació que s’ha de realitzar sigui 
incompatible amb aquests principis.»

Tres. S’afegeix un nou article 60 bis a la Llei de 
contractes de les administracions públiques, amb la 
redacció següent:

«Article 60 bis. Mesures provisionals.
1. Els interessats a concórrer a un procediment 

d’adjudicació i, en tot cas, els licitadors, poden 
sol·licitar l’adopció de mesures provisionals per 
corregir la infracció al·legada o per impedir que 
es causin altres perjudicis als interessos afectats, 
incloses les mesures destinades a suspendre o a 
fer que se suspengui el procediment d’adjudicació 
del contracte en qüestió, o l’execució de qualsevol 
decisió adoptada pels òrgans de contractació.

Aquesta sol·licitud es pot formular amb inde-
pendència que s’interposi el recurs corresponent.

2. Són òrgans competents per a adoptar, si 
s’escau, aquestes mesures provisionals els que ho 
siguin per conèixer dels corresponents recursos, 
sigui quina sigui la seva classe.

3. El termini per sol·licitar l’adopció de les me-
sures esmentades és de cinc dies a comptar de la 
data de la infracció al·legada, i s’ha de resoldre, de 
forma motivada, en un termini de 10 dies, i s’ha 
d’entendre denegada en el cas que no es dicti re-
solució expressa.

Contra la resolució esmentada no es pot inter-
posar recurs, sense perjudici del que sigui pro-
cedent contra les resolucions que es dictin en el 
procediment principal.

4. Quan de l’adopció de les mesures provisio-
nals es puguin derivar perjudicis de qualsevol na-
turalesa, la resolució pot imposar la constitució de 
caució o garantia suficient per respondre’n, sense 
que aquelles produeixin efectes fins que l’esmen-
tada caució o garantia sigui constituïda.»

Quatre. S’introdueix una nova disposició addicio-
nal setzena amb el contingut següent:

«Disposició addicional setzena. Recursos en ma-
tèria de contractes de les societats subjectes a 
aquesta Llei.
A efectes de reclamacions i recursos en relació 

amb els contractes a què es refereix l’apartat 1 de 
l’article 2 d’aquesta Llei s’ha de tenir en compte 
el que disposa l’article 51 de la Llei 48/1998, de 30 
de desembre, sobre procediments de contractació 
en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports 
i les telecomunicacions, per la qual s’incorporen 
a l’ordenament jurídic espanyol les directives 
93/38/CEE i 92/13/CEE.»

Cinc. Els apartats i les disposicions de la Llei de 
contractes de les administracions públiques a què es 
refereix aquest article (o disposició addicional) consti-

tueixen legislació bàsica dictada a l’empara de l’article 
149.1.18a de la Constitució.

SECCIÓ 3a GESTIÓ EN MATÈRIA D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA A 
L’ESTAT I INSTITUCIONS PÚBLIQUES

Article 68. Modificació de la Llei 52/1997, de 27 de no-
vembre, d’assistència jurídica a l’Estat i institucions 
públiques.

Es modifica l’article 9 de la Llei 52/1997, de 27 de 
novembre, d’assistència jurídica a l’Estat i institucions 
públiques, que queda amb la redacció següent:

«Article 9. Actuacions en procediments arbitrals i 
altres reclamacions extrajudicials.
Amb l’autorització prèvia del titular del depar-

tament, organisme públic corresponent, i amb l’in-
forme de la Direcció del Servei Jurídic de l’Estat, 
els advocats de l’Estat integrats als Serveis Jurídics 
de l’Estat poden assumir la representació i defensa 
de l’Estat, els seus organismes autònoms, entitats 
públiques que en depenguin i òrgans constitu-
cionals en procediments arbitrals i altres recla-
macions extrajudicials de naturalesa nacional o 
internacional.»

SECCIÓ 4a GESTIÓ EN MATÈRIA DE MOBILITAT GEOGRÀFICA DELS 
MEMBRES DE LES FORCES ARMADES

Article 69. Modificació de la Llei 26/1999, de 9 de juliol, 
de mesures de suport a la mobilitat geogràfica dels 
membres de les Forces Armades.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
26/1999, de 9 de juliol, de mesures de suport a la mobilitat 
geogràfica dels membres de les Forces Armades.

U. Es modifica l’article 2 de la Llei 26/1999, que 
queda amb la següent redacció:

«Article 2.
El Ministeri de Defensa ha de facilitar al militar 

de carrera de les Forces Armades, així com al mi-
litar professional de tropa i marineria que manté 
una relació de serveis de caràcter permanent, que 
estigui en situació de servei actiu o en la de reserva 
amb destinació, quan canviï de destinació que su-
posi canvi de localitat o àrea geogràfica, una com-
pensació econòmica o, amb caràcter extraordinari, 
un habitatge en règim d’arrendament especial, de 
conformitat amb el que estableix aquesta Llei.

Al militar de complement i al militar profes-
sional de tropa i marineria que manté una relació 
de serveis de caràcter temporal, que estigui en la 
situació de servei actiu i hagi complert tres anys 
de temps de serveis, se li ha de facilitar una com-
pensació econòmica quan canviï de destinació que 
suposi un canvi de localitat o àrea geogràfica.»

Dos. S’afegeixen tres nous casos a l’apartat 2 de 
l’article 10 de la Llei 26/1999, de 9 de juliol, amb la re-
dacció següent:

«d) Quan hagi estat declarada la ruïna tècnica, 
econòmica o urbanística de l’habitatge o de l’im-
moble en què s’ubica, conforme al que estableix 
la legislació vigent en la matèria.

e) Amb la prèvia i expressa acceptació per part 
del titular del contracte o, si s’escau, del beneficiari 
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del dret d’ús, quan la conservació de l’habitatge, a 
causa del seu estat o característiques particulars, 
sigui manifestament antieconòmica.

f) Quan l’habitatge es trobi a l’interior d’una 
base, aquarterament, edifici o establiment militar 
i el titular del contracte o, si s’escau, el beneficiari 
del dret d’ús, no estigui destinat en unitats, centres 
o organismes ubicats en els mateixos.

Si l’afectat és militar professional amb una 
relació de serveis de caràcter permanent, el re-
allotjament es pot realitzar en un altre habitatge 
situat a l’interior d’una base, aquarterament, edifici 
o establiment militar, només en el cas que aquell 
estigui destinat en unitats, centres o organismes 
que hi estan ubicats. L’habitatge així adjudicat es 
regeix pel règim establert per als habitatges mili-
tars no alienables en el Reial decret 991/2000, de 
2 de juny.»

La resta de l’apartat i l’article queden amb la seva 
actual redacció.

Tres. S’afegeixen quatre paràgrafs a l’apartat 1, pa-
ràgraf g) de la disposició addicional segona de la Llei 
26/1999, de 9 de juliol, amb la redacció següent:

«La hipoteca de l’habitatge, als sols efectes de 
la seva compra, no s’entén inclosa en aquesta pro-
hibició legal de disposició del bé immoble.

En tot cas, durant el període de deu anys des de 
l’adquisició de l’habitatge, la primera transmissió 
de l’habitatge, per actes «inter vivos», d’una part 
o de la quota indivisa, ha de ser notificada 
fefaentment a l’Institut per a l’Habitatge de les Forces 
Armades, amb la indicació del preu i les condicions 
en les quals es pretén realitzar la compravenda. 
En el termini d’un mes des de la recepció de la 
notificació, l’Institut esmentat ha d’autoritzar la 
transmissió o exercir el dret de tanteig.

El tercer adquiridor queda obligat a remetre al 
mateix organisme una còpia de l’escriptura públi-
ca en la qual es va efectuar la compravenda. Si la 
transmissió s’ha efectuat sense haver practicat la 
notificació esmentada o en condicions diferents 
de les indicades en aquesta, l’Institut pot exercir 
el dret de retracte en el termini d’un mes des de 
la recepció de l’escriptura pública.

Per a la inscripció dels títols de propietat esmen-
tats en el corresponent Registre de la propietat, és 
condició necessària l’acreditació d’haver efectuat els 
tràmits previstos en els dos paràgrafs anteriors.»

La resta del paràgraf i de la disposició mantenen la 
mateixa redacció.

Quatre. S’afegeix un segon paràgraf a la disposició 
addicional vuitena de la Llei 26/1999, de 9 de juliol, amb 
la redacció següent:

«Amb l’objectiu de facilitar l’exercici del dret d’ús 
vitalici als usuaris dels habitatges militars que ho 
tinguin reconegut legalment, el ministre de Defensa 
pot autoritzar el reallotjament en un altre habitatge 
de característiques similars quan concorrin circum-
stàncies excepcionals de caràcter humanitari que 
suposin greus problemes per exercir aquest dret 
en el que tinguin adjudicat. Aquestes circumstànci-
es estan referides, exclusivament, al titular, al seu 
cònjuge, i fills que convisquin amb ells.»

La resta de la disposició queda amb la mateixa 
redacció.

SECCIÓ 5a GESTIÓ EN MATÈRIA DE LOTERIES
I APOSTES DE L’ESTAT

Article 70. Comercialització de jocs de titularitat estatal 
fora del territori nacional.

1. Els jocs de titularitat estatal es poden comer-
cialitzar fora del territori nacional en les condicions que 
determini el ministre d’Hisenda.

2. En els convenis o contractes que subscrigui l’en-
titat pública empresarial Loteries i Apostes de l’Estat o 
entitats participades per aquesta per al compliment de 
les seves finalitats, amb entitats estrangeres, l’objecte 
dels quals tingui relació amb la participació de l’entitat 
pública empresarial Loteries i Apostes de l’Estat en 
sorteigs comuns amb altres loteries d’Estat, amb la 
celebració a l’estranger de sorteigs de jocs la gestió del 
qual tingui encomanada i en general amb la comer-
cialització dels esmentats jocs fora del territori nacional, 
es poden incorporar clàusules tendents a resoldre les 
discrepàncies que puguin sorgir mitjançant fórmules 
d’arbitratge.

SECCIÓ 6a GESTIÓ EN MATÈRIA DE TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA

Article 71. Modificació del text articulat de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat 
viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, 
de 2 de març.

Es modifiquen els següents articles del text articulat 
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor 
i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 
339/1990, de 2 de març.

U. Es modifica l’apartat 4 de l’article 34 del text 
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles 
de motor i seguretat viària, que queda redactat de la 
manera següent:

«Tot conductor de vehicle automòbil que es pro-
posi realitzar un avançament a un cicle o ciclomo-
tor, o conjunt d’aquests, ha de fer-ho ocupant una 
part o tot el carril contigu de la calçada, sempre 
que hi hagi les condicions necessàries per realitzar 
un avançament en les condicions que preveu la 
Llei. Queda expressament prohibit avançar posant 
en perill o entorpint ciclistes que circulin en sentit 
contrari.»

Dos. S’introdueix un nou paràgraf tercer a l’apartat 
2 de l’article 67 del text articulat de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, que 
passa dels actuals paràgrafs tercer i quart a ser el quart 
i el cinquè, que queda redactat de la manera següent:

«A més, la conducció sense l’autorització admi-
nistrativa comporta la impossibilitat d’obtenir el 
permís o la llicència de conducció durant un any, 
així com el dipòsit obligatori del vehicle quan 
aquest sigui de titularitat del conductor o dels qui 
exerceixin la seva custòdia o guarda legal o de 
persona que hagi autoritzat la seva utilització per 
un temps d’un mes, que és de tres mesos en cas 
de reincidència.»

Tres. Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 3 
de l’article 67, del text articulat de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, que 
queda redactat de la forma següent:
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«Als efectes d’aquest article, es reputen reinci-
dents els qui hagin estat sancionats en ferm en via 
administrativa per dues infraccions molt greus de 
les que preveu l’article 65.5 d’aquesta Llei, sempre 
que els seus antecedents no s’hagin cancel·lat o ho 
hagin hagut de ser en el termini de dos anys en els 
termes que estableix l’article 82 d’aquesta Llei.»

Quatre. Es modifica el paràgraf tercer de l’apartat 
3 de l’article 67 del text articulat de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, que 
queda redactat de la forma següent:

«No s’ha de procedir a la revocació del permís o 
la llicència de conducció que preveu aquest apartat 
quan el titular de l’autorització sol·liciti la realització 
d’un curs de reciclatge i sensibilització en un centre 
autoritzat per fer-ho i acrediti haver-lo superat amb 
aprofitament dins el termini i en les condicions que 
reglamentàriament es determinin. En aquest cas, 
la revocació del permís o llicència de conducció se 
substitueix per la sanció de suspensió d’aquests 
durant un any amb caràcter continuat.»

Cinc. L’actual apartat 5 de l’article 67 del text ar-
ticulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles 
de motor i seguretat viària passa a ser l’apartat 8, i 
s’introdueix un nou apartat 5, que queda redactat de la 
manera següent:

«5. Als titulars de llicències de conducció de 
ciclomotors que hagin estat sancionats en ferm en 
via administrativa per dues infraccions greus en el 
termini de dos anys, o per una de molt greu, se’ls 
revoca la llicència esmentada, sense perjudici que 
puguin obtenir un permís de conducció.»

Sis. S’introdueix un nou apartat 6 a l’article 67 del 
text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehi-
cles de motor i seguretat viària, que queda redactat de 
la manera següent:

«6. Durant els dos anys següents a l’obtenció 
del permís de conducció, el fet d’haver estat sancio-
nat en ferm en via administrativa per la comissió de 
tres infraccions greus o dues de molt greus, suposa 
la revocació del permís de conducció, sense que pu-
gui obtenir un nou permís fins transcorregut el ter-
mini d’un any des de la fermesa de la resolució.»

Set. S’introdueix un nou apartat 7 a l’article 67 del 
text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehi-
cles de motor i seguretat viària, que queda redactat de 
la forma següent:

«7. El qui en el període de dos anys hagi estat 
sancionat en ferm en via administrativa com a 
autor de tres infraccions, una de les quals sigui 
greu i les altres dues hagin suposat la suspensió 
del permís de conducció, ha de complir la sanció 
de suspensió de l’autorització administrativa per 
conduir que li correspongui per l’última infracció, 
sense possibilitat de fraccionament.»

Vuit. S’introdueix un nou article 71 bis en el capí-
tol II del títol V del text articulat de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, que 
queda redactat de la manera següent:

«Article 71 bis. Intervenció del permís o la llicèn-
cia de conducció.
Quan l’agent de l’autoritat comprovi que el con-

ductor infractor o implicat en un accident presenta, 

a més, símptomes evidents que ha perdut les condi-
cions físiques necessàries per conduir, ha d’intervenir 
de manera immediata el permís o la llicència de con-
ducció, sense perjudici de la iniciació del procediment 
per declarar la pèrdua de vigència d’autoritzacions, 
segons el que disposa l’article 63 i, si s’escau, de la 
iniciació de l’oportú expedient sancionador.»

Nou. S’afegeix un paràgraf tercer a l’apartat 3 de 
l’article 72 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circu-
lació de vehicles de motor i seguretat viària, que queda 
redactat de la forma següent:

«Les empreses de lloguer sense conductor 
han d’acreditar el compliment de l’obligació legal 
d’identificar al conductor responsable de la in-
fracció mitjançant la tramesa, a l’òrgan instructor 
 corresponent, d’un duplicat o una còpia del contracte 
d’arrendament on quedi acreditat el concepte de 
conductor de la persona que figuri al contracte.»

La resta de l’article es manté amb la mateixa re-
dacció.

Deu. Es modifica l’article 82 del text articulat de la 
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i segu-
retat viària, que queda redactat de la forma següent:

«Article 82.
Les sancions greus i molt greus fermes en via 

administrativa han de ser anotades al Registre de 
conductors i infractors el dia de la seva fermesa, 
i les anotacions s’han de cancel·lar d’ofici, a efec-
tes d’antecedents, una vegada transcorreguts dos 
anys des del seu total compliment o prescripció.»

CAPÍTOL II

De l’organització

Article 72. Modificació de la Llei 11/2002, de 6 de maig, 
reguladora del Centre Nacional d’Intel·ligència.

S’afegeixen dos nous apartats, el 5 i el 6, a l’article 8 
de la Llei 11/2002, reguladora del Centre Nacional d’Intel-
ligència, amb la redacció següent:

«5. S’autoritza el Centre Nacional d’Intel-
ligència a disposar del 14 per cent del total dels 
crèdits del capítol destinat a despeses corrents en 
béns i serveis del seu pressupost de despeses vi-
gent en cada moment, en concepte d’avançament 
de caixa fixa, a fi de poder atendre les despeses 
periòdiques o repetitives de material no inventa-
riable, manteniment i conservació, tracte successiu, 
indemnitzacions per raó del servei i altres de ca-
racterístiques similars.

6. S’autoritza el Centre Nacional d’Intel·ligència 
a disposar del 2,5 per cent del total dels crèdits del 
capítol d’inversions reals del seu pressupost de 
despeses vigent en cada moment, en concepte 
d’avançament de caixa fixa per a les adquisicions 
de material i serveis complementaris a l’exterior.»

La resta de l’article es manté amb la seva actual 
redacció.

Article 73. Supressió de l’entitat pública empresarial 
«Escola Oficial de Turisme».

En virtut del que disposa l’article 64.1.a) de la Llei 
6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de 
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l’Administració General de l’Estat, se suprimeix l’entitat 
pública empresarial «Escola Oficial de Turisme» des del 
dia 31 de desembre de 2003, les seves funcions les as-
sumeix la Secretaria General de Turisme i se subroga 
a l’Administració General de l’Estat, a través de la Se-
cretaria General de Turisme, al conjunt de béns, drets i 
obligacions resultants de l’extinció.

Article 74. Modificació de la Llei 15/1980, de 22 d’abril, 
de creació del Consell de Seguretat Nuclear.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
 15/1980, de 22 d’abril, de creació del Consell de Segu-
retat Nuclear.

U. Es modifica l’article 2 de la Llei 15/1980, de cre-
ació del Consell de Seguretat Nuclear, es fa una nova 
redacció del paràgraf «q» i l’actual paràgraf «q» passa 
al nou paràgraf «r», de la manera següent:

«q) Arxivar i custodiar la documentació, que 
han de remetre al Consell de Seguretat Nuclear 
els titulars de les autoritzacions d’explotació de 
centrals nuclears, quan es produeixi la cessació 
definitiva en les pràctiques i amb caràcter previ 
a la transferència de titularitat i a la concessió de 
l’autorització del seu desmantellament.

r) Qualsevol altra que, en l’àmbit de la se-
guretat nuclear i la protecció radiològica, li sigui 
atribuïda legalment.»

La resta de l’article queda amb la mateixa redacció.

Dos. S’afegeix una nova disposició addicional, la 
quarta, en la Llei 15/1980, de creació del Consell de Se-
guretat Nuclear, amb la redacció següent:

«Disposició addicional quarta. Dispositius i instal-
lacions experimentals.
Les funcions i les facultats que s’atribueixen 

al Consell de Seguretat Nuclear en aquesta Llei, 
referents a instal·lacions nuclears i radioactives, 
s’exerceixen en els mateixos termes sobre els dis-
positius i les instal·lacions experimentals definits 
a l’article 2 de la Llei 25/1964, de 29 d’abril, sobre 
energia nuclear, llevat que s’estableixi legalment 
per a aquests dispositius i instal·lacions experi-
mentals una regulació més específica.»

Article 75. Modificació de la Llei 50/1998, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social. Consell de la Joventut d’Espanya.

S’afegeixen dos paràgrafs a continuació del primer 
paràgraf de l’apartat 2 de l’article 68 de la Llei 50/1998, 
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives 
i de l’ordre social, amb la redacció següent:

«A aquests efectes, el president i, en els supòsits 
d’absència, vacant o malaltia, els vicepresidents 
tenen la representació del Consell i exerceixen i 
desenvolupen les actuacions directives, adminis-
tratives, de gestió i qualssevol altres que, confor-
me a la normativa aplicable, siguin necessàries per 
al compliment de les seves finalitats.

El ministre de Treball i Afers Socials ha d’or-
denar publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el 
nomenament del president, dels vicepresidents i 
dels altres membres de la Comissió Permanent 
elegits d’acord amb el que preveu l’article 6 de 
l’esmentada Llei 18/1983.»

La resta de l’apartat i l’article continuen amb la ma-
teixa redacció.

Article 76. Modificació de la Llei 66/1997, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social. TRAGSA.

Es modifica el paràgraf a) de l’apartat tres de l’article 
88 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’ordre social, que queda 
redactat de la forma següent:

«a) La realització de tot tipus d’actuacions, 
obres, treballs i prestació de serveis agrícoles, 
ramaders, forestals, de desenvolupament rural, 
de conservació i protecció del medi natural i me-
diambiental, d’aquïcultura i de pesca, així com els 
necessaris per al millor ús i gestió dels recursos 
naturals, inclosa l’execució d’obres de conservació 
o enriquiment del Patrimoni Històric Espanyol en 
el medi rural, a l’empara del que estableix l’article 
68 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol.»

La resta de l’article es manté amb la mateixa re-
dacció.

Article 77. Modificació de la Llei 4/1990, de 29 de juny, 
de pressupostos generals de l’Estat per a 1990. 
Entitat pública empresarial Aeroports Espanyols i 
Navegació Aèria (AENA).

Es modifica el paràgraf a) de l’apartat dos de l’arti-
cle 82 de la Llei 4/1990, de 29 de juny, de pressupostos 
generals de l’Estat per a 1990, conforme a la redacció 
que en fa la Llei 52/2002, de 30 de desembre, de mesu-
res fiscals, administratives i de l’ordre social, que té la 
següent redacció:

«a) Ordenació, direcció, coordinació, explota-
ció, conservació i administració dels aeroports pú-
blics de caràcter civil, aeròdroms, heliports i altres 
superfícies aptes per al transport aeri la gestió del 
qual se li encomani i dels serveis afectes a aquests; 
la coordinació, l’explotació, la conservació i l’ad-
ministració de les zones civils de les bases aèries 
obertes al tràfic civil.»

La resta de l’article es manté amb la mateixa re-
dacció.

Article 78. Modificació de la Llei 53/2002, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social. Entitat pública empresarial Aeroports 
Espanyols i Navegació Aèria (AENA).

Es modifica el primer paràgraf del número dos de 
l’article 82 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, que 
té la redacció següent:

«L’entitat pública empresarial Aeroports Espa-
nyols i Navegació Aèria (AENA) ha de percebre, 
per a la utilització per tercers dels recintes dels ae-
ròdroms, heliports i altres superfícies aptes per al 
transport aeri, la gestió de la qual li encomani l’Ad-
ministració General de l’Estat, així com pels serveis 
que aquesta presti en els recintes esmentats, la taxa 
per prestació de serveis i utilització del domini pú-
blic aeroportuari que estableix la Llei 25/1998, de 13 
de juliol, de modificació del règim legal de les taxes 
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estatals i locals i de reordenació de les prestacions 
patrimonials de caràcter públic, la taxa d’aterratge 
que regulen la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, 
la taxa de seguretat que estableix Llei 13/1996, de 30 
de desembre, de mesures fiscals, administratives i 
de l’ordre social, i la taxa d’aproximació que regula 
la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fis-
cals, administratives i de l’ordre social.»

Article 79. Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’ Agència de Protecció de Dades passa a denominar-
se Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les referències a l’Agència de Protecció de Dades 
realitzades en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desem-
bre, de protecció de dades de caràcter personal, així 
com en les normes a què es refereix la seva disposició 
transitòria tercera i qualssevol altres que estiguin en vi-
gor s’han d’entendre realitzades a l’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades.

Article 80. Modificació de la disposició addicional 6a 
de la Llei 11/1998, general de telecomunicacions, 
relativa a l’entitat pública empresarial Red.es i del 
 Reial decret 164/2002, de 8 de febrer, pel qual s’aprova 
l’Estatut de l’esmentada entitat pública empresarial 
amb la finalitat de l’assumpció de les funcions cor-
responents a la RedIRIS per part de Red.es.

U. Es modifica la disposició addicional sisena de la 
Llei 11/1998, general de telecomunicacions, per afegir a 
l’apartat 4 un paràgraf f) amb la redacció següent:

«f) Oferir a la comunitat acadèmica i científica 
nacional una infraestructura bàsica de comunica-
cions mitjançant serveis de xarxa i serveis d’apli-
cació a través de la RedIRIS.»

Dos. S’inclou una nova disposició addicional terce-
ra en el Reial decret 164/2002, pel qual s’aprova l’Estatut 
de l’entitat pública empresarial Red.es, amb la denomi-
nació «Integració del personal adscrit a la RedIRIS», amb 
la redacció següent:

«El personal funcionari del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques que a l’1 de gener 
de 2004 estigui adscrit a la RedIRIS realitzant les 
funcions encomanades a aquesta pot optar, durant 
un termini de dos mesos comptats a partir de la 
data indicada, per integrar-se com a personal labo-
ral en l’entitat pública empresarial Red.es, i queda 
en els cossos o les escales d’origen en la situació 
d’excedència voluntària que preveu l’article 29.3.a) 
de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a 
la reforma de la Funció Pública.

El personal laboral del Consell Superior d’Inves-
tigacions Científiques que l’1 de gener de 2004 esti-
gui adscrit a la RedIRIS fent les funcions que li són 
encomanades, s’ha d’incorporar a l’entitat pública 
empresarial Red.es i s’ha de subrogar en l’entitat 
esmentada als contractes de treball concertats 
amb aquest personal en els seus propis termes i 
sense alteració de les seves condicions.»

Tres. S’afegeix el paràgraf f) a l’apartat 1 de l’arti-
cle 3 de l’Estatut de l’entitat pública empresarial Red.es, 
amb la redacció següent:

«f) Oferir a la comunitat acadèmica i científica 
nacional una infraestructura bàsica de comunica-

cions mitjançant serveis de xarxa i serveis d’apli-
cació a través de la RedIRIS.»

Quatre. Es modifica l’apartat 1 de l’article 8 de l’Es-
tatut de l’entitat pública empresarial Red.es, que passa 
a tenir la redacció següent:

«1. El Consell d’Administració està format pel 
president, que també ho és del Consell, pel director 
general de l’entitat, per un nombre de vocals no infe-
rior a 10 ni superior a 18 i pel secretari del Consell.»

Cinc. Es modifica l’últim paràgraf de l’article 9 de 
l’Estatut de l’entitat pública empresarial Red.es, que 
passa a tenir la redacció següent:

«Tenen la consideració de vocals nats del Con-
sell d’Administració el secretari general de Política 
Científica, el director general per al Desenvolupa-
ment de la Societat de la Informació, el director 
general de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació, el director del Gabinet del Ministre 
de Ciència i Tecnologia, el director del Gabinet del 
Secretari d’Estat de Telecomunicacions i per a la 
Societat de la Informació, el cap de l’Advocacia 
de l’Estat del Ministeri de Ciència i Tecnologia i el 
director general d’Organització Administrativa del 
Ministeri d’Administracions Públiques.»

Sis. S’afegeix una nova secció 8a al capítol III de 
l’Estatut de l’entitat pública empresarial Red.es, amb la 
denominació «Departament RedIRIS», amb la redacció 
següent:

«Article 22 bis. Creació, objecte i direcció del 
Departament:
Per al desenvolupament de les funcions relatives 

a RedIRIS encomanades a l’entitat pública empresa-
rial Red.es i a les quals es refereix l’article 3.1 e), es 
constitueix dins d’aquesta un departament, que ha 
de disposar dels mitjans humans i materials neces-
saris per al desenvolupament de les seves funcions, 
el director del qual és nomenat i cessat pel Consell 
d’Administració a proposta del seu president.»
«Article 22 ter. Funcionament i règim intern:

Al si del departament es poden constituir grups 
de treball, als quals poden ser convidats represen-
tants de les administracions públiques i de la co-
munitat acadèmica i científica, que actuen com a 
assessors dels temes que s’han de tractar.»

Set. Les disposicions introduïdes en aquest article 
es poden modificar reglamentàriament d’acord amb la 
seva normativa específica reguladora.

CAPÍTOL III

Dels procediments administratius

Article 81. Modificació de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

Es modifica l’apartat 3 de l’article 103 de la Llei 
 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu 
comú, que queda amb la redacció següent:

«3. Transcorregut el termini de sis mesos des de 
la iniciació del procediment sense que s’hagi decla-
rat la lesivitat, s’ha de produir la seva caducitat.»
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La resta de l’article es manté amb la mateixa re-
dacció.

Article 82. Modificació de la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal.

U. S’afegeix un nou apartat, el 2, a l’article 37 de la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, i el text actual passa a 
convertir-se en apartat 1, amb la redacció següent:

«2. Les resolucions de l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades s’han de fer públiques, una 
vegada hagin estat notificades als interessats. La 
publicació s’ha de fer preferentment a través de 
mitjans informàtics o telemàtics.

Reglamentàriament es poden establir els ter-
mes en què es dugui a terme la publicitat de les 
resolucions esmentades.

El que estableixen els paràgrafs anteriors no és 
aplicable a les resolucions referents a la inscripció 
d’un fitxer o tractament en el Registre general de 
protecció de dades ni a aquelles per a les quals s’hi 
resolgui la inscripció dels codis tipus, que regula 
l’article 32 d’aquesta Llei orgànica.»

La resta de l’article es manté amb la mateixa re-
dacció.

Dos. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 48 de 
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de pro-
tecció de dades de caràcter personal, amb la redacció 
següent:

«Els procediments sancionadors tramitats per 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en 
exercici de les potestats que a aquesta atribueixin 
aquesta o altres lleis, llevat dels referits a infracci-
ons de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general 
de telecomunicacions, tenen una durada màxima 
de sis mesos.»

Article 83. Modificació de la Llei 13/1986, de 14 d’abril, 
de foment i coordinació general de la investigació 
científica i tècnica.

Es modifiquen diferents preceptes de la Llei 13/1986, 
de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la 
investigació científica i tècnica, amb el contingut se-
güent:

U. S’afegeix una nova disposició addicional, la 
dotzena, a la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i co-
ordinació general de la investigació científica i tècnica, 
amb la redacció següent:

«Disposició addicional dotzena. Informes d’ava-
luació de sol·licituds d’ajuts del Pla nacional 
d’investigació científica, desenvolupament i 
innovació tecnològica.
En el marc dels procediments de concessió 

d’ajuts del Pla nacional de recerca científica, des-
envolupament i innovació tecnològica, són precep-
tius i determinants, amb els efectes que preveu la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, els informes del Centre per 
al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI) 
i de l’Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva 
(ANEP).»

Dos. El que estableix la disposició addicional dot-
zena de la Llei 13/1986, de foment i coordinació general 
de la investigació científica i tècnica, s’entén sense per-
judici del que preveu l’article 45.4 de la Llei 16/2003, de 
28 de maig, de cohesió i qualitat del sistema nacional 
de salut, respecte a la intervenció de les comissions 
tècniques d’avaluació del FIS en l’execució de les actu-
acions que derivin de les propostes que conté la inicia-
tiva sectorial d’investigació en salut que s’incorporin al 
Pla nacional de R+D+I la gestió del qual recaigui en el 
Ministeri de Sanitat i Consum.

Article 84. Presentació telemàtica de la informació que 
estan obligades a subministrar les entitats assegu-
radores, les entitats gestores de fons de pensions, 
els corredors d’assegurances i les societats de cor-
redoria d’assegurances.

El Ministeri d’Economia pot determinar els casos i 
les condicions en què les empreses d’assegurances, les 
entitats gestores de fons de pensions, els corredors d’as-
segurances i les societats de corredoria d’assegurances 
han de presentar per mitjans telemàtics davant la Direc-
ció General d’Assegurances i Fons de Pensions la docu-
mentació i informació que estan obligats a subministrar 
de conformitat amb la seva normativa específica.

Article 85. Modificació de la Llei 53/2002, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social. Control preventiu municipal d’obres 
en zones d’interès per a la defensa nacional.

Es modifica la disposició addicional novena de la 
Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social, que queda redactada 
de la manera següent:

«Disposició addicional novena.
Les obres de nova construcció, reparació, con-

servació i demolició, així com les agrupacions i 
segregacions de finques, dutes a terme en zones 
declarades d’interès per a la defensa nacional o a 
les instal·lacions militars que assenyala l’article 8 
del Reial decret 689/1978, de 10 de febrer, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 8/1975, de 12 de 
març, de zones i instal·lacions d’interès per a la de-
fensa nacional i qualificades d’obres públiques que 
afectin directament la defensa nacional, no estan 
sotmeses a l’obtenció de llicències i altres actes de 
control preventiu municipal, sense perjudici d’exhau-
rir abans, quant a aquests últims, els mecanismes de 
cooperació entre administracions públiques.

El ministre de Defensa, a proposta dels caps 
d’Estat Major, ha d’assenyalar les obres de nova 
construcció, reparació i conservació que afectin 
directament la defensa nacional i que han de ser 
qualificades d’interès general.»

CAPÍTOL IV

Del procediment contenciós administratiu

Article 86. Modificació de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.
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U. Es modifiquen els apartats 7 i 8 de l’article 48 de 
la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, que queden redactats de la manera següent:

«7. Transcorregut el termini de tramesa de 
l’expedient sense que s’hagi rebut complet, cal 
reiterar la reclamació, i si no s’envia en el termini 
de 10 dies comptats com disposa l’apartat 3, des-
prés que s’hagi constatat la seva responsabilitat, 
amb l’advertiment previ notificat personalment 
per a formulació d’al·legacions, s’ha d’imposar 
una multa coercitiva de 300,50 a 1.202,02 euros a 
l’autoritat o l’empleat responsable. La multa s’ha 
de reiterar cada vint dies, fins al compliment del 
que s’hagi requerit.

Si es dóna la causa d’impossibilitat de deter-
minació individualitzada de l’autoritat o empleat 
responsable, l’Administració és la responsable del 
pagament de la multa sense perjudici que es re-
percuteixi contra el responsable.

8. Contra les interlocutòries en què s’acordi 
la imposició de multes a què es refereix l’apartat 
anterior es pot interposar recurs de súplica en els 
termes que preveu l’article 79.» 

La resta de l’article roman amb el seu actual con-
tingut.

Dos. Es modifica l’article 112 de la Llei reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, que queda 
redactat de la manera següent:

«Article 112.
Transcorreguts els terminis assenyalats per al 

total compliment de la sentència, el jutge o tribunal 
ha d’adoptar, amb l’audiència prèvia de les parts, 
les mesures necessàries per aconseguir l’efectivi-
tat del que s’ha manat.

Singularment, acreditada la seva responsabili-
tat, amb l’advertiment previ notificat personalment 
per a formulació d’al·legacions, pot:

a) Imposar multes coercitives de 150,25 a 
1.502,53 a les autoritats, els funcionaris o els agents 
que incompleixin els requeriments del jutjat o de 
la sala, així com reiterar aquestes multes fins la 
completa execució de la sentència judicial, sense 
perjudici d’altres responsabilitats patrimonials a 
què hi hagi lloc. A la imposició d’aquestes multes 
els és aplicable el que preveu l’article 48.

b) Deduir l’oportú testimoni de particulars per 
exigir la responsabilitat penal que pugui corres-
pondre.»

TÍTOL V

De l’acció administrativa

CAPÍTOL I

Acció administrativa en matèria
d’ordenació econòmica

SECCIÓ 1a ASSEGURANCES, PLANS I FONS DE PENSIONS

Article 87. Modificació del text refós de la Llei de regu-
lació dels plans i fons de pensions, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.

Es modifiquen els següents preceptes del text refós 
de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de no-
vembre.

U. Es fa una nova redacció de l’apartat 3 de l’article 
5 del text refós de la Llei 8/1987, de regulació dels plans 
i fons de pensions, que queda redactat en els termes 
següents:

«3. Les aportacions anuals màximes als plans 
de pensions que regula aquesta Llei s’han d’ade-
quar al següent:

a) El total de les aportacions anuals màximes 
als plans de pensions que regula aquesta Llei, sen-
se incloure-hi les contribucions empresarials que 
els promotors de plans de pensions d’ocupació im-
putin als partícips, no pot passar de 8.000 euros.

Això no obstant, en el cas de partícips més 
grans de cinquanta-dos anys, el límit anterior 
s’incrementa en 1.250 euros addicionals per cada 
any d’edat del partícip que passi de cinquanta-dos 
anys, i es fixa en 24.250 euros per a partícips de 
65 anys o més.

b) El conjunt de les contribucions empresarials 
realitzades pels promotors de plans de pensions 
d’ocupació a favor dels seus empleats i imputades 
a aquests té com a límit anual màxim les quanties 
que estableix el paràgraf a) anterior.

Els empresaris individuals que realitzin con-
tribucions empresarials a favor dels seus treba-
lladors, com a promotors d’un pla de pensions 
d’ocupació, poden realitzar aportacions pròpies al 
pla esmentat, fins al límit màxim establert per a les 
contribucions empresarials. Aquestes aportacions 
no són qualificades de contribucions empresarials, 
excepte a efectes del còmput de límits.

c) Els límits establerts en els paràgrafs a) i b) 
anteriors s’apliquen de forma independent i indivi-
dual a cada partícip integrat a la unitat familiar.

d) Excepcionalment, l’empresa promotora pot 
realitzar aportacions a un pla de pensions d’ocu-
pació del qual sigui promotor quan sigui necessa-
ri per garantir les prestacions en curs o els drets 
dels partícips de plans que incloguin règims de 
prestació definida per a la jubilació i s’hagi posat 
de manifest, a través de les revisions actuarials, 
l’existència d’un dèficit en el pla de pensions.» 

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Dos. Es modifica l’apartat 1 de l’article 16 del text 
refós de la Llei reguladora de plans i fons de pensions, 
que passa a tenir la redacció següent:

«1. L’actiu dels fons de pensions ha d’estar 
invertit d’acord amb criteris de seguretat, rendi-
bilitat, diversificació i de terminis adequats a les 
seves finalitats.

Reglamentàriament s’ha d’establir el límit mí-
nim, no inferior al 70 per cent de l’actiu del fons, 
que s’ha d’invertir en actius financers contractats 
en mercats regulats, en dipòsits bancaris, en crè-
dits amb garantia hipotecària i en immobles.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Article 88. Riscos derivats del comportament desfavo-
rable dels preus al mercat.

Amb caràcter experimental, per a l’exercici 2004 els 
riscos que regula l’article 3 de la Llei 87/1978, d’asse-
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gurances agràries combinades, s’amplien en les condi-
cions que preveu l’article esmentat als riscos derivats 
del comportament desfavorable dels preus al mercat. 
Per a la seva aplicació es continua l’experiència pilot 
iniciada el 2003, en la mateixa producció i en un àmbit 
geogràfic restringit, en els termes que estableixi el Go-
vern a través del Pla d’assegurances agràries combina-
des per a l’exercici 2004.

Article 89. Modificació del text refós de la Llei sobre 
responsabilitat civil i assegurança en la circulació 
de vehicles de motor, aprovat pel Decret 632/1968, 
de 21 de març, i modificat per la Llei 34/2003, de 4 
de novembre, de modificació i adaptació a la nor-
mativa comunitària de la legislació d’assegurances 
privades.

S’afegeix al primer incís del paràgraf c) de l’article 
3 del text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i 
assegurança a la circulació de vehicles de motor, el 
següent:

«Així mateix, s’acorda el dipòsit del vehicle pel 
temps d’un mes, que en cas de reincidència és de 
tres mesos i en el cas de trencament del dipòsit és 
d’un any, i s’ha de demostrar, al final del dipòsit, 
que es disposa de l’assegurança corresponent. Les 
despeses que s’originin com a conseqüència del 
dipòsit del vehicle són per compte del propietari, 
que els ha d’abonar o garantir-ne el pagament com 
a requisit previ a la devolució del vehicle.» 

Article 90. Modificació de la Llei 30/1995, de 8 de no-
vembre, d’ordenació i supervisió de les asseguran-
ces privades.

S’introdueix un nou article 20 bis a la Llei 30/1995, 
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, 
amb la redacció següent:

«1. L’obligació que estableix l’apartat 2 de 
l’article anterior per als grups consolidables d’en-
titats asseguradores és independent de l’obligació 
de formular els comptes anuals consolidats que 
estableix el Codi de comerç per als grups de so-
cietats que integrin entitats d’assegurances.

Per al compliment del deure de formular els 
comptes consolidats que estableix el Codi de co-
merç s’han d’aplicar íntegrament les normes que 
conté el Codi esmentat. Això no obstant, quan no 
s’apliquin les normes de comptabilitat aprovades 
pels reglaments de la Comissió Europea, les nor-
mes de consolidació que desplegui el Codi de 
comerç s’han de determinar segons els mateixos 
procediments i criteris que estableix l’apartat 1 de 
l’article 20, de manera que es respectin els prin-
cipis que sobre la presentació dels comptes dels 
grups de societats conté el Llibre primer del Codi 
de comerç i les seves disposicions de desplega-
ment, si bé es poden introduir les adaptacions 
de compliment obligatori que siguin necessàries 
per a les entitats asseguradores, en els grups de 
societats:

a) La societat dominant dels quals sigui una 
entitat asseguradora,

b) La societat dominant dels quals sigui una 
entitat l’activitat principal de la qual consisteixi a 
tenir participacions en entitats asseguradores, i

c) En els quals, incloent-hi una o més entitats 
asseguradores, l’activitat d’aquestes sigui la més 
important del grup.

2. Els estats consolidats que preveu l’apar-
tat 2 de l’article anterior han de ser signats pels 
administradors de l’entitat del grup consolidable 
d’entitats asseguradores obligada a la seva for-
mulació; això no obstant, en el cas que preveu 
el tercer guió de l’apartat 3.a) de l’article anterior, 
l’entitat obligada l’ha de designar la Direcció Ge-
neral d’Assegurances i Fons de Pensions entre les 
entitats d’assegurances del grup.

3. La Direcció General d’Assegurances i Fons 
de Pensions pot exigir que els estats consolidats 
de tancament d’exercici a què es refereix l’apartat 
anterior, quan no coincideixin amb els del grup de 
societats que estableix el Codi de comerç, siguin 
sotmesos, amb l’abast que es determini, al control 
dels auditors de comptes de l’entitat obligada a 
elaborar-los.»

SECCIÓ 2a ENERGIA

Article 91. Modificació de la Llei 54/1997, de 27 de 
 novembre, del sector elèctric.

Es modifica la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del 
sector elèctric, de la manera següent:

U. S’incorpora un segon paràgraf a l’article 9.1.b) 
de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, 
amb la redacció següent:

«Quan es tracti d’autoproductors d’energia elèc-
trica que utilitzin la cogeneració amb alt rendiment 
energètic com a forma de producció d’electricitat, 
el percentatge d’autoconsum a què es refereix el 
paràgraf anterior és del 10 per cent, sigui quina 
sigui la potència de la instal·lació.»

Dos. Es modifica l’apartat 1 de l’article 33 de la 
Llei 54/1997, de 27 de novembre, modificat per la Llei 
50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social, que queda redactat en els 
termes següents:

«1. L’operador del mercat, com a responsable 
de la gestió econòmica del sistema, assumeix la 
gestió del sistema d’ofertes de compra i venda 
d’energia elèctrica en els termes que reglamentà-
riament s’estableixin.

L’operador del mercat exerceix les seves fun-
cions respectant els principis de transparència, 
objectivitat i independència, sota el seguiment i 
control del Comitè d’Agents del Mercat a què es 
refereix l’apartat 4 d’aquest article.

Actua com a operador del mercat una societat 
mercantil de l’accionariat de la qual pot formar part 
qualsevol persona física o jurídica, sempre que la 
suma de la seva participació directa o indirecta en 
el capital d’aquesta societat no superi el 5 per cent. 
Així mateix, la suma de participacions, directes o 
indirectes, dels subjectes que realitzin activitats en 
el sector elèctric no ha de superar el 40 per cent, 
i no es poden sindicar aquestes accions en cap 
cas.

En el cas que alguna persona física o jurídica 
posi de manifest a la societat mercantil que actua 
com a operador del mercat la seva voluntat de 
participar en el capital de la societat esmentada, 
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la petició s’ha d’elevar a la Junta General d’Acci-
onistes junt amb la certificació del sol·licitant de 
realitzar o no activitats en el sector elèctric.

La Junta General ha d’acceptar la sol·licitud pre-
sentada per una xifra màxima de participació equi-
valent a la mitjana de les participacions existents 
en el tram que hagi de correspondre al peticionari, 
que s’ha de fer efectiva a través d’algun o alguns 
dels procediments següents:

a) La voluntat de venda per la societat o per 
algun dels seus accionistes de les corresponents 
accions manifestada a la Junta General.

b) L’ampliació de capital de la societat mit-
jançant l’emissió de noves accions sempre que 
es respecti el límit del 40 per cent que pot ser 
subscrit per subjectes que realitzin activitats en el 
sector elèctric.

Quan els sol·licitants de participació en el capi-
tal de l’operador del mercat realitzin activitats en 
el sector elèctric, a fi de respectar el percentatge 
esmentat, es pot acordar una ampliació de capital 
superior a la necessària, sempre que es manifesti a 
la Junta General la voluntat de subscripció d’aque-
lles accions per qualsevol dels accionistes que no 
exerceixin activitats elèctriques.

En tot cas, s’exclou el dret de subscripció 
preferent dels accionistes sobre les accions que 
s’emetin per atendre les noves peticions de par-
ticipació.» 

Tres. S’hi afegeix una nova disposició addicional, 
la setzena, amb la redacció següent:

«Disposició addicional setzena. Meritació d’inte-
ressos en el cas de falta d’ingrés pels agents del 
sistema elèctric de les quotes amb destinacions 
específiques.
En el cas que els agents del sistema elèctric 

als quals correspon efectuar l’ingrés de les quo-
tes amb destinacions específiques de conformitat 
amb el que disposa l’article 6.5 del Reial decret 
2017/1997, de 26 de desembre, pel qual s’organitza 
i regula el procediment de liquidació dels costos 
de transport, distribució i comercialització a tarifa, 
dels costos permanents del sistema i dels costos 
de diversificació i seguretat de subministrament o 
norma que el substitueixi, no compleixin l’obliga-
ció d’ingressar les quantitats que els correspon-
guin,  començen a meritar-se automàticament in-
teressos de demora que són equivalents a l’interès 
legal dels diners incrementat en 1,5 punts.

A aquests efectes, la Comissió Nacional d’Ener-
gia els ha de requerir, immediatament després que 
hagi transcorregut el termini per efectuar el paga-
ment, perquè procedeixin a l’ingrés dels imports 
corresponents, sense perjudici de la meritació 
automàtica dels interessos a partir de l’endemà 
del dia de l’acabament del període establert per 
al pagament.

Queda exceptuat del que disposen els apartats 
anteriors la taxa aplicable a la prestació de serveis 
i realització d’activitats per la Comissió Nacional 
d’Energia en relació amb el sector elèctric que es 
regeix per la seva normativa específica.

S’autoritza el ministre d’Economia per dictar 
totes les disposicions que siguin necessàries per 
al desplegament i el compliment del que disposa 
aquesta disposició addicional.»

Quatre. S’hi afegeix una nova disposició addicio-
nal, la dissetena, amb la redacció següent:

«Disposició addicional dissetena. Meritació d’in-
teressos en el cas de falta de pagament pels 
agents del sistema elèctric de les liquidacions.
En el cas que els agents del sistema elèctric als 

quals els correspon efectuar pagaments per liqui-
dacions de conformitat amb el que disposa l’article 
8 del Reial decret 2017/1997, de 26 de desembre, 
pel qual s’organitza i regula el procediment de li-
quidació dels costos de transport, distribució i co-
mercialització a tarifa, dels costos permanents del 
sistema i dels costos de diversificació i seguretat 
de subministrament o norma que el substitueixi, 
no compleixin l’obligació d’ingressar en termini 
les quantitats que els corresponguin, comencen a 
meritar-se, sense necessitat de requeriment previ, 
interessos de demora que són equivalents a l’inte-
rès legal dels diners incrementat en 1,5 punts.

S’autoritza el ministre d’Economia per dictar 
totes les disposicions que siguin necessàries per 
al desplegament i el compliment del que disposa 
aquesta disposició addicional.» 

Cinc. S’afegeix una disposició transitòria, la di-
vuitena, «Adaptació de l’operador del mercat», a la Llei 
54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, amb la 
redacció següent:

«Disposició transitòria divuitena. Adaptació de 
l’operador del mercat.
1. Fins al 30 de juny de 2006, la limitació de la 

participació màxima del 5 per cent del capital que 
estableix l’apartat 1 de l’article 33 d’aquesta Llei no 
és aplicable a la participació corresponent a altres 
entitats gestores de mercats elèctrics subjectes a 
compromís internacional amb Espanya, els quals 
poden tenir una participació en el capital de fins a 
un 10 per cent. Fins a la data esmentada, aques-
ta participació no computa en el 40 per cent del 
capital dels subjectes que realitzin activitats en el 
sector elèctric que estableix l’apartat 1 de l’article 
33 d’aquesta Llei.

Així mateix, fins a la data esmentada, amb 
l’autorització prèvia de la Comissió Nacional 
d’Energia, l’operador del mercat pot participar 
en el capital d’altres entitats gestores de mercats 
elèctrics subjectes a compromisos internacionals 
amb Espanya fins a un 10 per cent.

2. Els altres accionistes de l’operador del 
mercat que a 31 de desembre de 2003 superin 
la limitació de la participació màxima del 5 per 
cent del capital establert a l’apartat 1 de l’article 
33 d’aquesta Llei han d’adequar les seves partici-
pacions a aquesta limitació abans del 30 de juny 
de 2004.

3. A partir del 30 de juny de 2004, correspon a 
la societat “Operador del Mercado Ibérico de Ener-
gía-Polo Español Sociedad Anónima” realitzar les 
funcions que aquesta Llei encomana a l’operador 
del mercat.» 

Article 92. Modificació de la Llei 34/1998, de 7 d’octu-
bre, del sector d’hidrocarburs.

Es modifica la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector 
d’hidrocarburs, de la manera següent:
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U. Es modifica l’article 64 de la Llei 34/1998, de 7 
d’octubre, del sector d’hidrocarburs, afegint-hi un nou 
apartat, el 4, amb la redacció següent:

«4. El gestor tècnic del sistema té un represen-
tant en el Consell Consultiu d’Hidrocarburs de la 
Comissió Nacional d’Energia i en la seva Comissió 
Permanent.» 

La resta de l’article queda amb la mateixa redacció.

Dos. Es modifica la disposició addicional onzena, 
segon, 1, de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector 
d’hidrocarburs, amb la redacció següent:

«Com a òrgans d’assessorament de la Comissió 
es constitueixen dos consells consultius presidits 
pel president de la Comissió Nacional d’Energia, 
el Consell Consultiu d’Electricitat, amb un nom-
bre màxim de 36 membres, i el Consell Consultiu 
d’Hidrocarburs, amb un nombre màxim de 37 
membres.

S’autoritza el Govern perquè, mitjançant un 
 reial decret, dins els límits establerts en el parà-
graf anterior, modifiqui la composició dels consells 
consultius esmentats, inclòs el que disposa l’apar-
tat 4 de l’article 64 d’aquesta Llei.» 

Tres. Es modifica la disposició addicional vintena 
de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocar-
burs, que passa a tenir la redacció següent:

«L’entitat ENAGAS, Sociedad Anónima, té la 
consideració de gestor tècnic del sistema gasista.

Cap persona física o jurídica pot participar 
directament o indirectament en l’accionariat 
d’ENAGAS, Sociedad Anónima, en una proporció 
superior al 5 per cent del capital social o dels drets 
de vot a l’entitat.

A efectes de computar la participació en aquest 
accionariat, s’han d’atribuir a una mateixa persona 
física o jurídica, a més de les accions i altres valors 
posseïts o adquirits per les entitats que pertanyen 
al seu mateix grup, tal com aquest es defineix a 
l’article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mer-
cat de valors, aquelles la titularitat de les quales 
correspongui:

a) A les persones que actuïn en nom propi 
però per compte d’aquella, de forma concertada 
o formant-hi una unitat de decisió. S’entén, lle-
vat de prova en contra, que actuen per compte 
d’una persona jurídica o de forma concertada 
amb aquesta els membres del seu òrgan d’ad-
ministració.

b) Als socis junt amb els quals aquella exer-
ceixi el control sobre una entitat dominada de 
conformitat amb el que preveu l’article 4 de la Llei 
24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.

En tot cas, s’ha de tenir en compte tant la ti-
tularitat dominical de les accions i altres valors 
com els drets de vot que es gaudeixin en virtut de 
qualsevol títol.

Els drets de vot corresponents a les accions 
o altres valors que posseeixin les persones que 
participin en el capital de la societat esmentada 
excedint els percentatges màxims assenyalats en 
aquest precepte queden en suspens fins que no 
s’adeqüi la xifra de participació en el capital o en 
els drets de vot; la Comissió Nacional d’Energia 
està legitimada per a l’exercici de les accions legals 

tendents a fer efectives les limitacions imposades 
en aquest precepte.

L’incompliment de la limitació en la participa-
ció en el capital a què es refereix aquest article 
es considera infracció molt greu en els termes 
que assenyala l’article 109 de la Llei 34/1998, de 
7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, i en són 
responsables les persones físiques o jurídiques 
que siguin titulars dels valors o a qui resulti 
imputable l’excés de participació en el capital 
o en els drets de vot, de conformitat amb el 
que disposa el paràgraf anterior. En tot cas, és 
aplicable el règim sancionador que preveu la 
Llei esmentada.

L’adequació de les participacions socials al que 
disposa aquesta disposició addicional s’ha de rea-
litzar en un termini màxim de 3 anys a comptar 
de l’1 de gener de 2004, mitjançant la transmissió 
d’accions o, si s’escau, de drets de subscripció 
preferents. Dins el termini esmentat s’han de mo-
dificar els estatuts socials per introduir la limitació 
de participació màxima establerta.

A les transmissions d’elements patrimonials 
derivades de l’aplicació d’aquesta norma els és 
aplicable el règim fiscal de les transmissions d’ac-
tius realitzades en compliment de disposicions 
amb rang de llei de la normativa de defensa de la 
competència.» 

Quatre. S’afegeix una nova disposició addicional, 
la vint-i-unena, a la Llei 34/1998, del sector d’hidrocar-
burs, amb la redacció següent:

«Disposició addicional vint-i-unena. Meritació 
d’interessos en el supòsit de falta d’ingrés de 
les quotes amb destinacions específiques.
En el cas que els agents del sistema gasista als 

quals correspongui efectuar l’ingrés de les quotes 
amb destinacions específiques de conformitat amb 
el que disposa l’article 9 de l’Ordre ECO/2692/2002, 
de 28 d’octubre, per la qual es regulen els pro-
cediments de liquidació de la retribució de les 
activitats regulades del sector de gas natural i de 
les quotes amb destinacions específiques i s’esta-
bleix el sistema d’informació que han de presentar 
les empreses o la norma que el substitueixi, no 
compleixin amb la seva obligació d’ingressar les 
quantitats que els corresponguin, comencen a 
meritar-se automàticament interessos de demora 
que són equivalents a l’interès legal dels diners 
incrementat en 1,5 punts.

A aquests efectes, la Comissió Nacional d’Energia 
els ha de requerir, immediatament després que hagi 
transcorregut el termini per efectuar el pagament 
perquè procedeixin a l’ingrés dels imports corres-
ponents, sense perjudici de la meritació automàtica 
dels interessos a partir de l’endemà de l’acabament 
del període establert per al pagament.

Queda exceptuat del que disposen els apartats 
anteriors la taxa aplicable a la prestació de serveis 
i realització d’activitats per la Comissió Nacional 
d’Energia en relació amb el sector d’hidrocarburs 
gasosos que es regeix per la seva normativa es-
pecífica.

S’autoritza el ministre d’Economia per dictar 
totes les disposicions que siguin necessàries per 
al desplegament i en compliment del que disposa 
aquesta disposició addicional.» 



Suplement núm. 3 Dissabte 31 gener 2004 659

Cinc. S’afegeix una nova disposició addicional, la 
vint-i-dosena, a la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector 
d’hidrocarburs, amb la redacció següent:

«Disposició addicional vint-i-dosena. Meritació 
d’interessos en el cas de falta de pagament 
pels agents del sistema gasista de les liqui-
dacions.
En el cas que els transportistes o distribuïdors 

a qui correspongui efectuar pagaments per liquida-
cions de conformitat amb el que disposen els 
articles 7 i 8 de l’Ordre ECO/2692/2002, de 28 
d’octubre, per la qual es regulen els procediments 
de liquidació de la retribució de les activitats regu-
lades del sector de gas natural i de les quotes amb 
destinacions específiques i s’estableix el sistema 
d’informació que han de presentar les empreses 
o norma que el substitueixi, no compleixin l’obli-
gació d’ingressar en termini les quantitats que 
els corresponguin, comencen a meritar-se, sense 
necessitat de requeriment previ, interessos de 
demora que són equivalents a l’interès legal dels 
diners incrementat en 1,5 punts.

S’autoritza el ministre d’Economia per dictar 
totes les disposicions que siguin necessàries per 
al desplegament i el compliment del que disposa 
aquesta disposició addicional.»

Article 93. Modificació de la Llei 25/1964, de 29 d’abril, 
sobre energia nuclear.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
 25/1964, de 29 d’abril, sobre energia nuclear.

U. S’afegeix un nou apartat, el dotze bis, a l’arti-
cle 2 de la Llei 25/1964, d’energia nuclear, amb la redac-
ció següent:

«Dotze bis. Altres dispositius i instal·lacions 
experimentals.

Es defineixen com a dispositius i instal·lacions 
experimentals els que utilitzin materials radioac-
tius amb vista al desenvolupament de noves fonts 
energètiques.

Aquests dispositius i instal·lacions se sot-
meten al mateix règim d’autoritzacions que es 
fixi reglamentàriament per a les instal·lacions 
nuclears.» 

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Dos. S’afegeix una nova disposició addicional, la 
primera, a la Llei 25/1964, de 29 d’abril, amb la redacció 
següent:

«Disposició addicional primera. Altres dispositius 
i instal·lacions experimentals.
1. La regulació que conté aquesta Llei, quan 

es refereix de forma comuna a instal·lacions nu-
clears i radioactives, s’entén igualment referida als 
dispositius i instal·lacions experimentals definits a 
l’apartat 12 bis de l’article 2 d’aquesta Llei, llevat 
que legalment s’estableixi per a ells un règim di-
ferent.

2. Per als esmentats dispositius i instal·lacions 
experimentals, la cobertura d’assegurança exigible 
és la que estableixen les instal·lacions nuclears a 
l’article 57 d’aquesta Llei.» 

Article 94. Modificació de la Llei 55/1999, de 29 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i 
de l’ordre social. Participacions públiques al sector 
energètic.

Es modifica la disposició addicional vint-i-setena de 
la Llei 55/1999, de 29 de desembre, que queda redactada 
de la manera següent:

«1. Les entitats o persones de naturalesa pú-
blica i les entitats de qualsevol naturalesa, partici-
pades majoritàriament o controlades en qualsevol 
forma per entitats o administracions públiques si-
gui quina sigui la forma jurídica que adoptin, que 
directament o indirectament prenguin el control o 
adquireixin participacions significatives de socie-
tats d’àmbit estatal que realitzin activitats en els 
mercats energètics han de notificar a la Secretaria 
d’Estat d’Energia, Desenvolupament Industrial i PI-
MES de la presa de control o adquisició que s’hagi 
efectuat, amb especial referència a les característi-
ques i condicions de l’adquisició.

2. La Secretaria d’Estat d’Energia, Desenvolu-
pament Industrial i PIMES quan hagi estat notifica-
da, o d’ofici en el cas que, tot i donar-se el cas del 
número anterior no hagi tingut lloc la notificació, 
ha d’instruir un expedient, de conformitat amb el 
que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, quan en tingui 
coneixement, i en el qual ha d’informar precepti-
vament la Comissió Nacional d’Energia.

3. El Consell de Ministres, amb l’informe 
previ de la Comissió Delegada del Govern per a 
Assumptes Econòmics, en el termini màxim de dos 
mesos pot emetre resolució amb el reconeixement 
o no de l’exercici de drets polítics corresponents, 
o sotmetre l’exercici d’aquests a determinades 
condicions en atenció, entre altres, als principis 
d’objectivitat, transparència, equilibri i bon funci-
onament dels mercats i sistemes energètics.

En tot cas, des que es produeixi la presa de 
control o l’adquisició de participacions signifi-
catives de societats d’àmbit estatal que realitzin 
activitats en els mercats energètics i fins que no 
es pronunciï el Consell de Ministres, per resolució 
expressa o per silenci, si no emet resolució expres-
sament dins el termini màxim de què disposa, les 
entitats o persones a les quals es refereix l’apartat 
1 d’aquesta disposició no poden exercir els drets 
polítics corresponents a les participacions que 
aquest indica.

La resolució del Consell de Ministres, que ha 
de ser motivada, ha de tenir en compte si la presa 
de control o l’adquisició de participacions signi-
ficatives té com a conseqüència l’existència de 
riscos significatius o efectes negatius, directes o 
indirectes, sobre les activitats que duen a terme les 
empreses en els mercats energètics a fi de garantir 
l’adequada gestió i prestació de serveis per aques-
tes dins el sistema energètic, de conformitat amb 
els criteris objectius que s’especifiquen a l’apartat 
següent.

La falta de resolució de l’expedient en el ter-
mini a què es refereix el paràgraf primer d’aquest 
apartat permet l’exercici dels drets polítics corres-
ponents a aquestes.

4. Als efectes que preveu l’apartat anterior, 
l’existència de riscos significatius o efectes nega-
tius s’aprecia en funció de:
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a) La transparència en l’estructura del grup 
al qual eventualment es pugui incorporar l’entitat 
com a conseqüència de l’operació i, en general, 
l’existència de dificultats per obtenir la informació 
necessària sobre el desenvolupament de les seves 
activitats.

b) Els vincles que, com a conseqüència de l’ope-
ració, l’entitat en qüestió pugui mantenir amb altres 
persones físiques o jurídiques, sempre que aquests 
vincles puguin obstaculitzar el bon exercici de l’orde-
nació i supervisió de la corresponent entitat.

c) La possibilitat que l’entitat quedi exposada, 
de manera inapropiada, al risc de qualssevol altres 
activitats desenvolupades pels adquiridors.

d) El risc que l’estructura financera de l’ope-
ració faci recaure sobre les activitats de l’entitat 
sotmeses a regulació, i sobre els recursos obtin-
guts per les activitats esmentades, en especial 
quan es tracti de rendes d’origen regulades que 
es transfereixen a activitats diferents de les que 
les originen.

e) Seguretat del subministrament o de la 
disponibilitat física ininterrompuda dels produc-
tes o serveis i, en particular, en la necessitat de 
preservar i desenvolupar l’estructura dels mercats 
en qüestió amb una qualitat adequada, i de forma 
accessible a tots els usuaris amb independència 
de la seva localització geogràfica; en especial, la 
protecció davant el risc d’una inversió insuficient 
en infraestructures a llarg termini que no permeti 
garantir, de forma continuada, la disponibilitat 
d’una capacitat suficient.

f) Protecció de l’interès general en el sector 
corresponent afectat i, en particular, la garantia 
d’un manteniment adequat dels objectius de po-
lítica sectorial.

La resolució anterior s’entén sense perjudici de 
les autoritzacions que resultin pertinents en virtut 
de l’ordenament jurídic vigent.

5. Als efectes d’aquesta disposició es consi-
deren participacions significatives les que direc-
tament o indirectament assoleixin, almenys, el 3 
per cent del capital social o dels drets de vot de 
la societat.

6. S’entén que existeix una relació de control 
als efectes d’aquesta disposició sempre que es do-
ni algun dels casos que preveu l’article 4 de la Llei 
24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.»

SECCIÓ 3a DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA

Article 95. Modificació de la Llei 16/1989, de 17 de 
 juliol, de defensa de la competència.

Es modifiquen els preceptes següents de la Llei 
 16/1989, de 17 de juliol, de defensa de la competència, 
de la manera següent:

«U. Se suprimeix l’apartat 5 de l’article 10.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Dos. Es modifica el paràgraf c) de l’article 25, del 
qual es fa la redacció següent:

«c) Aplicar a Espanya els articles 81 i 82 del 
Tractat de la Comunitat Europea i del seu dret 
derivat, sense perjudici de les competències que 
corresponguin en l’àmbit de la jurisdicció civil.»

La resta de l’article queda redactat de la mateixa 
forma.

Tres. Es modifica l’apartat 2 de l’article 33, del qual 
es fa la redacció següent:

«2. Els funcionaris, en el curs de les inspec cions, 
poden examinar, obtenir còpies o realitzar extractes 
de llibres, documents, fins i tot comptables, sigui 
quin sigui el seu suport material i, si és procedent, 
retenir-los per un termini màxim de 10 dies. En el 
curs de les inspeccions, els funcionaris també poden 
sol·licitar explicacions verbals in situ.»

Quatre. Es modifica l’apartat 4 de l’article 33, del 
qual es fa la redacció següent:

«4. L’obstrucció de la tasca inspectora pot ser 
sancionada pel director del servei amb una mul-
ta de fins a l’1 per cent del volum de vendes de 
l’exercici econòmic immediat anterior.»

Cinc. S’introdueix una disposició addicional única 
a la Llei 16/1989, de 17 de juliol, de defensa de la com-
petència, amb la redacció següent:

«Disposició addicional única. Adaptació al Regla-
ment (CE) núm. 1/2003 del Consell, de 16 de 
desembre de 2002, relatiu a l’aplicació de les 
normes sobre competència que preveuen els 
articles 81 i 82 del Tractat.
A efectes del compliment de l’article 15 del Re-

glament (CE) núm. 1/2003 del Consell, de 16 de de-
sembre de 2002, relatiu a l’aplicació de les normes 
sobre competència que preveuen els articles 81 i 
82 del Tractat de la Comunitat Europea, els jutjats i 
tribunals han de remetre al Servei de Defensa de la 
Competència, al mateix temps de la seva notifica-
ció a les parts, una còpia de les sentències dictades 
en els procediments judicials civils d’aplicació dels 
articles 81 i 82 del Tractat de la Comunitat Europea 
a què es refereix l’article 86 ter de la Llei orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.»

Article 96. Modificació de la Llei 1/2002, de 21 de fe-
brer, de coordinació de competències de l’Estat i les 
comunitats autònomes en matèria de defensa de la 
competència.

Es modifica el paràgraf d) de l’apartat 5 de l’article 1 
de la Llei 1/2002, de 21 de febrer, de coordinació de les 
competències de l’Estat i les comunitats autònomes en 
matèria de defensa de la competència, del qual es fa la 
redacció següent:

«d) L’aplicació a Espanya dels articles 81 i 82 
del Tractat de la Comunitat Europea i del seu dret 
derivat, d’acord amb el que disposa sobre això 
l’article 25 c) de la Llei 16/1989, de 17 de juliol, de 
defensa de la competència.»

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

SECCIÓ 4a SISTEMA FINANCER 

Article 97. Titulització sintètica de préstecs i altres drets 
de crèdit.

1. Els fons de titulització d’actius poden titulitzar de 
forma sintètica préstecs i altres drets de crèdit, i assu-
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mir totalment o parcialment el risc de crèdit d’aquests 
mitjançant la contractació amb un o més tercers de 
derivats crediticis.

L’actiu dels fons de titulització d’actius que efectuïn 
operacions de titulització sintètica pot estar integrat 
per dipòsits en entitats de crèdit i valors de renda fixa 
negociats en mercats secundaris oficials, inclosos els 
adquirits mitjançant operacions de cessió temporal 
d’actius.

Aquests dipòsits i valors poden ser cedits, pignorats 
o gravats en qualsevol forma en garantia de les obliga-
cions assumides pel Fons davant els seus creditors, en 
particular davant les contraparts dels derivats crediticis 
i cessions temporals d’actius.

2. La contrapart del contracte de derivat creditici 
ha de ser una entitat de crèdit, una empresa de serveis 
d’inversió o una entitat no resident autoritzada per dur a 
terme les activitats reservades en la legislació espanyola 
a les entitats esmentades.

3. Les operacions de titulització sintètica es re-
geixen pel que disposa el Reial decret 926/1998, de 
14 de maig, pel qual es regulen els fons de titulització 
d’actius i les societats gestores de titulització amb les 
adaptacions que siguin necessàries. A aquests efectes, 
les referències en el dit reial decret a cessions de crèdits, 
cedents i actius cedits o incorporats al Fons s’entenen 
fetes, respectivament, als contractes de derivats credi-
ticis, les contraparts d’aquests contractes i els drets de 
crèdit de referència el risc del qual es transmeti al Fons 
en virtut d’aquests.

4. S’autoritza el Govern per desplegar reglamentà-
riament el que disposa aquest article.

Article 98. Modificació de la Llei 24/1988, de 28 de 
juliol, del mercat de valors.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.

U. Es modifica el paràgraf primer de l’article 94 
de la Llei 24/1988, que queda redactat de la manera 
següent:

«El ministre d’Economia i, amb la seva habili-
tació expressa, la Comissió Nacional del Mercat 
de Valors, determina els casos en què la publicitat 
de les activitats que preveu aquesta Llei ha d’es-
tar sotmesa a autorització o a una altra modalitat 
de control administratiu a càrrec de la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors i ha d’aprovar, en 
general, les normes especials a què aquesta s’ha 
de subjectar.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Dos. S’introdueix un nou article 111 bis a la Llei 
24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, de la ma-
nera següent:

«Article 111 bis.
El límit d’emissió d’obligacions que estableix 

l’article 282 del text refós de la Llei de societats 
anònimes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, 
de 22 de desembre, no és aplicable a les societats 
anònimes cotitzades.»

Tres. Es modifica la disposició addicional divuitena 
de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, 
que passa a tenir la redacció següent:

«Disposició addicional divuitena. Comitè d’au-
ditoria.
1. Les entitats emissores de valors admesos 

a negociació en mercats secundaris oficials de 
valors han de tenir un Comitè d’auditoria.

2. Els membres del Comitè d’auditoria han de 
ser almenys, majoritàriament, consellers no execu-
tius del Consell d’Administració o, en el cas d’òr-
gan equivalent a l’anterior, membres d’aquest que 
no posseeixin funcions directives o executives en 
l’entitat, ni mantinguin relació contractual diferent 
de la condició per la qual se’ls nomeni. Han de ser 
nomenats, en tot cas, pel Consell d’Administració 
o òrgan equivalent, d’acord amb la naturalesa ju-
rídica de l’entitat.

3. El president del Comitè d’Auditoria ha de 
ser designat d’entre els consellers no executius o 
membres que no tinguin funcions directives o exe-
cutives a l’entitat, ni mantinguin relació contractual 
diferent de la condició per la qual se’l nomeni.

El president ha de ser substituït cada quatre 
anys, i pot ser reelegit una vegada transcorregut 
un termini d’un any des del seu cessament.

4. El nombre de membres, les competències 
i les normes de funcionament del Comitè es fixen 
estatutàriament o, si s’escau, per les normes que 
regeixin l’entitat, i ha d’afavorir la independència 
del seu funcionament. Entre les seves competèn-
cies hi ha, com a mínim, les següents:

1a Informar la Junta General, l’Assemblea 
General o l’òrgan equivalents de l’entitat d’acord 
amb la seva naturalesa jurídica sobre les qüestions 
que es plantegin al seu si en matèria de la seva 
competència.

2a Proposar l’òrgan d’administració perquè 
se sotmeti a la Junta General d’Accionistes o òr-
gans equivalents de l’entitat, d’acord amb la seva 
naturalesa jurídica, al qual correspongui el nome-
nament dels auditors de comptes externs, d’acord 
amb la normativa aplicable a l’entitat.

3a Supervisió dels serveis d’auditoria interna 
en el cas que existeixi l’esmentat òrgan dins l’or-
ganització empresarial.

4a Coneixement del procés d’informació 
financera i dels sistemes de control intern de 
l’entitat.

5a Relacions amb els auditors externs per 
rebre informació sobre les qüestions que puguin 
posar en risc la independència d’aquests i qualsse-
vol altres de relacionades amb el procés de desen-
volupament de l’auditoria de comptes, com també 
les altres comunicacions previstes en la legislació 
d’auditoria de comptes i en les normes tècniques 
d’auditoria.

5. A les caixes d’estalvis que emetin valors ad-
mesos a negociació en mercats secundaris oficials 
de valors, les funcions del Comitè d’Auditoria po-
den ser assumides per la Comissió de Control.»

Article 99. Modificació de la Llei 26/2003, de 17 de 
juliol, per la qual es modifica la Llei 24/1988, de 28 
de juliol, del mercat de valors, i el text refós de la 
Llei de societats anònimes, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre.

U. Es fa una nova redacció dels paràgrafs b), c) i 
d) de l’apartat 2 de la disposició addicional segona de 
la Llei 26/2003, de 17 de juliol, per la qual es modifica 
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la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, i el 
text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre:

«b) Operacions de crèdit aval, o garantia efec-
tuades, ja sigui directament o a través d’entitats 
dotades, adscrites o participades amb descripció 
de les seves condicions, incloses les financeres, 
amb els membres del consell d’administració i de 
la comissió de control de les caixes d’estalvis i fa-
miliars de primer grau i amb empreses o entitats 
en relació amb les quals els anteriors es trobin en 
alguna de les situacions que preveu l’article 4 de la 
Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.

c) Operacions de crèdit aval, o garantia efec-
tuades, ja sigui directament o a través d’entitats 
dotades, adscrites o participades, amb descripció 
de les seves condicions, incloses les financeres, 
amb els grups polítics que tinguin representació en 
les corporacions locals i en les assemblees parla-
mentàries autonòmiques, que hagin participat en 
el procés electoral. A més, s’ha d’explicitar en cas 
de crèdit la situació d’aquest.

d) Operacions creditícies amb institucions pú-
bliques, inclosos ens públics territorials, que hagin 
designat consellers generals.»

Article 100. Modificació de la Llei 13/1985, de 25 de 
maig, sobre coeficients d’inversió, recursos propis i 
obligacions d’informació dels mitjancers financers.

Es modifiquen diferents articles de la Llei 13/1985, de 
25 de maig, sobre coeficients d’inversió, recursos propis 
i obligacions d’informació dels intermediaris financers.

U. Es modifica l’apartat 8 de l’article 8 de la Llei 
13/1985, de 25 de maig, que queda redactat de la forma 
següent:

«Per al compliment del deure de formular els 
comptes consolidats que estableix el Codi de co-
merç, quan no s’apliquin les normes de compta-
bilitat aprovades pels reglaments de la Comissió 
Europea, s’han de fer servir les normes que es de-
terminin segons el procediment i els criteris que 
preveu el primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 
següent en els grups de societats:

La societat dominant dels quals sigui una entitat 
de crèdit;

la societat dominant dels quals tingui com a 
activitat principal la tinença de participacions en 
entitats de crèdit;

en els quals, incloent-hi una o més entitats de 
crèdit, l’activitat d’aquestes sigui la més important 
dins el grup.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Dos. Es modifica l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei 
13/1985, de 25 de maig, que queda redactat de la forma 
següent:

«La determinació de les normes aplicables en 
l’elaboració dels estats consolidats dels grups 
consolidables d’entitats de crèdit a què es refe-
reix l’apartat 1 de l’article vuitè anterior es porta 
a terme  segons el procediment que s’estableixi 
d’acord amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 
48 de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, de disciplina 
i intervenció de les entitats de crèdit. Aquesta de-
terminació s’efectua respectant els principis que 

sobre la presentació dels comptes dels grups de 
societats contenen el llibre primer del Codi de 
comerç i les seves disposicions de desplegament, 
si bé s’hi poden introduir les adaptacions de com-
pliment obligatori que siguin necessàries per a les 
entitats de crèdit.

L’obligació d’elaborar els estats consolidats 
que preveu l’apartat 1 de l’article vuitè correspon 
al Consell d’Administració o l’òrgan equivalent de 
l’entitat dominant del grup consolidable d’entitats 
de crèdit; no obstant això, en el cas que preveu el 
paràgraf c) de l’apartat 3 de l’article esmentat, l’en-
titat obligada l’ha de designar el Banc d’Espanya 
d’entre les entitats de crèdit del grup.

El Banc d’Espanya pot exigir que els estats 
consolidables de tancament d’exercici a què es 
refereix aquest apartat, quan no coincideixin amb 
els del grup de societats que estableix el Codi de 
comerç, siguin sotmesos, amb l’abast que determi-
ni, al control dels auditors de comptes de l’entitat 
obligada a elaborar-los.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Tres. S’afegeix un nou apartat 7 a la disposició 
addicional segona de la Llei 13/1985, de 25 de maig, 
del següent tenor:

«7. A les emissions d’instruments de deute a 
què es refereixen els dos apartats precedents no 
els és aplicable la limitació imposada, per raons 
de capital i de reserves, en els articles 282 i 289 
de la Llei de societats anònimes ni en relació amb 
la societat emissora ni amb la societat dominant 
garant de l’emissió.»

Article 101. Modificació de la Llei 31/1985, de 2 d’agost, 
de regulació de les normes bàsiques sobre òrgans 
rectors de les caixes d’estalvis.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
 31/1985, de 2 d’agost, de regulació de les normes bàsi-
ques sobre òrgans rectors de les caixes d’estalvis:

U. S’introdueix un nou paràgraf a l’apartat 3 de 
l’article 2 de la Llei 31/1985, de 2 d’agost, de regulació 
de les normes bàsiques sobre òrgans rectors de les 
caixes d’estalvis.

«Quan les caixes d’estalvis tinguin obertes 
oficines en més d’una comunitat autònoma, la 
representació a l’assemblea general dels diferents 
grups, a excepció dels quals, si s’escau, represen-
tin les comunitats autònomes i dels que preveu 
l’apartat 1 c) i d) d’aquest article, ha de ser, en 
compliment del principi d’igualtat, proporcional a 
la xifra de dipòsits entre les diferents comunitats 
autònomes en les quals tinguin obertes oficines, 
dins el percentatge atribuït a cada un d’aquests.

La legislació de desplegament s’ha d’ajustar en 
tot cas al que estableix aquest article.»

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

Dos. Es modifica l’article 20 bis de la Llei 31/1985, 
de 2 d’agost, de regulació de les normes bàsiques sobre 
òrgans rectors de les caixes d’estalvis, introduït per la 
Llei 26/2003, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen 
la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, i el 
text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, a 
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fi de reforçar la transparència de les societats anònimes 
cotitzades, que queda redactat de la manera següent:

«Article 20 bis. Comissió de retribucions de les 
caixes d’estalvis.
El Consell d’Administració de les caixes d’estalvis 

ha de constituir al seu si una comissió de retribucions, 
que té la funció d’informar sobre la política general 
de retribucions i incentius per als membres del Con-
sell i personal directiu. La comissió està formada 
per un màxim de tres persones, que són designades 
d’entre els seus membres pel Consell d’Adminis-
tració. El règim de funcionament de la comissió de 
retribucions és el que estableixen els estatuts de la 
caixa i el seu propi reglament intern.»

Tres. Es modifica l’article 20 ter de la Llei 31/1985, 
de 2 d’agost, de regulació de les normes bàsiques sobre 
òrgans rectors de les caixes d’estalvis, introduït per la 
Llei 26/2003, de 17 de juliol, per la qual es va modificar 
la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, i el 
text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, a 
fi de reforçar la transparència de les societats anònimes 
cotitzades, que queda amb la redacció següent:

«Article 20 ter. Comissió d’inversions de les cai-
xes d’estalvis.
El Consell d’Administració de les Caixes d’Estalvis 

ha de constituir al seu si una comissió d’inversions, 
formada per un màxim de tres membres, que té la 
funció d’informar el Consell sobre les inversions i 
les desinversions de caràcter estratègic i estable 
que efectuï la caixa, ja sigui directament o a través 
d’entitats del seu mateix grup, així com la viabilitat 
financera de les inversions i la seva adequació als 
pressupostos i plans estratègics de l’entitat. Els 
membres de la comissió els designa el consell 
d’administració d’entre els seus membres atenent 
la seva capacitat tècnica i experiència professional. 
La comissió d’inversions ha de remetre anualment 
al consell d’administració un informe en el qual, 
almenys, s’ha d’incloure un resum de les inver sions 
esmentades. També s’ha d’incloure a l’informe 
anual la relació i el sentit dels informes emesos 
per aquesta comissió. Aquest informe anual de la 
comissió d’inversions s’ha d’incorporar a l’informe 
de govern corporatiu de l’entitat.

S’entén com a estratègica l’adquisició o la 
venda de qualsevol participació significativa de 
qualsevol societat cotitzada o la participació en 
projectes empresarials amb presència en la gestió 
o als seus òrgans de govern.

El règim de funcionament de la comissió d’in-
versions és el que estableixen els estatuts de la 
Caixa i el seu propi reglament intern.»

Article 102. Modificació de la Llei 42/1994, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social.

Es modifica l’article 81 de la Llei 42/1994, de 30 de 
desembre, que queda redactat de la forma següent:

«Article 81.
A partir de gener de 2004, es denominen mo-

nedes commemoratives en euros les monedes de 
2 euros destinades a la circulació la cara nacional 
de les quals sigui diferent a l’habitual i estiguin 

destinades a commemorar un esdeveniment o 
personalitat rellevant. Aquestes monedes s’eme-
ten amb la periodicitat, el volum i en les condicions 
requerides per la normativa comunitària.

Així mateix, es denominen monedes de col-
lecció en euros les monedes en euros no desti-
nades a la circulació, encunyades normalment en 
metalls preciosos amb un valor nominal i disseny 
diferent de les destinades a la circulació. Aquestes 
monedes almenys han de diferir perceptiblement 
de les circulades en dues de les tres característi-
ques següents: color, pes i diàmetre.

S’autoritza amb caràcter general la Fàbrica Na-
cional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda a 
encunyar i comercialitzar monedes de col·lecció de 
tot tipus. L’encunyació i venda d’aquestes monedes 
són acordades per una ordre del Ministeri d’Econo-
mia que, de conformitat amb les disposicions comu-
nitàries, ha de fixar les característiques pròpies de les 
monedes, els seus valors facials i les dates inicials 
d’emissió i, si s’escau, els preus de venda al públic.

Així mateix, i sense perjudici de les competèn-
cies atribuïdes a la Fàbrica Nacional de Moneda i 
Timbre-Reial Casa de la Moneda a la Llei 10/1975, 
de 12 de març, de regulació de moneda metàl-
lica, amb les seves modificacions corresponents, 
aquesta entitat ha de procedir a  l’encunyació de 
les monedes commemoratives de 2 euros, destina-
des a la circulació, amb les llegendes i motius de la 
cara nacional i el volum d’emissió que anualment 
s’estableixi per ordre del ministre d’Economia, 
tenint en compte els criteris que estableix la nor-
mativa comunitària.

Les monedes que hagin estat encunyades, tant 
en pessetes com en euros, d’acord amb la legis-
lació anterior, continuen amb el règim jurídic que 
estableix la legislació esmentada.»

Article 103. Modificació de la Llei 10/1975, de 10 de 
març, de regulació de la moneda metàl·lica.

U. Es modifica l’apartat quatre de l’article 9 de la 
Llei 10/1975, de 10 de març, que queda redactat de la 
forma següent:

«Quatre. Té la consideració d’infracció admi-
nistrativa qualsevol alteració o modificació de les 
característiques físiques de les monedes de curs 
legal, sense autorització de la Direcció General del 
Tresor i Política Financera, perquè es faci servir com 
a suport de publicitat o per a qualsevol altra finalitat 
diferent de la que preveu la norma d’emissió.»

Dos. S’introdueix un nou apartat, el 5, a l’article 9 de 
la Llei 10/1975, de 10 de març, amb la redacció següent:

«5. Té la consideració d’infracció administrati-
va la realització d’activitats descrites als apartats 
1, 2, 3 i 4 amb incompliment de les condicions 
imposades per la Direcció General del Tresor i Po-
lítica Financera.»

SECCIÓ 5a COMPTABILITAT I AUDITORIA DE COMPTES

Article 104. Modificació de la Llei 19/1988, de 12 de 
juliol, d’auditoria de comptes.

Es modifica la disposició addicional segona de la 
Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes, que 
passa a tenir el tenor següent:
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«Disposició addicional segona.
1. L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de 

Comptes, organisme autònom adscrit al Ministeri 
d’Economia, regeix la seva actuació per les lleis 
i disposicions generals que li siguin aplicables i, 
especialment, pel que per al tipus d’organismes 
públics disposa la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’orga-
nització i funcionament de l’Administració General 
de l’Estat, i per aquesta Llei.

2. Els òrgans rectors de l’Institut de Compta-
bilitat i Auditoria de Comptes són: el president, 
el Comitè d’Auditoria de Comptes i el Consell de 
Comptabilitat:

a) El president, amb categoria de director 
general, és nomenat pel Govern, a proposta del 
ministre d’Economia, i assumeix la representació 
legal de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes, i exerceix les facultats que li assigna 
aquesta Llei i les que reglamentàriament es de-
terminin.

b) El Comitè d’Auditoria de Comptes és l’òrgan 
d’assessorament de l’Institut de Comptabilitat i Au-
ditoria de Comptes en la matèria esmentada.

Està presidit pel president de l’esmentat Institut 
i compost, en la forma que reglamentàriament es 
determini, per un màxim de tretze membres desig-
nats pel ministre d’Economia amb la distribució se-
güent: dos representants del Ministeri d’Economia 
a través de la Comissió Nacional del Mercat de Va-
lors i de la Direcció General d’Assegurances i Fons 
de Pensions; un del Ministeri d’Hisenda a través de 
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat; 
un representant del Tribunal de Comptes; quatre 
representants de les corporacions representatives 
d’auditors; un representant del Banc d’Espanya; un 
membre de la carrera judicial o fiscal o advocat 
de l’Estat o registrador mercantil; un catedràtic 
d’universitat; un analista d’inversions; i un expert 
de reconegut prestigi en matèria comptable i d’au-
ditoria de comptes.

c) El Consell de Comptabilitat és l’òrgan com-
petent, una vegada escoltat el Comitè Consultiu de 
Comptabilitat, per valorar la idoneïtat i adequació 
de qualsevol proposta normativa o d’interpretació 
d’interès general en matèria comptable amb el 
marc conceptual de la comptabilitat que regula el 
Codi de comerç. A aquest efecte, ha d’informar els 
òrgans i organismes competents abans de l’apro-
vació de les normes de comptabilitat, i les seves in-
terpretacions, i emetre el corresponent informe no 
vinculant. El Consell de Comptabilitat està presidit 
pel president de l’Institut, que té vot de qualitat, i 
format, junt amb aquest, per un representant de 
cada un dels centres, organismes o institucions 
restants que tinguin atribuïdes competències de 
regulació en matèria comptable del sistema finan-
cer: Banc d’Espanya, Comissió Nacional del Mercat 
de Valors i Direcció General d’Assegurances i Fons 
de Pensions. Ha d’assistir amb veu, però sense vot, 
com a secretari del Consell, un funcionari de l’Ins-
titut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

També forma part del Consell de Comptabili-
tat amb veu però sense vot un representant del 
Ministeri d’Hisenda designat pel titular del Depar-
tament.

El Comitè Consultiu de Comptabilitat és l’òrgan 
d’assessorament del Consell de Comptabilitat. 
Aquest Comitè està integrat per experts comp-

tables de reconegut prestigi en relació amb la 
informació economicofinancera en representació 
tant de les administracions públiques com dels 
diferents sectors implicats en l’elaboració, l’ús i la 
divulgació de la informació esmentada. En qual-
sevol cas, han d’estar representats els Ministeris 
de Justícia; d’Economia, a través de l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes, de la Direc-
ció General d’Assegurances i Fons de Pensions, de 
la Comissió Nacional del Mercat de Valors i de l’Ins-
titut Nacional d’Estadística; d’Hisenda, a través de 
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat 
i de la Direcció General de Tributs; el Banc d’Espa-
nya; el Consell General del Col·legi d’Economis-
tes; el Consell Superior de Titulars Mercantils; un 
representant de les associacions o organitzacions 
representatives dels emissors d’informació econò-
mica de les empreses i un altre dels usuaris d’infor-
mació comptable; de les associacions emissores 
de principis i criteris comptables; un professional 
de l’auditoria a proposta de l’Institut de Censors 
Jurats de Comptes i un altre de la universitat. Així 
mateix, el president pot nomenar fins a cinc per-
sones de reconegut prestigi en matèria comptable. 
Addicionalment, quan la seva complexitat així ho 
requereixi, el president pot convidar a les reunions 
un expert en la matèria esmentada.

A la deliberació del Comitè Consultiu de 
Comptabilitat s’ha de sotmetre qualsevol projecte 
o proposta normativa o interpretativa en matèria 
comptable.

Les facultats de proposta corresponen, en la 
forma i les condicions que reglamentàriament 
s’estableixin, amb caràcter general a l’Institut 
de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sense 
perjudici de les referides al sector financer que 
corresponguin en cada cas al Banc d’Espanya, la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors i Direcció 
General d’Assegurances i Fons de Pensions d’acord 
amb les seves respectives competències, i sense 
perjudici de realitzar propostes conjuntes.

La composició i la forma de designació dels 
seus membres i la forma d’actuació del Comitè 
són les que es determinin reglamentàriament.

3. L’assistència al Comitè d’Auditoria de Comp-
tes i al Comitè Consultiu de Comptabilitat dóna 
dret a la indemnització corresponent.

4. El Govern, mitjançant un reial decret, a pro-
posta conjunta dels ministres d’Economia i per a 
les Administracions Públiques ha de procedir a 
l’adaptació estatutària corresponent de l’Institut 
de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.»

Article 105. Modificació de la Llei 2/1995, de 23 de 
març, de societats de responsabilitat limitada.

S’afegeix una nova disposició addicional, catorzena, 
a la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de respon-
sabilitat limitada, amb la redacció següent:

«Catorzena. Règim simplificat de la comptabili-
tat.
El règim simplificat de la comptabilitat con-

sisteix en la possibilitat de formular els comptes 
anuals en models específics, així com d’aplicar 
criteris de registre comptable simplificat. En par-
ticular, respecte de les operacions d’arrendament 
financer i de la despesa per impost sobre societats, 



Suplement núm. 3 Dissabte 31 gener 2004 665

sempre que en la memòria dels comptes anuals 
s’inclogui informació suficient.

En els termes que reglamentàriament s’aprovi, 
en qualsevol cas, a l’empara de la reduïda dimen-
sió econòmica dels seus destinataris, pot ser apli-
cat per totes les entitats, sigui quina sigui la seva 
forma jurídica, que hagin de portar comptabilitat 
conforme al Codi de comerç, o a les normes per 
les quals es regeixen, i que durant dos exercicis 
consecutius compleixin, a la data de tancament de 
cada un d’aquests, almenys dues de les circums-
tàncies que s’estableixin en relació amb el total 
de les partides de l’actiu, l’import net de la xifra 
anual de negocis i el nombre mitjà de treballadors 
ocupats. 

Article 106. Modificació del Codi de comerç, publicat 
pel Reial decret de 22 d’agost de 1885.

Es modifiquen els següents preceptes del Codi 
de comerç, publicat pel Reial decret de 22 d’agost de 
1885.

U. Es modifica l’apartat 4 de l’article 18 del Codi de 
comerç, que queda redactat en els termes següents:

«4. El termini màxim per qualificar i inscriure és 
de 15 dies comptats des de la data de l’assenta-
ment de presentació. Però si el títol ha estat retirat 
abans de la inscripció, té defectes esmenables o 
hi ha pendent de despatx un títol presentat an-
teriorment, el termini de 15 dies es computa des 
de la data de la devolució del títol, l’esmena o el 
despatx del títol previ, respectivament. En aquests 
casos, la vigència de l’assentament de presentació 
s’entén prorrogada fins a l’acabament del termini 
de qualificació i despatx. Per raons extraordinàries, 
la Direcció General dels Registres i del Notariat, 
a sol·licitud del registrador competent formulada 
dins els dos primers dies de termini de despatx, 
pot ampliar fins a 15 dies més com a màxim el 
termini esmentat.»

La resta de l’article manté la seva actual redacció.

Dos. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 
42 del Codi de comerç, que queda amb la redacció 
següent:

«1. Tota societat dominant d’un grup de soci-
etats està obligada a formular els comptes anuals 
i l’informe de gestió consolidats en la forma que 
preveu aquesta secció. En els grups en què no es 
pugui identificar una societat dominant, aquesta 
obligació recau en la societat de més actiu en la 
data de primera consolidació.

Existeix un grup quan diverses societats cons-
titueixin una unitat de decisió. En particular, es 
presumeix que hi ha unitat de decisió quan una 
societat, que es qualifica de dominant, sigui sòcia 
d’una altra societat, que es qualifica de dependent, 
i estigui en relació amb aquesta en alguna de les 
situacions següents:

a) Tingui la majoria dels drets de vot.
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir 

la majoria dels membres de l’òrgan d’adminis-
tració.

c) Pugui disposar, en virtut d’acords subscrits 
amb altres socis, de la majoria dels drets de vot.

d) Hagi designat exclusivament amb els seus 
vots la majoria dels membres de l’òrgan d’ad-
ministració, que exerceixin el seu càrrec en el 
moment en què s’hagin de formular els comptes 
consolidats i durant els dos exercicis immediata-
ment anteriors. Aquest cas no dóna lloc a la conso-
lidació si la societat els administradors de la qual 
han estat nomenats està vinculada a una altra en 
algun dels casos que preveuen les dues primeres 
lletres d’aquest apartat.

A aquests efectes, als drets de vot de l’entitat 
dominant s’afegeixen els que posseeixi a través 
d’altres societats dependents o a través de perso-
nes que actuïn en el seu propi nom però per comp-
te de l’entitat dominant o d’altres de dependents, 
o aquells dels quals disposi concertadament amb 
qualsevol altra persona.

2. Es presumeix igualment que hi ha unitat de 
decisió quan, per qualssevol altres mitjans, una o 
diverses societats estiguin sota una direcció única. 
En particular, quan la majoria dels membres de 
l’òrgan d’administració de la societat dominada 
siguin membres de l’òrgan d’administració o alts 
directius de la societat dominant o d’una altra do-
minada per aquesta.»

La resta de l’article manté la seva actual redacció.

Tres. Es deroga l’apartat 2 de l’article 43 del Codi 
de comerç, que queda sense contingut.

Quatre. S’inclou una nova regla 9a a l’article 46 del 
Codi de comerç, amb la redacció següent:

«9a U. No obstant el que disposen les regles 
anteriors, es valoren pel seu valor raonable els ac-
tius i passius següents:

a) Actius financers que formin part d’una car-
tera de negociació, o es qualifiquin de disponibles 
per a la venda, o siguin instruments financers de-
rivats.

b) Passius financers que formin part d’una car-
tera de negociació o siguin instruments financers 
derivats.

Dos. En cap cas no s’aplica el valor raonable:
a) Als instruments financers, diferents dels 

derivats, que s’han de mantenir fins al seu ven-
ciment.

b) Als préstecs i les partides a cobrar originats 
per la societat a canvi de subministrar efectiu, béns 
o serveis, no mantinguts amb finalitats de nego-
ciació.

c) A les participacions en societats dependents, 
en empreses associades i en societats multigrup.

d) Als instruments de capital emesos per la 
societat.

e) Als contractes en què es preveu una con-
trapartida eventual en una adquisició d’empreses, 
motivada per ajustaments de la contraprestació 
per futurs esdeveniments.

f) A altres instruments financers que, per les 
seves especials característiques, es considerin 
comptablement elements patrimonials diferents 
dels altres instruments financers.

Tres. El valor raonable es calcula amb referèn-
cia a un valor de mercat fiable. En els instruments 
financers per als quals no es pugui determinar un 
valor de mercat fiable, s’ha d’obtenir mitjançant 
l’aplicació dels models i tècniques de valoració 
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en els termes que per reglament es determinin, 
i si no fos fiable s’han de valorar pel seu preu 
d’adquisició.

Quatre. Com a criteri general, les variacions 
en el valor raonable s’han de consignar en el 
compte de pèrdues i guanys.

Cinc. Reglamentàriament s’han de desplegar 
els conceptes que conté aquest article, així com els 
casos en què la variació de valor raonable s’inclo-
gui directament en els fons propis, en una reserva 
per valor raonable.»

La resta de l’article manté la seva redacció actual.

Cinc. S’inclouen dues noves indicacions, 14a i 
15a, a l’article 48 del Codi de comerç, amb la redacció 
següent:

«14a Quan els instruments financers s’hagin 
valorat pel valor raonable, s’ha d’indicar:

a) Els principals casos en què es basen els 
models i les tècniques de valoració, en cas que el 
valor raonable s’hagi determinat mitjançant l’apli-
cació de models i tècniques de valoració.

b) Per categoria d’instruments financers, el va-
lor raonable, les variacions en el valor registrades 
directament en el compte de pèrdues i guanys, així 
com les consignades, si s’escau, en la reserva per 
valor raonable.

c) Respecte a cada categoria d’instruments 
financers derivats, informació sobre l’abast i la 
naturalesa dels instruments, incloses aquelles con-
dicions importants que puguin afectar l’import, el 
calendari i la certesa dels futurs fluxos de caixa.

d) Un quadre en què es reflecteixin els mo-
viments de la reserva per valor raonable durant 
l’exercici.

15a Quan els instruments financers no s’hagin 
valorat pel valor raonable, per a cada classe d’ins-
trument financer derivat s’ha d’indicar:

a) El valor raonable dels instruments, en cas 
que es pugui determinar mitjançant algun dels 
mètodes que preveu l’apartat tres de la regla 9a 
de l’article 46.

b) Informació sobre l’abast i la naturalesa dels 
instruments.»

Sis. Es modifica l’apartat 1 de l’article 49 del Codi de 
comerç, que queda redactat en els termes següents:

«1. L’informe de gestió consolidat ha de con-
tenir l’exposició fidel sobre l’evolució dels negocis 
i la situació del conjunt de les societats incloses 
en la consolidació, junt amb una descripció dels 
principals riscos i la incertesa a què s’enfronta.

L’exposició consisteix en una anàlisi equilibrada 
i exhaustiva de l’evolució i els resultats dels nego-
cis i la situació de les empreses compreses en la 
consolidació considerada en el seu conjunt, tenint 
en compte la magnitud i la complexitat de l’empre-
sa. En la mesura necessària per a la comprensió de 
l’evolució, els resultats o la situació de l’empresa, 
aquesta anàlisi ha d’incloure tant indicadors clau 
dels resultats financers com, quan sigui procedent, 
no financers, que siguin pertinents respecte de 
l’activitat empresarial concreta, amb inclusió de 
la informació sobre qüestions relatives al medi 
ambient i al personal.

En proporcionar aquesta anàlisi, l’informe 
consolidat de gestió ha de proporcionar, si escau, 

referències i explicacions complementàries sobre 
els imports detallats en els comptes consolidats.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Set. S’inclou un nou apartat 3 a l’article 49 del Codi 
de comerç, del tenor següent:

«3. Respecte a l’ús d’instruments financers, i 
quan sigui rellevant per a la valoració dels actius, 
passius, situació financera i resultats, l’informe de 
gestió ha d’incloure el següent:

a) Objectius i polítiques de gestió del risc fi-
nancer de la societat, inclosa la política aplicada 
per cobrir cada tipus significatiu de transacció 
prevista per a la qual s’utilitzi la comptabilitat de 
cobertura.

b) L’exposició de la societat al risc de preu, risc 
de crèdit, risc de liquiditat i risc de flux de caixa.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Article 107. Modificació del text refós de la Llei de so-
cietats anònimes aprovat pel Reial decret legislatiu 
1564/1989, de 22 de desembre.

Es modifiquen els següents preceptes del text refós 
de la Llei de societats anònimes aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, de la forma 
següent:

U. S’inclou una nova indicació, quinzena, a l’article 
200 del text refós de la Llei de societats anònimes, amb 
la redacció següent:

«Quinzena. Per a cada classe d’instrument 
financer derivat s’ha d’indicar:

a) El valor raonable dels instruments, en cas 
que es pugui determinar mitjançant algun dels 
mètodes que preveu l’apartat tres de la regla 9a 
de l’article 46 del Codi de comerç.

b) Informació sobre l’abast i la naturalesa dels 
instruments.»

Dos. S’introdueix una nova indicació, la setzena, 
a l’article 200 del text refós de la Llei de societats anò-
nimes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, de 
22 de desembre, amb la redacció següent:

«Setzena. Les societats que hagin emès valors 
admesos a cotització en un mercat regulat de qual-
sevol Estat membre de la Unió Europea, en el sentit 
del punt 13 de l’article 1 de la Directiva 93/22/CEE del 
Consell, de 10 de maig de 1993, relativa als serveis 
d’inversió en l’àmbit dels valors negociables, i que 
d’acord amb la normativa en vigor publiquin única-
ment comptes anuals individuals, estan obligades a 
informar en la memòria de les principals variacions 
que s’originen en els fons propis i en el compte de 
pèrdues i guanys si s’apliquen les normes interna-
cionals de comptabilitat aprovades pels reglaments 
de la Comissió Europea.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Tres. Es fa una nova redacció de l’article 201 del 
text refós de la Llei de societats anònimes, que queda 
de la forma següent:

«Memòria abreujada.
Les societats que poden formular balanç abreu-

jat poden ometre en la memòria les indicacions 
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quarta a onzena i quinzena a què es refereix l’arti-
cle anterior. Això no obstant, la memòria ha d’ex-
pressar de forma global les dades a què es refereix 
la indicació sisena d’aquest article.»

Quatre. Es modifica l’apartat 1 de l’article 202 del 
text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, 
que queda amb la següent redacció:

«1. L’informe de gestió ha de contenir una 
exposició fidel sobre l’evolució dels negocis i la 
situació de la societat, junt amb una descripció 
dels principals riscos i incertesa a què s’enfronta.

L’exposició consisteix en una anàlisi equilibrada 
i exhaustiva de l’evolució i els resultats dels nego-
cis i la situació de la societat, tenint en compte la 
seva magnitud i complexitat.

En la mesura necessària per a la comprensió de 
l’evolució, els resultats o la situació de la societat, 
aquesta anàlisi ha d’incloure tant indicadors clau 
de resultats financers com, quan sigui procedent, 
no financers, que siguin pertinents respecte de 
l’activitat empresarial concreta, inclosa la infor-
mació sobre qüestions relatives al medi ambient 
i al personal. S’exceptua de l’obligació d’incloure 
informació de caràcter no financer les societats 
que puguin presentar compte de pèrdues i guanys 
abreujada.

En proporcionar aquesta anàlisi, l’informe anual 
de gestió inclou, si escau, referències i explicacions 
complementàries sobre els imports detallats en els 
comptes anuals.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Cinc. S’inclou un nou apartat, el 4, a l’article 202 
del text refós de la Llei de societats anònimes, amb la 
redacció següent:

«4. Respecte a l’ús d’instruments financers per 
la societat, i quan sigui rellevant per a la valoració 
dels seus actius, passius, situació financera i resul-
tats, l’informe de gestió ha d’incloure el següent:

a) Objectius i polítiques de gestió del risc fi-
nancer de la societat, inclosa la política aplicada 
per cobrir cada tipus significatiu de transacció 
prevista per a la qual s’utilitzi la comptabilitat de 
cobertura.

b) L’exposició de la societat al risc de preu, risc 
de crèdit, risc de liquiditat i risc de flux de caixa.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

CAPÍTOL II

Acció administrativa en matèria
d’infraestructures i transports

Article 108. Garantia financera a vaixells que sol·licitin 
accés a llocs de refugi.

L’autorització d’entrada d’un vaixell que busqui refu-
gi en un port o lloc de recer la pot condicionar la Direcció 
General de la Marina Mercant, directament o a través de 
la Capitania Marítima corresponent, a la concurrència de 
determinades circumstàncies que facin d’aquesta mesu-
ra la més adequada per a la seguretat de les persones, 
del trànsit marítim, del medi ambient, així com dels 
béns, i també es pot condicionar a la prestació d’una 
garantia financera per part del propietari, operador o 

carregador del vaixell per garantir els possibles danys 
que el vaixell pugui ocasionar.

Als efectes de dur a terme el que estableix el pa-
ràgraf anterior, el Ministeri de Foment pot adoptar les 
mesures que siguin necessàries, i en especial les que 
preveu l’article 112 de la Llei 27/1992, de 24 de novem-
bre, de ports de l’Estat i de la marina mercant, respecte 
dels vaixells afectats.

L’anterior s’entén sense perjudici de la normativa 
nacional o internacional respecte al salvament de la vida 
humana al mar.

El Govern ha de regular els criteris, casos, procedi-
ment, quantia i altres extrems necessaris per desenvo-
lupar el que preveu aquest article.

Article 109. Modificació de la Llei 27/1992, de 24 de no-
vembre, de ports de l’Estat i de la marina mercant.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
27/1992, de 24 de novembre, de ports de l’Estat i de la 
marina mercant.

U. Es modifica l’apartat 4 de l’article 7 de la Llei 
27/1992, que passa a tenir la redacció següent:

«4. El Govern, en l’àmbit de les competències 
de l’Estat, pot establir, si s’escau, que la prestació 
de totes o alguna d’aquestes navegacions es faci 
amb imposició d’obligacions de servei públic a fi 
de garantir la suficiència de serveis de transport 
regular amb destinació a i/o procedència de les 
illes Balears, illes Canàries, Ceuta i Melilla o sota 
el règim de contracte administratiu especial en 
consideració a la satisfacció de forma directa o 
immediata de la finalitat pública que aquelles 
representen.

La imposició d’obligacions de servei públic 
s’ha de fer d’una manera objectiva, transparent, 
no discriminatòria i coneguda per endavant pels 
interessats, a fi de garantir que el servei es presti 
en condicions de lliure i lleial competència.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Dos. Es modifica l’apartat 2 de l’article 81 de la Llei 
27/1992, que passa a tenir la redacció següent:

«2. La realització, amb finalitat mercantil, de 
navegacions de línia regular de cabotatge que, 
d’acord amb l’article 7.4 d’aquesta Llei, es consideri 
d’interès públic, s’ha de prestar d’acord amb el que 
preveu l’article esmentat. El Ministeri de Foment 
ha de determinar els requisits que han de complir 
les empreses navilieres per tal d’acreditar la seva 
capacitat econòmica, així com la dels vaixells per 
poder-se dedicar a aquest tipus de navegacions.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

CAPÍTOL III

Acció administrativa en matèria de cultura

Article 110. Modificació de la Llei 16/1985, de 25 de 
juny, del Patrimoni Històric Espanyol.

S’afegeix un nou apartat, el 4, a l’article 32, de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, 
amb el text següent:
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«4. El que disposen els apartats 1 i 2 d’aquest 
article no és aplicable a les adquisicions de béns 
del Patrimoni Històric Espanyol realitzades fora del 
territori espanyol per a la seva importació a aquest 
que s’acullin a les deduccions que preveuen l’ar-
ticle 55, apartat 5, paràgraf a), de la Llei 40/1998, 
de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques i altres normes tributàries, i 
l’article 35, apartat 1, paràgraf a), de la Llei 43/1995, 
de 27 de desembre, de l’impost sobre societats.»

CAPÍTOL IV

Acció administrativa en matèria d’agricultura,
pesca i alimentació

Article 111. Declaració d’interès general de determi-
nades obres d’infraestructures hidràuliques amb 
destinació a reg i altres infraestructures.

1. Es declaren d’interès general les obres se-
güents:

A) Obres de modernització i consolidació de re-
gadius.

Andalusia:

Consolidació i modernització de regadius de les 
comunitats de regants de San Cristóbal-La Florida, 
San Isidro Labrador, San Juan, Águila del Viento, Las 
Palmerillas, San Marcos, Tierras de Almería, Cosagrar i 
Cuatro Vientos, al TM d’El Ejido (Almeria).

Consolidació i modernització de regadius del Sindi-
cat de Regs de Dalías. TM Dalías (Almeria).

Consolidació i modernització de regadius de la Co-
munitat de Regants San Miguel de Fuentenueva. TM El 
Ejido-Dalías (Almeria).

Consolidació i modernització de regadius de la Co-
munitat de Regants Casablanca. TM de Vícar (Almeria).

Millora i consolidació de regadius de la Comuni-
tat de Regants Las Cuatro Vegas, TM Almeria i Viator 
(Almeria).

Modernització de regadius a la Comunitat de Re-
gants Virgen del Saliente. TM d’Albox (Almeria).

Millora i consolidació de regadius de les Comunitats 
de Regants de Sierra de Enmedio i Zona Nord de Huér-
cal-Overa, al TM de Huércal-Overa (Almeria).

Modernització de regadius de les comunitats de re-
gants de Cuatro Corrales, Cairos-Zabala i Canal de San 
Fernando, al TM d’Adra (Almeria).

Millora i consolidació de regadius de la Comuni-
tat de Regants San Ramón Nonnato. TM de Zurgena 
(Almeria).

Millora i consolidació de regadius de la Comunitat 
de Regants Sindicat de Regs d’Almeria i set pobles del 
seu riu. TM Almeria, Benahadux, Gádor, Huércal de 
Almería, Pechina, Rioja, Santa Fe de Mondújar i Viator 
(Almeria).

Modernització i consolidació de regadius a la Comu-
nitat de Regants Marge Esquerra del Riu Guadalete. TM 
Arcos de la Frontera (Cadis).

Modernització de regadius a la Comunitat de Regants 
Motril-Carchuna i cota 200. TM de Motril (Granada).

Modernització i consolidació de regadius de la 
Comunitat de Regants Santa María Magdalena, TM de 
Mengíbar (Jaén).

Modernització de regadius a la Zona de Cota 100 de 
Salobreña, C. R. de Nuestra Señora del Rosario (Canal 
de Cota 100), TM Salobreña (Granada).

Modernització de regadius a la Comunitat de Re-
gants del Nacimiento de Arbuniel, TM Arbuniel (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Relámpago, Armíndez, Minilla», TM Torreperojil 
(Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Santiago Apóstol», TM Villatorres (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Pozo Alcón, Hinojares y Cuevas del Campo», 
TM Pozo Alcón i Hinojares (Jaén) i Cuevas del Campo 
(Granada).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Jarafe-Casicas», TM Mancha Real (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Mancha Norte», TM Mancha Real (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de 
Regants «Maragatos Plateras», TM Torreblascopedro 
(Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Brujuelo Torrebuenavista», TM Villatorres (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Puerto de Tiscar», TM Quesada (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «El Progreso», TM Quesada (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Los Cuartos», TM Mancha Real (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Los Charcones», TM Mancha Real (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Las Rejas», TM Úbeda (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Fuenmayor», TM Torres (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Sector I de la Zona Medias Vegas del Guadalqui-
vir», TM Baeza, Bedmar i Jódar (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Casa Blanca, Casa Tejada y Greñena», TM Jaén.

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Pago del Gurullón», TM Mancha Real (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «San Isidro», TM Mancha Real (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Macetas», TM Mancha Real (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants «Los Llanos», TM La Guardia (Jaén).

Modernització de regadius de la Comunitat de Re-
gants d’El Coto de Bornos, TM de Bornos (Cadis).

Modernització i consolidació de regadius de la Co-
munitat de Regants del Sector 1 de Vegas Bajas de Jaén, 
TM de Mengíbar (Jaén).

Aragó:

Posada en reg a pressió de la Comunitat de Regants de 
Binacet-Vallcarca, TM Binacet, Vallcarca i Montsó (Osca).

Modernització de la xarxa de reg a la Comunitat de 
Regants d’Esplucs, TM d’Esplucs i Binacet (Osca).

Modernització de la xarxa de reg a la Comunitat de 
Regants de Binèfar, TM Binèfar, Montsó i Sant Esteve 
de Llitera (Osca).

Modernització del regadiu existent a la zona de 
concentració parcel·lària de Pina d’Ebre, subperímetre 
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«Horta Vella», Comunitat de Regants de la Sèquia de 
Pina, TM de Pina d’Ebre (Saragossa).

Modernització de les infraestructures de la Comu-
nitat de Regants de Torres de Barbués, TM Torres de 
Barbués (Osca).

Balears:

Condicionament i consolidació del regadiu de la Co-
munitat de Regants de Son Mesquida, TM de Felanitx 
(Mallorca).

Millora de les xarxes de reg de la zona d’Alaró 
(Mallorca).

Canàries:

Condicionament i impermeabilització de la presa 
d’El Capellán i connexió al sistema de distribució d’ai-
gua dessalada del Nord de Gran Canàries, TM de Gáldar 
(Gran Canàries).

Castella-la Manxa:

Consolidació de regadius a l’aqüífer Mancha Ori-
ental, TM Albacete, Balazote, La Herrera, Barrax i altres 
(Albacete).

Castella i Lleó:

Consolidació i millora del regadiu de la Comunitat 
de Regants Canal Toro-Zamora (Zamora).

Consolidació i millora del regadiu de la Comunitat 
de Regants Canal de San José (Zamora).

Consolidació i millora del regadiu de la Comunitat 
de Regants Canal de la Vid i Guma (Burgos).

Consolidació i millora del regadiu de la Comunitat 
de Regants Canal de Florida de Liébana (Salamanca).

Consolidació i millora del regadiu de la Comunitat 
de Regants de la Margen Derecha, 1a elevació del pantà 
d’Águeda, al TM de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Catalunya:

Millora de regadius de la Comunitat de Regants 
«Sant Jaume» de la Torre de l’Espanyol (Tarragona).

Reparació de diverses mines del Camp de Tarragona, 
C. R. Mina Cabré, Mina Els Gafarrons, Mina S. Lorenzo i 
Mina Mas del Xulo, a Riudoms i Salou (Tarragona).

Renovació de la canonada del tram inicial de la sè-
quia C. R. de la Riera de Gaià (Tarragona).

Canalització de la sèquia del marge esquerre del riu 
Gaià C. R. Montferri (Tarragona).

Modernització de la xarxa de reg de la SAT «Regants 
del Cogoll i Vilasec» d’Alcover (Tarragona).

Entubament de la xarxa de reg de la C. R. d’Ulldecona 
(Tarragona).

Millora de les sèquies de la C. R. de la sèquia del 
Molí de la Pardina i de la riera d’Osor de la Cellera de 
Ter (Girona).

Millora del canal principal de la C. R. de la sèquia 
Vinyals, TM Juià, Flaçà, Celrà, Campdorà, Bordils, Sant 
Joan de Mollet (Girona).

Millora de sèquies de la C. R. de Sant Julià de Ra-
mis, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvall, Colomers i Jafre 
(Girona).

Entubament i millora del regadiu C. R. de Sant 
Llorenç i Gerb a Os de Balaguer i Gerb (Lleida).

Modernització de la xarxa de reg per superfície 
mitjançant reg a pressió C. R. de la sèquia de Torres de 
Segre (Lleida).

Transformació en reg a manta a reg per degoteig C. 
R. de Llitera de la Vila de Seròs (Lleida).

Transformació del regadiu a reg a pressió C. R. Pla 
d’Escarp de Massalcoreig Presa C-121,8 del Canal i 
Catalunya, Massalcoreig (Lleida).

Construcció d’embassament de regulació C. R. Vin-
cament de la Vila d’Aitona (Lleida).

Entubament de la sèquia C. R. Sifó de Vincament Pre-
sa 112-7, Fraga (Osca), Seròs i Massalcoreig (Lleida).

Construcció d’un embassament d’1,5 Hm3 i una 
canonada de connexió fins a la xarxa de reg a pressió 
C. R. de Gimenells i Pla de la Font (Lleida).

Millora del regadiu de la C. R. Presa 10.0 dreta d’Al-
picat. Canal d’Aragó i Catalunya, TM Alpicat (Lleida).

Transformació de reg a manta a reg a pressió al 
marge esquerre del riu Segre C. R. Olla i Segalés, Arfa, 
Molí d’Alàs, Salit, Pla de Sant Tirs, Molí d’Arfa, Molí del 
Pla de Sant Tirs, i altres, TM Alàs, Cerc, la Seu d’Urgell 
i Ribera d’Urgellet (Lleida).

Millora i modernització del regadiu C. R. de la Con-
ca de Tremp, TM Castell de Mur, Gavet de la Conca, 
Llimiana, Talarn i Tremp (Lleida).

Millora del regadiu mitjançant reg a pressió C. R. 
dels Plans d’Aitona (Lleida).

Revestiment de 2.670 m de la sèquia principal C. R. 
de la sèquia de Remolins, TM Torres de Segre i Soses 
(Lleida).

Millora sèquia dels Molins C. R. de la Cecla dels 
Molins, TM la Pobla de Segur (Lleida).

Modernització del regadiu (2a fase) C. R. de Coll 
de Foix Presa C-78 del Canal d’Aragó i Catalunya, TM 
Alfarràs (Lleida).

Transformació del reg a manta a reg a pressió C. R. 
de la sèquia d’Ivars de Noguera, TM Castellonroi (Osca), 
Ivars de Noguera (Lleida).

Millora canal d’Aravell i Ballestar C. R. del canal 
d’Aravell i Ballestar, TM Valls de Valira, la Seu d’Urgell, 
Montferrer i Castellbò (Lleida).

Modernització del regadiu-canonada general C. 
R. del Coscollar, núm. 146 d’Alcarràs. Canal d’Aragó i 
Catalunya, TM Lleida i Alcarràs (Lleida).

Revestiment de sèquies amb formigó de la C. R. del 
canal de la dreta del riu Llobregat, TM Santa Coloma de 
Cervelló, Sant Boi de Llobregat i el Prat de Llobregat 
(Barcelona).

Transformació a reg per aspersió forçada mitjan-
çant electrificació, automatització i aparells de control 
C. R. de l’Alzinar, Preses C-79,3 i 80,7 del canal d’Aragó 
i Catalunya, TM d’Alguaire (Lleida).

Millora de la xarxa de regs de la C. R. del Rec Gros, 
TM Prullans i la Cerdanya (Lleida).

Extremadura:

Millora i modernització de regadius a la C. R. de 
Vegas Altas 3, a la zona regable d’Orellana, TM Santa 
Amalia (Badajoz).

Millora i modernització de regadius a la C. R. d’Alar-
dos de Madrigal de la Vera (Càceres). Regadius tradici-
onals de la Vera.

Millora i modernització de regadius a la C. R. de 
Rincón de Caya, TM de Badajoz.
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Millora i modernització de regadius a la C. R. de 
Canal del Zújar, TM Villanueva de la Serena, Don Benito, 
Medellín, Mengabril, Guareña, Valdetorres, Alange, La 
Zarza i Villagonzalo.

Múrcia:

Ampliació de la capacitat de regulació de la C. R. de 
Mazarrón, TM Mazarrón i Cartagena (Múrcia).

Obres d’infraestructura de reg de la C. R. Cañada del 
Judío, TM de Jumilla (Múrcia).

Comunitat Valenciana:
Canvi sistema reg tradicional per localitzat de la 

SAT núm. 749 «Pozos El Palmeral», TM de Pedralba 
(València).

B) Obres de transformació en reg.

Aragó:

Sector XX-bis de la zona regable del canal del Cinca 
(Osca).

Sectors VI, VII, VIII A, IX A, XI A, XIII A, XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXI i XXII de la zona regable de Monegres II 
(Osca).

Sector II de la zona regable de Canal Calanda-Alca-
nyís (Terol).

Transformació en regadiu a la zona regable Mas de 
les Mates (Terol).

Transformació en regadiu en el TM de Sarrión 
(Terol).

Transformació en regadiu de la zona regable Dehesa 
de Ganaderos (Saragossa).

Balears:

Aprofitament integral dels recursos hídrics de la 
Comunitat de Regants de Manacor (Mallorca).

Reutilització de les aigües regenerades per al reg de 
la Comunitat de Regants de Santa Ponsa, TM de Calvià 
(Mallorca).

Reutilització agrícola de les aigües procedents de 
l’EDAR de Peguera, TM de Calvià (Mallorca).

Reutilització de les aigües residuals de la Comunitat 
de Regants de Ca’n Bossa, TM de Sant Josep (Eivissa).

Eliminació d’abocaments d’aigües residuals i apro-
fitament agrícola de la Comunitat de Regants de Muro 
(Mallorca).

Aprofitament integral d’aigües residuals depurades 
per al reg al TM de Sant Francesc Xavier (Formentera).

Cantàbria:

Transformació en regadiu al TM de Valderredible 
(Cantàbria).

Castella-la Manxa:

Regadius de la zona regable Alta Cabecera del Se-
gura, TM Elche de la Sierra, Férez, Lietor, Letur, Socovos 
i altres.

Segona ampliació de regadius d’Hellín, TM Hellín 
(Albacete).

Ampliació de regadius de la zona regable Torre 
d’Abraham. Marge dreta, TM El Robledo, Retuerta del 
Bullaque i Alcoba de los Montes (Ciudad Real).

Regadius tradicionals de l’Alto Cabriel, TM Cañete, 
Landete, Mira, Cardenete, Enguidanos, Yémeda i altres 
(Conca).

Regadius tradicionals del Tajo. TM Albalate de las 
Nogueras, Beteta-El Tobar, Cañaveras, Huete, Ritatajada, 
Salmeroncillos, Vega de Codorno i altres (Conca).

Ampliació de regadius de la zona regable del riu 
Calvache, TM Barajas de Melo (Conca).

Regadius de la zona regable d’Almoguera. Marge 
esquerra del Tajo, TM Almoguera i Illana (Guadalajara) i 
Leganiel (Conca).

Regadius de la zona regable d’alt i mitjà Tajuña, TM 
Cifuentes, Masegoso de Tajuña, Valfermoso de Tajuña, 
Romanones, Armuña de Tajuña, Aranzueque, Loranca 
de Tajuña i Fuentenovilla (Guadalajara).

Regadius de la zona regable de Cogolludo, TM Ar-
bancón, Carrascosa de Henares, Cogolludo, Espinosa de 
Henares i Membrillera (Guadalajara).

Regadius de la zona regable «Canal de Albacete», 
primera part, TM Gineta, La Herrera i Montalvos 
(Albacete).

Extremadura:

Transformació en regadiu al sector I de la zona rega-
ble de la Serena, TM Don Benito, Villanueva de la Serena 
i La Haba (Badajoz).

Transformació en regadiu al sector I de la zona re-
gable d’Alcollarín-Miajadas, TM Alcollarín, Campolugar, 
Escurial i Miajadas (Càceres).

Transformació en regadiu a la zona regable Amplia-
ció del Sector VIII del Zújar, TM de Guareña (Badajoz).

Transformació en regadiu a la devesa Boyal de Ma-
drigalejo i zona limítrofa, TM de Madrigalejo (Càceres).

Comunitat Valenciana:

Instal·lació xarxa de reg localitzat per a reg d’auxili a 
la vinya per a la SAT núm. 361 CV Regants Vega de San 
Antonio, al TM de Requena i Utiel (València).

2. Les obres incloses en aquest article porten im-
plícites 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’expro-
piació forçosa.

3. Aquesta declaració d’interès general permet les 
expropiacions forçoses requerides per a les obres es-
mentades i la urgent ocupació dels béns afectats.

Article 112. Modificació de la Llei 3/2001, de 26 de 
març, de pesca marítima de l’Estat.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat.

U. S’afegeix un nou apartat, el 5, a l’article 27 de la 
Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’Estat, 
amb la redacció següent:

«5. A efectes del repartiment de les possibili-
tats de pesca assignades a la flota espanyola en 
aigües de països tercers i a fi d’optimitzar la seva 
utilització, els titulars dels vaixells amb llicència 
per a aquestes aigües poden transferir la seva 
activitat pesquera desenvolupada històricament 
a un altre vaixell amb abanderament espanyol 
que el substitueix en l’activitat pesquera a tots 
els efectes, amb l’autorització prèvia del Ministeri 
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d’Agricultura, Pesca i Alimentació. El vaixell l’acti-
vitat del qual es transfereix ha de ser desguassat, 
excepte en el cas que el seu titular tingui o hagi 
obtingut possibilitats de pesca per al vaixell en una 
altra pesqueria i hagi sol·licitat la seva inclusió en 
el cens específic corresponent.»

La resta de l’article queda amb la mateixa redac-
ció.

Dos. Es modifica el paràgraf d) de l’apartat 1 de 
l’article 28 de la Llei 3/2001, de pesca marítima de l’Estat, 
que queda amb la redacció següent:

«d) Establir, a efectes d’afavorir la lliure com-
petència, el percentatge màxim de possibilitats de 
pesca que poden ser acumulats per una empresa 
o grup d’empreses relacionades societàriament en 
una mateixa pesqueria.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Tres. S’afegeix un nou apartat, el 3, a l’article 90 
de la Llei 3/2001, de pesca marítima de l’Estat, amb la 
redacció següent:

«3. Els propietaris de vaixells o armadors, en 
el cas d’existir una denúncia per suposada infrac-
ció administrativa de pesca marítima, degudament 
requerits per fer-ho, tenen el deure d’identificar el 
patró responsable de l’embarcació, i si incomplei-
xen aquesta obligació han de ser sancionats com a 
autors d’una infracció greu de falta de col·laboració 
o d’obstrucció a les tasques d’inspecció.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Quatre. Se substitueix la redacció de l’apartat 3 de 
l’article 94 de la Llei 3/2001, de pesca marítima de l’Estat, 
que queda amb la redacció següent:

«3. Les captures pesqueres decomissades de 
mida antireglamentària o que no compleixin els re-
quisits necessaris per a la seva comercialització, quan 
siguin aptes per al consum, es poden distribuir entre 
entitats benèfiques i altres institucions públiques i 
privades sense ànim de lucre, i, en cas contrari, s’han 
de destruir. En el cas que les captures decomissa-
des siguin reglamentàries, l’autoritat competent pot 
disposar que es procedeixi a subhasta pública en 
una llotja o lloc autoritzat, i que l’import de la venda 
esmentada quedi en dipòsit a disposició de l’òrgan 
competent per iniciar el procediment sancionador. 
En el cas que no es procedeixi a subhasta pública, 
l’òrgan competent per iniciar aquest procediment 
sancionador pot decidir que aquesta es faci o bé 
que es tornin les captures decomissades a l’interes-
sat mitjançant la constitució d’una fiança.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Cinc. S’afegeix un nou paràgraf, el f), a l’article 95 
de la Llei 3/2001, de pesca marítima de l’Estat, amb la 
redacció següent:

«f) L’incompliment de les preceptives obliga-
cions d’informació a l’Administració General de 
l’Estat o la seva comunicació en què s’incompleixin 
els terminis o les condicions d’aquestes, quan no 
estigui tipificada com a greu o molt greu.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Sis. Es fa una nova redacció del paràgraf v) de 
l’apartat 1 de l’article 96 de la Llei 3/2001, de 26 de 

març, de pesca marítima de l’Estat, que queda de la 
manera següent:

«v) Tota conducta tipificada com a lleu en ma-
tèria de pesca marítima, comesa per les persones 
físiques o jurídiques a què es refereix l’article 90 
d’aquesta Llei, subjectes a l’ordenament intern i 
vinculades jurídicament a vaixells amb pavelló 
de països qualificats reglamentàriament d’aban-
derament de conveniència o a vaixells de països 
tercers identificats per les organitzacions regionals 
d’ordenació pesquera o altres organitzacions in-
ternacionals de pesqueries per haver incorregut 
en activitats de pesca il·legal o contràries a les 
mesures de conservació i gestió dels recursos 
pesquers.»

La resta de l’article queda amb la mateixa redac-
ció.

Set. S’afegeix un nou paràgraf, el x), a l’apartat 1 
de l’article 96 de la Llei 3/2001, de pesca marítima de 
l’Estat, amb la redacció següent:

«x) L’incompliment de les obligacions esta-
blertes en virtut dels convenis, acords o tractats 
internacionals en matèria de pesca marítima, quan 
suposi una vulneració de les mesures de conser-
vació i gestió dels recursos pesquers.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Vuit. Es modifica el paràgraf i) de l’article 97 de la 
Llei 3/2001, de pesca marítima de l’Estat, que queda amb 
la redacció següent:

«i) Tota conducta tipificada de greu en matèria 
de pesca marítima comesa per les persones físiques 
o jurídiques a què es refereix l’article 90 d’aquesta 
Llei, subjectes a l’ordenament intern i vinculades 
jurídicament a vaixells amb pavelló de països 
qualificats reglamentàriament d’abanderament de 
conveniència o a vaixells de tercers països identi-
ficats per les organitzacions regionals d’ordenació 
pesquera o altres organitzacions internacionals de 
pesqueries per haver incorregut en activitats de pes-
ca il·legal o contràries a les mesures de conservació 
i gestió dels recursos pesquers.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Nou. S’afegeix un nou paràgraf, el j), a l’article 97 
de la Llei 3/2001, de pesca marítima de l’Estat, amb la 
redacció següent:

«j) El desembarcament o la descàrrega en 
qualsevol part del territori nacional de productes 
pesquers de països tercers sense haver obtingut 
l’autorització prèvia després del preavís del port 
de desembarcament o del lloc de descàrrega sol-
licitats.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Deu. Es modifica el paràgraf a) de l’article 98 de 
la Llei 3/2001, de pesca marítima de l’Estat, que queda 
amb la redacció següent:

«a) L’incompliment de les preceptives obliga-
cions d’informació a les administracions públiques 
o la seva comunicació en què s’incompleixen els 
terminis o les condicions d’aquestes, quan no es-
tigui tipificada de greu o molt greu.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.
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Onze. Es modifiquen els paràgrafs b) i c) de l’apar-
tat 1 de l’article 103 de la Llei 3/2001, de pesca marítima 
de l’Estat, que queden redactats de la forma següent:

«b) Confiscació d’arts, aparells o estris de pes-
ca: les infraccions que preveu l’article 96, apartats 
2.a) i de 3.a) a 3.e).»

«c) Decomís dels productes o béns obtinguts 
en la comissió de les infraccions que preveu l’ar-
ticle 96, apartats 1.a), 1.b), 1.c), 1.f), 1.g), 1.h), 1.l), 
1.m), 1.q), 1.r), 1.s), 2.a), 2.c), 2.d), 2.e), 2.f), 2.g), 
3.a), 3.b), 3.c) i 3.d).»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Dotze. Es modifica el paràgraf b) de l’apartat 2 de 
l’article 103 de la Llei 3/2001, de pesca marítima de l’Es-
tat, que queda redactat de la forma següent:

«b) Confiscació d’arts, aparells o estris de pes-
ca: les infraccions que preveu l’article 97, paràgrafs 
a), b), e) i g).»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Tretze. Es modifica la disposició addicional nove-
na de la Llei 3/2001, de pesca marítima de l’Estat, que 
queda redactada de la forma següent:

«Disposició addicional novena. Censos publicats 
abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
1. A l’entrada en vigor d’aquesta Llei segueixen 

vigents els censos publicats en el “Butlletí Oficial 
de l’Estat”, així com les possibilitats de pesca que 
en aquests es reconeixen a les empreses o asso-
ciacions d’empreses titulars dels vaixells inclosos 
en els censos esmentats, fins a l’elaboració dels 
nous censos de conformitat amb el que estableix 
l’article 26 d’aquesta Llei.

2. Els propietaris o armadors els vaixells pes-
quers dels quals no figuren inclosos en el Cens 
de la flota pesquera operativa, creat per l’Ordre 
ministerial de 30 de gener de 1989, poden sol·licitar 
la reactivació de la seva embarcació en el termini 
màxim de sis mesos comptats a partir de l’entrada 
en vigor de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre soci-
al, sempre que compleixin les disposicions vigents 
establertes a l’efecte.»

Article 113. Actualització de les inscripcions en el Re-
gistre de vaixells i empreses navilieres.

1. Els armadors o propietaris d’embarcacions 
de pesca en les quals el material del buc, la potència 
propulsora dels seus motors o els valors reals d’eslo-
ra, màniga, puntal o arqueig no coincideixin amb les 
dades corresponents anotades al Registre de vaixells i 
empreses navilieres no incórren en responsabilitat ad-
ministrativa sempre que instin l’actualització d’aquestes 
dades o valors d’acord amb les regles següents:

1a L’actualització l’ha de sol·licitar l’armador o el 
propietari de l’embarcació a la capitania marítima cor-
responent, dins els sis mesos següents a l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei.

2a L’embarcació ha de superar un reconeixement 
extraordinari verificat pels serveis de la Inspecció Maríti-
ma per tal d’acreditar les seves condicions de flotabilitat 
i navegabilitat de manera que no es vegi compromesa 
la seguretat marítima.

3a L’actualització de la inscripció ha de comptar 
amb l’informe favorable previ de l’autoritat pesquera. 
A aquests efectes, per al cas d’increment d’arqueig o po-
tència propulsora s’han d’aportar les unitats operatives 
pesqueres que compensin els increments d’acord amb 
els criteris aplicables a la construcció i modernització 
de vaixells pesquers establerts a la normativa nacional 
i comunitària vigent.

4a Conclòs el reconeixement, l’Administració Ma-
rítima ha d’expedir, quan sigui procedent, els certificats 
corresponents i ha d’ordenar la pràctica de les anotaci-
ons al Registre de vaixells i empreses navilieres.

2. Els expedients d’actualització de les dades re-
gistrals s’han de resoldre i notificar dins els nou mesos 
següents a l’acabament del termini de presentació de 
les sol·licituds.

Article 114. Modificació de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, 
de sanitat animal.

Es modifica la disposició transitòria tercera de la Llei 
8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, que queda amb 
la redacció següent:

«Disposició transitòria tercera. Registre d’explo-
tacions.
Els titulars d’explotacions animals que, en el 

moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, no 
estiguin registrades a la comunitat autònoma cor-
responent de conformitat amb el que disposa l’ar-
ticle 38, tenen un termini màxim de dos anys per 
sol·licitar aquest registre, sempre que la normativa 
específica estatal o autonòmica no hagi establert 
altres terminis inferiors.»

Article 115. Modificació de la Llei 50/1998, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social. Infraccions i sancions aplicables al 
règim de la taxa i de la quota làctia.

Es modifiquen els preceptes següents de la Llei 
 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social.

U. Es modifica l’article 97 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:

«Article 97. Infraccions i sancions aplicables pel 
que fa al règim de la taxa suplementària de la 
quota làctia.

U. Es consideren molt greus les següents in-
fraccions administratives dels compradors:

a) No presentar la declaració anual de com-
pres.

b) No retenir als ramaders productors els 
imports corresponents als lliuraments de llet que 
ultrapassin les seves corresponents quantitats in-
dividuals de referència o incomplir el seu deure 
de repercutir i cobrar als ramaders l’import degut 
de la taxa liquidada, excepte en els casos en què 
la normativa aplicable la imputi directament als 
compradors i impedeixi que repercuteixin el seu 
import als ramaders.

c) No ingressar els imports de les quantitats 
retingudes a compte en concepte d’avançament 
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sobre la taxa suplementària o l’import degut de 
la taxa.

d) No conservar la documentació obligatòria 
durant el termini reglamentàriament establert.

e) No presentar declaració o presentar decla-
racions falses, incompletes o inexactes, fins i tot a 
títol de simple negligència, sempre que aquestes 
es refereixin a dades que siguin de transcendència 
per a l’eficàcia de la gestió del règim de la taxa 
làctia, i d’aquestes es derivi un volum no declarat 
que superi el declarat en més del 50 per cent.

Dos. Tenen la consideració d’infraccions ad-
ministratives greus per als compradors les se-
güents:

a) Presentar declaracions falses, incompletes 
o inexactes, fins i tot a títol de simple negligència, 
sempre que aquestes es refereixin a dades que si-
guin de transcendència per a l’eficàcia de la gestió 
de la taxa làctia.

b) No identificar documentalment, en la forma 
que reglamentàriament s’estableixi, cada lliura-
ment individual de llet o altres productes lactis.

c) Ingressar, sense requeriment de l’Adminis-
tració, fora dels terminis i les condicions establerts 
per la normativa vigent, els imports de les quan-
titats retingudes a compte o l’import degut de la 
taxa, si s’escau.

d) No comunicar a l’autoritat competent les 
altes i baixes dels productors que efectuïn els 
seus lliuraments.

e) Comprar o lliurar llet o productes lactis 
destinats a la seva comercialització sense comptar 
amb la deguda autorització administrativa.

f) No comunicar, de manera fefaent, a l’Admi-
nistració que s’han deixat de complir els requisits 
necessaris per a la concessió de l’autorització ad-
ministrativa.

g) No determinar, almenys una vegada el mes, 
el percentatge de matèria grassa que conté la llet 
lliurada o no reflectir documentalment les deter-
minacions efectuades.

h) L’absència o el retard reiterat en la tramesa 
de la declaració mensual. A aquests efectes, es 
considera reiteració tres absències o retards en la 
declaració durant un període de dotze mesos.

i) No facilitar als productors els certificats que 
siguin preceptius.

j) No exigir als productors que efectuïn lliura-
ments de llet o altres productes lactis a diversos 
compradors durant un període de taxa determinat, 
un certificat del comprador o dels altres compra-
dors en què figurin els lliuraments realitzats a 
aquests i el percentatge mitjà de greix d’aquelles.

k) La resistència, excusa o negativa a les actu-
acions de l’autoritat competent relatives a la ges-
tió, inspecció o recaptació de la taxa suplementària 
al sector de la llet i dels altres productes lactis i, en 
particular, al subministrament de dades, informes 
o antecedents.

l) No conservar durant el període de temps 
establert reglamentàriament la documentació 
comptable preceptiva.

m) L’incompliment de l’obligació de gestió 
de la comptabilitat exigida per la normativa de 
la taxa.

n) La gestió de comptabilitats diverses referi-
des a un mateix període de taxa que no permetin 
conèixer la veritable situació del comprador.

Tres. Es consideren lleus les infraccions ad-
ministratives següents dels compradors de llet i 
productes lactis:

a) No fer servir el seu número d’inscripció del 
Registre general de compradors en els documents 
relacionats amb la taxa suplementària.

b) No facilitar a l’autoritat competent còpia 
dels certificats de les retencions efectuades als 
productors, quan aquests canviïn de comprador.

c) No requerir al productor que li lliura llet per 
primera vegada els documents exigibles d’acord 
amb la normativa vigent.

d) No comunicar al ramader productor, al-
menys una vegada el mes, el volum de la llet o dels 
equivalents de llet, en funció del seu contingut de 
matèria grassa, lliurats des de l’inici del període de 
taxa, així com la quantitat de referència disponible 
per a la resta del període esmentat.

e) No reflectir a les factures que expedeixi al 
productor l’import de la retenció a compte aplicada 
d’acord amb la normativa vigent.

f) En general, el retard en la presentació de de-
claracions preceptives davant l’Administració com-
petent o facilitar a l’Administració dades exigides 
per la normativa vigent fora del termini establert a 
l’efecte, quan el fet no constitueixi infracció admi-
nistrativa conforme a un altre precepte.

g) La presentació de declaracions incomple-
tes davant l’Administració pública competent o la 
consignació de dades falses o inexactes, quan no 
constitueixi infracció greu o molt greu.

Quatre. Les infraccions molt greus són sancio-
nades amb una multa de 3.000 euros més la meitat 
de l’import que resulti de multiplicar la quantitat de 
llet a la qual afecti la comissió de la infracció per 
l’import al qual ascendeixi la taxa suplementària 
fixada per al període en el qual s’hagi comès la 
infracció.

Cinc. Les infraccions greus se sancionen amb 
una multa de 2.000 euros més la cinquena part 
de l’import que resulti de multiplicar la quantitat 
de llet a què afecti la comissió de la infracció per 
l’import al qual ascendeixi la taxa suplementària 
fixada per al període en el qual s’hagi comès la 
infracció, excepte en la que preveu el paràgraf c) 
de l’apartat dos, per a la qual s’ha d’abonar un 
recàrrec del 20 per cent més els interessos de de-
mora corresponents.

Sis. Les infraccions lleus són sancionades 
amb multa de 1.000 euros més la desena part de 
l’import que resulti de multiplicar la quantitat de 
llet a què afecti la comissió de la infracció per l’im-
port al qual ascendeixi la taxa suplementària fixada 
per al període en què s’ha comès la infracció.

Set. Es consideren greus les següents infrac-
cions administratives dels productors de llet i 
productes lactis, amb quantitat de referència per 
a la venda directa:

a) No portar la comptabilitat que reflecteixi 
el volum de llet despatxada al consum o venuda 
a majoristes o detallistes, o dels productes lactis 
fabricats a l’explotació.

b) La resistència, excusa o negativa a les actu-
acions de l’autoritat competent relatives a la gestió, 
inspecció o recaptació de la taxa suplementària.

c) No presentar la preceptiva declaració anual, 
fins i tot quan no s’hagin realitzat vendes.
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d) Presentar declaracions falses, incompletes 
o inexactes, fins i tot a títol de simple negligència, 
sempre que aquestes es refereixin a dades que si-
guin de transcendència per a l’eficàcia de la gestió 
de la taxa làctia.

e) No conservar la documentació obligatòria 
durant el termini reglamentàriament establert.

Vuit. Es consideren greus les següents in-
fraccions administratives dels productors de llet i 
productes lactis, amb quantitat de referència per a 
lliuraments a compradors:

a) No facilitar al comprador al qual fan lliu-
raments la documentació justificativa de la seva 
quantitat de referència en la forma exigida per la 
normativa vigent.

b) La no-comunicació de les dades preceptives 
o la no-presentació dels documents exigits per la 
normativa vigent en el cas de canvi de comprador 
o quan efectuïn lliuraments a diversos compradors 
en un mateix període de taxa.

c) La no-presentació de les declaracions que 
siguin preceptives.

d) La presentació de declaracions falses, in-
completes o inexactes, fins i tot a títol de simple 
negligència, sempre que aquestes es refereixin a 
dades que siguin de transcendència per a l’eficàcia 
de la gestió de la taxa làctia.

e) No conservar la documentació obligatòria 
durant el termini reglamentàriament establert.

f) La resistència, excusa o negativa a les actua-
cions de l’autoritat competent relatives a la gestió, 
inspecció o recaptació de la taxa suplementària.

g) Realitzar lliuraments de llet o altres produc-
tes lactis a un comprador no autoritzat.

Nou. Es considera infracció lleu dels produc-
tors de llet i productes lactis la presentació de 
declaracions incompletes davant l’Administració 
pública competent o la consignació en aquestes 
de dades falses o inexactes, quan no constitueixi 
infracció greu.

Deu. Les infraccions establertes als apartats 
set i vuit se sancionen amb una multa de 1.000 
euros més la cinquena part de l’import que resulti 
de multiplicar la quantitat de llet a la qual afecti la 
comissió de la infracció per l’import al qual ascen-
deixi la taxa suplementària fixada per al període en 
què s’ha comès la infracció.

Onze. Es considera comprador, als efectes 
d’aquest article, qualsevol operador del sector que 
no acrediti fefaentment l’origen de la llet o altres 
productes lactis que hagi comercialitzat.

Dotze. Les sancions regulades en reglaments 
comunitaris que suposin la retirada de l’autoritza-
ció de comprador comporten l’accessòria d’inhabi-
litació per tornar a sol·licitar-la, per si mateix o per 
tercers, durant els dos anys següents a la data de 
la seva retirada efectiva.»

Dos. Es modifica l’article 98 de la Llei 50/1998, de 
30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i 
de l’ordre social, de la manera següent:

«Article 98. Infraccions i sancions aplicables al 
règim de la quota làctia.
U. Es considera infracció molt greu l’incompli-

ment pels productors de llet i de productes lactis 
de les obligacions i els compromisos derivats de 

l’execució dels programes nacionals d’abandona-
ment indemnitzat de la producció lletera.

Dos. Es consideren greus les infraccions ad-
ministratives següents:

a) La no-presentació dels documents exigits 
per la normativa vigent en cas que el productor 
efectuï lliuraments a diversos compradors durant 
un període de taxes determinat o en cas de canvis 
de comprador o compradors.

b) La presentació de declaracions o consig-
nació de dades falses o inexactes per negligència 
greu davant l’Administració pública competent.

c) La transferència o cessió de la totalitat o 
part de la seva quantitat de referència individual 
abans del transcurs de cinc anys des que hagin 
rebut una assignació de la reserva nacional.

d) La transferència o abandonament indemnit-
zat de quantitat de referència pels productors que 
no hagin comercialitzat llet o productes lactis en 
el període immediatament anterior.

e) La transferència de quantitat de referència 
individual per l’arrendatari o figura anàloga d’una 
explotació amb quantitat de referència, sense la 
conformitat del seu propietari.

f) La transferència de quantitats de referència 
individuals dels productors que hagin adquirit 
quantitats desvinculades de l’explotació sense 
que hagin transcorregut cinc anys des d’aquesta 
adquisició, llevat de casos de força major.

g) La realització pel cedent de quantitats de 
referència d’alguna de les actuacions següents 
durant el període de durada de la cessió:

La transferència inter vivos a tercers de les 
quantitats de referència cedides.

L’abandonament indemnitzat de la producció de 
les quantitats de referència cedides.

L’adquisició mitjançant transferència de quanti-
tats de referència, llevat que la normativa vigent 
ho permeti.

h) La transferència o cessió pel cessionari de 
quantitats de referència durant el període de du-
rada de la cessió.

i) La transferència o cessió temporal de les 
quantitats procedents de la reserva nacional.

Tres. Les infraccions molt greus són sanciona-
des amb una multa de 6.010 a 30.050 euros.

Quatre. Les infraccions greus són sancionades 
amb una multa de 150 a 6.009 euros.

Cinc. Les sancions que preveu aquest article 
s’entenen sense perjudici de la devolució de les 
quantitats indegudament percebudes, si s’escau.

Sis. L’import de les multes que preveuen els 
apartats anteriors es modulen en funció de la 
quantitat de referència assignada a cada productor 
i del nombre de vaques de la seva explotació.»

Article 116. Responsabilitat del pagament de la taxa 
suplementària de la quota làctia.

Els operadors en el sector de la llet i productes 
lactis són els responsables del pagament de la taxa 
làctia, sense possibilitat de repercussió al ramader per 
les quantitats de llet o els seus equivalents de què no 
puguin acreditar l’origen. En aquest cas es consideren 
incloses les quantitats de llet no declarades pels com-
pradors autoritzats.
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Així mateix, els operadors són responsables del 
pagament de la taxa làctia per les quantitats de llet i 
els seus equivalents adquirits a compradors no auto-
ritzats.

Article 117. Autorització de cessió de dades sobre la 
gestió de la taxa làctia.

S’autoritza el Fons Espanyol de Garantia Agrària 
(FEGA) per cedir les dades d’identificació dels opera-
dors del sector lacti i els relatius als moviments de llet 
procedents de les declaracions i actuacions de control, 
que obtingui l’organisme esmentat en l’exercici de les 
seves competències sobre la gestió de la taxa làctia als 
òrgans del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
que tinguin legalment atribuïdes les funcions relatives 
al desenvolupament de sistemes que permetin el segui-
ment de les produccions ramaderes des de l’explotació 
fins a la seva comercialització.

Article 118. Modificació de la Llei 2/2000, de 7 de gener, 
reguladora dels contractes tipus agroalimentaris.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
2/2000, de 7 de gener, reguladora dels contractes tipus 
agroalimentaris.

U. Es modifica la redacció del paràgraf primer de 
l’apartat 1 de l’article 4, de la Llei 2/2000, de 7 de gener, 
que queda de la forma següent:

«1. Les comissions de seguiment s’han de 
dotar de personalitat jurídica, d’acord amb l’or-
denament jurídic, no tenen ànim de lucre, tenen 
caràcter representatiu i composició paritària entre 
les parts proponents dels contractes tipus. Corres-
pon a les esmentades comissions el seguiment, la 
promoció, la vigilància i el control d’un o diversos 
contractes tipus homologats sempre que es tracti 
d’un mateix producte agrari, i s’han de remetre al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, anu-
alment, les dades de contractes i qualsevol altra 
informació rellevant requerida per aquest.»

La resta de l’apartat i article queden amb la mateixa 
redacció.

Dos. Es modifica la redacció de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 5 de la Llei 2/2000, de 7 de gener, que queda de la 
següent forma:

«1. Poden sol·licitar l’homologació d’un con-
tracte tipus agroalimentari les comissions de 
seguiment i les organitzacions interprofessionals 
reconegudes. Així mateix, la poden sol·licitar les 
organitzacions representatives de la producció, 
d’una banda, i de la transformació i comercialitza-
ció, de l’altra, i, si aquestes darreres  hi manquen, 
les empreses de transformació i comercialitza-
ció.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Article 119. Modificació de la Llei 38/1994, de 30 de 
desembre, reguladora de les organitzacions inter-
professionals agroalimentàries.

Es fa una nova redacció dels articles 8 i 9 de la Llei 
38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les organit-
zacions interprofessionals agroalimentàries, que que-
den redactats de la manera següent:

U. Es modifica la redacció de l’article 8 de la Llei 
38/1994, de 30 de desembre, que queda de la forma 
següent:

«Article 8. Extensió de normes.
1. Adoptat un acord a l’interior de l’organit-

zació interprofessional agroalimentària, s’eleva al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per a 
la seva aprovació, si s’escau, mitjançant una or-
dre ministerial, la proposta d’extensió de totes les 
seves normes o d’algunes al conjunt total de pro-
ductors i operadors del sector o producte. Quan la 
proposta estigui relacionada amb la competència 
d’altres departaments ministerials, l’aprovació s’ha 
de fer mitjançant una ordre ministerial conjunta.

Les propostes d’extensió de normes s’han de 
referir a regles relacionades amb:

a) La qualitat dels productes, incloent-hi tots 
els aspectes relacionats amb la sanitat d’aquests 
o de les seves matèries primeres, així com la 
seva normalització, condicionament i envasat, 
sempre que no hi hagi disposicions reguladores 
sobre aquesta matèria o, en cas que n’hi hagi, es 
coadjuvi al seu compliment o s’elevin les seves 
exigències.

b) La protecció millor del medi.
c) La informació millor i el coneixement sobre 

les produccions i els mercats.
d) Les accions promocionals que redundin en 

benefici del sector o producte corresponent.
e) Les accions tendents a promoure la recerca, 

el desenvolupament i la innovació tecnològica en 
els diferents sectors.

f) L’elaboració de contractes tipus compatibles 
amb la normativa nacional i comunitària.

2. Només es pot sol·licitar l’extensió de nor-
mes regulades a l’apartat anterior, en les condi-
cions que s’estableixin per via reglamentària, quan 
els acords presos tinguin, almenys, el suport del 
50 per cent dels productors i operadors de les 
diferents branques professionals implicades, que 
han de representar, al seu torn, com a mínim dues 
terceres parts de les produccions afectades.

L’acreditació de representativitat l’efectuen les 
organitzacions membres de l’organització interpro-
fessional corresponent.

3. Reglamentàriament s’han d’establir els me-
canismes de control i seguiment del compliment 
dels acords d’extensió de normes.

4. El contingut d’aquest article s’entén, en tot 
cas, sense perjudici de l’aplicació de les disposici-
ons que conté l’article 1 de la Llei 16/1989, de 17 
de juliol, de defensa de la competència.»

Dos. Es modifica la redacció de l’article 9 de la Llei 
38/1994, de 30 de desembre, que queda de la següent 
forma:

«Article 9. Aportació econòmica en cas d’extensió 
de normes.
Quan, en els termes establerts a l’article ante-

rior, s’estenguin normes al conjunt dels productors 
i operadors implicats, les organitzacions interpro-
fessionals agroalimentàries poden proposar al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per a 
la seva aprovació, si s’escau, l’aportació econòmi-
ca per part d’aquells que no hi estiguin integrats, 
d’acord amb els principis de proporcionalitat en 
la quantia respecte als costos de les accions i de 
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no-discriminació respecte als membres de les 
organitzacions interprofessionals agroalimentà-
ries. L’ordre ministerial corresponent ha de fixar 
la durada dels acords per als quals se sol·licita 
l’extensió de normes amb base en la normativa 
nacional i comunitària.

No es poden repercutir despeses de funcio-
nament de l’organització interprofessional agro-
alimentària que no corresponguin al cost de les 
accions.»

Article 120. Normativa bàsica sobre règims d’ajuda 
als agricultors en el marc de la política agrícola 
comuna.

1. El règim de pagament únic dels ajuts directes 
que preveu el Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Con-
sell, de 29 de setembre de 2003, pel qual s’estableixen 
disposicions comunes aplicables als règims d’ajuda 
directa en el marc de la política agrícola comuna i 
s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors 
s’aplica a tot el territori a escala nacional.

2. El règim de pagament únic parcial a què es re-
fereix la secció 2 del capítol 5 del títol III del Reglament 
(CE) núm. 1782/2003, s’aplica a escala nacional per a 
cada un dels pagaments directes que assenyalen els ar-
ticles 66, 67 i 68, així com l’aplicació opcional per a tipus 
específics d’activitats agràries i la qualitat de producció 
que regula l’article 69 del Reglament esmentat.

3. S’habilita el Govern, per tal que, mitjançant un 
reial decret, desplegui el que estableix aquest article, 
de conformitat amb les previsions del Reglament (CE) 
1782/2003.

Article 121. Fons de suport a l’aquïcultura a Galícia.

1. Es crea el Fons de suport a l’aquïcultura a Ga-
lícia, que té per objecte prestar suport financer a les 
empreses d’aquïcultura a Galícia.

2. El Fons de suport a l’aquïcultura a Galícia té una 
dotació de 3 milions d’euros, dels quals la meitat l’apor-
ta el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i l’altra 
meitat, la societat estatal SEPI Desarrollo Empresarial, 
SA (SEPIDES). L’esmentada dotació és desembossada i 
transferida a SEPIDES.

Al llarg de l’any 2004, l’entitat gestora del Fons pot 
aprovar operacions per un valor total màxim de 3 mi-
lions d’euros.

3. Mitjançant un conveni entre el Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació i SEPIDES, s’han d’establir 
el procediment i les condicions aplicables a la gestió del 
Fons, així com els criteris i procediments de selecció, 
concessió i control dels ajuts i préstecs aprovats.

4. El suport financer del Fons a les empreses 
d’aquïcultura a Galícia es presta en forma de préstecs 
participatius i, si s’escau, crèdits a llarg termini o qualse-
vol altra fórmula de finançament internacionalment re-
coneguda, per al desenvolupament d’aquesta activitat.

5. Les inversions del Fons a les empreses benefici-
àries es poden  realitzar en règim de cofinançament amb 
l’entitat gestora, SEPIDES, d’acord amb les condicions 
de mercat.

6. El Fons de suport a l’aquïcultura a Galícia 
és gestionat per la societat estatal SEPI Desarrollo 
Empresarial, SA (SEPIDES), que ha d’analitzar la 
 viabilitat dels projectes presentats i els ha d’aprovar, 
amb l’emissió prèvia d’informes favorables per part 

de la Comissió de Seguiment que es crea mitjançant 
el conveni citat a l’apartat tres i del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació. L’avaluació dels projectes 
es fa seguint els principis de publicitat, transparència, 
concurrència i objectivitat, de conformitat amb el que 
estableixi el conveni de col·laboració esmentat ante-
riorment.

En totes les actuacions relatives a aquest Fons, l’en-
titat gestora ha d’actuar en nom propi i per compte del 
Fons esmentat. De la mateixa manera, l’entitat gestora 
ha d’actuar com a dipositària dels contractes represen-
tatius de les operacions realitzades amb càrrec al Fons. 
Totes les operacions efectuades han de ser registrades 
en una comptabilitat específica, separada i independent 
de la mateixa entitat gestora, d’acord amb el que esta-
bleix la Llei general pressupostària.

7. SEPIDES ha d’ingressar al Tresor Públic la dota-
ció percebuda amb càrrec als pressupostos generals de 
l’Estat, menys l’import corresponent als préstecs fallits 
i les despeses derivades de la gestió del Fons, més els 
rendiments financers que puguin generar les quantitats 
aportades pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció en el termini màxim de 10 anys.

8. Aquest Fons no té personalitat jurídica. Les 
responsabilitats del Fons es limiten exclusivament a 
aquelles que l’entitat gestora hagi contret per compte 
d’aquest. Igualment, els possibles creditors del Fons no 
poden fer efectius els seus crèdits contra el patrimoni de 
l’entitat gestora, la responsabilitat de la qual es limita a 
l’import de les seves aportacions al Fons.

Les possibles partides fallides que es generin per 
l’aplicació del Fons redueixen la seva quantia en el mo-
ment de la liquidació al final del termini de reembossa-
ment de la dotació.

CAPÍTOL V

Acció administrativa en matèria de medi ambient

Article 122. Modificació del text refós de la Llei d’ai-
gües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 
20 de juliol.

S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 2 de l’arti-
cle 127   del text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, amb la 
redacció següent:

«L’informe previ ha de ser emès, a petició del 
Ministeri de Medi Ambient o els seus organismes 
autònoms, per les entitats locals afectades per les 
obres. L’informe s’ha de pronunciar exclusivament 
sobre aspectes relacionats amb el planejament ur-
banístic i s’entén favorable si no s’emet i es notifica 
en el termini d’un mes.»

La resta de l’apartat i de l’article mantenen la ma-
teixa redacció.

Article 123. Declaració d’ocupació urgent de determi-
nades obres hidràuliques.

1. Als efectes del que preveu l’article 52 de la Llei 
d’expropiació forçosa, es declara urgent l’ocupació de 
béns afectats per l’expropiació a què doni lloc la realit-
zació de les obres que a  continuació s’enumeren, que 
han estat declarades d’interès general de l’Estat per la 
Llei 10/2001, de 5 de juliol, del pla hidrològic nacional:
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Confederació Hidrogràfica del Nord:

Millora del sanejament de Lugo: Estació depuradora 
d’aigües residuals de Lugo.

Millora del sanejament d’Ourense: condicionament 
dels col·lectors del marge dret del riu Miño a Ourense, 
trams: Puente Nuevo-Balneario, Vinteun-Puente Nuevo, 
Eiras Vedras-Tarascón.

Confederació Hidrogràfica del Duero:

Canal baix de Los Payuelos.
Ramals principals del canal alt de Los Payuelos.
Mesures correctores dels abocaments a l’alt Orbigo.

Confederació Hidrogràfica del Tajo:

Sanejament i depuració de la Vera.
Ampliació de l’ETAP de la Mancomunitat d’Aigües 

del Sorbe.
Dics inundables per al desenvolupament recreatiu 

de l’embassament d’Entrepeñas. Dic de Pareja.
Ampliació i millora de l’abastament a la Mancomu-

nitat d’Algodor. Tram III.

Confederació Hidrogràfica del Guadiana:

Presa a l’embassament d’Andévalo.
Sanejament i depuració d’aigües residuals urbanes. 

Aiguamolls d’Odiel.
Canalitzacions a Puebla de la Calzada. Desviació del 

rierol Cabrillas.

Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir:

Reconstrucció de l’assut d’El Portal en el riu 
Guadalete.

Modernització de la zona regable del Genil, marge 
esquerre. Estació de bombatge i impulsió de Peñaflor.

Modernització de la zona regable del Genil, marge 
esquerre. Estació de bombament i impulsió de Ram-
blilla.

Confederació Hidrogràfica del sud d’Espanya:

Reposició i adequació de la canalització del riu Adra. 
Tram: La Alquería-Puente del Rúi. TM Adra (Almeria).

Estació Depuradora d’Aigües Residuals d’Algesires 
(Cadis).

Confederació Hidrogràfica del Segura:

Estacions depuradores d’aigües residuals i col-
lectors del mar Menor Nord (Múrcia).

Preses de les rambles de El Puerto de la Cadena, 
Tabala i Arroyo Grande (Múrcia i Alacant).

Modernització dels regadius de la Vega Alta del 
Segura.

Confederació Hidrogràfica del Xúquer:

Gran reparació i automatització del canal principal 
del Camp del Túria.

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

Abastament dels municipis del riu Oja.
Abastament dels municipis de la zona d’influència 

de la presa de Enciso.

2. Als efectes del que preveu l’article 52 de la Llei 
d’expropiació forçosa, es declara urgent l’ocupació de 
béns afectats per l’expropiació als quals doni lloc la 
realització de les obres que a continuació s’enumeren, 

que han estat declarades d’interès general de l’Estat per 
la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social per a l’any 2003:

Confederació Hidrogràfica del Duero:

Abastament Mancomunitat «Vecindad de Burgos i 
Bajo Arlanza».

Abastament comarcal Araviana-Rituerto.
Abastament a les poblacions de la vall d’Esgueva, 

2a fase.
Abastament en alta a Benavent i a altres municipis 

de la Vall del Tera.

Article 124. Règim transitori de la transferència de 
recursos hídrics des l’embassament del Negratín, a 
la conca hidrogràfica del Guadalquivir, al de Cuevas 
d’Almanzora, a la conca hidrogràfica del sud, que 
regula la disposició addicional vint-i-dosena de la 
Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social per a l’any 2000.

1. Mentre no estiguin realitzades les obres de 
regulació de la conca del Guadalquivir que permetin 
incrementar les disponibilitats actuals del sistema de 
regulació general, de manera que sigui possible equili-
brar el dèficit que la transferència Negratín-Almanzora 
provoca, es pot autoritzar de manera provisional i amb 
caràcter anual, amb l’acord previ de la Junta de Govern 
de la Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir, una 
transferència de cabals amb càrrec a potencials recursos 
d’aigües superficials i subterranis de la conca, inclòs el 
possible romanent d’aigua procedent de la distribució 
de cabals que no hagi estat objecte de concessió.

2. Aquesta transferència es pot dur a terme si el 
dèficit que provoca queda cobert mitjançant la incorpo-
ració dels recursos anteriorment indicats que puguin 
resultar disponibles al sistema de regulació general, 
en substitució dels que es puguin derivar pel sistema 
Negratín-Almanzora. Els usuaris de la transferència 
han de compensar a la Confederació Hidrogràfica del 
Guadalquivir les exaccions que corresponguin, d’acord 
amb l’article 114 del text refós de la Llei d’aigües i també 
els costos que la disponibilitat dels recursos esmentats 
pugui suposar.

3. Els paràgrafs a), b), c), e) i f) de l’apartat 2 de la 
disposició addicional vint-i-dosena de la Llei 55/1999, de 
29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social per a l’any 2000 són aplicables a aquest 
règim transitori.

4. L’establiment dels volums que es transfereixin en 
cada període concret i l’adopció de totes les decisions 
que siguin necessàries per al bon funcionament de la 
transferència, en aquest règim transitori, corresponen a 
la Comissió de Gestió Tècnica a què es refereix l’apartat 
3 de l’esmentada disposició addicional vint-i-dosena.

Article 125. Declaració d’ocupació urgent de béns afec-
tats per l’expropiació a què doni lloc la realització 
del traçat i les obres d’infraestructura que siguin 
necessàries per a la realització de les transferències 
de recursos hídrics que autoritza la Llei 10/2001, de 
5 de juliol, del Pla hidrològic nacional.

Als efectes del que preveu l’article 52 de la Llei 
d’expropiació forçosa, es declara urgent l’ocupació de 
béns afectats per l’expropiació a què doni lloc la realit-
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zació del traçat i les obres d’infraestructura que siguin 
necessàries per a la realització de les transferències de 
recursos hídrics que autoritza l’article 13 de la Llei 
 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional.

Article 126. Modificació de la Llei 4/1989, de 27 de 
març, de conservació dels espais naturals i de la 
flora i la fauna silvestres.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais na-
turals i de la flora i la fauna silvestres.

U. Es modifica l’apartat 3 de l’article 22 de la Llei 
4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais natu-
rals i de la flora i la fauna silvestres, que passa a tenir 
la redacció següent:

«3. Els parcs nacionals són gestionats con-
juntament per l’Administració General de l’Estat 
i la comunitat o les comunitats autònomes en el 
territori del qual estiguin situats.

Els parcs nacionals són finançats amb càrrec als 
pressupostos generals de l’Estat, a través de l’or-
ganisme autònom Parcs Nacionals i, amb l’acord 
previ amb les comunitats autònomes afectades, 
amb les aportacions que aquestes realitzin per al 
finançament esmentat en el pressupost de l’orga-
nisme autònom Parcs Nacionals.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Dos. Es modifica l’apartat 4 de l’article 23 de la 
Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais 
naturals i de la flora i la fauna silvestres, que passa a 
tenir la redacció següent:

«4. La Comissió Mixta queda vàlidament cons-
tituïda en el moment en què les administracions 
interessades designin els seus representants i 
s’hagi reunit per primera vegada, a iniciativa del 
Ministeri de Medi Ambient.

La presidència d’aquesta Comissió recau cada 
any, alternativament, en un dels representants de 
l’Administració General de l’Estat o de les adminis-
tracions autonòmiques.

A partir del moment de la seva constitució, per 
a la realització de reunions i adopció d’acords és 
necessària almenys la presència de la meitat dels 
membres entre els quals s’ha d’incloure el presi-
dent.

El president dirimeix amb el seu vot els em-
pats a efectes d’adoptar els acords que derivin de 
l’exercici de les funcions que regula el paràgraf j) 
de l’apartat 5 d’aquest article.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Tres. Es modifica l’article 23 ter de la Llei 4/1989, de 
27 de març, de conservació dels espais naturals i de la 
flora i la fauna silvestres, que passa a tenir la redacció 
següent:

«1. La responsabilitat de l’administració i la co-
ordinació de les activitats del parc nacional recau 
en el seu director conservador, que és designat per 
acord de la Comissió Mixta de Gestió.

2. En cas que no s’assoleixi un acord per a la 
designació del director conservador del parc na-
cional al si de la Comissió Mixta, s’ha d’elevar la 
documentació relativa als aspirants al Consell de 
la Xarxa de Parcs Nacionals que, per majoria dels 

seus membres, ha de designar el funcionari que 
consideri així.

3. Mentre es resol el nomenament, la respon-
sabilitat de la direcció del parc nacional recau en 
el director adjunt o, si s’escau, en el funcionari de 
més nivell i antiguitat existent en la plantilla del 
parc nacional.

4. El nomenament de director conservador 
recau en un funcionari de l’Administració General 
de l’Estat o de les administracions autonòmiques 
implicades.

5. Posteriorment a la designació per la Comis-
sió Mixta, l’organisme autònom Parcs Nacionals 
ha de fer les actuacions administratives neces-
sàries per possibilitar la incorporació a la seva 
plantilla.

Els directors conservadors han d’assistir a les 
reunions de les comissions mixtes d’acord amb 
el que preveu l’apartat 6 de l’article 23 d’aquesta 
Llei.»

Quatre. Es modifica l’article 28, apartat 2, paràgraf 
f) de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels 
espais naturals i de la flora i la fauna silvestres, que 
passa a tenir la redacció següent:

«f) Per permetre, en condicions estrictament 
controlades i mitjançant mètodes selectius tra-
dicionals, la captura, retenció o qualsevol altra 
explotació prudent de determinades espècies no 
catalogades en petites quantitats i amb les limita-
cions necessàries per garantir-ne la conservació.»

Cinc. Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 2 
de l’article 39 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de con-
servació dels espais naturals i de la flora i la fauna sil-
vestres, que passa a tenir la redacció següent:

«Les infraccions greus i molt greus comporten, 
si s’escau, i atenent la seva naturalesa, la prohi-
bició de caçar o pescar durant un termini màxim 
de deu anys, i les menys greus fins a un termini 
d’un any.»

Sis. S’introdueix un nou apartat 4 a l’article 39 
de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels 
espais naturals i de la flora i la fauna silvestres, amb la 
redacció següent:

«4. A efectes de l’exercici de la potestat san-
cionadora per l’Administració General de l’Estat, i 
sense perjudici del que puguin disposar sobre això 
lleis especials, les infraccions tipificades a l’article 
38 es qualifiquen de la manera següent:

a) De greus les compreses als apartats 1, 6 i 7.
b) De molt greus les compreses als apartats 

2, 8, 9, 12 i 13 .
c) De menys greus les compreses als apartats 

5, 10, 11 i 14.
d) De lleus les compreses als apartats 3 i 4.
En el cas que les infraccions esmentades do-

nin lloc a danys sobre les persones, els béns o el 
medi ambient de difícil o impossible reparació, es 
qualifiquen en la categoria superior en gravetat a 
la que assenyala el paràgraf anterior.

En tot cas, els criteris establerts al primer apar-
tat d’aquest article s’han de tenir en compte per 
graduar la sanció que s’imposi dins l’interval cor-
responent a cada infracció.»
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Els apartats 4 i 5 de l’article 39 de la Llei 4/1989, de 27 
de març, de conservació dels espais naturals i de la flora 
i la fauna silvestres, passen a ser els apartats 5 i 6.

Set. Es modifica la disposició addicional cinquena 
de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels 
espais naturals i de la flora i la fauna silvestres, que 
passa a tenir la redacció següent:

«Són normes bàsiques, a efectes del que preveu 
l’article 149.1.23a de la Constitució, els articles i les 
disposicions següents: 1, 2, 4, 5, 6, 8 al 19, 20 bis al 
31, 33 al 41, excepte l’apartat 4 de l’article 39; disposi-
cions addicionals primera, segona, quarta, cinquena, 
disposició transitòria segona i annexos I i II.»

Vuit. Es modifica la disposició addicional vuitena 
de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels 
espais naturals i de la flora i la fauna silvestres, que 
passa a tenir la redacció següent:

«Si no hi ha una altra solució satisfactòria, i 
complint els requisits dels apartats 3 i 6 de l’arti-
cle 28, l’Administració competent pot deixar sense 
efecte la prohibició que estableix el paràgraf b) de 
l’article 34 respecte dels ocells migratoris no cata-
logats i durant el seu trajecte de tornada als seus 
llocs de cria, per permetre, en els llocs tradicionals, 
en condicions estrictament controlades i d’una ma-
nera selectiva, la captura, la retenció o qualsevol 
altra explotació prudent de determinades espècies 
en petites quantitats i amb les limitacions necessà-
ries per garantir la seva conservació.»

Nou. S’introdueix una nova disposició addicional 
novena a la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació 
dels espais naturals i de la flora i la fauna silvestres, 
amb la redacció següent:

«Per a l’exercici de la potestat sancionadora 
en parcs nacionals, són competents per dictar 
resolució:

a) El director conservador del parc, en el cas 
d’infraccions lleus o menys greus.

b) El director de l’organisme autònom Parcs 
Nacionals, en el cas d’infraccions greus.

c) El president de l’organisme autònom Parcs 
Nacionals, en el cas d’infraccions molt greus. 
Aquesta competència pot ser delegada en el vice-
president de l’organisme autònom.

El termini per resoldre i notificar la resolució 
dels expedients sancionadors és de dotze me-
sos. Transcorregut el termini esmentat sense que 
aquesta notificació s’hagi produït, es dicta resolu-
ció en què es declara la caducitat del procediment, 
amb els efectes que preveu la legislació vigent.»

Deu. L’annex I de la Llei 4/1989, de 27 de març, de 
conservació dels espais naturals i de la flora i la fauna 
silvestres passa a tenir el títol següent:

«Annex I. Principals sistemes naturals espa-
nyols.»

Onze. L’annex II de la Llei 4/1989, de 27 de març, de 
conservació dels espais naturals i de la flora i la fauna 
silvestres passa a tenir el títol següent:

«Annex II. Espècies que són objecte de mesu-
res de conservació especials quant al seu hàbitat, 
a fi d’assegurar la seva supervivència i la seva 
reproducció en la seva àrea de distribució.»

Article 127. Modificació del Reial decret legislatiu 
1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte 
ambiental.

Es modifiquen els següents preceptes del Reial 
decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació 
d’impacte ambiental.

U. Es modifica el paràgraf c) de l’apartat 1 de l’arti-
cle 2 del Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, 
d’avaluació d’impacte ambiental, que queda redactat de 
la manera següent:

«c) Avaluació dels efectes previsibles directes 
i indirectes del projecte sobre la població, la flora, 
la fauna, el sòl, l’aire, l’aigua, els factors climàtics, 
el paisatge i els béns materials, inclòs el patrimoni 
històric artístic i l’arqueològic. Així mateix, cal tenir en 
compte a la interacció entre tots aquests factors.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Dos. Es modifica l’article 9 del Reial decret legis-
latiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte 
ambiental, que queda redactat de la manera següent:

«1. Si un projecte dels sotmesos obligatòria-
ment a avaluació d’impacte ambiental comença a 
executar-se sense el compliment d’aquest requisit, 
s’ha de suspendre la seva execució a requeriment 
de l’òrgan administratiu de medi ambient com-
petent, sense perjudici de la responsabilitat que 
pertoqui.

2. Així mateix, l’òrgan substantiu competent 
n’ha d’acordar la suspensió en els següents ca-
sos:

a) Quan s’ha acreditat l’ocultació de dades 
o el seu falsejament o la manipulació maliciosa 
en el procediment d’avaluació, sempre que hagi 
influït de forma determinant en el resultat de 
l’avaluació.

b) Quan s’han incomplert o transgredit de 
manera significativa les condicions ambientals 
imposades per a l’execució del projecte.

3. El requeriment de l’òrgan administratiu de 
medi ambient, a què es refereix l’apartat 1 d’aquest 
article, pot ser acordat d’ofici o a instància de part, 
una vegada justificat el supòsit a què fa referència 
l’apartat esmentat.

4. En el cas de suspensió d’activitats s’ha de 
tenir en compte el que preveu la legislació labo-
ral.»

Tres. S’afegeix una nova disposició addicional, 
la quarta, al Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de 
juny, d’avaluació d’impacte ambiental, amb la redacció 
següent:

«Disposició addicional quarta. Avaluació am-
biental dels plans i projectes estatals que preveu 
l’article 6 del Reial decret 1997/1995, de 7 de 
desembre, pel qual s’estableixen mesures per 
contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant 
la conservació dels hàbitats naturals i de la fau-
na i flora silvestres.
1. L’avaluació a què es refereix l’apartat 3 de 

l’article 6 del Reial decret 1997/1995, de 7 de de-
sembre, pel qual s’estableixen mesures per con-
tribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la con-
servació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 
silvestres, relativa a plans i projectes autoritzats 
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per l’Administració General de l’Estat i sotmesos, al 
seu torn, a avaluació d’impacte ambiental, s’entén 
inclosa en el procediment que preveu el Reial de-
cret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació 
d’impacte ambiental.

2. En vista de les conclusions de l’avaluació 
d’impacte sobre les zones de la Xarxa Natura 2000, 
i supeditat al que disposa l’apartat 4 de l’article 
6 del Reial decret esmentat, el Ministeri de Medi 
Ambient ha de fixar les mesures compensatòries 
necessàries per garantir la coherència global de 
Natura 2000. Per definir-lo, s’ha de consultar pre-
ceptivament l’òrgan competent de la comunitat au-
tònoma en què es localitzi el projecte, l’opinió del 
qual pot ser incorporada a la declaració d’impacte 
ambiental que emeti l’òrgan ambiental estatal. El 
termini per a l’evacuació d’aquest informe és de 30 
dies. Transcorregut el termini esmentat sense que 
s’hagi emès l’informe, l’òrgan ambiental estatal 
pot prosseguir les actuacions.

3. La tramesa, si s’escau, de la informació a la 
Comissió Europea sobre les mesures compensatò-
ries que s’hagin adoptat l’ha de dur a terme el Mi-
nisteri de Medi Ambient en els termes que preveu 
l’article 10 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.»

Quatre. Es modifica la disposició final tercera del 
Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’ava-
luació d’impacte ambiental, que té la següent redacció:

«Aquest Reial decret legislatiu, excepte el que 
preveu l’article 9, té el caràcter de legislació bàsica 
sobre protecció del medi ambient, d’acord amb el 
que estableix l’article 149.1.23a de la Constitu-
ció.»

Article 128. Modificació de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, 
de residus.

Es modifiquen els següents preceptes en la Llei 
 10/1998, de 21 d’abril, de residus, de la forma següent:

U. S’afegeix un apartat a l’article 8 de la Llei 
 10/1998, de 21 d’abril, de residus, que passa del seu 
actual contingut a constituir l’apartat 1 i s’inclou en el 
nou apartat 2, que té la redacció següent:

«2. Els sistemes de gestió a què es refereix 
l’apartat anterior s’han d’atenir a les condicions 
específiques que, si s’escau, estableixin les dis-
posicions reglamentàries que preveu l’apartat 1 
de l’article 7, entre les quals es poden incloure 
les següents:

a) L’atribució de la gestió i la responsabilitat 
del sistema a una entitat amb personalitat jurídica 
diferenciada i sense ànim de lucre.

b) La constitució de les garanties necessàries 
per al compliment de les seves obligacions.

c) L’establiment d’obligacions de subministra-
ment d’informació, anàlisis econòmiques i audito-
ries sobre la gestió dels residus.»

Dos. Es modifica el paràgraf segon de l’apartat 4 
de l’article 27 de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, 
que queda redactat de la manera següent:

«Els titulars d’aquestes activitats, després d’una 
avaluació preliminar el contingut de la qual l’ha de 
fixar el Consell de Ministres amb la consulta prèvia 

a les comunitats autònomes, així mateix han de 
remetre periòdicament a la comunitat autònoma 
corresponent informes de situació en què figurin 
les dades relatives als criteris que serveixin de ba-
se per a la declaració de sòls contaminats, d’acord 
amb l’apartat 1.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Tres. S’afegeixen els següents paràgrafs a l’apar-
tat 2 de l’article 34 de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de 
residus:

«k) L’elaboració de productes o la utilització 
d’envasos pels agents econòmics a què es refereix 
el paràgraf a) de l’article 7.1 respecte dels quals 
s’hagi adoptat alguna de les mesures enumera-
des en aquest i, si s’escau, a l’article 8 d’aquesta 
Llei, de manera que s’incompleixin les obligacions 
indicades en els preceptes esmentats i en la seva 
normativa de desplegament, quan com a conse-
qüència d’això es pertorbi greument la protecció 
del medi ambient, la salut i higiene públiques o la 
seguretat dels consumidors.

l) La posada al mercat de productes respecte 
dels quals s’hagi adoptat alguna de les mesures 
enumerades als paràgrafs b) i c) de l’article 7.1 i, 
si s’escau, a l’article 8 d’aquesta Llei, d’una forma 
diferent de l’establerta en els preceptes esmentats 
i en la seva normativa de desplegament.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Quatre. S’afegeixen els següents paràgrafs a 
l’apartat 3 de l’article 34 de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, 
de residus:

«m) L’elaboració o la utilització de produc-
tes respecte dels quals s’hagi adoptat alguna de 
les mesures enumerades al paràgraf a) de l’ar-
ticle 7.1 i, si s’escau, a l’article 8 d’aquesta Llei, 
amb l’incompliment de les obligacions indicades 
als preceptes esmentats i a la seva normativa de 
desplegament, quan com a conseqüència d’això 
no es pertorbi greument la protecció del medi am-
bient, la salut i higiene públiques o la seguretat 
dels consumidors.

n) No elaborar els plans empresarials de pre-
venció o de minimització de residus o no atendre 
els requeriments efectuats per les comunitats autò-
nomes perquè siguin modificats o completats amb 
caràcter previ a la seva aprovació, quan així s’hagi 
establert d’acord amb l’article 7.1 i, si s’escau, amb 
l’article 8 d’aquesta Llei i en la seva normativa de 
desplegament.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Cinc. S’afegeix el següent apartat a l’article 35 de 
la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus:

«3. En els casos que les infraccions que 
regulen els paràgrafs k) i l) de l’article 34.2 i el 
paràgraf m) de l’article 34.3, l’òrgan que exercei-
xi la potestat sancionadora també pot acordar, 
com a sanció accessòria, el decomís de les mer-
caderies, cas en què ha de determinar la seva 
destinació final.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.
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Article 129. Modificació del text refós de la Llei d’ai-
gües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 
20 de juliol, per la qual s’incorpora al dret espanyol 
la Directiva 2000/60/CE, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política 
d’aigües.

El text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, es modifica en 
els termes següents:

U. L’apartat 2 de l’article 1 queda redactat de la 
manera següent:

«2. També és objecte d’aquesta Llei l’establi-
ment de les normes bàsiques de protecció de les 
aigües continentals, costaneres i de transició, sen-
se perjudici de la seva qualificació jurídica i de la 
legislació específica que els sigui aplicable.»

Dos. Els apartats 2 i 3 de l’article 1 passen a ser 
els apartats 3 i 4.

Tres. S’afegeix un incís al final de l’actual apartat 4, 
que passa a ser el 5, i que queda redactat de la manera 
següent:

«5. Les aigües minerals i termals es regulen 
per la seva legislació específica, sense perjudici de 
l’aplicació del que disposa l’apartat 2.»

Quatre. Es modifica el paràgraf d) de l’article 2, que 
queda redactat de la manera següent:

«d) Els aqüífers, als efectes dels actes de dis-
posició o d’afecció dels recursos hidràulics.»

Cinc. Es modifica la denominació del capítol IV, 
que passa a ser «dels aqüífers».

Sis. Es modifica l’article 16, que queda redactat de 
la manera següent:

«Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per conca 
hidrogràfica la superfície de terreny l’escorriment 
superficial del qual flueix en la seva totalitat a tra-
vés d’una sèrie de corrents, rius i eventualment 
llacs cap al mar per una única desembocadura, 
estuari o delta. La conca hidrogràfica com a unitat 
de gestió del recurs es considera indivisible.»

Set. S’afegeix l’article 16 bis amb la denominació 
de «demarcació hidrogràfica», que es redacta de la ma-
nera següent:

«1. S’entén per demarcació hidrogràfica la 
zona terrestre i marina composta per una o diver-
ses conques hidrogràfiques veïnes i les aigües de 
transició, subterrànies i costaneres associades a 
les conques esmentades.

Són aigües de transició les masses d’aigua super-
ficial pròximes a la desembocadura dels rius que són 
parcialment salines com a conseqüència de la seva 
proximitat a les aigües costaneres, però que reben 
una notable influència de fluxos d’aigua dolça.

Són aigües costaneres les aigües superficials 
situades cap a terra des d’una línia la totalitat de 
punts de la qual es troba a una distància d’una mi-
lla nàutica mar endins des del punt més pròxim de 
la línia de base que serveix per mesurar l’amplada 
de les aigües territorials i que s’estén, si s’escau, 
fins al límit exterior de les aigües de transició.

2. Les aigües costaneres s’especifiquen i s’in-
clouen en la demarcació o les demarcacions hidrogrà-
fiques més pròximes o més apropiades.

3. Els aqüífers que no corresponguin plena-
ment a cap demarcació en particular s’inclouen en 
la demarcació més pròxima o més apropiada, i es 
pot atribuir a cada una de les demarcacions la part 
d’aqüífer corresponent al seu respectiu àmbit terri-
torial, i s’ha de garantir, en aquest cas, una gestió 
coordinada mitjançant les oportunes notificacions 
entre demarcacions afectades.

4. La demarcació hidrogràfica, com a principal 
unitat a efectes de la gestió de conques, consti tueix 
l’àmbit espacial al qual s’apliquen les normes de 
protecció de les aigües que preveu aquesta Llei 
sense perjudici del règim específic de protecció del 
medi marí que pugui establir l’Estat.

5. El Govern, per reial decret, un cop escol-
tades les comunitats autònomes, fixa l’àmbit 
territorial de cada demarcació hidrogràfica que és 
coincident amb el del seu pla hidrològic.»

Vuit. Es modifica el paràgraf c) de l’apartat 1 de 
l’article 20, que queda redactat de la manera següent:

«c) Els projectes de les disposicions de caràc-
ter general aplicables a tot el territori nacional rela-
tives a la protecció de les aigües i a l’ordenament 
del domini públic hidràulic.»

Nou. Es modifica la denominació de la secció sego-
na del capítol III del títol II, que passa a ser la següent:

«Secció 2a Òrgans de govern, administració i 
cooperació.»

Deu. Es modifica la denominació de l’article 26, 
que passa a ser la següent:

«Òrgans de govern, administració i coopera-
ció.»

Onze. L’apartat 3 de l’article 26 queda redactat de 
la manera següent:

«3. És òrgan de participació i planificació el 
Consell de l’Aigua de la demarcació.

És òrgan per a la cooperació, en relació amb 
les obligacions derivades d’aquesta Llei per a la 
protecció de les aigües, el Comitè d’Autoritats 
Competents.»

Dotze. Es modifiquen els paràgrafs d), e), f) i k) 
de l’article 28, que queden redactats en els termes se-
güents:

«d) Preparar els assumptes que s’hagin de 
sotmetre al Consell de l’Aigua de la demarcació.»

«e) Aprovar, amb l’informe previ del Consell 
de l’Aigua de la demarcació, les modificacions so-
bre l’amplada de les zones de servitud i de policia 
que preveu l’article 6 d’aquesta Llei.»

«f) Declarar aqüífers sobreexplotats o en risc 
d’estar-ne, determinar els perímetres de protecció 
dels aqüífers, de conformitat amb el que assenyala 
l’article 56 d’aquesta Llei, aprovar les mesures de 
caràcter general que preveu l’article 55 i ser es-
coltada en el tràmit d’audiència a l’organisme de 
conca a què es refereix l’article 58. Així mateix, li 
correspon l’adopció de les mesures per a la pro-
tecció de les aigües subterrànies davant intrusions 
d’aigües salines a les quals es refereix l’article 99 
d’aquesta Llei.»

«k) Proposar al Consell de l’Aigua de la demar-
cació la revisió del pla hidrològic corresponent.»
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Tretze. Es modifica el paràgraf b) de l’apartat 1 
de l’article 30, que queda redactat en els termes se-
güents:

«b) Presidir la junta de govern, l’assemblea 
d’usuaris, la comissió de desembassament, el 
consell de l’aigua de la demarcació i el comitè 
d’autoritats competents.»

Catorze. L’article 35 queda redactat de la manera 
següent:

«1. Per fomentar la informació, consulta públi-
ca i participació activa a la planificació hidrològica 
es crea, en les demarcacions hidrogràfiques amb 
conques intercomunitàries, el consell de l’aigua de 
la demarcació.

2. Correspon al consell de l’aigua de la demar-
cació promoure la informació, consulta i partici-
pació pública en el procés planificador, i elevar al 
Govern, a través del Ministeri de Medi Ambient, el 
pla hidrològic de la conca i les seves revisions ulte-
riors. Així mateix, pot informar sobre les qüestions 
d’interès general per a la demarcació i les relatives 
a la protecció de les aigües i a la millor ordenació, 
explotació i tutela del domini públic hidràulic.

A aquests efectes, reglamentàriament s’ha de 
determinar l’organització i el procediment per fer 
efectiva la participació pública.

3. Les comunitats autònomes, el territori de 
les quals formi part totalment o parcialment d’una 
demarcació hidrogràfica, s’han d’incorporar en els 
termes que preveu aquesta Llei al consell de l’ai-
gua corresponent per participar en l’elaboració 
de la planificació hidrològica i altres funcions 
d’aquest.»

Quinze. L’article 36 queda redactat en els termes 
següents:

«1. La composició del Consell de l’Aigua s’ha 
d’establir mitjançant un reial decret, aprovat pel 
Consell de Ministres, que s’ajusta als criteris se-
güents:

a) Cada departament ministerial relacionat 
amb la gestió de les aigües i l’ús dels recursos hi-
dràulics està representat per un nombre de vocals 
no superior a tres.

b) Els serveis tècnics de l’organisme de conca 
estan representats per un màxim de tres vocals; ca-
da servei perifèric de costes del Ministeri de Medi 
Ambient el territori del qual coincideixi totalment 
o parcialment amb el de la demarcació hidrogrà-
fica està representat per un vocal; cada autoritat 
portuària i capitania marítima afectades per l’àmbit 
de la demarcació hidrogràfica estan representades 
per un vocal.

c) La representació de les comunitats autòno-
mes que participin en el Consell, d’acord amb el 
que preveu l’article 35, es determina i distribueix 
en funció del nombre de comunitats autònomes de 
la demarcació i de la superfície i població d’aques-
tes que s’hi inclouen, i cada una de les comunitats 
autònomes participants ha d’estar representada, 
almenys, per un vocal.

La representació de les comunitats autònomes 
no és inferior a la que correspongui als diversos 
departaments ministerials assenyalats a l’apar-
tat 1.a).

d) Les entitats locals el territori de les quals 
coincideixi totalment o parcialment amb el de la 

conca estan representades en funció de l’extensió 
o percentatge de l’esmentat territori afectat per la 
demarcació hidrogràfica, en els termes que regla-
mentàriament es determini. El nombre màxim de 
vocals no pot ser superior a tres.

e) La representació dels usuaris no pot ser in-
ferior al terç del total de vocals i està integrada per 
representants dels diferents sectors amb relació 
als seus respectius interessos en l’ús de l’aigua.

f) La representació d’associacions i organitza-
cions de defensa d’interessos ambientals, econò-
mics i socials relacionats amb l’aigua. El nombre 
de vocals no pot ser superior a sis.

2. En el cas de demarcacions hidrogràfiques 
de conques intracomunitàries, la comunitat autò-
noma corresponent ha de garantir la participació 
social en la planificació hidrològica, i respectar les 
anteriors representacions mínimes d’usuaris i or-
ganitzacions interessades en els òrgans col·legiats 
que a l’efecte es creïn, i assegurar que estiguin 
igualment representades en els òrgans esmentats 
totes les administracions públiques amb compe-
tències en matèries relacionades amb la protecció 
de les aigües i, en particular, l’Administració Gene-
ral de l’Estat en relació amb les seves competènci-
es sobre el domini públic marítim terrestre, ports 
d’interès general i marina mercant.»

Setze. S’hi afegeix l’article 36 bis amb la denomi-
nació de «Comitè d’Autoritats Competents» i amb el 
contingut següent:

«Article 36 bis. Comitè d’Autoritats Competents.
1. Per garantir l’adequada cooperació en l’apli-

cació de les normes de protecció de les aigües, 
es crea en el cas de demarcacions hidrogràfiques 
amb conques intercomunitàries el Comitè d’Auto-
ritats Competents.

La creació del Comitè d’Autoritats Competents 
de la demarcació hidrogràfica no afecta la titula-
ritat de les competències que en les matèries rela-
cionades amb la gestió de les aigües corresponguin 
a les diferents administracions públiques, que es 
continuen exercint d’acord amb el que preveu en 
cada cas la normativa que resulti aplicable.

2. El Comitè d’Autoritats Competents de la 
demarcació hidrogràfica té com a funcions bàsi-
ques:

a) Afavorir la cooperació en l’exercici de les 
competències relacionades amb la protecció de 
les aigües que exerceixin les diferents administra-
cions públiques al si de la respectiva demarcació 
hidrogràfica.

b) Impulsar l’adopció per les administracions 
públiques competents en cada demarcació de les 
mesures que exigeixi el compliment de les normes 
de protecció d’aquesta Llei.

c) Proporcionar a la Unió Europea, a través del 
Ministeri de Medi Ambient, la informació relativa 
a la demarcació hidrogràfica que es requereixi, de 
conformitat amb la normativa vigent.

3. El Comitè d’Autoritats Competents està 
integrat per:

a) Els òrgans de l’Administració General de 
l’Estat amb competències sobre l’aprofitament, la 
protecció i el control de les aigües objecte d’aques-
ta Llei, amb un nombre de representants que no 
superi el de les comunitats autònomes.
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b) Els òrgans de les comunitats autònomes, 
el territori de les quals formi part totalment o 
parcialment de la demarcació hidrogràfica, amb 
competències sobre la protecció i el control de les 
aigües objecte d’aquesta Llei, amb un representant 
per cada comunitat autònoma.

c) Els ens locals, el territori dels quals coin-
cideixi totalment o parcialment amb el de la de-
marcació hidrogràfica, amb competències sobre la 
protecció i el control de les aigües objecte d’aques-
ta Llei, representats en funció de la seva població 
dins la demarcació, a través de les corresponents 
federacions territorials de municipis.

4. En el cas de demarcacions hidrogràfiques 
de conques intracomunitàries, les comunitats au-
tònomes competents han de garantir el principi 
d’unitat de gestió de les aigües, la cooperació 
en l’exercici de les competències que en relació 
amb la seva protecció exerceixin les diferents 
administracions públiques i, en particular, les que 
corresponen a l’Administració General de l’Estat 
en matèria de domini públic maritimoterrestre, 
portuari i de marina mercant. Així mateix, han 
de proporcionar a la Unió Europea, a través del 
Ministeri de Medi Ambient, la informació relativa 
a la demarcació hidrogràfica que es requereixi 
conforme a la normativa vigent.»

Disset. S’hi afegeix l’article 36 ter amb la denomina-
ció de «Notificació d’autoritats competents» i amb el 
contingut següent:

«Article 36 ter. Notificació d’autoritats compe-
tents.
El Ministeri de Medi Ambient ha de facilitar a 

la Comissió Europea una llista de les autoritats 
competents espanyoles, i ha de notificar també 
qualsevol canvi que es produeixi en aquestes 
designacions.»

Divuit. Es modifica el contingut i la denominació de 
l’article 40, que queda redactat de la manera següent:

«Article 40. Objectius i criteris de la planificació 
hidrològica:
1. La planificació hidrològica té per objectius 

generals aconseguir el bon estat i l’adequada 
protecció del domini públic hidràulic i de les ai-
gües objecte d’aquesta Llei, la satisfacció de les 
demandes d’aigua, l’equilibri i l’harmonització del 
desenvolupament regional i sectorial, incrementar 
les disponibilitats del recurs, protegir la seva qua-
litat, economitzar la seva feina i racionalitzar els 
seus usos en harmonia amb el medi ambient i els 
altres recursos naturals.

2. La política de l’aigua està al servei de les 
estratègies i els plans sectorials que sobre els 
diferents usos estableixin les administracions 
públiques, sense perjudici de la gestió racional i 
sostenible del recurs que ha de ser aplicada pel 
Ministeri de Medi Ambient, o per les administraci-
ons hidràuliques competents, que condiciona tota 
autorització, concessió o futura infraestructura que 
se sol·liciti.

3. La planificació es fa mitjançant els plans 
hidrològics de conca i el Pla hidrològic nacional. 
L’àmbit territorial de cada pla hidrològic de conca 
coincideix amb el de la demarcació hidrogràfica 
corresponent.

4. Els plans hidrològics són públics i vincu-
lants, sense perjudici de la seva actualització periò-
dica i revisió justificada, i no creen per si sols drets 
en favor de particulars o entitats, motiu pel qual 
la seva modificació no dóna lloc a indemnització, 
sense perjudici del que disposa l’article 65.

5. El Govern, mitjançant un reial decret, apro-
va els plans hidrològics de conca en els termes que 
consideri procedents en funció de l’interès general, 
sense perjudici del que disposa l’apartat següent.

6. Els plans hidrològics de conca que hagin 
estat elaborats o revisats a l’empara del que dis-
posa l’article 18 han de ser aprovats si s’ajusten 
a les prescripcions dels articles 40.1, 3 i 4 i 42, no 
afecten els recursos d’altres conques i, si s’escau, 
s’acomoden a les determinacions del Pla hidrolò-
gic nacional.»

Dinou. S’hi afegeix l’article 40 bis amb la denomina-
ció de «Definicions» i amb el contingut següent:

«Article 40 bis. Definicions.
Als efectes de la planificació hidrològica i de 

la protecció de les aigües objecte d’aquesta Llei, 
s’entén per:

a) aigües continentals: totes les aigües en la 
superfície del sòl i totes les aigües subterrànies 
situades cap a terra des la línia que serveix de base 
per mesurar l’amplada de les aigües territorials.

b) aigües superficials: les aigües continentals, 
excepte les aigües subterrànies; les aigües de tran-
sició i les aigües costaneres i, referent a l’estat quí-
mic, també les aigües territorials.

c) aigües subterrànies: totes les aigües que es 
troben sota la superfície del sòl en la zona de satu-
ració i en contacte directe amb el sòl o el subsòl.

d) aqüífer: una o més capes subterrànies 
de roca o d’altres estrats geològics que tenen la 
suficient porositat i permeabilitat per permetre 
ja sigui un flux significatiu d’aigües subterrànies 
o l’extracció de quantitats significatives d’aigües 
subterrànies.

e) massa d’aigua superficial: una part diferen-
ciada i significativa d’aigua superficial, com un llac, 
un embassament, un corrent, riu o canal, una part 
d’un corrent, riu o canal, unes aigües de transició 
o un tram d’aigües costaneres.

f) massa d’aigua subterrània: un volum cla-
rament diferenciat d’aigües subterrànies en un 
aqüífer o aqüífers.

g) massa d’aigua artificial: una massa d’aigua 
superficial creada per l’activitat humana.

h) massa d’aigua molt modificada: una massa 
d’aigua superficial que, com a conseqüència d’alte-
racions físiques produïdes per l’activitat humana, 
ha experimentat un canvi substancial en la seva 
naturalesa.

i) serveis relacionats amb l’aigua: totes les 
activitats relacionades amb la gestió de les ai-
gües que possibiliten la seva utilització, com ara 
l’extracció, l’emmagatzemament, la conducció, el 
tractament i la distribució d’aigües superficials 
o subterrànies, així com la recollida i depuració 
d’aigües residuals, que desguassen posteriorment 
a les aigües superficials. També s’entenen com a 
serveis les activitats derivades de la protecció de 
persones i béns davant les inundacions.

j) usos de l’aigua: les diferents classes d’utilit-
zació del recurs, així com qualsevol altra activitat 
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que tingui repercussions significatives en l’estat de 
les aigües. A efectes de l’aplicació del principi de 
recuperació de costos, els usos de l’aigua han de 
considerar, almenys, l’abastament de poblacions, 
els usos industrials i els usos agraris.»

Vint. Es modifica l’apartat 2 de l’article 41, que 
queda redactat en els següents termes:

«2. El procediment per a elaboració i revisió 
dels plans hidrològics de conca es regula per via 
reglamentària, i ha de preveure, en tot cas, la 
programació de calendaris, programes de feina, 
elements que s’han de considerar i esborranys 
previs per possibilitar una adequada informació i 
consulta pública des l’inici del procés.

Així mateix, s’ha de preveure l’elaboració 
prèvia, per les administracions competents, dels 
programes de mesures bàsiques i complementà-
ries, que preveu l’article 92.quater, conduents a 
la consecució dels objectius mediambientals que 
preveu aquesta Llei. Els programes de mesures es 
coordinen i integren en els plans hidrològics.

De manera expressa, s’han de coordinar, per a 
la seva integració en el pla hidrològic, els progra-
mes relatius a les aigües costaneres i de transició 
elaborats per l’Administració General de l’Estat o 
per les comunitats autònomes que participin en el 
comitè d’autoritats competents de la demarcació i 
que tinguin litoral.»

Vint-i-un. S’afegeixen a l’article 41 els apartats 3, 4, 
5 i 6, que es redacten en els termes següents:

«3. En l’elaboració i la revisió dels plans hidro-
lògics de conca s’ha de preveure necessàriament 
la participació dels departaments ministerials inte-
ressats, els terminis per a presentació de les pro-
postes pels organismes corresponents i l’actuació 
subsidiària del Govern en cas de falta de proposta. 
Es garanteix, en tot cas, la participació pública en 
tot el procés planificador, tant en les fases de con-
sultes prèvies com en les de desenvolupament i 
aprovació o revisió del pla. A aquests efectes s’han 
de complir els terminis que preveu la disposició 
addicional dotzena.

4. Els plans hidrològics s’elaboren en coordi-
nació amb les diferents planificacions sectorials 
que els afectin, tant respecte als usos de l’aigua 
com als del sòl, i especialment amb el que es-
tableix la planificació de regadius i altres usos 
agraris.

5. Amb caràcter previ a l’elaboració i propos-
ta de revisió del pla hidrològic de conca, s’ha de 
preparar un programa de treball que inclogui, a 
més del calendari sobre les fases previstes per a 
l’ elaboració o revisió esmentada, l’estudi general 
sobre la demarcació corresponent.

Aquest estudi general ha d’incorporar, en els 
termes que s’estableixi reglamentàriament, una 
descripció general de les característiques de la 
demarcació, un resum de les repercussions de l’ac-
tivitat humana a l’estat de les aigües superficials i 
de les aigües subterrànies, i una anàlisi econòmica 
de l’ús de l’aigua.

6. El Ministeri de Medi Ambient ha de remetre 
a la Comissió Europea i a qualsevol Estat membre 
interessat exemplars dels plans hidrològics apro-
vats, com també de l’estudi general de la demar-
cació a la qual s’al·ludeix a l’apartat anterior.»

Vint-i-dos. Es modifica el contingut de l’article 42, 
que queda redactat en els termes següents:

«Article 42.
1. Els plans hidrològics de conca comprenen 

obligatòriament:
a) La descripció general de la demarcació hi-

drogràfica, incloent-hi:
a’) Per a les aigües superficials tant conti-

nentals com costaneres i de transició, mapes 
amb els seus límits i localització, ecoregions, 
tipus i condicions de referència. En el cas d’ai-
gües artificials i molt modificades, també s’hi 
ha d’incloure la motivació conduent a aquesta 
qualificació.

b’) Per a les aigües subterrànies, mapes amb 
la localització i límits de les masses d’aigua.

c’) L’inventari dels recursos superficials i sub-
terranis incloent-hi els seus règims hidrològics i 
les característiques bàsiques de qualitat de les 
aigües.

b) La descripció general dels usos, pressions 
i incidències antròpiques significatives sobre les 
aigües, incloent-hi:

a’) Els usos i les demandes existents amb una 
estimació de les pressions sobre l’estat quantitatiu 
de les aigües, la contaminació de font puntual i 
difusa, incloent-hi un resum de l’ús del sòl, i altres 
afeccions significatives de l’activitat humana.

b’) Els criteris de prioritat i de compatibilitat 
d’usos, així com l’ordre de preferència entre els 
diferents usos i aprofitaments.

c’) L’assignació i reserva de recursos per a 
usos i demandes actuals i futurs, com també per 
a la conservació o recuperació del medi natural.

d’) La definició d’un sistema d’explotació únic 
per a cada pla, en el qual, de manera simplificada, 
quedin inclosos tots els sistemes parcials, i amb 
el qual es possibiliti l’anàlisi global de comporta-
ment.

c) La identificació i mapes de les zones pro-
tegides.

d) Les xarxes de control establertes per al 
seguiment de l’estat de les aigües superficials, de 
les aigües subterrànies i de les zones protegides i 
els resultats d’aquest control.

e) La llista d’objectius mediambientals per a 
les aigües superficials, les aigües subterrànies i les 
zones protegides, incloent-hi els terminis previstos 
per a la seva consecució, la identificació de con-
dicions per a excepcions i pròrrogues, i les seves 
informacions complementàries.

f) Un resum de l’anàlisi econòmica de l’ús de 
l’aigua, incloent-hi una descripció de les situacions 
i motius que puguin permetre excepcions a l’apli-
cació del principi de recuperació de costos.

g) Un resum dels programes de mesures 
adoptats per assolir els objectius previstos, inclo-
ent-hi:

a’) Un resum de les mesures necessàries per 
aplicar la legislació sobre protecció de l’aigua, 
incloent-hi separadament les relatives a l’aigua 
potable.

b’) Un informe sobre les accions pràctiques i 
les mesures preses per a l’aplicació del principi de 
recuperació dels costos de l’ús de l’aigua.
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c’) Un resum de controls sobre l’extracció i 
l’emmagatzemament de l’aigua, inclosos els re-
gistres i la identificació d’excepcions de control.

d’) Un resum de controls previstos sobre abo-
caments puntuals i altres activitats amb incidència 
en l’estat de l’aigua, incloent-hi l’ordenació d’abo-
caments directes i indirectes en el domini públic 
hidràulic i a les aigües objecte de protecció per 
aquesta Llei, sense perjudici de la competència 
estatal exclusiva en matèria d’abocaments amb 
origen i destinació en el medi marí.

e’) Una identificació de casos en què s’hagin 
autoritzat abocaments directes a les aigües sub-
terrànies.

f’) Un resum de mesures preses respecte a les 
substàncies prioritàries.

g’) Un resum de les mesures preses per pre-
venir o reduir les repercussions dels incidents de 
contaminació accidental.

h’) Un resum de les mesures adoptades per a 
masses d’aigua amb poques probabilitats d’assolir 
els objectius ambientals fixats.

i’) Detalls de les mesures complementàries 
considerades necessàries per complir els objectius 
mediambientals establerts, incloent-hi els períme-
tres de protecció i les mesures per a la conservació 
i recuperació del recurs i entorn afectats.

j’) Detalls de les mesures preses per evitar un 
augment de la contaminació de les aigües marines.

k’) Les directrius per a recàrrega i protecció 
d’aqüífers.

l’) Les normes bàsiques sobre millores i trans-
formacions en regadiu que assegurin el millor 
aprofitament del conjunt de recursos hidràulics i 
terrenys disponibles.

m’) Els criteris d’avaluació dels aprofitaments 
energètics i la fixació dels condicionants requerits 
per a la seva execució.

n’) Els criteris sobre estudis, actuacions i obres 
per prevenir i evitar els danys deguts a inunda-
cions, avingudes i altres fenòmens hidràulics.

o’) Les infraestructures bàsiques requerides 
pel pla.

h) Un registre dels programes i plans hidrolò-
gics més detallats relatius a subconques, sectors, 
qüestions específiques o categories d’aigües, 
acompanyat d’un resum dels seus continguts. De 
manera expressa, s’han d’incloure les determi-
nacions pertinents per al pla hidrològic de conca 
derivades del Pla hidrològic nacional.

i) Un resum de les mesures d’informació pú-
blica i de consulta preses, els seus resultats i els 
canvis consegüents efectuats en el pla.

j) Una llista de les autoritats competents de-
signades.

k) Els punts de contacte i procediments per 
obtenir la documentació de base i la informació 
requerida per les consultes públiques.

2. La primera actualització del pla hidrològic, 
i totes les actualitzacions posteriors han de com-
prendre obligatòriament:

a) Un resum de tots els canvis o actualitza-
cions efectuats des la publicació de la versió pre-
cedent del pla.

b) Una avaluació dels progressos realitzats 
en la consecució dels objectius mediambientals, 
inclosa la presentació en forma de mapa dels 
resultats dels controls durant el període del pla 

anterior i una explicació dels objectius mediam-
bientals no assolits.

c) Un resum i una explicació de les mesures 
previstes en la versió anterior del pla hidrològic de 
conca que no s’hagin posat en marxa.

d) Un resum de totes les mesures addicionals 
transitòries adoptades, des la publicació de la ver-
sió precedent del pla hidrològic de conca, per a les 
masses d’aigua que probablement no assoleixin 
els objectius ambientals previstos.»

Vint-i-tres. Es modifica l’últim paràgraf de l’apartat 
4 de l’article 55, que queda redactat en els següents 
termes:

«Les mesures previstes en el present apartat, 
que tenen la consideració d’un programa de 
mesures, poden ser adoptades per l’organisme 
competent de la Comunitat Autònoma, en coordi-
nació amb l’organisme de conca, quan així s’hagi 
encomanat.»

Vint-i-quatre. Es modifica la denominació del títol 
V, que passa a ser «la protecció del domini públic hi-
dràulic i de la qualitat de les aigües.»

Vint-i-cinc. Es modifica l’article 92, que es redacta 
de la manera següent:

«Article 92. Objectius de la protecció.
Són objectius de la protecció de les aigües i del 

domini públic hidràulic:
a) Prevenir el deteriorament, protegir i mi-

llorar l’estat dels ecosistemes aquàtics, així com 
dels ecosistemes terrestres i zones humides que 
depenguin de manera directa dels aquàtics en re-
lació amb les seves necessitats d’aigua.

b) Promoure l’ús sostenible de l’aigua prote-
gint els recursos hídrics disponibles i garantint un 
subministrament suficient en bon estat.

c) Protegir i millorar el medi aquàtic establint 
mesures específiques per reduir progressivament 
els abocaments, les emissions i les pèrdues de 
substàncies prioritàries, i també per eliminar o 
suprimir de manera gradual els abocaments, les 
emissions i les pèrdues de substàncies perilloses 
prioritàries.

d) Garantir la reducció progressiva de la con-
taminació de les aigües subterrànies i evitar la seva 
contaminació addicional.

e) Pal·liar els efectes de les inundacions i se-
queres.

f) Assolir, mitjançant l’aplicació de la legisla-
ció corresponent, els objectius fixats en els tractats 
internacionals amb vista a prevenir i eliminar la 
contaminació del medi ambient marí.

g) Evitar qualsevol acumulació de composts 
tòxics o perillosos en el subsòl o qualsevol altra 
acumulació que pugui ser causa de degradació del 
domini públic hidràulic.»

Vint-i-sis. S’hi afegeix l’article 92 bis amb la deno-
minació d’«Objectius mediambientals», que es redacta 
de la manera següent:

«1. Per aconseguir una adequada protecció de 
les aigües, s’han d’assolir els objectius mediambi-
entals següents:

a) Per a les aigües superficials:
a’) Prevenir el deteriorament de l’estat de les 

masses d’aigua superficials.
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b’) Protegir, millorar i regenerar totes les 
masses d’aigua superficial per tal que assoleixin 
un bon estat.

c’) Reduir progressivament la contaminació 
procedent de substàncies prioritàries i eliminar 
o suprimir gradualment els abocaments, les 
emissions i les pèrdues de substàncies perilloses 
prioritàries.

b) Per a les aigües subterrànies:
a’) Evitar o limitar l’entrada de contaminants a 

les aigües subterrànies i evitar el deteriorament de 
l’estat de totes les masses d’aigua subterrània.

b’) Protegir, millorar i regenerar les masses 
d’aigua subterrània i garantir l’equilibri entre l’ex-
tracció i la recàrrega a fi d’aconseguir el bon estat 
de les aigües subterrànies.

c’) Invertir les tendències significatives i sos-
tingudes en l’augment de la concentració de qual-
sevol contaminant derivada de l’activitat humana 
a fi de reduir progressivament la contaminació de 
les aigües subterrànies.

c) Per a les zones protegides:
Complir les exigències de les normes de protecció 

que resultin aplicables en una zona i assolir els objec-
tius ambientals particulars que s’hi determinin.

d) Per a les masses d’aigua artificials i masses 
d’aigua molt modificades:

Protegir i millorar les masses d’aigua artificials 
i molt modificades per aconseguir un bon poten-
cial ecològic i un bon estat químic de les aigües 
superficials.

2. Els programes de mesures especificats en 
els plans hidrològics han de concretar les actua-
cions i les previsions necessàries per assolir els 
objectius mediambientals indicats.

3. Quan hi hagi masses d’aigua molt afecta-
des per l’activitat humana o les seves condicions 
naturals facin inviable la consecució dels objectius 
assenyalats o exigeixin un cost desproporcionat, 
s’han d’assenyalar objectius ambientals menys 
rigorosos en les condicions que s’estableixin en 
cada cas mitjançant els plans hidrològics.»

Vint-i-set. S’hi afegeix l’article 92 ter amb la denomi-
nació de «Estats de les masses d’aigua», que es redacta 
de la següent manera:

«1. En relació amb els objectius de protecció 
es distingeixen diferents estats o potencials a les 
masses d’aigua, i s’han de diferenciar almenys en-
tre les aigües superficials les aigües subterrànies 
i les masses d’aigua artificials i molt modificades. 
Reglamentàriament es determinen les condicions 
tècniques definitòries de cada un dels estats i 
potencials, com també els criteris per a la seva 
classificació.

2. En cada demarcació hidrogràfica s’han d’es-
tablir programes de seguiment de l’estat de les 
aigües que permetin d’obtenir una visió general 
coherent i completa de l’estat esmentat. Aquests 
programes s’incorporen als programes de mesures 
que s’han de desenvolupar a cada demarcació.»

Vint-i-vuit. S’hi afegeix l’article 92 quater amb la de-
nominació de «Programes de mesures», que es redacta 
de la manera següent:

«1. Per a cada demarcació hidrogràfica s’es-
tableix un programa de mesures en què s’han de 

tenir en compte els resultats dels estudis realitzats 
per determinar les característiques de la demarca-
ció, les repercussions de l’activitat humana a les 
seves aigües, com també l’estudi econòmic de l’ús 
de l’aigua en aquesta.

2. Els programes de mesures tenen com a 
finalitat la consecució dels objectius mediambien-
tals que assenyala l’article 92 bis d’aquesta Llei.

3. Les mesures poden ser bàsiques i comple-
mentàries:

a) Les mesures bàsiques són els requisits mí-
nims que s’han de complir en cada demarcació i 
s’han d’establir reglamentàriament.

b) Les mesures complementàries són aquelles 
que en cada cas s’hagin d’aplicar amb caràcter ad-
dicional per a la consecució dels objectius medi-
ambientals o per assolir una protecció addicional 
de les aigües.

4. El programa de mesures l’integren les 
mesures bàsiques i les complementàries que, en 
l’àmbit de les seves competències, aprovin les 
administracions competents en la protecció de 
les aigües.»

Vint-i-nou. Es modifica l’article 93, que queda re-
dactat de la manera següent:

«Article 93.
S’entén per contaminació, als efectes d’aquesta 

Llei, l’acció i l’efecte d’introduir matèries o formes 
d’energia, o induir condicions en l’aigua que, de 
manera directa o indirecta, impliquin una altera-
ció perjudicial de la seva qualitat en relació amb 
els usos posteriors, amb la salut humana, o amb 
els ecosistemes aquàtics o terrestres directament 
associats als aquàtics; causin danys als béns; i 
deteriorin o dificultin el gaudi i els usos del medi 
ambient.

El concepte de degradació del domini públic 
hidràulic, a efectes d’aquesta Llei, inclou les al-
teracions perjudicials de l’entorn afecte a aquest 
domini.»

Trenta. Es modifica la denominació de l’article 99, 
que passa a ser la següent: «Protecció de les aigües 
subterrànies davant intrusions d’aigües salines».

Trenta-u. S’hi afegeix l’article 99 bis amb la denomi-
nació de «Registre de zones protegides», que es redacta 
de la manera següent:

«1. Per a cada demarcació hidrogràfica hi ha 
d’haver almenys un registre de les zones que hagin 
estat declarades objecte de protecció especial en 
virtut de norma específica sobre protecció d’aigües 
superficials o subterrànies, o sobre conservació 
d’hàbitats i espècies directament dependents de 
l’aigua.

2. Al registre s’hi han d’incloure necessària-
ment:

a) Les zones en què es realitza una captació 
d’aigua destinada a consum humà, sempre que 
almenys proporcioni un volum mitjà de 10 me-
tres cúbics diaris o proveeixi més de cinquanta 
persones, així com, si s’escau, els perímetres de 
protecció delimitats.

b) Les zones que, d’acord amb el respectiu 
pla hidrològic, s’hagin de destinar en un futur a la 
captació d’aigües per a consum humà.
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c) Les zones que hagin estat declarades de pro-
tecció d’espècies aquàtiques significatives des del 
punt de vista econòmic.

d) Les masses d’aigua declarades d’ús recrea-
tiu, incloses les zones declarades aigües de bany.

e) Les zones que hagin estat declarades vulne-
rables en aplicació de les normes sobre protecció 
de les aigües contra la contaminació produïda per 
nitrats procedents de fonts agràries.

f) Les zones que hagin estat declarades sensi-
bles en aplicació de les normes sobre tractament 
de les aigües residuals urbanes.

g) Les zones declarades de protecció d’hàbitats 
o espècies en les quals el manteniment o la millora 
de l’estat de l’aigua constitueixi un factor impor-
tant de la seva protecció.

h) Els perímetres de protecció d’aigües mine-
rals i termals aprovats d’acord amb la seva legis-
lació específica.

3. Les administracions competents per raó de 
la matèria han de facilitar a l’organisme de conca 
corresponent la informació necessària per mantenir 
actualitzat el Registre de zones protegides de cada 
demarcació hidrogràfica sota la supervisió del Co-
mitè d’Autoritats Competents de la demarcació.

El registre s’ha de revisar i actualitzar, junt amb 
l’actualització del pla hidrològic corresponent, en 
la forma que reglamentàriament es determini.

4. Un resum del registre forma part del pla 
hidrològic de conca.»

Trenta-dos. El capítol II, «Dels abocaments», s’estruc-
tura en dues seccions «Secció 1a, Abocaments al domini 
públic hidràulic», i «Secció 2a, Abocaments marins».

Trenta-tres. El segon apartat de l’article 100 es re-
dacta de la manera següent:

«2. L’autorització d’abocament té com a 
objecte la consecució dels objectius mediambi-
entals establerts. Les autoritzacions esmentades 
s’atorguen tenint en compte les millors tècniques 
disponibles i d’acord amb les normes de qualitat 
ambiental i els límits d’emissió fixats reglamentà-
riament. S’han d’establir condicions d’abocament 
més rigoroses quan el compliment dels objectius 
mediambientals ho requereixi.»

Trenta-quatre. L’actual apartat tercer i el quart de 
l’article 100 passen a ser quart i cinquè i es redacten de 
la manera següent:

«4. Quan s’atorgui una autorització o es modi-
fiquin les seves condicions, es poden establir ter-
minis i programes de reducció de la contaminació 
per a la progressiva adequació de les característi-
ques dels desguassos als límits que s’hi fixin.

5. L’autorització d’abocament no eximeix de 
qualsevol altra que sigui necessària, de conformi-
tat amb altres lleis per a l’activitat o instal·lació de 
què es tracti.»

Trenta-cinc. Es crea una secció 2a en el capítol II 
del títol V, amb la denominació d’«Abocaments marins», 
que es redacta de la manera següent:

«SECCIÓ 2a ABOCAMENTS MARINS

Article 108 bis. Principis generals.
1. La protecció de les aigües marines té per 

objecte interrompre o suprimir gradualment els 
abocaments, les emissions i les pèrdues de subs-

tàncies perilloses prioritàries, amb l’objectiu últim 
d’aconseguir concentracions en el medi marí pro-
peres als valors bàsics pel que es refereix a les 
substàncies d’origen natural i pròximes a zero pel 
que fa a les substàncies sintètiques artificials.

2. Els principis generals enumerats a l’apartat 
anterior els recull la legislació sectorial aplicable 
en cada cas.»

Trenta-sis. S’afegeix al títol VI, «Del règim econò-
mic financer de la utilització del domini públic hidràulic», 
l’article 111 bis amb la denominació de «Principis gene-
rals», que es redacta de la manera següent:

«Article 111 bis. Principis generals.
1. Les administracions públiques competents 

han de tenir en compte el principi de recuperació 
dels costos dels serveis relacionats amb la gestió 
de les aigües, incloent-hi els costos ambientals 
i del recurs, en funció de les projeccions a llarg 
termini de la seva oferta i demanda.

2. L’aplicació del principi de recuperació 
d’aquests costos s’ha de fer de manera que incen-
tivi l’ús eficient de l’aigua i, per tant, contribueixi 
als objectius mediambientals perseguits.

Així mateix, l’aplicació d’aquest principi s’ha 
de realitzar amb una contribució adequada dels 
diversos usos, d’acord amb el principi del que 
contamina paga, i considerant almenys els usos 
d’abastament, agricultura i indústria. Tot això amb 
aplicació de criteris de transparència.

3. Per a l’aplicació del principi de recuperació 
de costos s’han de tenir en compte les conseqüèn-
cies socials, ambientals i econòmiques, així com les 
condicions geogràfiques i climàtiques de cada terri-
tori, sempre que això no comprometi ni les finalitats 
ni l’obtenció dels objectius ambientals establerts.

Els plans hidrològics de conca han de motivar 
les excepcions indicades.»

Trenta-set. S’afegeix un nou article 121 bis, amb la 
denominació de «Responsabilitat comunitària» i amb el 
contingut següent:

«Article 121 bis. Responsabilitat comunitària.
Les administracions públiques competents en 

cada demarcació hidrogràfica, que incompleixin 
els objectius ambientals fixats a la planificació 
hidrològica o el deure d’informar sobre aquestes 
qüestions, de manera que donin lloc que el Regne 
d’Espanya sigui sancionat per les institucions euro-
pees, han d’assumir en la part que els sigui imputa-
ble les responsabilitats que d’aquest incompliment 
s’hagin derivat. En el procediment d’imputació de 
responsabilitat que es tramiti s’ha de garantir, en tot 
cas, l’audiència de l’Administració afectada, i es pot 
compensar l’import que es determini amb càrrec a 
les transferències financeres que aquesta rebi.»

Trenta-vuit. Se suprimeix la disposició addicional 
tercera.

Trenta-nou. S’incorpora la disposició addicional 
onzena amb la denominació de «Terminis per assolir 
els objectius mediambientals», que es redacta en els 
següents termes:

«Disposició addicional onzena. Terminis per asso-
lir els objectius mediambientals.
1. En relació amb els objectius mediambien-

tals de l’article 92 bis, s’han de satisfer els terminis 
següents:
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a) Els objectius s’han d’assolir abans de 31 de 
desembre de 2015, a excepció de l’objectiu previst 
a l’apartat 1.a).a’) de l’article 92 bis, que és exigible 
des l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

b) El termini per a la consecució dels objec-
tius es pot prorrogar respecte d’una determinada 
massa d’aigua si, a més de no produir-se un nou 
deteriorament del seu estat, es dóna alguna de les 
circumstàncies següents:

a’) Quan les millores necessàries per obtenir 
l’objectiu només es puguin aconseguir, a causa 
de les possibilitats tècniques, en un termini que 
superi l’establert.

b’) Quan el compliment del termini establert 
doni lloc a un cost desproporcionadament alt.

c’) Quan les condicions naturals no permetin 
una millora de l’estat en el termini assenyalat.

c) Les pròrrogues del termini establert, la seva 
justificació i les mesures necessàries per a la con-
secució dels objectius mediambientals relatius a 
les masses d’aigua s’inclouen en el pla hidrològic 
de conca, sense que puguin superar la data de 31 
de desembre de 2027. S’exceptua d’aquest termini 
el supòsit en què les condicions naturals impedei-
xin aconseguir els objectius.

2. En relació amb els programes de mesures 
de l’article 92 quater, s’han de satisfer els terminis 
següents:

a) Han de ser aprovats abans del 31 de de-
sembre de 2009, i s’ha de requerir la seva actua-
lització l’any 2015 i la seva revisió posterior cada 
sis anys.

b) Totes les mesures incloses al programa han 
de ser operatives l’any 2012.

3. Els programes de seguiment han de ser 
operatius el 31 de desembre de 2006.

4. Les anàlisis i els estudis previs a què es 
refereix l’article 42.1.f) han d’estar acabats el 31 
de desembre de 2004, i s’han d’actualitzar abans 
del 31 de desembre de 2013, i posteriorment cada 
sis anys.

5. El Registre de zones protegides a què es 
refereix l’article 99 bis ha d’estar completat el 31 
de desembre de 2004.

6. La revisió dels plans hidrològics de conca 
ha d’entrar en vigor el 31 de desembre de 2009, i 
des d’aquella data s’ha de revisar cada sis anys.

7. La política d’incentius per a l’ús eficient de 
l’aigua, així com la contribució econòmica ade-
quada dels diferents usos, ha de ser efectiva a tot 
estirar el 31 de desembre de 2010.»

Quaranta. S’hi incorpora la disposició addicional dot-
zena amb la denominació de «Terminis per a la participa-
ció pública», que es redacta en els següents termes:

«Disposició addicional dotzena. Terminis per a la 
participació pública.
1. L’organisme de conca o administració hi-

dràulica competent de la comunitat autònoma han 
de publicar i posar a disposició del públic, en els 
terminis que en aquesta disposició s’estableixen, 
els documents següents:

a) Tres anys abans d’iniciar-se el procediment 
per a l’aprovació o revisió del corresponent pla hi-

drològic, un calendari i un programa de treball sobre 
l’elaboració del pla, amb indicació de les fórmules de 
consulta que s’han d’adoptar en cada cas.

b) Dos anys abans de l’inici del procediment 
a què es refereix el paràgraf anterior, un esquema 
provisional dels temes importants que es plante-
gen a la conca hidrogràfica en matèria de gestió 
de les aigües.

c) Un any abans d’iniciar el procediment, els 
exemplars del projecte de pla hidrològic de conca.

2. L’organisme de conca o administració hi-
dràulica competent de la comunitat autònoma han 
de concedir un termini mínim de sis mesos per 
a la presentació d’observacions per escrit sobre 
els documents relacionats a l’apartat 1 d’aquesta 
disposició.

3. Amb la sol·licitud prèvia i en els termes 
que s’estableixi reglamentàriament, es permet 
l’accés als documents i a la informació de refe-
rència utilitzats per elaborar el pla hidrològic de 
conca.»

Quaranta-u. S’hi incorpora la disposició addicional 
tretzena amb la denominació de «Regulacions internaci-
onals», que es redacta en els termes següents:

«Disposició addicional tretzena. Regulacions in-
ternacionals.
El règim de protecció de les aigües establert 

en aquesta Llei s’aplica sense perjudici del que 
disposin les lleis reguladores de les relacions in-
ternacionals, els acords o els convenis subscrits 
amb altres països.»

Article 130. Pla d’investigació energètica i mediambi-
ental en matèria de vigilància radiològica.

1. En el termini de sis mesos des de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, el Govern ha d’aprovar un pla 
d’investigació energètica i mediambiental que ha de 
dur a terme l’organisme públic d’investigació Centre 
d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tec-
nològiques (CIEMAT) als terrenys que es consideri 
que siguin objecte d’especial vigilància radiològica 
ambiental.

Aquest pla ha de ser prèviament informat pel Con-
sell de Seguretat Nuclear.

2. Es declaren d’interès general les actuacions 
compreses en el pla d’investigació energètica i medi-
ambiental que realitzi l’organisme públic d’investigació 
Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i 
Tecnològiques (CIEMAT).

3. Les actuacions incloses a l’apartat anterior por-
ten implícita la declaració 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.

4. Les actuacions esmentades porten implícita així 
mateix la declaració d’urgència als efectes de l’ocupació 
dels béns afectats a què es refereix l’article 52 de la Llei 
d’expropiació forçosa.

5. Aquesta disposició es dicta a l’empara de la 
competència estatal en matèria de foment i coordinació 
de la investigació científica i tècnica, que preveu l’article 
149.1.15a de la Constitució.
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CAPÍTOL VI

Acció administrativa en matèria de sanitat i consum

Article 131. Modificació de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, 
general de sanitat.

Es fa una nova redacció de l’últim paràgraf de l’arti-
cle 82 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, 
que queda redactat en els termes següents:

«A efectes de conèixer l’import del finançament 
total que es destina a l’assistència sanitària, les co-
munitats autònomes han de remetre puntualment 
al Ministeri de Sanitat i Consum els seus pressu-
postos, una vegada aprovats, i els ha d’informar 
de la seva execució, així com de la seva liquidació 
final.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Article 132. Modificació de la Llei 25/1990, de 20 de 
desembre, del medicament.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
 25/1990, de 20 de desembre, del medicament.

U. S’afegeix un nou apartat, el 6 ter, a l’article 8 
de la Llei 25/1990, del medicament, amb la redacció 
següent:

«6 ter. Especialitat farmacèutica en envàs 
per a dispensació personalitzada: el medicament 
de composició i informació definides, de forma 
farmacèutica i dosificació determinades, preparat 
per al seu ús medicinal immediat, disposat i con-
dicionat per a la seva dispensació al públic a partir 
d’un envàs clínic d’una especialitat farmacèutica 
autoritzada, respectant la integritat del condiciona-
ment primari, i destinat a possibilitar una dispen-
sació adaptada a la prescripció mèdica en aquells 
tractaments en els quals el Ministeri de Sanitat i 
Consum ho autoritzi.»

Dos. S’afegeix un nou apartat, el 6, a l’article 85 
de la Llei 25/1990, del medicament, amb la redacció 
següent:

«6. En els termes que reglamentàriament 
s’estableixin, la recepta es pot estendre/editar en 
suport informàtic. No cal el consentiment de l’in-
teressat per al tractament i la cessió de dades que 
siguin conseqüència de la implantació d’un siste-
ma de recepta electrònica, de conformitat amb el 
que disposen els articles 7, apartats tres i sis, 8 i 
11, apartat dos.a), de la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades caràcter 
personal.»   

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Tres. Es modifica l’apartat 1 de l’article 109 de la 
Llei 25/1990, del medicament, que queda amb la redac-
ció següent:

«1. Les infraccions en matèria de medica-
ments són sancionades de conformitat amb el que 
estableix l’article 108, i s’aplica una graduació de 
mínim, mitjà i màxim a cada nivell d’infracció, en 
funció de la negligència i intencionalitat del subjec-
te infractor, frau o connivència, incompliment de 
les advertències prèvies, xifra de negocis de l’em-
presa, nombre de persones afectades, perjudici 

causat, beneficis obtinguts a causa de la infracció 
i permanència i transitorietat dels riscos:

a) Infraccions lleus:
Grau mínim: Fins a 6.000 euros.
Grau mitjà: Des de 6.001 a 18.000 euros.
Grau màxim: Des de 18.001 a 30.000 euros.
b) Infraccions greus:
Grau mínim: Des de 30.001 a 60.000 euros.
Grau mitjà: Des de 60.001 a 78.000 euros.
Grau màxim: Des de 78.001 a 90.000 euros.
c) Infraccions molt greus:
Grau mínim: Des de 90.001 a 300.000 euros.
Grau mitjà: Des de 300.001 a 600.000 euros.
Grau màxim: Des de 600.001 a 1.000.000 d’eu-

ros; poden excedir la quantitat esmentada fins 
a assolir el quíntuple del valor dels productes o 
serveis objecte de la infracció.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

Article 133. Modificació de la Llei 16/2003, de 28 de 
maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de 
Salut.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
16/2003, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de 
Salut.

U. Es modifica l’apartat 2 de l’article 31 de la Llei 
16/2003, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de 
Salut, que queda redactat de la forma següent:

«2. Correspon a la Direcció General de Far-
màcia i Productes Sanitaris la direcció, el des-
plegament i l’execució de la política farmacèutica 
del Departament, l’exercici de les funcions que 
competeixen a l’Estat en matèria de finançament 
públic i fixació del preu de medicaments i produc-
tes sanitaris, així com les condicions especials de 
prescripció i dispensació de medicaments en el 
Sistema Nacional de Salut.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Dos. Es modifica la disposició addicional vuitena 

de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat 
del Sistema Nacional de Salut, que queda redactada en 
els termes següents:

«Disposició addicional vuitena. Centres de refe-
rència.
En relació amb els criteris per a l’establiment 

dels serveis de referència es considera les comuni-
tats autònomes de les Canàries i de les illes Balears 
com a estratègiques dins el Sistema Nacional de 
Salut, i l’atenció als centres de referència que s’hi 
ubiquin també són finançades amb càrrec al Fons 
de cohesió sanitària.»

Article 134. Modificació de la Llei 7/1995, de 23 de 
març, de crèdit al consum.

Es modifiquen els següents preceptes de la Llei 
 7/1995, de 23 de març, de crèdit al consum, de la forma 
següent:

U. Es modifiquen els paràgrafs a) i d) de l’apartat 1 
de l’article 2 de la Llei 7/1995, de crèdit al consum, que 
queda amb la redacció següent:
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«a) Els contractes en què l’import del crèdit 
sigui inferior a 150 euros. Als superiors a 20.000 
euros tan sols els és aplicable el que disposa el ca-
pítol III d’aquesta Llei. Als efectes anteriors, s’entén 
com a única la quantia d’un mateix crèdit, encara 
que aparegui distribuïda en contractes diferents, 
subscrits entre les mateixes parts i per a l’adquisició 
d’un mateix bé o servei, encara que els crèdits ha-
gin estat concedits per diferents membres d’una 
agrupació, tingui aquesta personalitat jurídica o 
no en tingui.»

«d) Els contractes en què el crèdit concedit 
sigui gratuït, o en els quals, sense fixar-se interès, 
el consumidor s’obligui a reembossar d’una sola 
vegada un import determinat superior al del crèdit 
concedit.

En el cas de serveis de tracte successiu i pres-
tació continuada, no es consideren gratuïts aquells 
crèdits en què, encara que la taxa anual equivalent, 
definida en els termes de l’article 18 d’aquesta Llei, 
sigui igual a zero, la seva concessió comporti al-
gun tipus de retribució per part del proveïdor dels 
serveis l’empresari prestador.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.
Dos. Es modifica el paràgraf b) de l’apartat 1 de 

l’article 15 de la Llei 7/1995, de crèdit al consum, que 
queda amb la redacció següent:

«b) Que entre el concedent del crèdit i el 
proveïdor dels béns o serveis, llevat que es tracti 
d’aquells previstos en el paràgraf següent de la 
present lletra, hi hagi un acord previ, concertat en 
exclusiva, en virtut del qual aquell ha d’oferir crè-
dit als clients del proveïdor per a l’adquisició dels 
béns o serveis d’aquest.

En el cas que es proveeixin serveis de tracte 
successiu i prestació continuada, que entre el con-
cedent del crèdit i el seu proveïdor hi hagi un acord 
previ en virtut del qual aquell ha d’oferir crèdit als 
clients del proveïdor per a l’adquisició dels serveis 
d’aquest.

El consumidor disposa de l’opció de concertar 
el contracte de crèdit amb un altre concedent di-
ferent al qual està vinculat el proveïdor dels béns 
i serveis en virtut d’acord previ.»

La resta de l’article manté la mateixa redacció.

CAPÍTOL VII

Acció administrativa en matèria de seguretat
jurídica preventiva

Article 135. Modificació del text refós de la Llei hipote-
cària, aprovat pel Decret de 8 de febrer de 1946.

Es modifiquen els preceptes següents del text refós 
de la Llei hipotecària, aprovat pel Decret de 8 de febrer 
de 1946.

U. Es modifica el paràgraf segon de l’article 18 de 
la Llei hipotecària de 8 de febrer de 1946, que queda 
redactat en els termes següents:

«El termini màxim per qualificar i inscriure és de 
15 dies, comptats des de la data de l’assentament 
de presentació. Però si el títol es retira abans de 
la inscripció, té defectes esmenables o està pen-
dent de despatx un títol presentat anteriorment, 
el termini de 15 dies s’ha de computar des la data 

de la devolució del títol, l’esmena o el despatx 
del títol previ, respectivament. En aquests casos, 
la vigència de l’assentament de presentació s’en-
tén prorrogada fins a l’acabament del termini de 
qualificació i despatx. Per raons extraordinàries, 
la Direcció General dels Registres i del Notariat, 
a sol·licitud del registrador competent formulada 
dins dels dos primers dies de termini de despatx, 
pot ampliar fins a quinze dies més com a màxim 
aquest termini.»

La resta de l’article continua amb la seva actual 
redacció.

Dos. Es modifica la regla 5a del paràgraf quart de 
l’article 19 bis de la Llei hipotecària, que queda redac-
tada en els següents termes:

«5a Si el registrador substitut qualifica negati-
vament el títol, ha de retornar aquest a l’interessat 
als efectes d’interposició del recurs davant la quali-
ficació del registrador substituït davant la Direcció 
General dels Registres i del Notariat, que s’ha de 
cenyir als defectes que assenyala el registrador 
substituït amb els quals el registrador substitut 
hagi manifestat la seva conformitat.

En la qualificació el registrador substitut s’ha 
d’ajustar als defectes que assenyala el registrador 
substituït i respecte dels quals els interessats ha-
gin motivat la seva discrepància en l’escrit en què 
sol·licitin la seva intervenció, i no poden versar 
sobre cap altra pretensió basada en altres motius 
o en documents no presentats dins el termini i en 
la forma escaient. Per fundar la seva decisió pot 
demanar informe al Col·legi de Registradors de 
la Propietat i Mercantils d’Espanya, que l’evacua 
a través dels seus serveis d’estudis, tot això sota 
responsabilitat del registrador i sense que es pugui 
passar del termini de qualificació.»

La resta de l’article manté la seva actual redacció.

Tres. S’afegeix un paràgraf tercer a l’article 248 de 
la Llei hipotecària de 8 de febrer de 1946, en els termes 
següents:

«Els documents presentats per telefax, quan la 
Llei o el Reglament admetin aquest mitjà de pre-
sentació, s’han d’establir en el Diari de conformitat 
amb la regla general, a excepció dels que es rebin 
fora de les hores d’oficina, que s’assenten el dia 
hàbil següent.

L’assentament de presentació caduca si, en el ter-
mini de 10 dies hàbils següents, no es presenta al 
registre el títol original o la seva còpia autoritzada.»

La resta de l’article manté la seva redacció.

Quatre. Es fa una nova redacció del paràgraf tercer 
de l’article 322 de la Llei hipotecària de 8 de febrer de 
1946, que queda redactat en els termes següents:

«Igualment s’ha de notificar la qualificació ne-
gativa de clàusules concretes quan la qualificació 
suspensiva o denegatòria no afecti la totalitat del 
títol, que es pot inscriure parcialment a sol·licitud 
de l’interessat. En aquest cas, es poden practicar 
assentaments posteriors, sempre que no impe-
deixin al seu dia la inscripció de les clàusules 
suspeses o denegades en el cas que es recorri la 
qualificació i s’estimi la impugnació. Interposat el 
recurs, el registrador ha de fer constar per nota al 
marge de l’assentament corresponent una relació 
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succinta però suficient del contingut dels pactes o 
clàusules rebutjades.»

La resta de l’article manté el seu contingut.

Cinc. S’afegeix un nou paràgraf segon a l’article 
323 de la Llei hipotecària de 8 de febrer de 1946 en els 
següents termes:

«La durada de la pròrroga i del termini per 
interposar recurs governatiu comença a comptar, 
en el cas que es torni a presentar el títol qualificat 
durant la vigència de l’assentament de presenta-
ció sense que s’hagin esmenat els defectes en els 
termes resultants de la nota de qualificació, des de 
la notificació d’aquesta.»

La resta de l’article manté el seu actual contingut.

Sis. Es modifica la redacció del penúltim paràgraf 
de l’article 327 de la Llei hipotecària de 8 de febrer de 
1946, que queda redactat en els termes següents:

«Havent-se estimat el recurs, el registrador ha 
de practicar la inscripció en els termes que resultin 
de la resolució. El termini per practicar els assen-
taments procedents, si la resolució és estimatòria, 
o els pendents, si és desestimatòria, comença a 
comptar des que hagin transcorregut dos mesos 
des de la seva publicació en el “Butlletí Oficial de 
l’Estat”, a l’efecte del qual, fins que transcorri el 
termini esmentat, continua vigent la pròrroga de 
l’assentament de presentació. En cas de desesti-
mació presumpta per silenci administratiu, la pròr-
roga de l’assentament de presentació venç quan 
hagi transcorregut un any, i un dia hàbil, des de la 
data de la interposició del recurs governatiu. En tot 
cas, cal que no consti al registrador interposició del 
recurs judicial a què es refereix l’article següent.»

La resta de l’article manté la seva actual redacció.

Set. S’afegeix un nou paràgraf a l’article 328 de la 
Llei hipotecària de 8 de febrer de 1946, que passa a ser 
el penúltim, i queda redactat en els següents termes:

«La interposició del recurs judicial suspèn l’exe-
cució de la resolució impugnada fins que sigui fer-
ma. Això no obstant, en qualsevol estat del procés, 
a instància de part, el jutge o tribunal, amb l’au-
diència prèvia dels interessats, i tenint en compte 
els interessos implicats, pot decretar l’execució de 
la resolució. En aquest cas, pot exigir al sol·licitant 
la prestació de la corresponent fiança.»

La resta de l’article manté la seva actual redacció.

Article 136. Modificació de la Llei d’enjudiciament civil 
de 3 de febrer de 1881.

L’article 955 de la Llei d’enjudiciament civil de 3 de 
febrer de 1881 té la redacció següent:

«Sense perjudici del que disposen els tractats 
i altres normes internacionals, la competència per 
conèixer de les sol·licituds de reconeixement i exe-
cució de sentències i altres resolucions judicials i 
arbitrals estrangeres correspon als jutjats de pri-
mera instància del domicili o lloc de residència de 
la part davant la qual se sol·licita el reconeixement 
o l’execució, o del domicili o lloc de residència de 
la persona a qui es refereixen els efectes d’aque-
lles; subsidiàriament la competència territorial 

es determina pel lloc d’execució o on aquelles 
sentències i resolucions hagin de produir els seus 
efectes.»

Disposició addicional primera. Exempció en l’impost 
sobre la renda de les persones físiques d’ajuts 
públics motivats per danys personals causats per 
determinades pluges extraordinàries.

U. Estan exempts de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques els ajuts públics per reparar els danys 
personals causats per les pluges torrencials esdevingu-
des el 31 de març de 2002 a Santa Cruz de Tenerife i a 
San Cristóbal de la Laguna (illa de Tenerife).

Dos. Aquestes exempcions s’apliquen als períodes 
impositius de 2003 i anteriors no prescrits.

Disposició addicional segona. Règim de rectificació de 
bases en l’impost sobre el valor afegit i en l’impost 
general indirecte canari fins a l’entrada en vigor de 
la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.

1. Els casos de modificació de base imposable cor-
responents a operacions subjectes a l’impost sobre el 
valor afegit o a l’impost general indirecte canari en les 
quals el seu destinatari no hagi fet efectiu el pagament 
de les quotes repercutides, sempre que, posteriorment 
a la meritació de l’operació, s’hagi dictat providència 
judicial d’admissió a tràmit de suspensió de pagaments 
o interlocutòria judicial de declaració de fallida d’aquell, 
s’han de regir, respectivament, pel que disposa l’apartat 
tres de l’article 80 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, 
de l’impost sobre el valor afegit, o en el número 6 de 
l’article 22è de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modifi-
cació dels aspectes fiscals del règim econòmic fiscal de 
les Canàries, vigents fins al 31 d’agost de 2004, quan els 
esmentats procediments de suspensió de pagaments o 
fallida es regeixin pel dret anterior a la Llei 22/2003, de 
9 de juliol, concursal.

2. El que disposa l’apartat quatre de l’article 80 de 
la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el 
valor afegit, així com el número 7 de l’article 22è de la 
Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes 
fiscals del règim econòmic fiscal de les Canàries, resulta 
aplicable a les operacions la meritació de les quals es 
produeixi a partir de l’u de gener de 2004.

Disposició addicional tercera. Modificació de la Llei 
 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d’agrupaci-
ons i unions temporals d’empreses i de societats de 
desenvolupament industrial regional.

S’afegeix una disposició transitòria 7a a la Llei 18/1982, 
de 26 de maig, sobre règim fiscal d’agrupacions i unions 
temporals d’empreses i de societats de desenvolupament 
industrial regional:

«Disposició transitòria 7a Durada màxima de 
les unions temporals d’empreses constituïdes 
abans de l’1 de gener de 2003.
1. La durada màxima de les unions temporals 

d’empreses constituïdes abans del dia 1 de gener 
de 2003 és la que estableix el paràgraf c) de l’article 
vuitè de la Llei 18/1982, de 26 de maig, sobre règim 
fiscal d’agrupacions i unions temporals d’empre-
ses i de societats de desenvolupament industrial 
regional, segons la redacció que en fa la Llei 46/
2002, de 18 de desembre, de reforma parcial de 
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l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
i per la qual es modifiquen les lleis dels impostos 
sobre societats i sobre la renda de no residents.

2. La validesa de la inscripció de les unions 
temporals d’empreses efectuada en el Registre 
especial del Ministeri d’Hisenda abans de l’1 de 
gener de 2003 s’estén fins a l’acabament de l’obra, 
sempre que no se superi la durada màxima a la 
qual es refereix l’apartat anterior, sense necessitat 
de sol·licitar pròrroga de la inscripció.»

Disposició addicional quarta. Programes operatius i 
plans d’acció de les organitzacions de productors 
al sector de fruites i hortalisses i al sector de matè-
ries grasses.

S’afegeix una disposició addicional sisena a la Llei 
20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les 
cooperatives, amb la redacció següent:

«Disposició addicional sisena. Programes ope-
ratius i plans d’acció de les organitzacions de 
productors al sector de fruites i hortalisses i al 
sector de matèries grasses.
Les actuacions que realitzin les organitzacions 

de productors, les associacions d’organitzacions 
de productors o operadors i les seves unions, en 
compliment dels programes operatius i plans d’ac-
ció en compliment de la normativa comunitària re-
guladora de les organitzacions comunes de mercat 
dels sectors de fruites i hortalisses i de matèries 
grasses no es consideren, en cap cas, prestacions 
de serveis.»

Disposició addicional cinquena. Règim fiscal de les 
quotes participatives de les caixes d’estalvis.

El règim fiscal de les quotes participatives de les 
caixes d’estalvis és el mateix que s’aplica, en tots els 
casos i figures impositives i a tots els efectes, a les ac-
cions i participacions en el capital social o fons propis 
d’entitats, d’acord amb la normativa legal i de desple-
gament vigent.

Disposició addicional sisena. Beneficis fiscals aplicables 
als «XV Jocs de la Mediterrània. Almeria 2005».

1. La celebració dels «XV Jocs de la Mediterrània. 
Almeria 2005» té la consideració d’esdeveniment d’ex-
cepcional d’interès públic als efectes del que disposa 
l’article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 
règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i 
dels incentius fiscals al mecenatge.

2. La durada del programa de suport a aquest es-
deveniment abasta des de l’1 de gener de 2004 fins al 
31 d’agost de 2005.

3. La certificació de l’adequació de les despeses i 
inversions realitzades als objectius i plans del programa 
és competència d’un Consorci que es crea conforme 
al que disposa l’article 27.2.b) de l’esmentada Llei 
 49/2002.

4. Les actuacions que s’han de realitzar són les 
que assegurin l’adequat desenvolupament de l’esde-
veniment. El desenvolupament i la concreció en plans 
i programes d’activitats específiques l’ha de fer el Con-
sorci a què ha fet referència l’apartat tres.

5. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els 
màxims establerts en l’article 27.3 de la Llei 49/2002.

Disposició addicional setena. No afectació de la legis-
lació d’estrangeria.

El que disposa el capítol III, «Mesures per a l’apli-
cació del principi d’igualtat de tracte», en el títol II 
d’aquesta Llei s’entén sense perjudici de la regulació 
establerta quant a l’entrada, la permanència, el treball 
i l’establiment dels estrangers a Espanya en la Llei 
orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats 
dels estrangers a Espanya i la seva integració social, 
modificada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de de-
sembre.

Disposició addicional vuitena. No-afectació de la legis-
lació d’accés a l’ocupació pública.

El que disposa el capítol III, «Mesures per a l’aplica-
ció del principi d’igualtat de tracte», del títol II, i els ar-
ticles 50.sis i 51.u d’aquesta Llei s’entén sense perjudici 
de la regulació que estableixen quant a l’accés a l’ocu-
pació pública la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures 
per a la reforma de la funció pública, i la Llei 17/1993, 
de 23 de desembre, d’accés a determinats sectors de la 
funció pública dels nacionals dels altres estats membres 
de la Unió Europea, modificada per la Llei 55/1999, de 
29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i 
de l’ordre social.

Disposició addicional novena. Préstecs atorgats a la 
Seguretat Social per l’Estat.

1. S’amplia en 10 anys, a partir de 2004, el termini 
per a la cancel·lació del préstec atorgat a la Seguretat 
Social per l’Estat, a què es refereix el Reial decret llei 
6/1992, de 13 de novembre, de concessió d’un crèdit 
extraordinari per un import de 280.558.000.000 pessetes 
(1.686.187.539,81 euros), per cancel·lar obligacions deri-
vades del cost de l’assistència sanitària de la Seguretat 
Social.

2. S’amplia en 10 anys, a partir de 2004, el termini 
per a la cancel·lació del préstec atorgat a la Seguretat 
Social per l’Estat, a què es refereix l’article 11.quatre de 
la Llei 21/1993, de 29 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a 1994.

Disposició addicional desena. Concepte de pensió 
pública.

Es modifica l’article 37 de la Llei 4/1990, de 29 de 
juny, de pressupostos generals de l’Estat per a 1990, 
que queda redactat de la forma següent:

«1. Tenen la consideració de pensions públi-
ques les següents:

a) Les abonades pel règim de classes passives 
de l’Estat i, en general, les abonades amb càrrec a 
crèdits de la Secció 07 del pressupost de despeses 
de l’Estat.

b) Les abonades pel règim general i els règims 
especials de la Seguretat Social, així com les de 
modalitat no contributiva de la Seguretat Social.

c) Les abonades pels fons especials de la Mu-
tualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat, 
de l’Institut Social de les Forces Armades i de la 
Mutualitat General Judicial, o per les pròpies mu-
tualitats esmentades, així com les abonades pel 
Fons Especial de l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social.
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d) Les abonades pels sistemes o règims de 
previsió de les comunitats autònomes i de les 
corporacions locals i pels propis ens.

e) Les abonades per les mutualitats, monts de 
pietat o entitats de previsió social que es financin 
en tot o en part amb recursos públics.

f) Les abonades per empreses o societats amb 
participació majoritària, directa o indirecta, en el 
seu capital de l’Estat, de les comunitats autònomes 
o de les corporacions locals o dels organismes au-
tònoms d’un i altres, bé directament o mitjançant 
la subscripció de la corresponent pòlissa d’asse-
gurança amb una institució diferent, sigui quina 
sigui la naturalesa jurídica d’aquesta o bé per les 
mutualitats o entitats de previsió d’aquelles, en les 
quals les aportacions directes dels causants de la 
pensió es complementin amb recursos públics, 
inclosos els de la mateixa empresa o societat.

g) Les abonades per l’Administració de l’Estat 
o per les comunitats autònomes en virtut de la Llei 
de 21 de juliol de 1960 i del Reial decret 2620/1981, 
de 24 de juliol, així com els subsidis econòmics de 
garantia d’ingressos mínims i d’ajuda per tercera 
persona que preveu la Llei 13/1982, de 7 d’abril, 
d’integració social de minusvàlids.

h) Qualssevol altres de no enumerades en les 
lletres anteriors, que s’abonin totalment o parcial-
ment amb càrrec a recursos públics.

2. Això no obstant, com a excepció al que pre-
ceptua l’apartat 1 anterior, no tenen la consideració 
de pensions públiques les abonades a través de 
plans de pensions d’ocupació o contractes d’as-
segurança col·lectiva, inclosos els formalitzats per 
mutualitats de previsió social empresarial, promo-
guts per les administracions, organismes, entitats 
i empreses, a què es refereix la disposició final 
segona del text refós de la Llei de regulació dels 
plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, i en els ter-
mes que s’hi expressen.»

Disposició addicional onzena. Bonificacions de quotes 
respecte de treballadors contractats com a conse-
qüència de la celebració de la Copa Amèrica.

Les persones jurídiques constituïdes amb motiu de 
l’esdeveniment per l’entitat organitzadora de la Copa 
Amèrica 2007 o pels equips participants tenen una bo-
nificació del 100 per cent en la cotització a la Seguretat 
Social per contingències comunes, incapacitat temporal 
que en derivi, així com pels conceptes de recaptació 
conjunta amb les quotes de Seguretat Social, respecte 
dels treballadors que contractin per a la realització de 
tasques directament relacionades amb la seva partici-
pació en aquest esdeveniment.

En el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor 
de la Llei s’ha d’aprovar per reial decret un reglament 
en què s’estableixin els requisits, els terminis, els proce-
diment de concessió i les mesures de control relatives 
a aquesta bonificació.

Disposició addicional dotzena. Indemnitzacions per resi-
dència a les ciutats de Ceuta i Melilla, i illes Balears.

El Govern ha d’analitzar durant l’any 2004 les condi-
cions que determinen la fixació de les indemnitzacions 
per residència del personal en actiu del sector públic 
estatal destinat a les ciutats de Ceuta i Melilla i illes 

Balears, i ha de procedir a la seva revisió i a la conse-
güent modificació de les quanties per tal d’adaptar-les 
a la realitat actual. Aquesta actualització no pot suposar, 
en cap cas, una minoració de les quantitats percebudes 
actualment en aquest concepte.

Disposició addicional tretzena. Modificació de la Llei 
40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les fa-
mílies nombroses.

S’introdueix un nou paràgraf a la disposició addi-
cional novena de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, 
de protecció a les famílies nombroses, amb el següent 
text:

«Als efectes d’aquesta Llei, les referències a 
les comunitats autònomes també s’entenen rea-
litzades a les ciutats de Ceuta i Melilla en els seus 
respectius àmbits competencials.»

Disposició addicional catorzena. Metro de Sevilla.

S’autoritza el Govern, després de les consultes 
mantingudes d’acord amb el que estableix la disposició 
addicional dotzena de la Llei 53/2002, de 30 de desem-
bre, i en consideració a les necessitats que concorren 
en el transport públic regular de viatgers a la ciutat de 
Sevilla, que subscrigui l’any 2004 un conveni en el qual, 
amb càrrec a recursos pressupostaris de l’Administració 
General de l’Estat i de les administracions andaluses 
competents, es procedeixi al finançament públic de 
les obres d’infraestructura del metro de Sevilla en uns 
percentatges de cofinançament similars a la resta de 
ciutats amb convenis vigents de la mateixa naturalesa. 
Els desembossaments corresponents a aquest finança-
ment han d’estar coordinats per aquestes administraci-
ons perquè es produeixin simultàniament.

Disposició addicional quinzena. Fons de Promoció 
d’Ocupació.

U. Abans de finalitzar el procés de liquidació dels 
Fons de Promoció d’Ocupació es pot acordar la seva 
cessió d’ús per al compliment de finalitats de formació 
professional i ocupació, a la Fundació Gallega per a la 
Dinamització de l’Ocupació, dels béns immobles propi-
etat del Fons de Promoció d’Ocupació de Construcció 
Naval següents:

Parcel·la CD-2 del polígon industrial «Ensenada de 
la Gándara» de Ferrol (A Coruña).

Immoble situat a l’avinguda Doctor Corbal número 
51 de Vigo (Pontevedra).

Dos. La cessió l’ha d’acordar la Comissió Liquida-
dora dels Fons de Promoció d’Ocupació, amb l’autorit-
zació prèvia de les condicions d’aquesta per la Direcció 
General de Patrimoni de l’Estat.

Tres. Culminada la liquidació i extingits els Fons 
de Promoció d’Ocupació, la propietat dels béns cedits 
en ús passa al Patrimoni de l’Estat, i es manté la cessió 
mentre compleixin les finalitats per al compliment de 
les quals aquella es va atorgar.

Disposició addicional setzena. Organització del sis-
tema d’avaluació i prospectiva de la investigació 
científica i tècnica.

Durant l’any 2004, el Ministeri de Ciència i Tecnolo-
gia, tenint en compte les necessitats que concorren en 
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el sistema d’avaluació i prospectiva de la investigació 
científica i tècnica, ha de formular una proposta d’orga-
nització en el marc de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’or-
ganització i funcionament de l’Administració General de 
l’Estat, per a l’exercici de les funcions de:

a) Avaluació cientificotècnica, objectiva i indepen-
dent, de les accions del Pla nacional d’investigació cien-
tífica, desenvolupament i innovació tecnològica.

b) Seguiment dels resultats de les accions del Pla 
nacional de recerca científica, desenvolupament i inno-
vació tecnològica.

c) Realització d’estudis i anàlisis prospectives en 
matèria d’investigació científica i desenvolupament 
tecnològic.

d) Divulgació i coneixement dels resultats de la 
investigació científica i desenvolupament tecnològic.

e) Divulgació del coneixement científic i interrela-
ció entre la ciència, la tecnologia i les empreses.

f) En general, qualssevol altres activitats d’avalua-
ció i informe en l’àmbit de les competències en matèria 
d’investigació científica i tècnica atribuïdes per l’ordena-
ment jurídic al departament esmentat.

Disposició addicional dissetena. Transmissió de deter-
minats béns.

Els béns immobles, propietat de la Tresoreria Gene-
ral de la Seguretat Social, inclosos a l’annex del Reial de-
cret 46/1993, de 15 de gener, sobre ampliació de mitjans 
patrimonials traspassats de la Generalitat de Catalunya 
en matèria de sanitat, serveis i assistència socials i de 
Seguretat Social, es donen a l’Institut Guttman, amb 
l’acord previ del Consell Executiu de la Generalitat de 
Catalunya de retrocedir-los.

La donació es fa amb l’afectació expressa d’aquests 
a les finalitats de caràcter sanitari i social, i automàtica-
ment els béns esmentats reverteixen a la Tresoreria Gene-
ral de la Seguretat Social en el cas que siguin destinats a 
finalitats diferents de les anteriorment esmentades.

Disposició addicional divuitena. Règim fiscal de deter-
minats préstecs de valors.

1. El que preveu aquesta disposició és aplicable als 
préstecs de valors següents:

a) Els que regula l’apartat 7 de l’article 36 de la Llei 
24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.

b) Els no compresos en el paràgraf a) anterior 
que tinguin per objecte valors admesos a negociació 
en borses de valors, mercats i sistemes organitzats de 
negociació situats en estats membres de l’OCDE que 
compleixin els requisits que preveu l’article 30 de la 
Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’institucions d’inversió 
col·lectiva, i compleixin les condicions següents:

Que la cancel·lació del préstec s’efectuï mitjançant 
devolució d’altres tants valors homogenis als prestats.

Que s’estableixi una remuneració dinerària a favor 
del prestador i, en tot cas, es convingui el lliurament al 
prestador dels imports dineraris corresponents als drets 
econòmics o que per qualsevol altre concepte derivin 
dels valors prestats durant la vigència del préstec.

Que el termini de venciment del préstec no sigui 
superior a un any.

Que el préstec es realitzi o instrumenti amb la par-
ticipació o mediació d’una entitat financera establerta a 

Espanya i els pagaments al prestador s’efectuïn a través 
d’aquesta entitat.

2. Les operacions de préstec de valors a què es 
refereix l’apartat anterior han de tenir el règim tributari 
següent:

a) Tractament per al prestador:

1r Quan el prestador sigui un contribuent per 
l’impost sobre la renda de les persones físiques es 
considera que no hi ha alteració en la composició del 
patrimoni en el lliurament dels valors en préstec ni en la 
devolució d’altres tants valors homogenis al venciment 
del préstec.

En el cas que el prestador sigui una entitat subjecta 
a l’impost sobre societats o un establiment permanent 
subjecte a l’impost sobre la renda de no residents no 
s’han de generar rendes en el lliurament dels valors en 
préstec ni en la devolució d’altres tants valors homoge-
nis al venciment del préstec.

2n La remuneració del préstec, així com l’import 
de les compensacions pels drets econòmics que deri-
vin dels valors prestats durant la vigència del préstec, 
tenen per al prestador la consideració de rendiments 
obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis de 
conformitat amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 
23 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques i altres normes 
tributàries.

No obstant això, els imports de les compensacions 
per la distribució de la prima d’emissió d’accions o 
participacions, per reduccions de capital amb devolu-
ció d’aportacions o per drets de subscripció preferent 
o d’assignació gratuïta generats durant la durada del 
préstec, tenen per al prestador el tractament que corres-
pongui conforme a la seva imposició personal i s’han 
d’imputar en el mateix moment en què tingui lloc la 
distribució de la prima, la devolució de l’aportació o el 
reconeixement del dret de subscripció o d’assignació 
gratuïta per l’entitat emissora dels valors.

3r Per a l’aplicació al prestador de les exempcions 
o deduccions que estableix la Llei 43/1995, de 27 de 
desembre, de l’impost sobre societats, s’entén que el 
percentatge de participació i el temps de tinença en car-
tera no es veuen alterats per les operacions de préstec 
de valors.

4t La provisió per depreciació del compte deutor 
que substitueixi els valors prestats és deduïble en les 
condicions que fixa la Llei 43/1995, de 27 de desembre, 
de l’impost sobre societats, per a la deducció de la pro-
visió per depreciació dels valors esmentats.

b) Tractament per al prestatari:

1r Els dividends, participacions en beneficis i altres 
rendiments derivats dels valors presos en préstec s’in-
tegren a la renda del prestatari.

2n Té la consideració de rendiment del capital mo-
biliari derivat de la participació en els fons propis de 
qualsevol tipus d’entitat, la totalitat de l’import percebut 
pel prestatari en ocasió d’una distribució de la prima 
d’emissió o d’una reducció de capital amb devolució 
d’aportacions que afecti els valors prestats, o el seu 
valor de mercat si fos en espècie.

Així mateix, el prestatari ha d’integrar a la seva 
imposició personal, pel mateix concepte, el valor de 
mercat corresponent als drets de subscripció o assig-
nació gratuïta adjudicats en ocasió d’una ampliació de 
capital.
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3r Quan el prestatari hagi de compensar al presta-
dor pels drets econòmics derivats dels valors prestats, 
la compensació efectivament satisfeta ha de tenir la con-
sideració de despesa financera, amb el tractament que 
correspongui d’acord amb la seva imposició personal.

4t En relació amb les rendes derivades dels valors 
presos en préstec, el prestatari té dret a l’aplicació de les 
exempcions o deduccions establertes en la seva imposi-
ció personal, en els termes que preveu la seva normati-
va, tenint en compte les particularitats següents:

Que en la data de realització del préstec el prestador 
hagi complert els requisits establerts per la seva norma-
tiva per a l’aplicació de cada una d’aquestes.

Si d’acord amb el que s’ha assenyalat anteriorment, 
és procedent l’aplicació de la deducció per doble impo-
sició interna, aquesta s’ha de calcular utilitzant el menor 
dels tipus impositius corresponents a l’entitat prestado-
ra o a la prestatària.

Les mateixes regles s’apliquen als qui hagin adquirit 
els valors al prestatari i estiguin en algun dels casos que 
preveu l’article 42 del Codi de Comerç respecte d’aquest 
o del prestador.

Als efectes exclusius del que preveuen el número 
5è següent i els articles 23.1.b) i 28.4.d) de les lleis dels 
impostos sobre la renda de les persones físiques i sobre 
societats, respectivament, les operacions de préstec de 
valors tenen la consideració d’adquisicions i transmis-
sions.

5è Les transmissions de valors homogenis als 
presos en préstec que s’efectuïn durant la seva vigèn-
cia es considera que afecten en primer lloc els valors 
presos en préstec, i només es considera que afecten 
la cartera de valors homogenis preexistents en el pa-
trimoni del contribuent, en la mesura que el nombre 
de valors transmesos passi dels presos en préstec. Les 
adquisicions que es facin durant la vigència del préstec 
s’imputen a la cartera dels valors presos en préstec, 
llevat que passin dels necessaris per a la seva completa 
devolució.

La renda derivada de la transmissió dels valors 
presos en préstec s’imputa al període impositiu en el 
qual tingui lloc la posterior adquisició d’altres valors 
homogenis, i es calcula per la diferència entre el valor 
de transmissió i el valor d’adquisició que correspongui 
als valors homogenis adquirits durant la durada del 
préstec i posteriorment a la transmissió.

Quan per afrontar la devolució dels valors, el pres-
tatari prengui a préstec nous valors homogenis o lliuri 
valors homogenis preexistents en el seu patrimoni, s’ha 
de prendre com a valor d’adquisició el de cotització en 
la data del nou préstec o de la cancel·lació. Així mateix, 
l’esmentat valor de cotització es pren com a valor de 
transmissió per calcular la renda derivada de la devolu-
ció efectuada amb valors homogenis preexistents.

c) L’obligació de practicar pagaments a compte 
sobre les rendes a les quals es refereix el número 2n 
del paràgraf a) d’aquest apartat 2 correspon a l’entitat 
prestatària que hagi intervingut en l’operació, per comp-
te propi o de tercers, quan realitzi el pagament dels cor-
responents imports al prestador, llevat que aquest últim 
sigui una entitat mediadora o una entitat financera que 
hagi intervingut en l’operació per compte de tercers, 
cas en què ha de ser l’esmentada entitat mediadora o 
l’esmentada entitat financera l’obligada a practicar la 
corresponent retenció o ingrés a compte quan aboni les 
rendes al seu perceptor.

Les rendes a què es refereix aquesta lletra estan 
subjectes al sistema general de pagaments a compte 
en els casos i amb les excepcions que preveuen els 
préstecs en efectiu.

d) Els valors cedits en préstec no es computen 
pel prestador als efectes de l’aplicació de l’exempció 
de l’apartat vuitè de l’article 4 de la Llei 19/1991, de 9 de 
desembre, de l’impost sobre el patrimoni.

e) Els serveis i les operacions relatius a préstecs 
de valors s’entenen inclosos, en tot cas, en l’àmbit 
de l’exempció que preveu l’article 20.1.18è de la Llei 
37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor 
afegit.

3. Sense perjudici de les obligacions d’informació 
que regula l’apartat 3 de la disposició addicional quarta 
de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’impost sobre 
societats i les seves normes de desplegament, les enti-
tats participants o membres del sistema corresponent 
de compensació i liquidació del mercat on es negociï 
el valor objecte de préstec i les entitats financeres que 
participin o intercedeixin en les operacions de préstec 
de valors han de subministrar respecte d’aquestes ope-
racions, si s’escau, a l’Administració tributària, junt amb 
la informació que preveuen les normes esmentades, la 
relativa a les dates d’inici i de venciment del préstec, nú-
mero d’operació del préstec, remuneració al prestador, 
compensacions pels drets derivats dels valors prestats 
i garanties atorgades.

La informació addicional esmentada se subminis-
tra amb la restant informació relativa a l’operació en 
el mateix lloc i els terminis previstos per a aquesta 
última i en la forma i model que determini el ministre 
d’Hisenda.

Així mateix, la Societat de Gestió dels Sistemes 
de registre, compensació i liquidació de valors o, si 
s’escau, l’entitat que realitzi les funcions de registre, 
compensació i liquidació dels mercats o sistemes or-
ganitzats de negociació de valors que preveu l’apartat 
4 de l’article 31 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del 
mercat de valors, ha de subministrar a l’Administració 
tributària la informació relativa al número de l’operació 
de préstec, la identificació i número dels valors prestats, 
el número d’identificació fiscal de les entitats financeres 
que fan d’intermediàries o registren l’operació, la data 
de constitució i cancel·lació, així com a les garanties de 
l’operació quan s’hagin constituït o lliurat a través dels 
sistemes gestionats per aquella.

Disposició addicional dinovena. Modificació de la 
disposició final setena de la Llei 36/2003, d’11 de 
novembre, de mesures de reforma econòmica.

Es modifica la redacció que es fa de la disposició 
final setena de la Llei 36/2003, d’11 de novembre, de 
mesures de reforma econòmica (procedent del Reial 
decret llei 2/2003, de 25 d’abril), que queda redactada 
de la forma següent:

«Disposició final setena.
L’exempció que conté el número 1r de l’apartat 

u de l’article 20 de la Llei 37/1992, de 28 de de-
sembre, de l’impost sobre el valor afegit, s’aplica al 
franqueig de trameses postals efectuades per ter-
cers que actuïn en nom i per compte de l’operador 
al qual s’encomana la prestació del servei postal 
universal mitjançant impressions o estampacions 
realitzades amb màquines de franquejar.»
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Disposició addicional vintena. Beneficis fiscals aplica-
bles al «IV Centenari del Quijote».

1. La celebració del «IV Centenari del Quijote» té 
la consideració d’esdeveniment d’excepcional interès 
públic als efectes del que disposa l’article 27 de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les en-
titats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals 
al mecenatge.

2. La durada del programa de suport a aquest es-
deveniment abasta des de l’1 de gener de 2004 fins al 
31 de desembre de 2005.

3. La certificació de l’adequació de les despeses i 
inversions realitzades en els objectius i plans del pro-
grama és competència d’un Consorci que depèn del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, que es crea de 
conformitat amb el que disposa l’article 27.2.b) de la 
Llei 49/2002.

4. Les actuacions que s’han de realitzar són les 
que assegurin l’adequat desenvolupament de l’esde-
veniment. El desenvolupament i la concreció en plans 
i programes d’activitats específiques el fa el Consorci a 
què s’ha fet referència a l’apartat tres.

5. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els 
màxims establerts a l’article 27.3 de la Llei 49/2002.

Disposició addicional vint-i-unena. Canvi de denomi-
nació del cos de comptadors diplomats del Tribunal 
de Comptes, grup B.

1. El cos de comptadors diplomats del tribunal de 
comptes passa a denominar-se cos tècnic d’auditoria i 
control extern del Tribunal de Comptes, grup B.

2. El personal que accedeixi al Tribunal de Comptes, 
a través de les proves selectives per a ingrés al cos de 
comptadors diplomats d’aquest Tribunal, convocades a 
conseqüència de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 
2003 és nomenat funcionari de carrera del nou cos tècnic 
d’auditoria i control extern del Tribunal de Comptes.

Disposició addicional vint-i-dosena. Fons d’Ajuda al 
Desenvolupament.

U. Objecte.

El Fons d’Ajuda al Desenvolupament (FAD) té per 
objecte atorgar crèdits i línies de finançament en termes 
concessionals i, excepcionalment, donacions a favor de 
països en desenvolupament. També amb càrrec a aquest 
es poden efectuar aportacions de capital i contribucions 
financeres, ja siguin ordinàries o bé de caràcter extraor-
dinari, a institucions financeres o fons fiduciaris públics 
de caràcter multilateral dels quals Espanya sigui mem-
bre o bé subscrigui, a aquest efecte, el corresponent 
conveni o acord de finançament.

Els objectius bàsics són contribuir al desenvolu-
pament econòmic i social dels països receptors per 
mitjà del finançament de projectes que contribueixin 
a aquesta finalitat, promoure la internacionalització de 
l’economia espanyola a través de les relacions econòmi-
ques i comercials d’Espanya amb altres països i zones 
d’integració econòmica i de la presència d’Espanya a les 
institucions financeres multilaterals.

Dos. Finançament d’operacions amb càrrec al Fons 
d’Ajuda al Desenvolupament.

1. Amb càrrec al FAD es poden concedir préstecs 
i línies de finançament en termes concessionals, i do-

nacions a estats i institucions públiques estrangeres i a 
empreses públiques o privades residents a l’estranger. 
Així mateix, es poden efectuar aportacions de capital 
i contribucions financeres, a institucions financeres o 
fons fiduciaris de caràcter multilateral dels quals Espa-
nya sigui membre o bé subscrigui, a l’efecte, el corres-
ponent acord de finançament.

2. Els crèdits i les línies de finançament conces-
sionals, així com les donacions atorgades a estats, ins-
titucions públiques estrangeres o empreses públiques 
o privades residents a l’estranger amb càrrec al Fons 
d’Ajuda al Desenvolupament es destinen al finançament 
de projectes de desenvolupament en aquests països, 
per als quals el beneficiari adquireixi béns i serveis es-
panyols, o alternativament, de qualsevol procedència 
diferent de l’espanyola quan hi hagi raons, apreciades 
pel Ministeri d’Economia, que ho justifiquin. També es 
poden posar a disposició dels països beneficiaris línies 
de finançament per tal d’impulsar l’activitat productiva, 
en especial la de petites i mitjanes empreses.

En els crèdits atorgats a empreses públiques o 
privades residents a l’estranger és necessari que els 
corresponents estats garanteixin directament l’opera-
ció creditícia.

Les condicions financeres dels crèdits i línies de 
finançament concessionals s’estableixen conforme als 
requisits que indica l’Acord de l’OCDE sobre directrius 
en matèria de crèdit a l’exportació amb suport oficial, o 
en aquells altres tractats o acords internacionals que el 
substitueixin o el complementin.

Quan en el país beneficiari esdevinguin situacions 
de guerra, terratrèmols o catàstrofes naturals de singular 
gravetat o altres circumstàncies excepcionals, el Govern 
pot autoritzar la realització de donacions amb càrrec al 
FAD, sense perjudici del que preveu amb caràcter ge-
neral el número 3 d’apartat dos quant a la realització de 
donacions per al finançament d’estudis.

3. Així mateix, amb càrrec al Fons d’Ajuda al Des-
envolupament es poden finançar:

3.1 Donacions a tercers països per a la realització 
dels estudis i projectes de consultoria següents:

Estudis de factibilitat, prefactibilitat o viabilitat rela-
cionats amb un projecte específic d’inversió, necessari 
per al país beneficiari.

Estudis d’àmbit sectorial, relacionats amb el desen-
volupament i la planificació de sectors econòmics o re-
gions prioritaris per al país beneficiari i per a Espanya.

Consultoria per a la modernització institucional de 
caràcter econòmic, en països d’especial interès per a 
Espanya.

3.2 Aportacions a fons d’assistència tècnica en ins-
titucions financeres multilaterals per tal de promoure la 
participació d’empreses i professionals espanyols en les 
activitats de les institucions esmentades.

Tres. Recursos del FAD.

Per a la cobertura amb caràcter anual de les necessi-
tats financeres del FAD, la Llei de pressupostos generals 
de l’Estat ha de consignar una dotació pressupostària, 
a la qual s’han de sumar els recursos procedents de les 
devolucions o cessions oneroses de préstecs i crèdits 
concedits, així com aquells altres fluxos econòmics pro-
cedents dels interessos i comissions meritats i cobrats 
per la realització dels esmentats actius financers.

La dotació pressupostària que estableix la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat és desembossada i 
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transferida a l’Institut de Crèdit Oficial, agent financer de 
l’Estat, d’acord amb les necessitats del Fons.

A més d’establir les dotacions que anualment s’in-
corporin al FAD, la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat ha de fixar anualment l’import màxim de les 
operacions que, en el seu conjunt, poden ser autoritza-
des pel Consell de Ministres en l’exercici esmentat amb 
càrrec a aquest Fons.

S’entenen excloses de la limitació a què es refereix 
l’apartat anterior les autoritzacions de les operacions 
de renegociació de crèdits concedits anteriorment 
amb càrrec al Fons, sempre que es portin a terme en 
compliment dels corresponents acords bilaterals o mul-
tilaterals de renegociació del deute exterior dels països 
prestataris, en els quals Espanya sigui part. La validesa 
d’aquests acords de renegociació s’ha de produir mit-
jançant autorització del Consell de Ministres.

Quatre. Material militar.

No es pot finançar amb càrrec al FAD cap operació 
que involucri el subministrament als països beneficiaris 
d’armament o material militar.

Cinc. Gestió del FAD.

La gestió, l’administració, el seguiment i l’avaluació 
de l’activitat del Fons d’Ajuda al Desenvolupament cor-
respon al Ministeri d’Economia, a través de la Secreta-
ria d’Estat de Comerç i Turisme, sense perjudici de les 
competències específiques que la Llei 23/1998, de 7 de 
juliol, de cooperació internacional per al desenvolupa-
ment, atribueix al Ministeri d’Afers Exteriors.

Sis. Identificació, selecció i adjudicació de pro-
jectes.

1. Correspon a les autoritats del país beneficiari la 
selecció dels projectes a finançar amb càrrec al Fons 
d’Ajuda al Desenvolupament de comú acord amb el 
Ministeri d’Economia d’Espanya. Per a la identificació 
de projectes es tenen en compte les necessitats priorit-
zades pel país i les normes internacionals sobre finan-
çament de projectes en termes concessionals.

2. L’adjudicació dels projectes finançats amb càrrec 
al FAD així com la contractació de les empreses executo-
res d’aquests, correspon al país beneficiari del finança-
ment, seguint la seva normativa de contractació, com a 
part de la seva pròpia estratègia de desenvolupament.

3. El Ministeri d’Economia col·labora amb les au-
toritats dels països beneficiaris oferint informació sobre 
les empreses que amb l’objecte social apropiat estiguin 
inscrites en el Registre de licitadors del Ministeri d’Eco-
nomia, o similar, que hi hagi com a substitut de l’ante-
rior complint les mateixes funcions institucionals.

En tot cas, les empreses espanyoles que hagin estat 
seleccionades per a l’execució d’un projecte amb càrrec 
al FAD han d’acreditar, com a requisit previ per poder 
prendre part en el projecte, el fet d’estar al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social, mitjançant l’aportació en cada cas i 
en relació amb cada projecte de les corresponents certi-
ficacions acreditatives expedides pels organismes com-
petents. Així mateix, les empreses que vulguin accedir a 
la participació en projectes FAD no poden estar, de cap 
manera, incloses en cap de les prohibicions que esta-
bleix la legislació de contractes de les administracions 
públiques. A aquest efecte, i per cada operació en què 
prenguin part han d’aportar la corresponent declaració 
responsable. L’incompliment d’aquest requisit pot donar 

lloc a la revocació del crèdit o ajuda, i a la imposició 
de la corresponent sanció d’acord amb el que preveu 
l’apartat nou d’aquesta disposició.

4. El Ministeri d’Economia, com a gestor del 
Fons d’Ajuda al Desenvolupament, ha d’impulsar amb 
tots els mitjans al seu abast l’aplicació dels principis 
de transparència i concurrència en els procediments 
d’adjudicació pels països beneficiaris i pot posar a dis-
posició d’aquests els recursos necessaris per garantir 
l’eficiència en el procediment d’identificació, selecció i 
adjudicació de projectes.

Per a això, es poden finançar amb càrrec al Fons 
d’Ajuda al Desenvolupament la contractació de serveis 
de suport a la identificació i definició dels projectes 
susceptibles de ser finançats amb càrrec al Fons, així 
com l’assistència tècnica necessària per a la licitació i 
supervisió de projectes.

5. El Ministeri d’Economia, com a gestor del Fons 
d’Ajuda al Desenvolupament, ha d’impulsar l’adopció 
per organitzacions empresarials o grups d’empreses 
d’un codi de comportament que les obligui a actuar 
conforme a principis de bona fe i responsabilitat en les 
seves actuacions relatives a projectes que rebin ajuda 
financera provinent del FAD.

Set. Tramitació i aprovació d’operacions amb càr-
rec al Fons d’Ajuda al Desenvolupament.

1. Comissió Interministerial del Fons d’Ajuda al 
Desenvolupament.

La Comissió Interministerial del Fons d’Ajuda al 
Desenvolupament ha d’examinar totes les propostes de 
finançament amb càrrec al FAD que li siguin presenta-
des pel Ministeri d’Economia bé per pròpia iniciativa, 
bé a suggeriment del Ministeri d’Afers Exteriors, quan 
aquest consideri que així coadjuva a la millor execució 
de la política exterior i ha de decidir sobre l’oportunitat 
que siguin elevades al Consell de Ministres. El Ministeri 
d’Economia, a través de la Direcció General de Comerç i 
Inversions, ha de valorar les propostes de finançament 
amb càrrec al FAD amb caràcter previ a la seva presen-
tació a la Comissió Interministerial del FAD.

La Comissió Interministerial del Fons d’Ajuda al Des-
envolupament està constituïda de la manera següent:

President: el secretari d’Estat de Comerç i Turisme 
del Ministeri d’Economia.

Vicepresident primer: el director general de Rela-
cions Econòmiques Internacionals del Ministeri d’Afers 
Exteriors.

Vicepresident segon: el director general de Comerç 
i Inversions del Ministeri d’Economia.

Vocals: el director general de Finançament Interna-
cional del Ministeri d’Economia, el subdirector general 
de Gestió del Deute Extern i Avaluació de Projectes del 
Ministeri d’Economia, el subdirector general d’Instituci-
ons Financeres Multilaterals del Ministeri d’Economia, 
el cap de Gabinet del Secretari d’Estat de Comerç i Tu-
risme, un representant de la Secretaria General Tècnica 
del Ministeri d’Economia, un representant de la Direcció 
General del Tresor i Política Financera, un representant 
del Banc d’Espanya, un representant de la Secretaria 
d’Estat per a la Cooperació Internacional i per a Ibero-
amèrica del Ministeri d’Afers Exteriors, un representant 
de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional del 
Ministeri d’Afers Exteriors, un representant del Ministe-
ri d’Hisenda, un representant del Ministeri de Foment, 
un representant del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, un representant del Ministeri de Ciència i 
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Tecnologia, un representant del Ministeri de l’Interior i 
un representant de Presidència de Govern.

Secretari: un representant de l’Institut de Crèdit 
Oficial designat pel seu president, que actua amb veu 
però sense vot.

Ponent: el subdirector general de Foment Financer 
de les Exportacions del Ministeri d’Economia, que actua 
amb veu però sense vot.

Tots els membres de la Comissió poden designar 
suplents, cas en què la compareixença del substitut a 
la reunió equival a l’assistència, a tots els efectes, del 
membre de la Comissió substituït.

La substitució s’atorga per escrit per a cada reunió, 
i s’ha d’acreditar davant el secretari de la Comissió al 
començament de cada una de les reunions en què hagi 
de tenir efecte.

2. Consell de Ministres.

Totes les operacions finançades amb càrrec al FAD, 
incloent-hi la renegociació dels crèdits, han de ser prè-
viament autoritzades pel Consell de Ministres.

La Comissió Interministerial del FAD ha d’elevar les 
seves recomanacions al Govern per mitjà de propostes 
d’Acord del Consell de Ministres, que han de ser presen-
tades pel Ministeri d’Economia, llevat de les operacions 
de desenvolupament social bàsic, les propostes del qual 
són presentades conjuntament pel Ministeri d’Econo-
mia i el Ministeri d’Afers Exteriors.

Vuit. Projectes de desenvolupament social bàsic.

Els projectes de desenvolupament social bàsic es 
tramiten d’acord amb el que estableixen l’article 28.2 
de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació interna-
cional per al desenvolupament, així com el Reial decret 
28/2000, sobre administració conjunta pel Ministeri 
d’Economia i el Ministeri d’Afers Exteriors dels crèdits 
concessionals destinats a projectes de desenvolupa-
ment social bàsic.

Nou. Seguiment i avaluació de projectes finançats 
amb càrrec al FAD.

El Ministeri d’Economia, com a gestor del Fons 
d’Ajuda al Desenvolupament, ha de garantir amb tots 
els mitjans al seu abast la utilització eficient i eficaç dels 
fons, per a la qual cosa poden contractar amb càrrec al 
FAD el control, el seguiment i l’avaluació dels diferents 
projectes i ajuts que hagin estat o hagin de ser finançats 
amb càrrec al Fons esmentat.

A aquests efectes, les empreses que hagin resul-
tat adjudicatàries de projectes finançats amb càrrec al 
FAD, així com les entitats financeres que participin en 
l’operació, han de posar a disposició de l’Administració 
espanyola tota la informació que els sigui sol·licitada 
sobre el desenvolupament dels projectes.

L’Estat espanyol es reserva el dret a deixar sense 
efecte el finançament concedit en el cas d’incompliment 
de les condicions que s’estableixin. Així mateix, l’Estat 
espanyol ha de deixar sense efecte els crèdits i altres 
ajuts concedits amb càrrec al FAD quan es declari pro-
vada l’existència d’un delicte de corrupció a funcionaris 
estrangers en els termes que preveu l’article 445 bis del 
Codi penal.

En aquests casos, l’empresa espanyola o adjudi-
catària responsable de l’incompliment o de la classe 
d’infracció per aquest precepte previnguda pot ser 
sancionada amb una prohibició si resulta afavorida 
amb l’adjudicació d’un projecte o operació amb fi-

nançament o ajuda amb càrrec al FAD per un perío-
de de fins a cinc anys, sense perjudici d’haver-se de 
fer efectives en tot cas, a través de la via adequada 
i prevista legalment, les responsabilitats d’una altra 
índole en què l’infractor hagi pogut incórrer. L’abast 
de la prohibició s’aprecia atenent l’existència de 
frau o mala fe manifesta en l’empresari i en l’entitat 
del dany causat als interessos públics espanyols. El 
procediment l’inicia la Direcció General de Comerç i 
Inversions, i l’ha de resoldre el secretari d’Estat de 
Comerç i Turisme a proposta de la Direcció General 
esmentada. Regeix supletòriament el que disposa el 
Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual aprova 
el Reglament del procediment per a l’exercici de la 
potestat sancionadora de l’Administració.

La infracció prescriu als dos anys de la seva co-
missió.

Deu. Agent financer.

L’Institut de Crèdit Oficial ha de formalitzar, en nom 
i representació del Govern espanyol i per compte de 
l’Estat, els corresponents convenis de crèdit, préstec o 
donació. També ha de prestar els serveis d’instrumen-
tació tècnica, comptabilitat, caixa, control, cobrament i 
recuperació i, en general, tots els de caràcter financer 
relatius a les operacions d’actiu autoritzades amb càr-
rec al FAD, sense perjudici de les competències que en 
matèria de control estableixen el text refós de la Llei 
general pressupostària, aprovat pel Reial decret legis-
latiu 1091/1988, de 23 de setembre, i altra normativa 
legal vigent.

Per instruccions del Ministeri d’Economia, i en la se-
va qualitat d’agent financer del FAD, l’Institut de Crèdit 
Oficial pot contractar amb càrrec al FAD les operacions 
que preveuen els apartats sis, número 4, i nou d’aquesta 
disposició. El procediment de contractació s’ajusta a les 
previsions normatives específiques referents a la con-
tractació de l’Institut.

Anualment, amb càrrec al FAD, amb l’autorització 
prèvia per Acord de Consell de Ministres, s’ha de com-
pensar l’Institut de Crèdit Oficial per les despeses en què 
incorri en el desenvolupament i l’execució de la funció 
que se li encomana.

Onze. Control parlamentari.

1. El Govern ha d’informar semestralment el Con-
grés dels Diputats i el Senat de les operacions autorit-
zades pel Consell de Ministres amb càrrec al FAD.

2. A més, ha d’enviar anualment a les cambres 
legislatives una memòria de les seves activitats amb 
detall de les operacions aprovades, de les operacions 
formalitzades, de les empreses adjudicatàries, dels 
sectors productius destinataris del finançament amb 
càrrec al fons i, en general, del desenvolupament de 
les operacions en curs al llarg del període previst.

Dotze. Inembargabilitat dels fons procedents del 
FAD.

Per deutes dels estats estrangers beneficiaris exigi-
bles en territori espanyol, els tribunals, els jutges i les 
autoritats administratives no poden despatxar mana-
ments d’execució ni dictar provisions d’embargament 
contra els drets, fons i valors producte de la realització, 
liquidació i pagament per part de l’autoritat espanyola 
concedent o el seu agent financer, dels crèdits i préstecs 
atorgats amb càrrec al FAD.
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Disposició addicional vint-i-tresena. Modificació de la 
disposició addicional desena de la Llei 10/2001, de 
5 de juliol, del Pla hidrològic nacional.

De conformitat amb el que estableix la Directiva 
2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 
d’octubre de 2000, incorporada a la normativa nacional 
a la Llei d’aigües, es deroga l’apartat 1.a) de la disposició 
addicional desena de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del 
Pla hidrològic nacional.

En conseqüència, el règim hídric del riu Ebre es de-
termina d’acord amb el procediment legalment establert 
en l’esmentada Llei d’aigües i en la seva normativa de 
desplegament per a totes les conques intercomunitàries 
d’Espanya.

Disposició addicional vint-i-quatrena. Incompatibili-
tats.

La incompatibilitat per a l’exercici simultani de fun-
cions de càrrec públic a què es refereix l’apartat 2 de 
l’article 181 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de pa-
trimoni de les administracions públiques, no és aplicable 
als presidents de les societats a què es refereix l’article 
166.2 de la Llei esmentada quan el Consell de Ministres 
a proposta del ministre de tutela declari la compatibilitat 
per a l’exercici de les funcions de president d’una societat 
i de les funcions atribuïdes a un alt càrrec de l’Administra-
ció General de l’Estat i de les entitats de dret públic que 
en depenen, en el cas que la naturalesa de les finalitats 
de la societat tingui connexió amb les competències le-
galment atribuïdes a l’alt càrrec esmentat.

Disposició addicional vint-i-cinquena. Modificació de 
la Llei 5/1995, de 23 de març, sobre règim jurídic 
d’alienació de participacions públiques en determi-
nades empreses.

U. Es fa una nova redacció de l’article 1 amb el 
tenor següent:

«Article 1. Àmbit d’aplicació subjectiva.
1. Aquesta Llei és aplicable amb caràcter ex-

clusiu a les entitats de naturalesa mercantil que a 
la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei comptin 
amb una participació directa o indirecta de l’Estat 
en el seu capital social superior al 25 per cent 
d’aquest i estiguin controlades pel soci estatal per 
qualsevol dels mitjans establerts en la legislació 
mercantil que resulti aplicable, sempre que l’acti-
vitat que desenvolupi l’entitat, per si o mitjançant 
la participació en altres societats, es doni alguna 
de les circumstàncies següents:

a) Prestar serveis essencials o serveis públics 
formalment declarats com a tals.

b) Desenvolupar activitats subjectes per llei i 
per raons d’interès públic a un règim administratiu 
específic de control, especialment dels subjectes 
que les realitzin.

c) Estar exempta totalment o parcialment de la 
lliure competència en els termes de l’article 86 del 
Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.

2. Les entitats de naturalesa mercantil que 
formin part d’un grup, determinat de conformitat 
amb l’article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del 
mercat de valors, queden igualment subjectes al 
que estableix aquesta Llei, sempre que qualsevol 
de les entitats que conté l’apartat 1 anterior tingui 

una posició dominant i s’hi doni alguna de les 
circumstàncies a què es refereix.»

Dos. Es modifica el paràgraf primer de l’article 2, 
que queda redactat de la manera següent:

«El règim definit en els articles 3 i següents 
d’aquesta Llei és aplicable quan la participació 
pública del soci estatal a les entitats a les quals 
es refereix l’article anterior estigui en algun dels 
casos següents: (...).»

Tres. Es fa una nova redacció de l’article 3, que 
queda com segueix:

«Article 3. Règim de notificació.
1. Quan s’hagi produït algun dels pressupò-

sits d’aplicació a què es refereix l’article anterior i 
així s’estableixi en el reial decret a què es refereix 
l’apartat 6, poden quedar subjectes al deure de ser 
notificats a l’òrgan competent per raó de la matè-
ria, sempre que produeixin els seus efectes en el 
mercat nacional o es refereixin a actius ubicats en 
el territori nacional els acords següents adoptats 
pels òrgans socials de les entitats mercantils indi-
cades a l’article 1 d’aquesta Llei:

a) La dissolució voluntària, l’escissió o la fusió 
de l’entitat.

b) L’alienació o el gravamen, en qualsevol 
forma i per qualsevol títol, dels actius estratègics 
o participacions socials necessàries per al com-
pliment de l’objecte social de l’empresa i que a 
aquest efecte es determinin.

c) La substitució de l’objecte social.
2. Igualment, quan s’hagi produït algun 

dels pressupòsits d’aplicació definits a l’article 
2 d’aquesta Llei, en els termes que estableixi el 
Reial decret al qual al·ludeix l’apartat 6, també po-
den quedar subjectes al deure de ser notificats a 
l’òrgan competent per raó de la matèria, sempre 
que desenvolupin els seus efectes en el mercat 
nacional, les operacions següents:

a) Les operacions consistents en actes de dis-
posició sobre el capital social que determinin, en un 
sol acte o en diversos de successius, la reducció de 
la participació social pública, respecte de l’empresa 
subjecta al règim especial que preveu aquesta Llei, 
en un percentatge igual o superior al 10 per cent.

b) L’adquisició, directa o indirecta, fins i tot a 
través de tercers, fiduciaris o interposats, en un sol 
acte o en diversos de successius, de participacions 
socials o altres valors que puguin donar dret, directa-
ment o indirectament, a la subscripció o l’adquisició 
d’aquelles, quan almenys tingui per conseqüència la 
disposició sobre el 10 per cent del capital social.

3. Són aplicables en el cas que recull el paràgraf 
2.b) anterior les normes reguladores de les ofertes 
públiques d’adquisició d’accions a efectes de:

a) La qualificació com a adquisició de les 
operacions realitzades per grups de societats o 
persones físiques o jurídiques que actuïn concer-
tadament;

b) El còmput de participacions quan es disposi 
del dret a vot per concepte diferent al de la titula-
ritat dominical;

c) La possessió o l’adquisició de valors o ins-
truments que donin dret a la subscripció o adqui-
sició de participacions socials.
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4. En el supòsit que preveu l’apartat 2.b) 
d’aquest article, quan l’operació es materialitzi 
mitjançant la formulació d’una oferta pública d’ad-
quisició d’accions admeses a negociació en una 
borsa de valors, una vegada autoritzada l’oferta 
per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, no 
es poden publicar els anuncis relatius a aquesta ni 
pot començar el termini d’acceptació mentre que 
l’òrgan competent manifesti, de forma expressa o 
presumpta, la seva no-oposició a aquesta.

5. A efectes del que disposa aquesta Llei, 
s’entén per adquiridor la persona física o jurídica 
que actuï directament com a part de l’operació 
concreta de què es tracti, així com qualsevol altra 
que pertanyi al mateix grup, d’acord amb el que 
disposa l’article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, 
del mercat de valors.

Als efectes del que preveu aquesta Llei, té la 
consideració de participació indirecta en la societat 
sotmesa al règim de notificació la que es dugui a 
terme mitjançant qualsevol societat en el capital de 
la qual es participi en més d’un 10 per cent.

6. El Reial decret pel qual s’estableixi el règim 
al qual es refereix aquest article, que ha de ser 
acordat en el Consell de Ministres, a proposta del 
ministre competent per raó de la matèria i amb 
el dictamen previ del Consell d’Estat, ha d’estar 
en vigor anteriorment a la realització dels actes 
de disposició que recull l’article 2 i ha de deter-
minar:

a) El seu àmbit subjectiu d’aplicació.
b) Els actes de disposició concrets que que-

den subjectes a notificació d’entre els que recull 
l’article 3.

c) L’òrgan competent per dictar la correspo-
nent resolució.

d) El termini de vigència.
Excepte en el cas que estableix el paràgraf 2.d) 

anterior, pot ser modificat o suprimit pels mateixos 
tràmits que estableix l’apartat 1 d’aquest article.

7. En el full obert en el Registre mercantil a 
l’entitat subjecta al règim establert en aquesta Llei 
s’ha d’inscriure el contingut dispositiu dels reials 
decrets a què es refereix el paràgraf b) de l’apar-
tat anterior. És títol suficient per inscriure, una 
instància subscrita pel representant de la societat 
subjecta a aquest règim o una instància remesa 
pel subsecretari del Ministeri competent per raó de 
la matèria, per la qual es requereixi el registrador 
mercantil amb indicació del seu contingut i la data 
de publicació del corresponent reial decret en el 
“Butlletí Oficial de l’Estat». Se suspèn la inscripció 
dels actes i acords socials inscriptibles subjectes 
a notificació d’acord amb aquesta Llei sense que 
prèviament s’acrediti la no-oposició per l’òrgan 
competent per raó de la matèria.

L’anterior s’entén sense perjudici que la nor-
mativa reguladora del Registre mercantil pugui 
regular específicament l’accés a aquest del contin-
gut del reial decret a què es refereix la lletra b) de 
l’apartat 6 d’aquest article.»

Quatre. Es fa una nova redacció de l’article 4, que 
queda redactat de la manera següent:

«Article 4. Procediment.
1. L’òrgan competent es pot oposar als actes 

i acords que li hagin estat notificats en el termini 

màxim d’un mes a comptar de la data en què la 
notificació que, si s’escau, efectuï l’entitat o per-
sona adquiridora tingui entrada al registre admi-
nistratiu corresponent, sense perjudici que en cas 
que hagi d’emetre l’informe preceptiu l’organisme 
regulador, al qual es refereix l’apartat següent, per 
desenvolupar-se l’empresa sotmesa al règim que 
estableix aquesta Llei, en un mercat i sistema sot-
mès a regulació, s’interromp el termini assenyalat 
pel temps que transcorri fins que l’informe sigui 
emès.

En tot cas, quan excepcionalment la transcen-
dència i complexitat de l’operació ho justifiqui, 
l’esmentat òrgan pot decidir motivadament dins 
els deu primers dies del termini d’un mes anterior 
ampliar aquest termini per un temps no superior 
a la meitat del mateix, i comunicar-ho així a l’inte-
ressat o als interessats.

2. En l’expedient que instrueixi l’òrgan com-
petent, de conformitat amb el que preveu la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, ha d’informar precep-
tivament l’organisme regulador del funcionament 
dels mercats i sistemes en els quals desenvolupi la 
seva activitat l’empresa sotmesa al règim establert 
en aquesta Llei, a l’objecte de valorar la concur-
rència dels criteris a què es refereix l’apartat 2 de 
l’article 5 d’aquesta Llei.

3. Durant el termini a què es refereix l’apartat 
1, queda suspesa l’eficàcia dels acords i actes a 
què es refereix l’article 3. En el cas dels actes de 
disposició sobre el capital, durant el termini es-
mentat queden suspesos els drets polítics derivats 
de la participació accionarial corresponent.

4. El procediment administratiu a què es re-
fereix l’apartat anterior es pot acabar mitjançant 
subscripció de conveni sobre les característiques 
de l’acord o l’acte social subjectes a aprovació, a 
proposta tant de l’Administració actuant com de 
l’interessat o els interessats.

5. Suspenen en tot cas el còmput del termini 
que disposa l’apartat 1 d’aquest article:

a) El requeriment d’esmena de les deficiències 
o insuficiències de la notificació, en particular en 
les dades sobre les característiques dels actes o 
acords socials de què es tracti, fins al seu degut 
compliment. Aquest requeriment només es pot 
practicar una vegada.

b) La formulació de proposta d’acord per l’Ad-
ministració i fins a la seva acceptació o rebuig per 
l’interessat o els interessats.

c) La intervenció de l’òrgan comunitari eu-
ropeu competent en els casos compresos en 
l’àmbit d’aplicació del Reglament CEE 4064/89, 
de 21 de desembre, modificat pel Reglament CEE 
2367/90, de 25 de juliol, i per a l’adopció d’al-
guna de les decisions que preveuen les normes 
esmentades.

d) La formulació de consulta en l’òrgan comu-
nitari europeu competent per part del corresponent 
òrgan estatal en els casos de fusió, escissió o trans-
missió de propietat o d’ús d’actius empresarials i 
en aplicació de les normes comunitàries europees 
a què es refereix el paràgraf c) anterior.

6. S’entén que l’òrgan competent no s’oposa 
a l’operació o decisió notificada si transcorregut el 
termini que disposa l’apartat 1 d’aquest article no 
s’ha notificat resolució expressa.»
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Cinc. Es fa una nova redacció de l’article 5, que 
queda redactat de la manera següent:

«Article 5. Criteris de decisió de l’òrgan compe-
tent.

1. En els casos que preveu l’article 3, l’òrgan 
competent, mitjançant resolució motivada, es pot 
oposar a l’acte o acord notificat com a conseqüèn-
cia de l’existència de riscos significatius o efectes 
negatius, directes o indirectes, sobre les activitats 
desenvolupades per les empreses, a fi de garantir 
l’adequada gestió i prestació de serveis per aques-
tes, de conformitat amb els criteris objectius que 
especifica l’apartat següent.

2. A efectes del que preveu l’apartat anterior, 
l’existència de riscos significatius o efectes nega-
tius s’ha d’apreciar en funció de:

a) Els mitjans patrimonials per atendre els 
compromisos de prestació de servei que els cor-
responguin, d’acord amb el que estableix la legis-
lació aplicable.

b) La transparència en l’estructura del grup 
al qual eventualment es pugui incorporar l’entitat 
com a conseqüència de l’operació i, en general, 
l’existència de dificultats per obtenir la informació 
necessària sobre el desenvolupament de les seves 
activitats.

c) Quan es tracti de sectors d’activitat sotme-
sos a especials potestats d’ordenació i supervisió 
pels poders públics, els vincles que, com a con-
seqüència de l’operació, es puguin establir per 
l’entitat en qüestió amb altres persones físiques o 
jurídiques, de manera que impedeixin l’ordenació 
i supervisió sobre els serveis que d’acord amb la 
legislació aplicable estigui obligada a prestar l’en-
titat corresponent.

d) La possibilitat que l’entitat quedi exposa-
da, de manera inapropiada, al risc de qualssevol 
altres activitats desenvolupades pels adquiri-
dors.

e) El risc que l’estructura financera de l’ope-
ració faci recaure sobre les activitats de l’entitat 
sotmesa a regulació, i sobre els recursos obtin-
guts per les esmentades activitats, en especial 
quan es tracti de rendes d’origen regulats que es 
transfereixen a activitats diferents de les que les 
originen.

3. A fi d’establir si es garanteix l’adequada 
gestió i prestació de serveis per les empreses, 
s’ha de tenir en compte:

a) Seguretat en la continuïtat del lliurament de 
béns o prestació de serveis d’acord amb les obliga-
cions establertes per la legislació aplicable.

b) Seguretat del subministrament o de la dis-
ponibilitat física ininterrompuda dels productes o 
serveis al mercat, a un preu assequible i de forma 
compatible amb la protecció del medi ambient i 
el desenvolupament sostenible. En particular, la 
protecció davant el risc d’una inversió o del man-
teniment insuficient en infraestructures que no 
permeti garantir, de forma continuada, un conjunt 
mínim de serveis de conformitat amb el que esta-
bleix la legislació aplicable.

c) Protecció de l’interès general al sector cor-
responent afectat i, en particular, la garantia d’un 
adequat manteniment dels objectius de política 
sectorial.»

Sis. Es modifica l’article 6, que queda redactat de 
la manera següent:

«Article 6. Efectes.
1. No produeixen cap efecte:
a) Els actes i acords que no s’hagin notificat 

d’acord amb el que disposa aquesta Llei.
b) Els actes i acords que es portin a terme 

amb l’oposició de l’òrgan competent d’acord amb 
el que preveu aquesta Llei.

c) Els acords adoptats per qualsevol òrgan so-
cial, quan per a la constitució d’aquest o l’adopció 
d’aquells hagi estat necessari computar participa-
cions socials l’adquisició de les quals no hagi estat 
notificada d’acord amb el que preveu aquesta Llei, 
es portin a efecte amb l’oposició de l’òrgan com-
petent o els drets polítics del qual no siguin exer-
citables perquè estan en suspens durant el termini 
a què es refereix l’apartat 2 de l’article 4.

2. Sense perjudici de les altres conseqüències 
que preveu l’ordenament jurídic, en el cas de les 
adquisicions de participacions socials en les quals 
s’ultrapassi el límit fixat a l’efecte, l’adquiridor o els 
adquiridors no poden exercir en cap cas els drets 
polítics corresponents a l’excés. Si no es produeix 
una ulterior transmissió de les participacions cor-
responents a aquest excés, substeix la prohibició 
d’exercici dels drets polítics fins que es dicti la re-
solució preceptiva de l’òrgan competent sobre el 
tercer adquiridor que no pot ser atorgada en cas 
d’actuació concertada amb qualsevol adquiridor 
anterior.

3. L’Administració competent per resoldre 
està legitimada, en tot cas, per a l’exercici de les 
accions d’impugnació dels actes i acords als quals 
es refereix aquest article, així com per sol·licitar la 
seva suspensió, de conformitat amb el que preveu 
la normativa processal.»

Set. La disposició addicional primera de la Llei 
5/1995, de 23 de març, queda redactada de la manera 
següent:

«El que disposa aquesta Llei s’entén sense 
perjudici del que estableixen les normes sectorials 
aplicables en cada cas.»

Vuit. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de la dispo-
sició final primera de la Llei 5/1995, de 23 de març, que 
queden redactats de la manera següent:

«2. Són aplicables directament els articles 3, 
tret de l’apartat 6; 5; 6, excepte pel que fa a l’òrgan 
administratiu competent que preveu l’apartat 3.

3. Es declaren bàsics els articles 1, 2, l’apartat 
6 de l’article 3, excepte en la determinació dels 
òrgans competents; 4, excepte quant al termini 
per resoldre de l’apartat 1; i l’apartat 3 de l’article 6 
quant a l’òrgan administratiu competent.»

Nou. S’introdueix una disposició transitòria pri-
mera a la Llei 5/1995, de 23 de març, amb el tenor 
següent:

«Disposició transitòria primera.
1. Amb efectes de l’1 de gener de 2004 i fins al 

6 de febrer de 2006 queden sotmeses al règim que 
estableix aquesta Llei, en especial referent al règim 
de notificació, procediment i criteris de decisió de 
l’òrgan competent, les societats que es detallen a 
continuació:



702 Dissabte 31 gener 2004 Suplement núm. 3

a) “ Repsol YPF, Sociedad Anónima”.
b) “ Repsol YPF Petróleo, Sociedad Anónima”.
c) “Repsol YPF Comercial de Productos Petro-

líferos, Sociedad Anònima”.
d) “ Repsol YPF Butano, Sociedad Anónima”.
e) “Petróleos del Norte, Sociedad Anónima”.
f) “ Repsol YPF Investigaciones Petrolíferas, 

Sociedad Anónima”.
g) “ Repsol YPF Exploración Alga, Sociedad 

Anónima”.
2. Els acords socials subjectes al règim que 

estableix aquesta Llei, sempre que desenvolupin 
els seus efectes en el mercat nacional, són els 
següents:

a) Substitució d’objecte social.
b) Alienació o gravamen, en qualsevol forma i 

per qualsevol títol, dels actius estratègics, parts o 
quotes indivises d’aquests, de què siguin titulars 
qualssevol de les entitats a què es refereix l’apartat 
1, sempre que estiguin ubicats en territori nacional, 
següents:

Reserves petrolieres o de gas localitzades en el 
territori nacional.

Instal·lacions de refinament localitzades en el 
territori nacional.

Instal·lacions d’emmagatzemament de gas na-
tural.

Instal·lacions d’emmagatzemament de produc-
tes petroliers i oleoductes.

Instal·lacions d’envasament de gas liquat del 
petroli (GLP), així com d’emmagatzemament de 
producte en brut de capacitat superior a 5.000 
tones.

S’exceptua l’alienació o el gravamen d’aquests 
actius duta a terme entre les empreses que recull 
l’apartat 1, cas en què només cal informar mitjan-
çant comunicació dirigida al mateix òrgan que 
sigui competent als efectes que preveu aquesta 
Llei.

c) Alienació o gravamen, en qualsevol forma i 
per qualsevol títol, d’accions o títols representatius 
del capital de què sigui titular «Repsol, Sociedad 
Anónima», en qualsevol de les restants entitats 
incloses a l’apartat 1 anterior.

3. Queda igualment sotmesa al règim que 
estableix aquesta Llei, sempre que desenvolupin 
els seus efectes en el mercat nacional, l’adquisició 
directa o indirecta, fins i tot a través de tercers 
fiduciaris o interposats, d’accions de “Repsol YPF, 
Sociedad Anónima”, o de qualsevol de les restants 
entitats incloses a l’apartat 1 o altres valors que 
puguin donar dret directament o indirectament a 
la subscripció o adquisició d’aquelles, quan tingui 
per conseqüència la disposició sobre, almenys, el 
10 per cent del capital social corresponent.

4. Sense perjudici de l’anterior, dels acords 
socials de les societats incloses a l’apartat 1, de 
dissolució voluntària, escissió o fusió s’ha d’infor-
mar simplement mitjançant comunicació dirigida 
al mateix òrgan que sigui competent a efectes del 
que preveuen els paràgrafs anteriors.

En tot cas, queden subjectes al règim de no-
tificació que estableix aquesta Llei els actes i els 
acords socials d’alienació o gravamen, en qualse-
vol forma i per qualsevol títol, dels actius a què 
es refereix el paràgraf b) de l’apartat 2 i que sent 
titularitat de les societats incloses a l’apartat 1 s’ha-

gin aportat per aquestes a les societats resultants 
d’una escissió o fusió.

S’exceptua del que disposa el paràgraf anterior 
els casos en què l’operació societària es realitzi 
dins el grup d’empreses a què es refereix l’apar-
tat 1.»

Deu. S’introdueix una disposició transitòria segona 
a la Llei 5/1995, de 23 de març, amb el tenor següent:

«Disposició transitòria segona.
1. Amb efectes des de l’1 de gener de 2004 i 

fins al 18 de febrer de 2007 queden sotmeses al 
règim que estableix aquesta Llei, en especial refe-
rent al règim de notificació, procediment i criteris 
de decisió de l’òrgan competent, les societats 
següents:

a) Telefónica, Sociedad Anónima.
b) Telefónica Móviles, Sociedad Anónima.
c) Telefónica Móviles España, SAU.
d) Telefónica de España, SAU.
2. Els acords socials subjectes al règim que esta-

bleix aquesta Llei són, sempre que desenvolupin els 
seus efectes en el mercat nacional, els d’alienació 
o gravamen, en qualsevol forma i per qualsevol 
títol, dels actius estratègics, parts o quotes indi-
vises d’aquests, sempre que estiguin ubicats en 
territori nacional, de què siguin titulars Telefónica 
de España SAU i Telefónica Móviles de España 
SAU següents:

1r Conjunt ordenat d’equips i portadors de co-
municació i la infraestructura associada, sempre 
que aquells siguin en territori espanyol i formin 
part de qualsevol de les categories següents:

a) Cable coaxial.
b) Cable de fibra òptica.
c) Cable interurbà de parells.
d) Xarxes d’abonat.
e) Connexions entre nusos secundaris de 

Madrid i Barcelona.
2n Centrals de trànsit i edificis que les allot-

gen.
3r Centrals internacionals i edificis que les 

allotgen.
4t Cables submarins.
5è Participacions en societats o consorcis 

dedicats a l’explotació de satèl·lits o cables sub-
marins.

6è Estacions terrestres de satèl·lits.
7è Estacions costaneres d’amarratge de ca-

bles submarins.
3. S’exceptua l’alienació o el gravamen 

d’aquests actius duta a terme entre les empreses 
que recull l’apartat 1, cas en què només cal in-
formar mitjançant comunicació dirigida al mateix 
òrgan que sigui competent als efectes que preveu 
aquesta Llei.

4. Alienació o gravamen, en qualsevol forma 
i per qualsevol títol, d’accions o títols representa-
tius del capital de què sigui titular Telefónica, SA, 
a Telefónica de España, SAU, que suposi la pèrdua 
del control d’aquesta o la venda d’una participació 
superior al 50 per cent.

5. Alienació o gravamen, en qualsevol forma i 
per qualsevol títol, d’accions o títols representatius 
del capital de Telefónica, SA, a Telefónica Móviles, 
SA, que suposin la pèrdua del control d’aquesta 
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o la venda d’una participació superior al 50 per 
cent.

6. Alienació o gravamen, en qualsevol forma i 
per qualsevol títol, d’accions o títols representatius 
del capital de Telefónica Móviles, SA, a Telefónica 
Móviles España, SAU, que suposin la pèrdua del 
control d’aquesta o la venda d’una participació 
superior al 50 per cent.

7. Substitució de l’objecte social de Telefónica 
Móviles España, SAU, que impliqui la supressió 
de les activitats necessàries per a la prestació dels 
serveis de telecomunicacions.

8. Sense perjudici de l’anterior, queda també 
sotmesa al règim que estableix aquesta Llei, sem-
pre que desenvolupin els seus efectes al mercat 
nacional, l’adquisició directa i indirecta, o sobre-
vinguda, fins i tot a través de tercers fiduciaris o in-
terposats, d’accions de Telefónica, SA, o Telefónica 
Móviles, SA, o altres valors que puguin donar dret 
directament o indirectament, a la subscripció o ad-
quisició d’aquelles, quan tingui per conseqüència 
la disposició sobre, almenys, el 10 per cent del 
capital social corresponent.

Això no obstant, i com a conseqüència de la 
seva condició de societats cotitzades, s’exceptuen 
del que disposa l’apartat anterior les adquisicions 
merament financeres que no tinguin per objecte la 
participació en el control i/o la gestió de Telefónica, 
SA, i Telefónica Móviles, SA

9. Sense perjudici del que estableixen els 
apartats anteriors, dels acords socials de les socie-
tats incloses a l’apartat 1, de dissolució voluntària, 
escissió o fusió s’ha d’informar simplement mit-
jançant una comunicació dirigida al mateix òrgan 
que sigui competent als efectes que preveuen els 
paràgrafs anteriors.

En tot cas, queden subjectes al règim de notifi-
cació que estableix aquesta Llei els actes i acords 
socials d’alienació o gravamen, en qualsevol forma 
i per qualsevol títol, dels actius als quals es refereix 
l’apartat 2 i que sent titularitat de les societats in-
closes a l’apartat 1 s’hagin aportat per aquestes a 
les societats resultants d’una escissió o fusió.

S’exceptua del que disposa el paràgraf anterior 
els casos en què l’operació societària es realitzi 
dins el grup d’empreses a què es refereix l’apar-
tat 1.»

Onze. S’introdueix una disposició transitòria 
tercera a la Llei 5/1995, de 23 de març, amb el tenor 
següent:

«1. Amb efectes des de l’1 de gener de 2004 i 
fins al 8 de juny de 2007 queden sotmeses al règim 
que estableix aquesta Llei, en especial pel que fa al 
règim de notificació, procediment i criteris de deci-
sió de l’òrgan competent, les societats següents:

a) Endesa, Sociedad Anónima.
b) Endesa Generación, Sociedad Anónima.
c) Endesa Distribución Eléctrica, Sociedad 

Limitada.
2. Queden sotmesos al règim que estableix 

aquesta Llei, sempre que desenvolupin els seus 
efectes en el mercat nacional, els actes i acords 
socials d’adquisició directa o indirecta, fins i tot a 
través de tercers fiduciaris o interposats, d’accions 
d’«Endesa, Sociedad Anónima», i de les societats 
incloses a l’apartat anterior o altres valors, títols o 
drets que puguin donar dret, directament o indi-

rectament, a la subscripció o adquisició d’aquelles, 
quan tingui per conseqüència la disposició sobre, 
almenys, el 10 per cent del capital d’«Endesa, So-
ciedad Anónima», o de la resta de societats que 
s’indiquen a l’apartat anterior.

No obstant l’anterior, i com a conseqüència 
de la seva condició de societats cotitzades, s’ex-
ceptuen del que disposa el paràgraf anterior les 
adquisicions merament financeres que no tinguin 
per objecte la participació en el control i/o la gestió 
de les entitats esmentades a l’apartat 1.

També queden subjectes al règim que estableix 
aquesta Llei els actes i els acords socials d’alienació 
o gravamen, en qualsevol forma i per qualsevol tí-
tol, de les accions o títols representatius del capital 
de què sigui titular «Endesa, Sociedad Anónima», 
en qualsevol de les restants societats indicades a 
l’apartat anterior. A aquests efectes, s’equiparen 
a les accions qualssevol altres valors que puguin 
donar dret, directament o indirectament, a la subs-
cripció o adquisició d’aquestes.

3. Sense perjudici de l’anterior, dels acords so-
cials de les societats incloses a l’apartat 1, de dis-
solució voluntària, escissió o fusió s’ha d’informar 
simplement mitjançant una comunicació adreçada 
al mateix òrgan que sigui competent als efectes 
que preveuen els paràgrafs anteriors.»

Dotze. S’introdueix una disposició transitòria 
quarta a la Llei 5/1995, de 23 de març, amb el tenor 
següent:

«Disposició transitòria quarta.
1. Amb efectes des de l’1 de gener de 2004 i 

fins al 23 de març de 2004, prorrogables per dos 
anys, queden sotmeses al règim que estableix 
aquesta Llei, en especial referent al règim de noti-
ficació, procediment i criteris de decisió de l’òrgan 
competent, les societats següents:

a) “Indra Sistemas, Sociedad Anónima”.
b) “Indra EMAC, Sociedad Anónima”.
c) “Indra Espacio, Sociedad Anónima”.
2. En relació amb “Indra Sistemas, Sociedad 

Anónima”, societat capdavantera del grup d’empre-
ses que es recullen a l’apartat anterior, els acords i 
actes subjectes al règim establert en aquesta dis-
posició, sempre que produeixin els seus efectes 
en el mercat nacional o es refereixin als ubicats 
en territori nacional, s’entenen referits als actius 
estratègics o a la part d’aquests, sigui quina sigui la 
seva naturalesa, assignats a activitats, productes, 
programes o serveis relacionats amb la defensa 
nacional i encara que aquests puguin ser utilitzats 
també per a usos diferents dels de la mateixa de-
fensa nacional.

3. Les limitacions que s’estableixen en aques-
ta disposició, quant a l’adquisició d’accions repre-
sentatives del capital social de les companyies 
que assenyala l’apartat 1, també afecten “Indra 
Sistemas, Sociedad Anónima”.

4. Els acords socials subjectes al règim que 
estableix aquesta Llei, són els següents:

a) Substitució de l’objecte social que impliqui 
la supressió de les activitats necessàries per a la 
prestació dels serveis relacionats amb la defensa 
nacional.

b) Alienació o gravamen, en qualsevol forma 
i per qualsevol títol, dels actius, materials o im-
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materials, parts o quotes indivises d’aquests que, 
sota qualsevol forma de titularitat, s’utilitzen per 
qualsevol de les entitats a què els sigui aplicable 
aquesta disposició, sempre que aquests estiguin 
inclosos en el seu àmbit d’aplicació.

S’exceptua l’alienació o el gravamen d’aquests 
actius duta a terme entre les empreses del grup 
que es recullen a l’apartat 1, cas en què només 
cal informar mitjançant comunicació adreçada al 
mateix òrgan que sigui competent als efectes que 
preveu aquesta Llei.

c) En tot cas, l’alienació d’actius a què es re-
fereix l’apartat 2 d’aquesta disposició, tant de la 
mateixa “Indra Sistemas, Sociedad Anónima” com 
de les societats a les quals es refereix l’apartat 1, 
sempre que afecti més d’un 10 per cent dels actius 
totals consolidats del grup Indra, segons el seu úl-
tim balanç aprovat per la Junta General, excepte 
que l’alienació d’aquests actius duta a terme entre 
les empreses del grup d’empreses que es recull 
a l’apartat 1, cas en què només cal informar mit-
jançant comunicació dirigida al mateix òrgan que 
sigui competent als efectes que preveu aquesta 
Llei.

5. Sense perjudici de l’anterior, dels acords 
socials de les societats incloses a l’apartat 1, de 
dissolució voluntària, escissió o fusió s’ha d’infor-
mar simplement mitjançant comunicació dirigida 
al mateix òrgan que sigui competent als efectes 
que preveuen els paràgrafs anteriors.

En tot cas, queden subjectes al règim de notifi-
cació que estableix aquesta Llei els actes i acords 
socials d’alienació o gravamen, en qualsevol for-
ma i per qualsevol títol, dels actius a què es refe-
reix l’apartat 2 i que, sent titularitat de les societats 
incloses a l’apartat 1, o aquestes els hagin aportat 
a les societats resultants d’una escissió o fusió.

S’exceptua del que disposa el paràgraf anterior 
els casos en què l’operació societària es dugui a 
terme dins el grup d’empreses a què es refereix 
l’apartat 1.

6. També queda sotmesa al règim que esta-
bleix aquesta Llei l’adquisició, directa o indirecta, 
fins i tot a través de tercers fiduciaris o interposats, 
d’accions d’“Indra Sistemas, Sociedad Anónima”, 
o de qualsevol de les restants entitats incloses a 
l’apartat 1 o altres títols valors que puguin donar 
dret, directament o indirectament, a la subscrip-
ció o adquisició d’aquelles, quan tingui per con-
seqüència la disposició sobre, almenys, el 10 per 
cent del capital social corresponent, o permetin 
superar el percentatge esmentat a un determinat 
accionista o grup d’accionistes, definits de con-
formitat amb l’article 42 del Codi de comerç. Així 
mateix, l’adquisició d’accions per part de qualsevol 
accionista o grup d’accionistes que ja tinguin un 10 
per cent del capital social corresponent requereix 
una autorització idèntica.

No obstant l’anterior, i com a conseqüència 
de la seva condició de societats cotitzades, 
s’exceptuen del que disposa el paràgraf an-
terior les adquisicions merament financeres 
que no tinguin per objecte la participació en el 
control i/o la gestió de les entitats esmentades 
a l’apartat 1.

Així mateix, queden sotmesos al règim que es-
tableix aquesta Llei l’alienació o el gravamen, en 
qualsevol forma i per qualsevol títol, d’accions o 

títols representatius del capital de què sigui titular 
“Indra Sistemas, Sociedad Anónima” en qualsevol 
de les societats de l’apartat 1, quan aquests puguin 
comportar efectes equivalents als que fa referència 
el paràgraf b) de l’apartat 4.

A efectes del que preveu el paràgraf anterior, 
s’equiparen a les accions qualssevol altres títols 
valors que puguin donar dret, directament o indi-
rectament, a la subscripció o adquisició d’aques-
tes.»

Tretze. S’introdueix una disposició transitòria 
cinquena a la Llei 5/1995, de 23 de març, amb el tenor 
següent:

«Disposició transitòria cinquena.
1. Amb efectes de l’1 de gener de 2004 i fins el 

3 d’abril de 2006, prorrogables per dos anys, queda 
sotmesa al règim que estableix aquesta Llei, en 
especial pel que fa al règim de notificació, proce-
diment i criteris de decisió de l’òrgan competent, 
la companyia “Iberia, Líneas Aéreas de España, 
Sociedad Anónima”.

2. Els acords socials subjectes al règim que 
estableix aquesta Llei, sempre que desenvolupin 
els seus efectes en el mercat nacional o es refe-
reixin a actius ubicats en territori nacional, són els 
següents:

a) Substitució del seu objecte social.
b) Alienació o gravamen, en qualsevol for-

ma i per qualsevol títol, dels actius tangibles o 
intangibles, parts o quotes indivises d’aquests de 
què sigui titular “Iberia, Líneas Aéreas de España, 
Sociedad Anónima”, sempre que això impedeixi 
o afecti substancialment la capacitat d’“Iberia, 
Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima”, per 
explotar els serveis de transport aeri de passatgers 
i càrrega.

3. També queda sotmesa al règim de notifica-
ció al Ministeri d’Economia, en els termes i amb 
les conseqüències que preveu aquesta Llei, l’ad-
quisició, directa o indirecta, fins i tot a través de 
tercers fiduciaris o interposats, d’accions d’”Iberia, 
Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima”, o 
altres valors que puguin donar dret, directament 
o indirectament, a la subscripció o adquisició 
d’aquelles, quan tingui per conseqüència la dis-
posició sobre, almenys, el 10 per cent del capital 
social corresponent.

No obstant això, i com a conseqüència de la se-
va condició de societat cotitzada, s’exceptuen del 
que disposa el paràgraf anterior les adquisicions 
merament financeres que no tinguin per objecte la 
participació en el control i/o la gestió de l’entitat 
esmentada a l’apartat 1.

4. Sense perjudici de l’anterior, dels acords 
socials de dissolució voluntària, escissió, o fusió 
s’ha d’informar simplement mitjançant comuni-
cació adreçada al mateix òrgan que sigui com-
petent a efectes del que preveuen els paràgrafs 
anteriors.

En tot cas, queden subjectes al règim de no-
tificació que estableix aquesta Llei els actes i els 
acords socials d’alienació o gravamen, en qualse-
vol forma i per qualsevol títol, dels actius a què 
es refereix el paràgraf b) de l’apartat 2 i que sent 
de la seva titularitat s’hagin aportat a les societats 
resultants d’una escissió o fusió.»



Suplement núm. 3 Dissabte 31 gener 2004 705

Catorze. S’introdueix una nova disposició transitò-
ria sisena a la Llei 5/1995, de 23 de març, amb el tenor 
següent:

«Disposició transitòria sisena.
L’excepció del règim de notificació perquè 

concorre la condició de societats cotitzades a les 
entitats a què es refereixen les disposicions tran-
sitòries segona a cinquena, de les adquisicions 
d’accions o altres valors, que tot i permetre la dis-
posició almenys sobre el 10 per cent del capital 
social corresponent, es consideren merament fi-
nanceres perquè no tenen per objecte el control i/o 
la gestió de l’entitat de què es tracti, s’entén sense 
perjudici de quedar en tot cas sotmeses a aquest, 
en els termes i amb les conseqüències que preveu 
aquesta Llei, des del moment en què efectivament 
s’exerceixi la presa de control o la participació en 
la gestió de l’entitat.»

Quinze. S’introdueix una nova disposició final 
quarta a la Llei 5/1995, de 23 de març, amb la redacció 
següent:

«Disposició final quarta.
En el full obert a cada una de les entitats com-

preses en el règim que estableixen les disposici-
ons transitòries primera, segona, tercera, quarta i 
cinquena d’aquesta Llei s’hi inscriuen els actes de 
disposició concrets que queden subjectes a no-
tificació d’entre els recollits en aquestes. És títol 
suficient per inscriure, una instància subscrita pel 
representant de la societat subjecta a l’esmentat 
règim o una instància remesa pel subsecretari 
del Ministeri competent per raó de la matèria, 
per la qual es requereixi el registrador mercan-
til per a la consagració del règim de notificació, 
amb indicació del seu contingut. Se suspèn la 
inscripció dels actes i els acords socials inscripti-
bles subjectes a notificació d’acord amb aquesta 
Llei sense que prèviament s’acrediti la no-oposi-
ció per l’òrgan competent per raó de la matèria.
Tot això s’entén sense perjudici que la normativa 
reguladora del Registre mercantil pugui regular 
específicament l’accés a aquest dels actes de 
disposició concrets que queden subjectes a no-
tificació d’acord amb el que estableix el paràgraf 
anterior.»

Disposició addicional vint-i-sisena. Vigència del règim 
que estableix la Llei 5/1995, de 23 de març, sobre 
alienació de participacions públiques de determina-
des empreses.

Se substitueixen les referències en el règim d’au-
torització que s’estableixin en la normativa vigent que 
resulti aplicable pel règim de notificació que preveu la 
Llei 5/1995, de 23 de març, modificada per la disposició 
addicional vint-i-cinquena d’aquesta Llei.

Això no obstant, es mantenen en vigor les disposi-
cions de rang reglamentari dictades per al seu desenvo-
lupament o execució quan no s’oposi al que estableix la 
Llei esmentada modificada d’acord amb aquesta.

Així mateix, i mentre no s’oposi al que estableix la 
Llei esmentada modificada per la disposició addicional 
vint-i-cinquena d’aquesta Llei, són aplicables:

Reial decret 3/1996, de 15 de gener, d’aplicació a 
Repsol, SA, i a determinades societats del seu grup de 
la Llei 5/1995, de 23 de març;

Reial decret 8/1997, de 10 de gener, d’aplicació a 
Telefónica de España, SA, i a Telefónica Móviles, SA, de 
la Llei 5/1995, de 23 de març;

Reial decret 929/1998, de 14 de maig, d’aplicació a 
Endesa, SA, i a determinades societats del seu grup de 
la Llei 5/1995, de 23 de març;

Reial decret 482/1999, de 18 de març, d’aplicació a 
Indra Sistemes, SA, i a determinades societats del seu 
grup de la Llei 5/1995, de 23 de març;

Reial decret 343/2000, de 4 d’abril, d’aplicació a 
Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, de la Llei 5/1995, 
de 23 de març.

En tot cas, el que disposa la disposició addicional 
vint-i-cinquena d’aquesta Llei és aplicable a les opera-
cions que estiguin en tramitació a la seva entrada en 
vigor.

Disposició addicional vint-i-setena. Règim jurídic dels 
productes derivats del raïm i del vi.

L’elaboració, la circulació i el comerç dels productes 
derivats del raïm i del vi i, en particular, el vinagre de vi, 
els vins aromatitzats, el conyac, l’aiguardent de brisa i 
el most, es regeixen per les disposicions que conté la 
seva normativa específica, i és aplicable, en el que sigui 
procedent, la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i 
del vi.

Disposició addicional vint-i-vuitena. Modificació de la 
Llei 3/1981, de 25 de març, de creació del Parc Na-
cional de Garajonay.

Es modifica l’article quart de la Llei 3/1981, de 25 de 
març, de creació del Parc Nacional de Garajonay, que 
queda de la manera següent:

«Article quart. Zona perifèrica de protecció.
U. Es delimita una zona perifèrica de protecció 

exterior contínua i perifèrica, a fi de garantir una 
completa protecció dels recursos naturals que han 
justificat la seva creació i per evitar els possibles 
impactes ecològics i paisatgístics procedents de 
l’exterior. Els seus límits geogràfics són els que 
es fixen a l’annex II d’aquesta Llei.

Dos. Amb aquesta finalitat l’administració 
competent ha d’abordar l’ordenació de l’esmen-
tada zona perifèrica de protecció, de tal manera 
que, amb caràcter general, es prohibeixin les no-
ves construccions, excepte les d’interès públic, així 
com les obres de conservació i manteniment de les 
edificacions existents.

Tres. Excepcionalment, i en els nuclis de po-
blació existents, els instruments de planejament 
corresponents poden autoritzar noves edifica cions 
destinades a afrontar el creixement natural de les 
poblacions actualment establertes en els nuclis 
esmentats, així com la rehabilitació d’edificacions 
preexistents amb destinació al turisme rural.

En els nuclis de població amb edificació concen-
trada es poden autoritzar noves edificacions que 
permetin el seu rebliment amb la mateixa destina-
ció que la que preveu el paràgraf anterior.

En tots els casos és necessari l’informe favo-
rable del Patronat per a la seva autorització, lle-
vat que la zona esmentada tingui una ordenació 
detallada inclosa en l’instrument de planejament 
corresponent, aprovada i en vigor; en aquest cas, 
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l’administració concedent de la llicència ha de 
donar trasllat d’aquesta al Patronat del Parc en 
el termini de deu dies, per al seu coneixement i 
efectes.

Quatre. L’administració competent en ma-
tèria de planejament ha d’adoptar les mesures 
necessàries de protecció del sòl, la gea, la flora, 
la fauna, el paisatge, les aigües i altres elements 
naturals, i impedir la introducció d’espècies exòti-
ques animals o forestals i la transformació de les 
zones boscoses, que s’han de mantenir en la seva 
vocació natural.

Cinc. Aquestes mesures han de disposar tam-
bé la conservació dels sistemes agraris tradicio-
nals a la zona.»

Disposició addicional vint-i-novena. Modificació de 
l’article 32 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del 
sector d’hidrocarburs.

L’article 32 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del 
sector d’hidrocarburs, queda redactat en els termes 
següents:

«Article 32. Activitats en el subsòl marí.
Les activitats objecte d’aquest títol que es du-

guin a terme en el subsòl del mar territorial i en 
els altres fons marins que estiguin sota la sobirania 
nacional s’han de regir per aquesta Llei, per la le-
gislació vigent de costes, el mar territorial, la zona 
econòmica exclusiva i la plataforma continental, i 
pels acords i les convencions internacionals dels 
quals el Regne d’Espanya sigui part.

Quan es produeixin activitats en aquests àmbits, 
incideixin o no en zones terrestres, s’ha de requerir 
un informe previ de la comunitat autònoma afec-
tada en el procediment de concessió d’explotació 
de jaciments i d’emmagatzemaments subterranis 
d’hidrocarburs.»

Disposició addicional trentena. Obligacions de pro-
gramació i limitacions a l’emissió en cadena dels 
serveis de televisió.

1. Els titulars de concessions per a la prestació del 
servei públic de televisió d’àmbit estatal o autonòmic 
que preveu la disposició addicional quaranta-quatre de 
la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i d’ordre social, i d’àmbit local a què es 
refereix la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió 
local per ones terrestres estan obligats a emetre pro-
grames televisius originals durant un mínim de quatre 
hores diàries i 32 setmanals.

A aquests efectes, se segueixen les regles se-
güents:

a) No es consideren programes televisius les 
emissions consistents en imatges fixes ni els temps 
destinats a la publicitat, televenda i jocs i concursos 
promocionals, inclosos les emissions consistents en 
consultes i jocs a distància en directe amb participació 
dels telespectadors.

b) No es consideren programes originals els que 
consisteixin en la mera reemissió de programes tele-
visius la difusió dels quals s’hagi realitzat o s’estigui 
realitzant per un altre mitjà.

c) En el cas de serveis de difusió d’àmbit de co-
bertura nacional, es computa tant la programació eme-
sa amb un àmbit de cobertura nacional com aquella 

l’àmbit de cobertura de la qual sigui limitat per a cada 
una de les zones territorials que, si s’escau, permeti la 
desconnexió, sense que en cap cas la durada diària de 
la programació amb l’esmentada cobertura limitada 
pugui excedir la durada diària de la programació amb 
cobertura nacional.

2. Els titulars de concessions per a la prestació de 
serveis públics de televisió digital terrenal autonòmic o 
local a què es refereix l’apartat 1 anterior, poden emetre 
simultàniament la mateixa programació, amb les limi-
tacions següents:

a) Només es poden connectar els seus serveis de 
difusió per emetre simultàniament una programació 
determinada, durant un màxim de cinc hores al dia i 
vint-i-cinc de setmanals.

b) Reglamentàriament s’ha de determinar quan hi 
ha encavalcament en els horaris d’emissió d’un mateix 
programa.

c) Quatre de les hores d’emissió dels programes 
originals a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article 
han d’estar compreses necessàriament entre les 13 i 
les 16 hores i entre les 20 i les 23 hores i han de corres-
pondre a continguts relacionats amb l’àmbit territorial 
de cobertura del servei de difusió per al qual tinguin 
atribuïda la llicència, sense perjudici d’altres contin-
guts que per via reglamentària es puguin autoritzar 
per a la seva emissió durant els esmentats períodes 
de temps.

Disposició addicional trenta-unena. Modificació de la 
Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió local 
per ones terrestres.

Es modifica la disposició transitòria segona de la Llei 
41/1995, de 22 de desembre, de televisió local per ones 
terrestres, mitjançant l’addició de dos nous apartats del 
següent tenor:

«Disposició transitòria segona.
5. Els adjudicataris de concessions per a la 

prestació de servei públic de televisió digital 
terrenal subjectes a la Llei 41/1995, de 22 de 
desembre, de televisió local per ones terrestres 
poden utilitzar tecnologia analògica per a la di-
fusió de les seves emissions durant dos anys a 
comptar de l’1 de gener de 2004, sempre que ho 
permetin les disponibilitats i la planificació de 
l’espectre que estableixen els plans nacionals 
de televisió, en el marc de la normativa regula-
dora del domini públic radioelèctric. A aquests 
efectes, els concessionaris han de presentar da-
vant la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions 
i per a la Societat de la Informació les solucions 
tècniques necessàries que permetin l’emissió 
amb tecnologia analògica, sense que per això 
s’entenguin adquirits drets d’ús del domini 
públic radioelèctric diferents dels reconeguts 
en el corresponent títol concessional. Finalit-
zat el termini abans assenyalat, aquelles han 
d’emetre amb tecnologia digital i adaptar-se a 
les previsions que conté el Pla tècnic nacional 
de la televisió digital local.

6. S’habilita el Govern per modificar el termini 
a què es refereix el paràgraf anterior amb vista 
de l’estat de desenvolupament i penetració de la 
tecnologia digital de difusió de televisió per ones 
terrestres.»
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Disposició addicional trenta-dosena. Modificació de la 
Llei 10/1988, de 3 de maig, de televisió privada.

U. Es modifica l’article 19, que queda redactat de la 
manera següent:

«Article 19.
1. Les persones físiques o jurídiques que, di-

rectament o indirectament, participin en el capital 
o en els drets de vot, en una proporció igual o 
superior al cinc per cent del total, d’una societat 
concessionària d’un servei públic de televisió no 
poden tenir una participació significativa en cap 
altra societat concessionària d’un servei públic de 
televisió que tingui un àmbit de cobertura idèntic 
i en la mateixa demarcació.      

Cap persona física o jurídica que, directament o 
indirectament, participi en el capital o en els drets 
de vot, en una proporció igual o superior al cinc per 
cent del total, d’una societat concessionària d’un 
servei públic de televisió d’àmbit estatal, pot tenir 
una participació significativa en una altra societat 
concessionària d’àmbit de cobertura autonòmic 
o local, sempre que la població de les demarca-
cions cobertes en cada un d’aquests àmbits per 
les seves emissions passi del 25 per cent del total 
nacional.

Igualment, les persones físiques o jurídiques no 
incloses en el paràgraf anterior que, directament o 
indirectament, participin en el capital o en els drets 
de vot, en una proporció igual o superior al cinc 
per cent del total, d’una societat concessionària 
d’un servei públic de televisió d’àmbit autonòmic 
no poden tenir una participació significativa en cap 
altra societat concessionària d’un servei públic de 
televisió local l’àmbit de la qual estigui inclòs en 
l’anterior, sempre que la població de les demarca-
cions cobertes per les seves emissions passi del 
25 per cent del total autonòmic.

En cap cas es pot tenir una participació sig-
nificativa en el capital o en els drets de vot de 
societats concessionàries de serveis públics de 
televisió d’àmbit estatal, autonòmic i local en cas 
que coincideixin simultàniament en el mateix punt 
de recepció de l’emissió.

2. Cap concessionari d’un servei públic de te-
levisió pot tenir una participació significativa d’una 
altra societat que tingui la mateixa condició en els 
supòsits a què es refereix l’apartat anterior.

3. En tot cas, les persones físiques o jurídiques 
que, directament o indirectament, participin en el 
capital o en els drets de vot, en una proporció igual 
o superior al cinc per cent del total, d’una societat 
concessionària d’un servei públic de televisió, així 
com els concessionaris d’un servei públic de tele-
visió, no poden designar, directament o indirec-
tament, membres dels òrgans d’administració de 
més d’una societat que tingui la condició de con-
cessionària del servei públic de televisió excepte 
en els casos en què resulti admesa la participació 
significativa en aquestes de conformitat amb el 
que estableixen els apartats 1 i 2 d’aquest article.

4. Als efectes d’aquest article, es considera 
participació significativa la que assoleixi de forma 
directa o indirecta almenys el cinc per cent de ca-
pital o dels drets de vot.

5. Als efectes que preveu aquest article, es 
consideren posseïdes o adquirides per una ma-
teixa persona física o jurídica les accions o altres 
valors posseïts o adquirits per les entitats perta-
nyents a un mateix grup tal com aquest es defineix 
a l’article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del 
mercat de valors, així com els posseïts o adquirits 
per les altres persones que actuïn en nom propi 
però per compte d’aquella, de forma concertada 
o formant-hi una unitat de decisió.

S’entén, llevat de prova en contra, que actuen 
per compte d’una persona jurídica o de forma 
concertada amb ella els membres de l’òrgan d’ad-
ministració. Igualment es presumeix que hi ha 
actuació concertada en els supòsits següents:

a) Entre accionistes o persones jurídiques 
entre les quals hi haig qualsevol pacte o acord de 
participació recíproca en el capital o en els drets 
de vot;

b) Entre les persones físiques o jurídiques 
entre les quals s’hagi celebrat qualsevol gènere 
d’acord o pacte a fi d’adoptar o bloquejar actua-
cions que puguin influir significativament en 
l’estratègia competitiva d’una societat en la qual 
participin directament o indirectament;

c) Entre accionistes o titulars de drets de vot 
d’una entitat que puguin controlar una societat 
mitjançant l’exercici comú dels seus drets de vot, 
perquè entre ambdós hi ha interessos comuns que 
afavoreixin una acció conjunta per evitar el perjudici 
mutu o per a la consecució d’un benefici comú en 
exercir els seus drets sobre la societat participada;

d) Entre societats matrius o dominades de 
grups d’empreses competidores entre les quals hi 
hagi interessos encreuats;

e) Entre accionistes o titulars dels drets de vot 
entre els quals hi hagi o s’hagi subscrit qualsevol 
gènere de pacte o acord per tal de gestionar con-
juntament, de forma rellevant, la programació, 
la definició o coordinació de l’estratègia empre-
sarial, de la política comercial de disseny, gestió, 
fixació de preus, gestió d’activitats de promoció 
i campanyes de publicitat, així com la gestió 
d’instal·lacions i recursos. L’existència de pactes 
o acords a què es refereix aquesta lletra entre els 
accionistes o titulars de drets de vot i un tercer ha 
de determinar, directament o indirectament, l’exis-
tència d’actuació concertada entre els accionistes o 
titulars de drets de vot que hagin subscrit aquests 
amb l’esmentat tercer.

f) Entre accionistes o titulars de drets de vot 
en què s’hagi donat alguna de les circumstàncies 
anteriors en el passat de manera que es pugui 
entendre subsistent algun interès comú.

En tot cas s’ha de tenir en compte tant la ti-
tularitat dominical de les accions i altres valors 
com els drets de vot que es gaudeixin en virtut de 
qualsevol títol.

6. La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions 
i per a la Societat de la Informació o, si s’escau, 
l’autoritat territorial competent està legitimada, 
dins les seves respectives competències, per a 
l’exercici de les accions tendents a fer efectives 
les limitacions imposades en aquest article.

7. Per determinar la població de la demarca-
ció coberta per les emissions cal atenir-se a l’últim 
padró de població publicat per l’Institut Nacional 
d’Estadística.
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8. El que disposa aquest article s’entén sense 
perjudici del que estableixen les normes sectorials 
aplicables en cada cas.»

Dos. S’hi introdueix un article 21 bis, amb la re-
dacció següent:

«Article 21 bis.
1. Quan, com a conseqüència de circumstàn-

cies sobrevingudes, s’incompleixi el que disposa 
l’article 19 d’aquesta Llei o quan, per qualsevol al-
tra causa, s’excedeixin els límits de població que 
preveu el precepte esmentat, les persones físiques 
o jurídiques que incorrin en aquest incompliment 
ho han de comunicar a la Secretaria d’Estat de Te-
lecomunicacions i a la Societat de la Informació o, 
si s’escau, a l’autoritat territorial competent en el 
termini d’un mes des que es produeixi la circum-
stància esmentada.

La comunicació a què es refereix el paràgraf 
anterior, s’acompanya d’un pla d’actuacions per 
esmenar l’incompliment esmentat.

2. La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions 
i per a la Societat de la Informació o, si s’escau, 
l’autoritat territorial competent pot introduir en 
el termini d’un mes des de la recepció de la co-
municació les modificacions necessàries en el pla 
d’actuacions per assegurar l’esmena de l’incom-
pliment.

El Pla d’actuacions presentat, amb les modifica-
cions que si s’escau s’hi introdueixin, de conformi-
tat amb el que estableix el paràgraf anterior, s’ha 
de complir en tot cas dins el termini màxim de sis 
mesos a comptar de la seva comunicació.

3. Durant el termini de sis mesos a què es 
refereix l’apartat 2, o transcorregut un mes des 
que es produeixi l’incompliment sense que s’hagi 
realitzat la comunicació exigida a l’apartat 1, i en 
tot cas, mentre no s’esmeni l’incompliment del que 
estableix l’article 19 d’aquesta Llei, no es poden 
exercir els drets de vot o, si s’escau, la condició de 
membres de l’òrgan d’administració en aquella de 
les societats la titularitat o participació de la qual 
hagi generat l’incompliment.

4. Transcorregut el termini de sis mesos a 
què es refereix l’apartat 2 sense que s’hagi donat 
compliment al pla d’actuacions, o quan no s’hagi 
comunicat l’incompliment en el termini d’un mes 
a què es refereix l’apartat 1, i en tot cas, mentre 
no s’esmeni l’incompliment del que estableix 
l’article 19 d’aquesta Llei, la Secretaria d’Estat 
de Telecomunicacions i per a la Societat de la 
Informació o, si s’escau, l’autoritat territorial com-
petent pot imposar a la persona física o jurídica a 
qui s’imputa incompliment multes coercitives de 
10.000 a 100.000 euros per dia transcorregut fins 
que aquest s’esmeni definitivament, sense perju-
dici de les sancions en què pugui incórrer d’acord 
amb el que disposa el capítol IV i de l’extinció de 
la concessió a què al·ludeix l’article 17 d’aquesta 
Llei.»

Tres. Es modifica la disposició transitòria tercera de 
la Llei 10/1988, de 3 de maig, de la televisió privada:

«Les persones físiques o jurídiques que, a l’1 de 
gener de 2004, incompleixin el que disposa l’article 
19 d’aquesta Llei, estan subjectes al que disposa 
l’article 21 bis, a excepció de les persones físiques 
o jurídiques que participin en el capital d’actuals 

concessionaris de servei públic de televisió d’àmbit 
estatal fent servir exclusivament tecnologia digital 
de difusió i únicament amb relació a les conces-
sions esmentades, a les quals no els és aplicable 
l’article 21 bis fins a l’1 de gener de 2005.»

Disposició addicional trenta-tresena. Exempció per 
danys personals.

1. Estan exemptes de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques les quantitats percebudes en vir-
tut del que preveu la disposició general de l’annex I 
de l’Acord de vendes subscrit entre l’Estat Major de la 
Defensa i l’Agència de Manteniment i Aprovisionament 
de l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord, com a 
conseqüència de l’accident d’aviació esdevingut el 26 
de maig de 2003.

Així mateix, estan exempts els imports percebuts 
pels beneficiaris que s’acullin al sistema d’avançaments 
de les quantitats a què es refereix el paràgraf anterior, 
previst a l’Acord del Consell de Ministres de 29 d’agost 
de 2003.

2. El que disposa aquesta disposició addicional és 
aplicable als períodes impositius iniciats des de l’1 de 
gener de 2003.

Disposició addicional trenta-quatrena. Règim fiscal de 
l’esdeveniment «Copa Amèrica 2007».

U. Declaració de la «Copa Amèrica 2007» com a 
esdeveniment d’excepcional interès públic.

1. La celebració de la «Copa Amèrica 2007» a Es-
panya té la consideració d’esdeveniment d’excepcional 
interès públic als efectes del que disposa l’article 27 de 
la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de 
les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius 
fiscals al mecenatge.

2. La durada del programa de suport a aquest es-
deveniment abasta des de l’1 de gener de 2004 fins al 
31 de desembre de 2007.

3. La certificació de l’adequació de les despeses i 
inversions realitzades als objectius i plans del programa 
és competència del Consorci València 2007 de confor-
mitat amb el que disposa l’article 27.2.b) de l’esmentada 
Llei 49/2002.

4. Les actuacions per realitzar són les que assegu-
rin el desenvolupament adequat de l’esdeveniment. El 
desenvolupament i la concreció en plans i programes 
d’activitats específiques l’ha de fer el Consorci al qual 
s’ha fet referència a l’apartat 3.

5. Els beneficis fiscals d’aquest programa són els 
màxims que estableix l’article 27.3 de la Llei 49/2002.

Dos. Règim fiscal de l’entitat organitzadora de la 
«Copa Amèrica 2007» i dels equips participants.

1. Les persones jurídiques residents a Espanya 
constituïdes amb motiu de l’esdeveniment per l’entitat 
organitzadora de la «Copa Amèrica 2007» o pels equips 
participants estan exemptes de l’impost sobre societats 
per les rendes obtingudes durant la celebració de l’es-
deveniment i en la mesura que estiguin directament 
relacionades amb la participació en aquest.

El que estableix el paràgraf anterior s’aplica igual-
ment als establiments permanents que l’entitat organit-
zadora de la «Copa Amèrica 2007» o els equips parti-
cipants constitueixin a Espanya durant l’esdeveniment 
amb motiu de la seva celebració.
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2. Les entitats sense finalitats lucratives constituï-
des amb motiu de l’esdeveniment per l’entitat organit-
zadora de la «Copa Amèrica 2007» o pels equips parti-
cipants tenen, durant la celebració de l’esdeveniment, 
la consideració d’entitats beneficiàries del mecenatge a 
efectes del que preveuen els articles 16 a 25, ambdós 
inclosos, de la Llei 49/2002.

Tres. Règim fiscal de les persones que prestin ser-
veis a l’entitat organitzadora o als equips participants.

No es consideren obtingudes a Espanya les rendes 
que percebin les persones físiques que prestin els seus 
serveis a l’entitat organitzadora o als equips partici-
pants, que no siguin residents a Espanya, obtingudes 
durant la celebració de l’esdeveniment i en la mesura 
que estiguin directament relacionades amb la seva par-
ticipació a la «Copa Amèrica 2007».

Les persones físiques a què es refereix el paràgraf 
anterior que adquireixin la condició de contribuents per 
l’impost sobre la renda de les persones físiques com 
a conseqüència del seu desplaçament a territori espa-
nyol amb motiu d’aquest esdeveniment han d’aplicar 
una reducció del 65 per cent sobre la quantia neta dels 
rendiments que percebin de l’entitat organitzadora o 
dels equips participants, durant la celebració de l’es-
deveniment i en la mesura que estiguin directament 
relacionats amb la seva participació en aquest.       

Quatre. Règim duaner i tributari aplicable a les 
mercaderies que s’importin per afectar-les al desenvo-
lupament i la celebració de la «Copa Amèrica 2007».

1. Amb caràcter general, el règim duaner aplicable 
a les mercaderies que s’importin per utilitzar-les en la ce-
lebració i desenvolupament de la «Copa Amèrica 2007» 
és el que resulti de les disposicions que contenen el Co-
di duaner comunitari, aprovat pel Reglament (CEE) núm. 
2913/92 del Consell, de 12 d’octubre de 1992 (DO L 302 
de 19 d’octubre) i altra normativa duanera aplicable.

2. Sense perjudici de l’anterior i d’acord amb 
l’article 140 del Codi duaner comunitari i l’article 7 del 
Conveni relatiu a la importació temporal, fet a Istanbul 
el 26 de juny de 1990 («Butlletí Oficial de l’Estat» del 14 
d’octubre de 1997), les mercaderies a què es refereix 
el número 1 d’aquest apartat que es vinculin al règim 
 duaner d’importació temporal poden romandre a l’em-
para del règim esmentat per un termini màxim de 48 
mesos des de la seva vinculació a aquest i en tot cas 
abans del 30 de juny de 2008.

3. S’autoritza el Departament de Duanes i Impostos 
Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
perquè adopti les mesures necessàries per a l’execució 
del que disposa aquest apartat.

Cinc. Impost sobre el valor afegit.

1. Per excepció al que disposa el segon paràgraf 
del número 1r de l’apartat dos de l’article 119 de la 
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el 
valor afegit, no s’exigeix el requisit de reciprocitat a la 
devolució a empresaris o professionals no establerts a 
la Comunitat que suportin o satisfacin quotes de l’im-
post com a conseqüència de la realització d’operacions 
relacionades amb la celebració de la «Copa Amèrica 
2007».

2. Els empresaris o professionals no establerts 
en el territori d’aplicació de l’impost que suportin o 
satisfacin quotes com a conseqüència de la realització 
d’operacions relacionades amb la «Copa Amèrica 2007» 

tenen dret a la devolució de les quotes al terme de cada 
període de liquidació.

Per a aquests empresaris o professionals, el període 
de liquidació ha de coincidir amb el mes natural, i han 
de presentar les seves declaracions liquidacions durant 
els 20 primers dies naturals del mes següent al període 
de liquidació. Tanmateix, les declaracions liquidacions 
que a continuació s’indiquen s’han de presentar en els 
terminis especials que s’esmenten:

1r La corresponent al període de liquidació del 
mes de juliol, durant el mes d’agost i els vint primers 
dies naturals del mes de setembre immediatament 
posteriors.

2n La corresponent a l’últim període de l’any, du-
rant els trenta primers dies naturals del mes de gener.

El que disposa aquest número també és aplicable 
a l’entitat organitzadora de l’esdeveniment, als equips 
participants i a les persones jurídiques a qui fa referèn-
cia el número 1 de l’apartat dos anterior.

3. Respecte a les operacions relacionades amb 
els béns vinculats al règim d’importació temporal amb 
exempció total de drets, a què al·ludeix l’apartat quatre 
anterior, és aplicable el que disposa l’article 24 de la 
Llei de l’impost.

4. El termini a què es refereix el paràgraf g) de 
l’apartat 3 de l’article 9 de la Llei de l’impost ha de ser, 
en relació amb els béns que s’utilitzin temporalment en 
la celebració i desenvolupament de la «Copa Amèrica 
2007», el que preveu el número 2 de l’apartat quatre 
anterior.

5. La regla que estableix l’apartat dos de l’article 
70 de la Llei de l’impost no és aplicable als serveis 
enumerats a la lletra B) del número 5è de l’apartat u 
d’aquest article quan siguin prestats per les persones 
jurídiques residents a Espanya constituïdes amb motiu 
de l’esdeveniment per l’entitat organitzadora de la «Co-
pa Amèrica 2007» o pels equips participants, i estiguin 
en relació amb l’organització, la promoció o el suport 
d’aquest esdeveniment.

Sis. Impost especial sobre determinats mitjans de 
transport.

Les embarcacions i els vehicles per al seu transport 
als quals sigui aplicable el règim d’importació temporal 
que preveu l’article quatre anterior i mentre els sigui 
aplicable el règim que s’hi preveu no estan obligats a 
matricular-se a Espanya ni subjectes a l’impost especial 
sobre determinats mitjans de transport.

Set. Règim fiscal del Consorci València 2007.

El Consorci València 2007 està considerat entitat 
beneficiària del mecenatge als efectes que preveuen 
els articles 16 a 25, ambdós inclusivament, de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les en-
titats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals 
al mecenatge.

Vuit. Amb efectes des de l’1 de gener de 2004 i 
fins al 31 de desembre de 2007, el Consorci València 
2007, les entitats de dret privat creades per aquest per 
servir de suport a les seves finalitats, les entitats que 
exerceixin els drets d’explotació, organització i direcció 
de la XXXII Copa Amèrica i les entitats que constitueixin 
els equips participants estan exempts de l’obligació de 
pagament de les següents taxes i tarifes, en relació amb 
les activitats de preparació, organització i celebració de 
l’esdeveniment:
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1. TAXES ESTATALS.

1.1 Taxes de la Llei 48/2003, de 26 de novembre, 
de règim econòmic i de prestació de serveis dels ports 
d’interès general:

Taxa per ocupació privativa del domini públic por-
tuari.

Taxa per utilització especial de les instal·lacions 
portuàries.

Taxa del vaixell.
Taxa de les embarcacions esportives i d’esbarjo.
Taxa del passatge.
Taxa de la mercaderia.
Taxa per l’aprofitament especial del domini públic en 

l’exercici d’activitats comercials, industrials i de serveis.
Taxa per serveis generals.
Taxa per servei de senyalització marítima.

1.2 Taxes de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, 
general de telecomunicacions:

Taxa general d’operadors.
Taxa per numeració telefònica.
Taxa per reserva del domini públic radioelèctric.

Taxes de telecomunicacions.

1.3 Taxes de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.

Cànons en relació amb l’ocupació o aprofitament 
del domini públic maritimoterrestre estatal en virtut 
d’una concessió o autorització.

Taxes com a contraprestació d’activitats realitzades 
per l’Administració.

1.4 Taxa per utilització privativa o aprofitament 
especial de béns del domini públic estatal.

2. TAXES LOCALS.

Taxa per utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic local.

Taxa per prestació de serveis o realització d’activi-
tats administratives de competència local.

3. TARIFES PER SERVEIS DE LA LLEI 48/2003, DE 26 
DE NOVEMBRE, DE RÈGIM ECONÒMIC I DE PRESTACIÓ 
DE SERVEIS DELS PORTS D’INTERÈS GENERAL.

Tarifa per serveis comercials prestats per les auto-
ritats portuàries.

Tarifes per serveis portuaris bàsics.
Tarifa relativa al servei de recepció de deixalles ge-

nerades per vaixells.

Les entitats a què es refereix el primer paràgraf 
d’aquest apartat, en relació amb les activitats que s’enu-
meren en el paràgraf esmentat, no estan obligades a 
la constitució de les garanties provisional, definitiva i 
d’explotació que regula l’esmentada Llei 48/2003.

El Consorci València 2007 i les entitats de dret pri-
vat creades per aquest per servir de suport a les seves 
finalitats tenen dret als beneficis en matèria d’honoraris 
i aranzels notarials i registrals previstos per a les admi-
nistracions que l’integren.

Disposició addicional trenta-cinquena. Programa PRE-
VER-gasolina.

Amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2004 es 
modifica la disposició addicional trenta-tresena de la 

Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social, que queda redactada 
de la manera següent:

«Disposició addicional trenta-tresena. Renovació 
del parc de vehicles automòbils de turisme 
equipats amb motors no aptes per usar gasoli-
na sense plom.
Amb caràcter excepcional i durant un període 

que finalitza el 31 de desembre de 2006, l’import 
de la deducció que preveu l’article 70 bis de la Llei 
38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials, 
o, tractant-se de vehicles automòbils de turisme 
usats amb una antiguitat no superior a cinc anys, 
l’import de la deducció que preveu l’article 3 de la 
Llei 39/1997, de 8 d’octubre, per la qual s’aprova 
el programa PREVER per a la modernització del 
parc de vehicles automòbils, l’increment de la 
seguretat viària i la defensa i protecció del medi 
ambient, s’eleva, en ambdós casos, fins a 721,21 
euros quan, a més de complir-se els requisits i les 
condicions que preveu aquest precepte, es donin 
les circumstàncies següents:

a) Que el vehicle automòbil de turisme per 
a desballestament estigui equipat amb un motor 
de gasolina no apte per emprar gasolina sense 
plom. A aquests efectes, el Ministeri de Ciència i 
Tecnologia ha de fer pública la relació de marques 
i models de vehicles automòbils de turisme aptes 
per fer servir gasolina sense plom, i es considera 
que compleixen el requisit que preveu aquest apar-
tat els que, tot i estar equipats amb un motor de 
gasolina, no figurin en la relació esmentada.

b) Que el vehicle automòbil de turisme nou 
o amb una antiguitat no superior a cinc anys es-
tigui equipat amb un motor de gasolina proveït 
de catalitzador o amb un motor dièsel. Aquesta 
condició es considera complerta quant als vehi-
cles equipats amb un motor de gasolina, per tots 
aquells la primera matriculació definitiva dels 
quals a Espanya hagi tingut lloc a partir del dia 1 
de gener de 2001.»

Disposició addicional trenta-sisena. Modificació de la 
Llei 39/1997, de 8 d’octubre, per la qual s’aprova el 
programa PREVER per a la modernització del parc 
de vehicles automòbils, l’increment de la seguretat 
viària i la defensa i protecció del medi ambient.

Amb efectes del dia 1 de gener de 2004 es modifi-
quen els apartats 1 i 4 de l’article 3 de la Llei 39/1997, de 
8 d’octubre, per la qual s’aprova el programa PREVER 
per a la modernització del parc de vehicles automòbils, 
l’increment de la seguretat viària i la defensa i protecció 
del medi ambient, que queden redactats de la manera 
següent:

«1. Les persones que s’indiquen a l’apartat 4 
d’aquest article es poden deduir de la quota íntegra 
de l’impost sobre societats o de la quota íntegra 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
l’import de les bonificacions atorgades a:

a) Compradors i, si s’escau, arrendataris finan-
cers de vehicles industrials de menys de 6 tones 
de pes màxim autoritzat, nous o amb una antigui-
tat no superior a tres anys, sempre que aquests 
compradors o arrendataris financers justifiquin 
que han donat de baixa per al desballestament 
un altre vehicle industrial de menys de 6 tones de 
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pes màxim autoritzat del qual siguin titulars i que 
concorrin les condicions següents:

1r Que el vehicle per al desballestament tingui 
més de set anys d’antiguitat des de la seva primera 
matriculació definitiva.

Quan la primera matriculació definitiva no hagi 
tingut lloc a Espanya, es requereix, a més de l’an-
tiguitat a què es refereix el paràgraf anterior, que 
el vehicle per a desballestament hagi estat objecte 
de matriculació definitiva a Espanya, almenys un 
any abans de la seva baixa definitiva per a desba-
llestament.

2n Que tant el vehicle nou o usat amb una 
antiguitat no superior a tres anys com el vehicle 
per al desballestament estiguin compresos als 
apartats 23 i 26 de l’annex 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 a motor i seguretat viària, així com en 
algun dels casos de no-subjecció de l’impost es-
pecial sobre determinats mitjans de transport que 
preveu el paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 65 
de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos 
especials.

b) Compradors i, si s’escau, arrendataris fi-
nancers de vehicles automòbils de turisme usats 
amb una antiguitat no superior a cinc anys, sempre 
que aquests compradors o arrendataris financers 
justifiquin que han donat de baixa per al desballes-
tament un altre vehicle automòbil de turisme del 
qual siguin titulars i que concorrin les condicions 
següents:

1r Que el vehicle per al desballestament tingui 
més de 10 anys d’antiguitat des de la seva primera 
matriculació definitiva. Quan la primera matricula-
ció definitiva no hagi tingut lloc a Espanya, s’ha de 
requerir, a més de l’antiguitat a què es refereix el 
paràgraf anterior, que el vehicle per a desballesta-
ment hagi estat objecte de matriculació definitiva 
a Espanya, almenys un any abans de la seva baixa 
definitiva per a desballestament.

2n Que tant el vehicle nou o usat amb una 
antiguitat no superior a cinc anys com el vehicle 
per al desballestament estiguin compresos en els 
números 22 i 26 de l’annex del Reial decret legisla-
tiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text 
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de ve-
hicles a motor i seguretat viària, i que no estiguin 
compresos en algun dels casos de no-subjecció 
de l’impost especial sobre determinats mitjans de 
transport que preveu el paràgraf a) de l’apartat 1 de 
l’article 65 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, 
d’impostos especials.»

«4. La deducció que preveu l’apartat 1 
d’aquest article s’aplica a les persones següents:

a) Quan la bonificació s’atorgui en la venda 
d’un vehicle nou, la deducció l’ha d’aplicar el fa-
bricant, pel primer receptor a Espanya o, si s’es-
cau i en lloc d’aquests, per qui mantingui relacions 
contractuals de distribució amb el concessionari o 
venedor final.

En aquest cas, el concessionari o venedor final 
del vehicle ha d’aplicar la bonificació en el preu 
d’aquest, però la bonificació no afecta la base ni 
la quota de l’impost sobre el valor afegit.

De la mateixa manera, la bonificació que s’efec-
tuï als adquiridors a les illes Canàries no afecta 

la base ni la quota de l’impost general indirecte 
canari que gravi les operacions de lliurament de 
vehicles nous.

En el cas d’arrendament financer l’import de 
la bonificació s’integra a la base imposable de 
l’impost sobre el valor afegit i de l’impost general 
indirecte canari.

El subjecte passiu a càrrec del qual s’aboni la 
bonificació a què es refereix aquest article ha de 
reintegrar al concessionari o venedor final l’import 
de la bonificació, amb el límit de la quantia de la 
deducció que estableix l’apartat 2, i aquest ha de 
facilitar a aquell les factures justificatives de l’apli-
cació de la bonificació i els certificats de baixa dels 
corresponents vehicles, a efectes de justificació de 
les deduccions que aquests efectuen en l’impost 
sobre societats o en l’impost sobre la renda de les 
persones físiques.

b) Quan la bonificació s’atorgui en la venda 
d’un vehicle usat, la deducció l’ha d’aplicar el ve-
nedor final d’aquest, sempre que es tracti de fabri-
cants de vehicles, d’importadors, de distribuïdors, 
de concessionaris o d’empresaris que duguin a 
terme l’activitat de compravenda de vehicles.

En aquest cas són aplicables les regles que 
preveu el paràgraf a) anterior a excepció del que 
estableix el seu últim paràgraf.

El venedor final ha de conservar les factures 
justificatives de l’aplicació de la bonificació i els 
certificats de baixa dels corresponents vehicles, a 
efectes de justificació de les deduccions que efec-
tuï en l’impost sobre societats o en l’impost sobre 
la renda de les persones físiques.

Això no obstant, el venedor final pot conve-
nir amb el fabricant del vehicle usat, amb el seu 
primer receptor a Espanya o amb qui mantingui 
relacions contractuals de distribució del vehicle es-
mentat, l’aplicació de la deducció pel procediment 
que preveu el paràgraf a) anterior.»

Disposició addicional trenta-setena. Exempció en 
l’impost sobre la renda de les persones físiques 
de les indemnitzacions pels danys ocasionats per 
l’accident del vaixell «Prestige».

Les indemnitzacions derivades dels acords transac-
cionals als quals es refereix el Reial decret llei 4/2003, 
de 20 de juny, sobre actuacions per a l’abonament d’in-
demnitzacions en relació amb els danys ocasionats per 
l’accident del vaixell «Prestige», desplegat pel Reial de-
cret 1053/2003, d’1 d’agost, estan exemptes de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques.

Disposició addicional trenta-vuitena. Trasllat a Espa-
nya de societats l’activitat i l’objecte social exclusiu 
de les quals sigui l’emissió de participacions prefe-
rents i/o altres instruments financers.

S’introdueix una disposició transitòria segona a la 
Llei 13/1985, de 25 de maig, de coeficients d’inversió, 
recursos propis i obligacions d’informació dels inter-
mediaris financers, que queda redactada de la manera 
següent:

«Disposició transitòria segona. Trasllat de la 
seu de direcció efectiva o del domicili social 
a Espanya de societats l’activitat l’objecte so-
cial i exclusiu de les quals sigui l’emissió de 
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participacions preferents i/o altres instruments 
financers.
Estan exempts de la modalitat d’operacions 

societàries de l’impost sobre transmissions patri-
monials i actes jurídics documentats els trasllats 
a Espanya de la seu de la direcció efectiva o del 
domicili social de societats l’activitat i objecte so-
cial exclusiu de les quals consisteixin en l’emissió 
de participacions preferents i/o altres instruments 
financers, que estiguin constituïts abans del 6 de 
juliol de 2003, data d’entrada en vigor de la Llei 
19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels mo-
viments de capitals i de les transaccions econòmi-
ques amb l’exterior i sobre determinades mesures 
de prevenció de blanqueig de capitals.»

Disposició addicional trenta-novena. Reduccions de 
quotes respecte de treballadors de determinats 
àmbits geogràfics.

U. Es modifica el títol de la disposició addicional 
trentena del text refós de la Llei general de la seguretat 
social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de 
juny, que queda redactat en els termes següents:

«Disposició addicional trentena. Bonificacions de 
quotes de la Seguretat Social i d’aportacions de 
recaptació conjunta en determinades relacions 
laborals de caràcter especial i reduccions res-
pecte de treballadors de determinats àmbits 
geogràfics.»

Dos. L’apartat 2 de la disposició addicional trentena 
del text refós de la Llei general de la Seguretat Social 
passa a constituir l’últim paràgraf del seu apartat 1.

Tres. L’apartat 2 de la disposició addicional trente-
na del text refós de la Llei general de la Seguretat Social 
queda redactat en els termes següents:

«2. Els empresaris dedicats a activitats enqua-
drades en els sectors de comerç, hoteleria, turisme 
i indústria, excepte energia i aigua, a les ciutats de 
Ceuta i Melilla, respecte dels treballadors que pres-
tin serveis en els seus centres de treball ubicats en 
el territori de les ciutats esmentades, tenen dret a 
una bonificació de fins al 40 per cent en les seves 
aportacions a les quotes de la Seguretat Social per 
contingències comunes, així com pels conceptes 
de recaptació conjunta de desocupació, formació 
professional i fons de garantia salarial.

Així mateix, els treballadors enquadrats en el 
règim especial de treballadors per compte propi o 
autònoms dedicats a activitats enquadrades en els 
sectors de comerç, hoteleria, turisme i indústria, 
excepte energia i aigua, que resideixin i exerceixin 
la seva activitat a les ciutats de Ceuta i Melilla, te-
nen dret a una bonificació de fins al 40 per cent en 
les seves aportacions a les quotes de la Seguretat 
Social per contingències comunes en els termes 
que preveu el paràgraf següent.

Les bonificacions a què es refereixen els pa-
ràgrafs anteriors s’estableixen, si s’escau, per un 
període de temps limitat, als efectes d’avaluar peri-
òdicament el seu grau d’eficàcia en relació amb els 
objectius socials que es pretenen assolir, i requereix 
la petició prèvia dels presidents de les ciutats de 
Ceuta i Melilla i informes favorables del Ministeri 
de Treball i Afers Socials i de la Comissió Delegada 
del Govern per a Afers Econòmics.»

Disposició addicional quarantena. Exempció del paga-
ment de les taxes per reserva del domini públic 
radio elèctric per a les reserves d’ús privatiu del 
domini esmentat que s’efectuïn amb destinació a 
cobrir les necessitats derivades de la celebració de 
la XXXII edició de la Copa Amèrica que s’ha de ce-
lebrar a València l’any 2007.

1. El Ministeri de Ciència i Tecnologia, per si mateix 
o a través de l’organisme competent per a la gestió del 
domini públic radioelèctric, poden atorgar el dret d’ús 
privatiu del domini públic radioelèctric, amb caràcter 
temporal, a les persones o entitats públiques o privades 
que prestin serveis relacionats amb l’organització i la 
celebració de la XXXII edició de la Copa Amèrica 2007 
a la ciutat de València.

2. Queda exempta del pagament de la taxa que 
preveu l’annex 1.3 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, 
general de telecomunicacions, o equivalent que li sigui 
aplicable, la reserva per a ús privatiu de qualsevol fre-
qüència del domini públic radioelèctric a favor de quals-
sevol persones o entitats públiques o privades per a la 
prestació de serveis relacionats amb l’organització i la 
celebració de la XXXII edició de la Copa Amèrica 2007 
a la ciutat de València.

3. A aquest efecte, els interessats han de sol·licitar 
amb fonament l’exempció de l’òrgan competent, i han 
de fixar en la sol·licitud el termini per al qual sol·liciten 
l’exempció i les raons que justifiquen l’afectació de l’ús 
d’aquestes freqüències als esdeveniments derivats de la 
celebració de l’esmentada competició esportiva.

Disposició addicional quaranta-unena. Conversió a la 
tecnologia digital de les emissores de radiodifusió 
sonora.

1. Les entitats que disposin de títol habilitant per 
prestar el servei de radiodifusió sonora en ones hec-
tomètriques poden sol·licitar autorització al secretari 
d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la In-
formació per a la realització de les seves emissions amb 
tecnologia digital utilitzant el domini públic radioelèctric 
que tinguin reservat. El termini per atorgar l’autorització 
i per notificar la resolució és de tres mesos. Transcor-
regut el termini especificat sense que s’hagi produït 
resolució expressa, l’autorització s’entén denegada.

2. L’ens públic Radiotelevisió Espanyola ha d’ini-
ciar les seves emissions de radiodifusió sonora en 
ones hectomètriques emprant la tecnologia digital al 
més tard l’1 de gener de 2007.

3. A les entitats concessionàries del servei de ra-
diodifusió sonora en ones hectomètriques, si obtenen 
la renovació del seu títol, se’ls ha d’imposar l’obligació 
que, en un termini no superior a dos anys des de la seva 
renovació, emetin amb la tecnologia digital.

4. Les emissions amb tecnologia digital s’han de 
fer de conformitat amb la norma CEI 62272-1, equivalent 
a la norma europea ETSI TS 101 980 v.l.2.1 de l’Institut 
Europeu de Normes de Telecomunicació, i el nivell d’in-
terferència al mateix canal o als canals adjacents no pot 
ser superior al que es produiria amb modulació de doble 
banda lateral i portadora completa.

5. És necessària la presentació de projecte tècnic 
de les instal·lacions per realitzar les emissions amb tec-
nologia digital i l’aprovació del projecte tècnic esmentat 
per l’Agència Estatal de Radiocomunicacions. L’ Agència 
té un termini de tres mesos per examinar el projecte i 
per notificar la resolució. Al terme del termini especificat 
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sense que s’hagi produït resolució expressa, l’aprovació 
del projecte s’ha d’entendre denegada.

6. Amb caràcter previ a l’inici d’emissions amb 
tecnologia digital és necessària la inspecció o el reco-
neixement de les instal·lacions per l’Agència Estatal de 
Radiocomunicacions, a fi de comprovar que s’ajusten a 
les condicions autoritzades prèviament.

7. Així mateix, les entitats que disposin de títol ha-
bilitant per prestar el servei de radiodifusió sonora en 
ones mètriques amb modulació de freqüència poden 
sol·licitar autorització al secretari d’Estat de Telecomu-
nicacions i per a la Societat de la Informació per a la 
realització de les seves emissions amb tecnologia digi-
tal utilitzant el domini públic radioelèctric que tinguin 
reservat, sempre que existeixin normes harmonitzades 
elaborades per un organisme de normalització europeu 
reconegut i que el nivell d’interferència a aquest canal o 
als canals adjacents no sigui superior al que es produiria 
amb modulació de freqüència.

Disposició addicional quaranta-dosena. Llista d’activi-
tats per desenvolupar a la zona especial canària.

Amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2004, 
es fa una nova redacció de l’annex del Reial decret llei 
2/2000, de 23 de juny:

«ANNEX

Llista d’activitats

Activitats de producció, transformació, manipu-
lació i distribució a l’engròs de mercaderies:

Pesca. NACE B.
Indústria de l’alimentació, begudes i tabac. 

NACE DA.
Indústria de la confecció i de la pelleteria. NACE 

17.4, 17.5, 17.6, 17 i 18.
Indústria del cuir i calçat. NACE DC.
Indústria del paper, edició, arts gràfiques i re-

producció de suports enregistrats. NACE DC.
Indústria química. NACE 24.
Prefabricats per a la construcció. NACE 45.25, 

45.3, 45.4, 20.2, 20.3, 25.2, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 
26.7, 24.3, 28.1, 28.2, 28.12, 28.63, 28.7 i 36.1.

Indústria de la construcció de maquinària i 
equip mecànic. NACE 29.

Indústria de material i equip elèctric, electrònic 
i òptic. NACE DL.

Fabricació de mobles; altres indústries manu-
factureres. NACE 36.

Indústria del reciclatge. NACE 37.
Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç. 

NACE 50 i 51.
Activitats de serveis:
Transports i activitats annexes. NACE I.
Activitats informàtiques. NACE 72.
Serveis relacionats amb l’explotació de recur-

sos naturals i eliminació de residus. NACE n.c.
Serveis relacionats amb la investigació i el des-

envolupament. NACE 73.
Altres activitats empresarials. NACE 74.
Serveis de formació especialitzada i postgrau. 

NACE 80.3 i 80.4.
Producció cinematogràfica i de vídeo. NACE 

92.11.

Producció de programes de ràdio i televisió, 
amb exclusió de la difusió posterior d’aquests 
programes. NACE 92.202.

Els centres de coordinació i serveis intragrup 
estan exclosos de les activitats de serveis compre-
ses en el grup 74.15 de la NACE (“Altres activitats 
empresarials”).»

Disposició addicional quaranta-tresena. Afectats de 
l’hotel Corona d’Aragó.

Les persones que van resultar afectades amb motiu 
de l’incendi ocorregut a l’hotel Corona d’Aragó el 12 de 
juliol de 1979, que siguin titulars de pensió, d’incapacitat 
permanent, mort i supervivència que preveuen el Reial 
decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei general de Seguretat Social, com-
plementat pel Reial decret 1576/1990, de 7 de desembre, 
o el Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de classes passi-
ves de l’Estat complementat pel Reial decret 851/1992, 
de 10 de juliol, poden accedir, d’acord amb els termes 
que estableix la normativa esmentada, a les pensions 
extraordinàries que s’hi preveuen.

També poden tenir efectes els drets que preveu el 
paràgraf anterior els qui hagin sofert lesions permanents 
invalidants o hagin mort com a conseqüència directa de 
l’incendi esmentat i, en aquell moment, no estiguessin 
inclosos en algun règim públic de la Seguretat Social, o 
no acreditin els requisits que estableix al dret a pensió, 
sempre que compleixin les altres condicions que es-
tableixen les pensions extraordinàries en la normativa 
que, en cada cas, sigui aplicable.

Aquestes pensions extraordinàries, que són incom-
patibles amb les pensions ordinàries que pels mateixos 
fets es puguin percebre, tenen efectes econòmics des 
de l’1 de gener de 2004, sempre que els interessats for-
mulin la seva sol·licitud durant l’any 2004; altrament els 
efectes econòmics han de comptar des del primer dia 
del mes següent a la sol·licitud.

Disposició addicional quaranta-quatrena.

En el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, el Govern ha de dictar un Reial decret 
legislatiu en què es regularitzi, aclareixi i harmonitzi la 
normativa legal existent en matèria d’aigües.

Disposició transitòria primera. Irretroactivitat de les 
modificacions de la Llei 26/1999, de 9 de juliol, de 
mesures de suport a la mobilitat geogràfica dels 
membres de les Forces Armades.

La modificació introduïda per l’article 69 d’aquesta 
Llei a l’article 2 de la Llei 26/1999, de 9 de juliol, de me-
sures de suport a la mobilitat geogràfica dels membres 
de les Forces Armades, és aplicable únicament sempre 
que el canvi de destinació amb canvi de localitat o àrea 
geogràfica que origini el dret a la compensació econò-
mica es produeixi posteriorment a l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei.

Disposició transitòria segona. Règim transitori per a la 
provisió d’administracions de la Loteria Nacional.

Fins a l’entrada en vigor del Reial decret de regula-
ció del Patronat per a la Provisió d’Administracions de 
la Loteria Nacional a què es refereix la disposició final 
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cinquena d’aquesta Llei, ha de subsistir l’actual Patronat 
amb la composició i les atribucions que determinen les 
disposicions reglamentàries vigents que el regulen.

Disposició transitòria tercera. Procediments admi-
nistratius i processos jurisdiccionals en matèria 
d’igualtat de tracte.

Els procediments administratius i els processos 
jurisdiccionals que versin sobre les matèries a què es 
refereixen el capítol III «Mesures per a l’aplicació del 
principi d’igualtat de tracte» del títol II i els apartats sis 
de l’article 50 i u de l’article 51 d’aquesta Llei, iniciats 
anteriorment a la seva entrada en vigor, s’han de conti-
nuar substanciant de conformitat amb les normes que 
regien en la data de la seva iniciació.

Disposició transitòria quarta. Adaptació dels Estatuts 
de les caixes d’estalvis al que disposa el nou parà-
graf de l’article 2.3 de la Llei 31/1985, de 2 d’agost, 
de regulació de les normes bàsiques sobre òrgans 
rectors de les caixes d’estalvis.

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, les caixes d’estalvis han d’adaptar els 
seus Estatuts al que disposa el nou paràgraf de l’apartat 
3 de l’article 2 de la Llei 31/1985, de 2 d’agost, de regu-
lació de les normes bàsiques sobre òrgans rectors de 
les caixes d’estalvis.

Si la representació corresponent és diferent a la que 
s’obté seguint els criteris que estableix el nou paràgraf 
esmentat, aquella s’ha adaptar i redistribuir.

Si cal, en aplicació del que s’ha disposat abans, la 
designació de nous membres de l’Assemblea General, 
conservant en tot cas els ja designats la representació 
fins que es produeixi la seva corresponent renovació 
s’ha de fer, amb observança dels criteris esmentats, 
d’entre els titulars dels diferents grups de representa-
ció i d’entre els suplents segons l’última elecció, i s’ha 
d’adequar l’ordre en què figuren a fi de realitzar l’assig-
nació amb observança d’aquests criteris. Si tot i així no 
es cobreixen tots els llocs vacants, els no coberts han 
de romandre vacants fins a la corresponent renovació 
del grup.

Transcorregut el termini a què es refereix la dis-
posició transitòria següent, i completada l’adaptació 
normativa que s’hi preveu, les caixes d’estalvis han 
d’ajustar els seus estatuts a les modificacions normati-
ves autonòmiques en el termini de sis mesos des de la 
seva entrada en vigor.

Disposició transitòria cinquena. Adaptació de la legis-
lació autonòmica sobre caixes d’estalvis.

En el termini de sis mesos a partir de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei les comunitats autònomes han 
d’adaptar la seva legislació sobre caixes d’estalvis a 
les modificacions introduïdes en la normativa bàsica 
aplicable en matèria de caixes d’estalvis que disposa 
aquesta Llei.

Disposició transitòria sisena. Reconeixement de vins 
de qualitat produïts en regions determinades.

Els viticultors o elaboradors de vins amb dret a la 
utilització de la menció «vi de la terra» abans de l’entra-
da en vigor de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya 
i del vi, o les seves agrupacions o associacions, poden 

sol·licitar fins al 31 de desembre de 2004 que es computi 
el temps pel qual els esmentats vins han estat recone-
guts com a vins de la terra per possibilitar el seu pas a 
la categoria de vi de qualitat amb indicació geogràfica o 
de forma directa a la de vi amb denominació d’origen, si 
en la data de la sol·licitud esmentada el temps que han 
romàs en la utilització de la menció de «vi de la terra» 
és de cinc anys o superior. En tot cas, s’ha d’acreditar la 
data de presentació de la sol·licitud i durant el període 
considerat, el compliment dels restants requisits exigits 
per la Llei de la vinya i del vi, per a l’accés al nivell de 
protecció el reconeixement del qual se sol·licita.

Disposició transitòria setena. Procediments concursals 
en tramitació l’1 de setembre de 2004.

Les modificacions introduïdes per aquesta Llei en el 
paràgraf b) de l’apartat 2 de l’article 12 i en el paràgraf 
b) de l’apartat 4 de l’article 81 de la Llei 43/1995, de 27 
de desembre, de l’impost sobre societats, tenen efectes 
per als procediments concursals iniciats a partir de l’1 
de setembre de 2004. Als procediments que estiguin en 
tramitació en la data esmentada els són aplicables les 
esmentades normes segons la seva redacció vigent fins 
a 31 d’agost de 2004, quan es regeixin pel dret anterior 
a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.

Disposició transitòria vuitena. Materialització de la 
reserva per a inversions a les Canàries en la subs-
cripció de deute públic.

Els subjectes passius a què es refereix l’article 27 de 
la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del règim 
econòmic i fiscal de les Canàries, poden subscriure tí-
tols, valors o anotacions en compte de deute públic de 
la Comunitat Autònoma de les Canàries, de les corpora-
cions locals canàries o de les seves empreses públiques 
o organismes autònoms, en concepte de materialització 
de les dotacions a la reserva per a inversions en Canà-
ries realitzades amb càrrec als beneficis obtinguts fins 
al 31 de desembre de 2003.

Aquesta materialització s’ha de realitzar dins el ter-
mini màxim de tres anys comptats des de la data de la 
meritació de l’impost corresponent a l’exercici en què 
s’hagi dotat la reserva, sempre que el deute públic es 
destini a finançar inversions en infraestructura o de mi-
llora i protecció del medi ambient en el territori canari, 
amb el límit del 50 per cent de les dotacions. A aquests 
efectes, el Govern de la nació ha d’aprovar la quantia i 
la destinació de les emissions, a partir de les propostes 
que en aquest sentit li formuli la Comunitat Autònoma 
de les Canàries, amb l’informe previ del comitè d’inver-
sions públiques.

Disposició derogatòria primera. Derogació normati-
va.

1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei que-
den derogades les disposicions següents:

a) La referència, a l’annex 2 de la disposició addi-
cional vint-i-novena de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, 
del procediment: «Registre i autorització sanitària dels 
reactius per realitzar proves de detecció de marcadors 
d’infecció per virus humans de la família “Retroviridae” 
i les seves modificacions» i a les normes reguladores 
següents:
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Resolució de 20 de març de 1987, de la Subsecretaria, 
per la qual s’estableix el procediment i la documentació 
necessària per obtenir l’autorització dels reactius per rea-
litzar proves de detecció de marcadors d’infecció per vi-
rus humans de la família «Retroviridae», entre aquestes les 
proves de detecció d’anticossos davant els virus asso ciats 
a la síndrome d’immunodeficiència adquirida (SIDA) i 
les de detecció d’antígens corresponents a aquests.

Resolució d’11 de setembre de 1989, per la qual 
es regula la realització de processos d’investigació 
controlada de reactius per a la detecció de marcadors 
d’infecció de virus humans de la família «Retroviridae», 
entre els associats a la Síndrome d’Immunodeficiència 
Adquirida (SIDA).

Ordre de 13 de juny de 1983, per la qual es regula 
el material i l’instrumental medicoquirúrgic estèril per 
fer servir un sol cop.

b) La Llei de 22 de juliol de 1939, per la qual es crea 
el Patronat per a la Provisió de les Administracions de 
Loteries, Expenedories de Tabacs i Agències d’Aparells 
Assortidors de Gasolina.

c) L’article 24 de la Llei 6/2000, de 13 de desembre, 
per la qual s’aproven mesures fiscals urgents d’estímul 
a l’estalvi familiar i a la petita i mitjana empresa.

d) L’article 7 del Reial decret llei 16/1976, de 24 
d’agost, sobre mesures fiscals, de foment a l’exportació 
i del comerç interior.

e) El Decret 509/1977, de 25 de febrer, sobre criteris 
per a administració i aplicació del Fons d’Ajuda al Des-
envolupament, i composició i funcions de la Comissió 
Instrumental.

f) El Decret 2399/1977, de 19 de setembre, de mo-
dificació de la composició i funcions de la Comissió 
Interministerial per a l’Ajuda al Desenvolupament.

g) L’article 57 de la Llei 4/1990, de 29 de juny, de 
pressupostos generals de l’Estat per a 1990.

h) L’article 61 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, 
de pressupostos generals de l’Estat per a 1991.

i) L’article 69 de la Llei 31/1991, de 30 de desembre, 
de pressupostos generals de l’Estat per a 1992.

j) L’article 63 de la Llei 38/1992, de 29 de desembre, 
de pressupostos generals de l’Estat per a 1993.

k) L’article 61 i disposició addicional divuitena de 
la Llei 21/1993, de 29 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a 1994.

l) L’article 57 i disposició addicional onzena de la 
Llei 41/1994, de 30 de desembre, de pressupostos ge-
nerals de l’Estat per a 1995.

ll) L’article 51 i disposició addicional desena de la 
Llei 12/1996, de 30 de desembre, de pressupostos ge-
nerals de l’Estat per a 1997.

m) L’article 54 de la Llei 65/1997, de 30 de desem-
bre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1998.

n) L’article 118 de la Llei 66/1997, de 30 de desem-
bre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre 
social.

ñ) L’article 104 de la Llei 50/1998, de 30 de desem-
bre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre 
social.

o) L’article 53 de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

p) L’apartat 5 de l’article 10 de la Llei 16/1995, de 
30 de maig, de declaració del parc nacional de Picos de 
Europa; l’apartat 5 de l’article 11 de la Llei 33/1995, de 
20 de novembre, de declaració del parc nacional de Ca-

bañeros; l’apartat 5 de l’article 10 de la Llei 3/1999, d’11 
de gener, per la qual es crea el parc nacional de Sierra 
Nevada; i l’apartat 6 de l’article 10 de la Llei 15/2002, d’1 
de juliol, per la qual es declara el parc nacional mari-
timoterrestre de les illes atlàntiques de Galícia.

q) L’apartat 4 de l’article 18 de la Llei 33/2003, de 
3 de novembre, del patrimoni de les administracions 
públiques.

2. Així mateix, queden derogades totes les dispo-
sicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableix aquesta Llei.

Disposició derogatòria segona. Programa PREVER.

Amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2004 es 
modifica l’apartat quatre de la disposició derogatòria 
única de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’ordre social, que queda 
redactat de la manera següent:

«Quatre. Amb efectes a partir del dia 1 de ge-
ner de 2007, queden derogades les disposicions 
següents:

a) L’article 70 bis de la Llei 38/1992, de 28 de 
desembre, d’impostos especials.

b) L’article 3 de la Llei 39/1997, de 8 d’octubre, 
per la qual s’aprova el programa PREVER per a 
la modernització del parc de vehicles automòbils, 
l’increment de la seguretat viària i la defensa i 
protecció del medi ambient.»

Disposició final primera. Subvencions al transport aeri 
per a residents a les illes Canàries, Balears, Ceuta 
i Melilla.

S’amplia a l’any 2004 l’autorització concedida al 
Govern per modificar la quantia de les subvencions 
al transport aeri per a residents a les illes Canàries, 
Balears, Ceuta i Melilla, que conté l’article 61 de la Llei 
55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social.

Aquesta modificació mai no pot suposar una dis-
minució de l’ajuda prestada o un deteriorament en la 
qualitat del servei, ni un increment dels crèdits assignats 
a aquesta finalitat.

En tot cas, per a les comunitats de Canàries i de 
Balears cal atenir-se al que regula l’article 6 de la Llei 
19/1994, de 6 de juny, de modificació del règim econò-
mic i fiscal de Canàries, així com a l’article 5 de la Llei 
30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les illes 
Balears, respectivament.

Disposició final segona. Ajuts socials als afectats pel 
virus d’immunodeficiència humana (VIH).

S’estableix un nou termini de tres mesos, comptats a 
partir de l’endemà al de l’entrada en vigor de la Llei, per 
a la presentació de sol·licituds dels ajuts que preveu 
el Reial decret llei 9/1993, de 28 de maig, pel qual es 
concedeixen ajuts socials als afectats pel virus d’immu-
nodeficiència humana (VIH) com a conseqüència d’actua-
cions realitzades en el sistema sanitari públic, amb els 
requisits i les condicions que s’hi estableixen. Aquest 
termini s’estableix sense perjudici del que preveu ex-
cepcionalment el paràgraf segon de l’article cinquè del 
Reial decret llei i la seva ampliació a totes les persones 
incloses en l’àmbit d’aplicació.
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Disposició final tercera. Desenvolupament reglamen-
tari del règim de la taxa làctia.

El Govern, mitjançant un reial decret, ha d’establir 
un sistema integral de control del règim de la taxa suple-
mentària de la quota làctia (taxa làctia) a Espanya, que 
afecta tots els operadors que intervenen en el procés 
de producció, transformació i comercialització de la llet 
i dels productes lactis.

Aquest sistema ha de preveure els requisits, les 
condicions i les obligacions que han de complir els ope-
radors del sector lacti en les diferents formes de partici-
pació en el mercat, que permetin conèixer i identificar 
l’origen i la destinació de la totalitat de llet efectivament 
produïda i comercialitzada a Espanya, als efectes de 
l’aplicació del règim de la taxa làctia, així com realitzar 
el seguiment detallat i periòdic de les actuacions dels 
diferents operadors que intervenen en el mercat.

L’incompliment dels requisits i les obligacions deter-
minants de les autoritzacions administratives per ope-
rar en el mercat del sector de la llet i productes lactis  
determina l’obertura del corresponent procediment de 
suspensió o retirada, de la forma que s’estableixi regla-
mentàriament, sense perjudici de la imposició de les 
sancions a què aquestes conductes hagin donat lloc.

Disposició final quarta. Modificació de la Llei 55/1999, 
de 29 de desembre, de mesures fiscals, administra-
tives i de l’ordre social. Participacions públiques en 
el sector energètic.
Les modificacions que introdueix l’article 94 

d’aquesta Llei en la disposició addicional vint-i-setena 
de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fis-
cals, administratives i de l’ordre social, són aplicables a 
les operacions que tinguin lloc després de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei.

Disposició final cinquena. Patronat per a la Provisió 
d’Administracions de la Loteria Nacional.
En el termini d’un any el Govern ha de procedir mit-

jançant un reial decret a la regulació del Patronat per a 
la Provisió d’Administracions de la Loteria Nacional com 
a òrgan col·legiat adscrit a l’entitat pública empresarial 
Loteries i Apostes de l’Estat i ha de determinar la seva 
composició, funcionament i atribucions.

Disposició final sisena. Pla d’adequació i qualitat al 
comerç.
El Govern, en un termini màxim de tres mesos i en 

coordinació amb les comunitats autònomes, ha d’apro-
var un Pla d’adequació i qualitat al comerç orientat cap 
a la consecució d’una ordenació espacial de l’oferta 
més adequada i a una millora de l’entorn físic en què 
les empreses comercials desenvolupen la seva activitat. 
L’objectiu del pla és millorar les condicions de competir 
de les petites i mitjanes empreses comercials.

Disposició final setena. Organismes públics de recerca.
S’autoritza els organismes públics de recerca a 

subscriure convenis de col·laboració amb entitats bene-
ficiàries dels ajuts concedits a l’empara de l’Ordre del 
Ministeri de Ciència i Tecnologia de 5 de desembre de 
2000, per la qual s’estableixen les bases reguladores per 
a la concessió d’ajuts a parcs científics i tecnològics, i la 
convocatòria per a les sol·licituds d’ajuts corresponents 
a l’any 2000, relatius a la destinació final dels equipa-
ments adquirits amb els ajuts esmentats; amb aquesta 

finalitat poden establir amb càrrec al seu pressupost de 
despeses els mecanismes de compensació econòmica 
oportuns que poden ser plurianuals.

Disposició final vuitena. 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 novena. Aplicació del que disposa 
l’apartat quatre de l’article 50 pel qual es modifica 
l’apartat 3 de l’article 29 de la Llei 30/1984, de mesu-
res per a la reforma de la funció pública.

El que preveu l’article 50 pel qual es modifica l’article 
29.3 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a 
la reforma de la funció pública, no ha de produir, en 
cap cas, efectes econòmics abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei.

Disposició final desena. Text refós de la Llei de classes 
passives de l’Estat.

Es prorroga durant 2004 l’autorització al Govern que 
conté la disposició final quarta de la Llei 53/2002, de 30 
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social.

Disposició final onzena. Normes comptables.

1. Per als exercicis que comencin a partir de l’1 de 
gener de 2005, i exclusivament respecte als comptes 
anuals consolidats, les societats que, d’acord amb el 
que preveu la secció tercera del títol III del llibre primer 
del Codi de comerç, estiguin obligades a formular els 
comptes anuals i l’informe de gestió consolidats, han 
d’aplicar les normes comptables següents:

a) Si, a la data de tancament de l’exercici alguna de 
les societats del grup ha emès valors admesos a cotitza-
ció en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de 
la Unió Europea, en el sentit de l’apartat 13 de l’article 1 
de la Directiva 93/22/CEE del Consell, de 10 de maig de 
1993, relativa als serveis d’inversió en l’àmbit dels valors 
negociables, han d’aplicar les normes interna cionals de 
comptabilitat aprovades pels reglaments de la Comissió 
Europea.

b) Si, a la data de tancament de l’exercici cap de les 
societats del grup ha emès valors admesos a cotització 
en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la 
Unió Europea, en el sentit del punt 13 de l’article 1 de la 
Directiva 93/22/CEE del Consell, de 10 de maig de 1993, 
relativa als serveis d’inversió en l’àmbit dels valors ne-
gociables, poden optar per l’aplicació de les normes de 
comptabilitat incloses en l’esmentada secció tercera del 
títol III del llibre primer del Codi de comerç i les normes 
que les despleguen, o per les normes internacionals de 
comptabilitat aprovades pels reglaments de la Comissió 
Europea. Si opten per aquestes últimes, els comptes 
anuals consolidats s’han d’elaborar de manera conti-
nuada d’acord amb les normes esmentades.

2. Les societats, excepte les entitats de crèdit, que 
d’acord amb la secció tercera del títol III del llibre primer 
del Codi de comerç estiguin obligades a formular els 
comptes anuals i l’informe de gestió consolidats, i a la 
data de tancament de l’exercici hagin emès únicament 
valors de renda fixa admesos a cotització en un mercat 
regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, 
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en el sentit de l’apartat 13 de l’article 1 de la Directiva 
93/22/CEE del Consell, de 10 de maig de 1993, relativa 
als serveis d’inversió en l’àmbit dels valors negociables, 
sense perjudici del que preveu el paràgraf a) de l’apartat 
anterior, poden continuar aplicant les normes que con-
tenen la secció tercera del títol III del llibre primer del 
Codi de comerç i les normes que les despleguen, fins 
als exercicis que comencin a partir de l’1 de gener de 
2007, llevat que hagin aplicat en un exercici anterior les 
normes internacionals de comptabilitat aprovades pels 
reglaments de la Comissió Europea.

3. El que disposa l’apartat primer és aplicable als 
casos en què voluntàriament qualsevol persona física o 
jurídica dominant formuli i publiqui comptes consolidats.

Disposició final dotzena. Aplicació de les modifica-
cions del Codi de comerç i del text refós de la Llei 
de societats anònimes.

1. La modificació introduïda per aquesta Llei a l’ar-
ticle 46 del Codi de comerç s’aplica als comptes anuals 
consolidats corresponents als exercicis que s’iniciïn a 
partir de l’1 de gener de 2005, sempre que a la data de 
tancament de l’exercici alguna de les societats del grup 
hagi emès valors admesos a cotització en un mercat 
regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, 
en el sentit del punt 13 de l’article 1 de la Directiva 
 93/22/CEE del Consell, de 10 de maig de 1993, relativa 
als serveis d’inversió en l’àmbit dels valors negociables, 
o que, fins i tot no havent emès valors admesos a cotit-
zació en un mercat regulat de qualsevol Estat membre 
de la Unió Europea, optin per l’aplicació de les normes 
internacionals de comptabilitat aprovades pels regla-
ments de la Comissió Europea.

2. La modificació que introdueixen els articles 42, 
48 i 49 del Codi de comerç s’aplica als comptes anuals 
consolidats corresponents als exercicis que s’iniciïn a 
partir de l’1 de gener de 2005.

3. La modificació introduïda en els articles 200, 
201 i 202 del text refós de la Llei de societats anònimes 
s’aplica als comptes anuals corresponents als exercicis 
que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2005.

Disposició final tretzena. XXXII edició de la Copa Amè-
rica que s’ha de celebrar a València l’any 2007.

El Govern de la Nació i, si s’escau, els diferents 
departaments ministerials en l’esfera de les seves res-
pectives competències, han d’adoptar les iniciatives, 
disposicions, actes i altres mesures que es considerin 
necessaris per atendre als compromisos derivats de l’or-
ganització i la celebració de la XXXII edició de la Copa 
Amèrica 2007 a la ciutat de València.

En l’adopció d’aquestes mesures cal atenir-se als 
compromisos financers assumits per les diferents ad-
ministracions públiques participants en l’organització, i 
s’ha de respectar la proporció convinguda en l’assump-
ció d’obligacions i també el principi de reciprocitat en 
el seu compliment.

Disposició final catorzena. Concessió de visats i per-
misos de conducció.

1. S’habilita el Govern per establir reglamentària-
ment el procediment necessari per a la concessió de 
visats, autoritzacions de treball i residència, i targetes de 
residència en règim comunitari per als participants en 

la Copa Amèrica 2007, així com els membres de l’orga-
nització i els familiars de tots dos.

A aquest efecte s’ha d’establir una oficina ad hoc a 
València.

La vigència de les autoritzacions i targetes que es 
concedeixin a aquests estrangers té validesa fins al mo-
ment en què finalitzi la seva permanència a Espanya 
amb motiu de la celebració d’aquesta prova.

2. S’habilita el Govern per establir un procediment 
simplificat per al canvi de permisos de conducció per 
a les persones que acreditin la seva residència legal a 
Espanya i la seva vinculació amb la celebració de la 
Copa Amèrica 2007.

Disposició final quinzena. Fonament constitucional del 
capítol III del títol II, «Mesures per a l’aplicació del prin-
cipi d’igualtat de tracte» i dels articles 50.sis i 51.u.

El capítol III, «Mesures per a l’aplicació del principi 
d’igualtat de tracte», del títol II i els apartats sis de l’ar-
ticle 50 i u de l’article 51 d’aquesta Llei es dicten a l’em-
para de les competències que l’article 149.1. 1a, 6a, 7a 
i 18a de la Constitució espanyola atribueix en exclusiva 
a l’Estat, relatives a la regulació de les condicions bà-
siques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols 
en l’exercici dels drets i en el compliment dels deures 
constitucionals, legislació laboral i bases del règim es-
tatutari dels funcionaris públics.

Disposició final setzena. Modificació de la Llei 51/2002, 
de 27 de desembre.

Es modifica la disposició addicional tretzena de la 
Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals, que va ser afegida per Llei 19/2003, de 4 de juliol, 
i que queda redactada en els termes següents:

«Disposició addicional tretzena.
El Govern ha d’elaborar i aprovar en el termini 

de 15 mesos a partir de l’entrada en vigor d’aques-
ta Llei el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.»

Disposició final dissetena. Modificació de la Llei 48/2002, 
de 23 de desembre, del cadastre immobiliari.

Es modifica la disposició final segona de la Llei 48/2002, 
de 23 de desembre, del cadastre immobiliari, que queda 
redactada en els termes següents:

«Disposició final segona.
S’autoritza el Govern per refondre en el termini 

màxim de 15 mesos i en un sol text les disposi-
cions vigents reguladores del cadastre immobiliari 
i, especialment, la normativa sobre la matèria que 
contenen aquesta Llei, i també la Llei de 23 de març 
de 1906, que estableix el cadastre parcel·lari; Llei 
7/1986, de 24 de gener, d’ordenació de la cartogra-
fia; Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les hisendes locals, Llei 13/1996, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre soci-
al, i la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’ordre social. La refosa 
comprèn la regularització, l’aclariment i l’harmonit-
zació de les disposicions esmentades.»
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Disposició final divuitena. Modificació de la Llei 46/2002, 
de 18 de desembre.

Es modifica la disposició addicional quarta de la Llei 
46/2002, de 18 de desembre, de reforma parcial de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques i per la qual 
es modifiquen les lleis dels impostos sobre societats i 
sobre la renda de no residents, que va ser modificada per 
la disposició addicional quarta de la Llei 19/2003, de 4 de 
juliol, i que queda redactada en els termes següents:

«Disposició addicional quarta.
El Govern ha d’elaborar i aprovar en el termini de 

quinze mesos a partir de l’entrada en vigor d’aques-
ta Llei els textos refosos de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques, de l’impost sobre la renda 
de no residents i de l’impost sobre societats.»

Disposició final dinovena. Entrada en vigor.

U. Aquesta Llei entra en vigor el dia 1 de gener 
de 2004.

Dos. Les modificacions de l’article 10 i 25 c) de la Llei 
16/1989, de 17 de juliol, de defensa de la competència, 
que es preveuen a l’article 95 d’aquesta Llei, i la modifi-
cació de l’apartat 5 d) de l’article 1 de la Llei 1/2002, de 21 
de febrer, de coordinació de les competències de l’Estat 
i les comunitats autònomes en matèria de defensa de la 
competència, que es preveu a l’article 96 d’aquesta Llei, 
entren en vigor a partir del dia 1 de maig de 2004.

Tres. Les noves redaccions de l’apartat tres de 
l’article 80 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 
l’impost sobre el valor afegit, i del número 6 de l’article 
22è de la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels 
aspectes fiscals del règim econòmic i fiscal de les Canà-
ries, entren en vigor l’1 de setembre de 2004.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, 

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 30 de desembre de 2003.

JUAN CARLOS R.

    El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

(Aquesta Llei s’inclou tenint en compte la Correció d’errades publi-
cada al «BOE» núm. 3, de 3-1-2004.)

MINISTERI D'AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

23943  ORDRE APA/3660/2003, de 22 de desembre, 
per la qual es regula a Espanya el sistema de 
localització de vaixells pesquers via satèl·lit i 
per la qual s’estableixen les bases reguladores 
dels ajuts per a l’adquisició i instal·lació dels 
sistemes de localització als vaixells pesquers. 
(«BOE» 313, de 31-12-2003.)

El Reglament (CEE) 2847/93 del Consell, de 12 d’oc-
tubre de 1993, pel qual s’estableix un règim de control 

aplicable a la política pesquera comuna, va establir 
un sistema de localització de vaixells pesquers per via 
satèl·lit, per tal de millorar la gestió de l’esforç pesquer i 
l’exactitud de les dades sobre aquest. Aquest sistema ha 
estat regulat a Espanya per l’Ordre de 12 de novembre 
de 1998 per la qual es regula a Espanya el sistema de 
localització de vaixells pesquers via satèl·lit, modificada 
per les ordres 140/1999, de 7 de juny, i 256/1999, de 21 
d’octubre de 1999.

Posteriorment, el Reglament (CE) 2371/2002, de 20 
de desembre, del Consell, sobre la conservació i ex-
plotació dels recursos pesquers en virtut de la política 
pesquera comuna, estén l’obligació d’aplicar el sistema 
de localització per satèl·lit a tots els vaixells pesquers 
d’eslora total superior a 15 metres.

Aquesta Ordre té per objecte recollir les modificaci-
ons normatives sorgides a partir de 2002 en la norma-
tiva comunitària, i introduir la possibilitat d’utilitzar els 
avenços tècnics que s’han produït en els sistemes de 
comunicació per satèl·lit en els últims anys.

El sistema de localització de vaixells ha d’estar in-
tegrat per un centre de seguiment de pesca en terra, 
encarregat de controlar les activitats de pesca, i l’esforç 
pesquer, i pels dispositius de localització de vaixells via 
satèl·lit, instal·lats als vaixells, que transmeten automà-
ticament al centre de seguiment.

D’altra banda, hi ha diversos dispositius de localit-
zació de vaixells, de manera que es considera adequat 
que el mateix usuari adquireixi el que consideri més 
convenient, sempre que compleixi els requisits tècnics 
establerts en aquesta Ordre. Les despeses per la compra 
i la instal·lació dels equips de localització de vaixells via 
satèl·lit instal·lats a bord són reemborsades als estats 
membres, segons les decisions anuals de la Comissió, 
relatives a la contribució financera destinada a la realit-
zació de mesures previstes pels estats membres per a 
l’aplicació dels règims de control.

El Centre de Seguiment de Pesca espanyol ha de 
tenir capacitat per comunicar-se, aproximadament, 
amb 4.000 vaixells pesquers espanyols amb dispositiu 
a bord, i amb els centres de control instal·lats en dife-
rents països. Per això, és necessari definir amb precisió 
la forma i el contingut dels missatges intercanviats entre 
els vaixells i el centre de control, per tal d’aconseguir 
una perfecta entesa entre ells, així com la màxima efi-
càcia i economia possible en les comunicacions per via 
satèl·lit.

S’ha complert el tràmit de comunicació a la Comis-
sió, que preveu l’article 38.2 del Reglament (CE) 2847/93, 
de 12 d’octubre, pel qual s’estableix un règim de control 
aplicable a la política pesquera comuna.

En l’elaboració d’aquesta Ordre s’ha escoltat el 
sector afectat.

En virtut d’això, disposo:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

Tots els vaixells pesquers espanyols que pertanyin a 
les flotes enumerades a l’annex I han de tenir instal·lat a 
bord en les dates indicades en aquest annex un disposi-
tiu de localització de vaixells via satèl·lit, que ha d’estar 
sempre operatiu, sense perjudici del que disposen els 
articles 7 i 8 d’aquesta disposició.


