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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
9215 Reial decret 633/2013, de 2 d’agost, pel qual es modifiquen el Reglament de 

l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol, i 
el Reial decret 764/2010, d’11 de juny, pel qual es desplega la Llei 26/2006, de 
17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades en matèria 
d’informació estadisticocomptable i del negoci, i de competència professional.

Mitjançant aquest Reial decret es modifiquen dues normes de caràcter reglamentari. 
D’una banda, el Reglament de l’impost sobre societats aprovat pel Reial decret 1777/2004, 
de 30 de juliol, i, de l’altra, el Reial decret 764/2010, d’11 de juny, pel qual es desplega la 
Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades en 
matèria d’informació estadisticocomptable i del negoci, i de competència professional.

La primera de les modificacions té per objectiu potenciar el mercat alternatiu de renda 
fixa. Aquest mercat es configura com un sistema multilateral de negociació creat de 
conformitat amb el que preveu el títol XI de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de 
valors, amb la finalitat de facilitar el finançament de les empreses espanyoles a través de 
la renda fixa. Amb l’objectiu d’impulsar el millor funcionament d’aquest mercat, aquest 
Reial decret modifica el Reglament de l’impost sobre societats, amb la finalitat d’equiparar 
el tractament fiscal de les rendes obtingudes pels inversors en el mercat alternatiu de 
renda fixa i les del règim general aplicable als mercats secundaris oficials. A aquests 
efectes, se suprimeix l’obligació de practicar retenció sobre les rendes obtingudes pels 
subjectes passius de l’impost sobre societats procedents d’actius financers negociats en 
l’esmentat mercat alternatiu de renda fixa.

D’altra banda, mitjançant aquest Reial decret es modifica el Reial decret 764/2010, 
d’11 de juny, pel qual es desplega la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació 
d’assegurances i reassegurances privades en matèria d’informació estadisticocomptable i 
del negoci, i de competència professional, i s’elimina l’obligació de remissió a la Direcció 
General d’Assegurances i Fons de Pensions de la informació estadística semestral dels 
corredors d’assegurances i dels corredors de reassegurança, i de la informació del negoci 
semestral dels agents d’assegurances vinculats i dels operadors de banca-assegurances 
vinculats.

Amb això s’avança en els compromisos de reducció de càrregues administratives 
sense minvar la informació necessària de què ha de disposar l’autoritat supervisora per a 
l’exercici de les seves funcions, atès que la informació anual que han de remetre aquests 
professionals és suficient per complir aquest objectiu.

En virtut d’això, a proposta conjunta dels ministres d’Hisenda i Administracions 
Públiques i d’Economia i Competitivitat, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 2 d’agost de 2013,

DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reglament de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial 
decret 1777/2004, de 30 de juliol.

L’apartat 2n) de l’article 59.q), primer paràgraf, del Reglament de l’impost sobre 
societats, aprovat pel Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol, queda redactat de la manera 
següent:

«2n) Que es negociïn en un mercat secundari oficial de valors espanyol, o en 
el mercat alternatiu de renda fixa, sistema multilateral de negociació creat de 
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conformitat amb el que preveu el títol XI de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del 
mercat de valors.»

Article segon. Modificació del Reial decret 764/2010, d’11 de juny, pel qual es desplega 
la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades 
en matèria d’informació estadisticocomptable i del negoci, i de competència 
professional.

El Reial decret 764/2010, d’11 de juny, pel qual es desplega la Llei 26/2006, de 17 de 
juliol, de mediació d’assegurances i reassegurances privades en matèria d’informació 
estadisticocomptable i del negoci, i de competència professional, queda modificat de la 
manera següent:

U. L’apartat 2 de l’article 6 queda suprimit.
Dos. L’apartat 2 de l’article 7 queda suprimit.
Tres. L’apartat 2 de l’article 8 queda suprimit.
Quatre. L’apartat 2 de l’article 9 queda suprimit.
Cinc. Els annexos III i IV queden suprimits.

Disposició addicional única. Primera informació exempta de remissió.

La modificació que fa l’article segon s’ha d’aplicar per primera vegada a la informació 
estadisticocomptable i del negoci corresponent al primer semestre de 2013.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al 
que estableix aquest Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 2 d’agost de 2013.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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