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sobre aquells fets i el record i reconeixement de la labor 
d’aquelles persones, associacions i institucions.

Disposició addicional primera.

El Govern, en el termini d’un mes des de l’aprovació 
d’esta Llei, presentarà davant de la Comissió Constitucio-
nal del Congrés dels Diputats els informes elaborats per la 
Comissió Interministerial per a l’estudi de la situació de 
les víctimes de la guerra civil i el franquisme, constituïda 
pel Reial Decret 1.891/2004, de 10 de setembre.

Disposició addicional segona.

El Govern, a través de la Fàbrica Nacional de Moneda 
i Timbre, promourà l’emissió de segells i signes de fran-
queig commemoratius, per a l’elaboració del qual es faci-
litarà la participació de la societat.

Disposició addicional tercera.

El Ministeri de Cultura, en col·laboració amb les 
comunitats autònomes, vetlarà per l’edició i incorporació 
a les biblioteques de la seua competència de llibres i 
vídeos pedagògics sobre la recuperació de la memòria 
històrica de la Segona República, la repressió de la dicta-
dura franquista i la lluita per les llibertats. Es garantirà la 
promoció de materials realitzats en totes les llengües ofi-
cials de l’Estat.

Disposició final.

Esta Llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 7 de juliol de 2006.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 12915 LLEI 25/2006, de 17 de juliol, per la qual es 
modifica el règim fiscal de les reorganitzacions 
empresarials i del sistema portuari i s’aproven 
mesures tributàries per al finançament sanitari 
i per al sector del transport per carretera. 
(«BOE» 170, de 18-7-2006.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

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

següent i jo la sancione.

PREÀMBUL

I

Esta Llei té com a objecte la introducció de diverses 
mesures tributàries. En primer lloc, el capítol I modifica 
el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, apro-
vat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, amb 
diverses finalitats. D’una banda, es fa necessari modifi-

car el seu article 32, en relació amb les normes que 
regulen la doble imposició internacional en cas de divi-
dends i participacions en beneficis derivats de la titula-
ritat d’accions i participacions en entitats no residents 
en territori espanyol, a fi d’adaptar les seues previsions 
al context econòmic internacional actual i davant de la 
necessitat de facilitar el procés d’integració de les 
empreses espanyoles en el marc europeu. En execució 
de l’Acord de Consell de Ministres de 21 d’octubre de 
2005, pel qual es desenvolupen i apliquen distintes 
mesures relatives al sector del transport per carretera, 
s’augmenta en un 20% la deducció en inversions en 
vehicles ecològics. D’altra banda, es modifiquen les nor-
mes relatives al règim especial de fusions, escissions, 
aportacions d’actius i canvis d’accions per a complir les 
previsions de la Directiva 2005/19/CE del Consell, de 17 
de febrer de 2005, per la qual es modifica la Directiva 
90/434/CEE, relativa al règim fiscal comú aplicable a les 
fusions, escissions, aportacions d’actius i canvis d’acci-
ons realitzats entre societats de diferents Estats mem-
bres. Finalment, s’introduïxen modificacions en el règim 
fiscal de l’Entitat de Dret Públic Ports de l’Estat i de les 
Autoritats Portuàries.

En segon lloc, s’introduïxen les mesures necessàries 
per a donar execució als acords de la II Conferència de 
Presidents, celebrada a Madrid el dia 9 de setembre de 
2005, dirigits a proporcionar a les comunitats autòno-
mes recursos addicionals per a finançar el sistema sani-
tari. Entre el conjunt de mesures acordades figura l’atri-
bució de més capacitat normativa amb relació a l’Impost 
Especial sobre Determinats Mitjans de Transport i amb 
l’Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats 
Hidrocarburs.

Finalment, es procedix a donar execució a les mesu-
res legislatives en matèria fiscal que han sigut acorda-
des pel Govern amb el sector del transport per carretera 
ambl’objecte de pal·liar la situació generada per la cons-
tant i accelerada elevació que experimenta el preu dels 
combustibles.

Amb estos objectius, la present Llei s’estructura en 
quatre capítols, sis articles, tres disposicions addicio-
nals, una transitòria i quatre finals.

II

El context internacional de globalització econòmica 
en què es produïx l’expansió internacional de l’empresa 
espanyola i els principis plantejats pel mercat únic 
requerix valorar les conseqüències que es deriven de 
l’aplicació dels sistemes per a eliminar la doble imposi-
ció sobre dividends i plusvàlues derivades de la partici-
pació en el capital d’entitats no residents. Amb esta 
finalitat, l’article primer modifica l’apartat 2 de l’article 
32 del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats i 
té com a objecte permetre la reducció de la quota ínte-
gra de l’Impost, en la part corresponent a les dites ren-
des, en l’import dels gravàmens que hagen recaigut 
sobre els beneficis a càrrec dels quals es distribuïxen els 
dividends i participacions en beneficis percebuts pels 
subjectes passius residents per les seues inversions en 
entitats no residents. En la seua redacció vigent, esta 
deducció afecta els que hagen sigut satisfets per la filial 
que els distribuïx, per les filials directament participades 
per esta i per les filials directament participades per 
estes últimes, és a dir, la deducció afecta els impostos 
pagats per les filials de fins a un tercer nivell. La present 
Llei estén les possibilitats de deducció als impostos que 
hagen suportat totes les filials de qualsevol nivell, sem-
pre que cada relació entre filials reunisca les condicions 
de participació mínima del 5 per cent i manteniment 



Suplement núm. 4 Dimarts 1 d’agost 2006 463

d’esta durant un període d’un any, anterior o posterior a 
la distribució de beneficis.

L’article segon modifica així mateix l’apartat 2 de 
l’article 39 de l’esmentat Text Refós de la Llei de l’Impost 
sobre Societats amb l’objecte d’incrementar el percen-
tatge de deducció per l’adquisició de nous vehicles 
industrials o comercials de transport per carretera, des 
del 10 fins al 12 per cent, per a complir en este punt els 
acords del Govern a fi de pal·liar la situació creada per 
la pujada del preu dels carburants.

D’altra banda, la Directiva 2005/19/CE del Consell, de 
17 de febrer, ha modificat determinats aspectes de la 
Directiva 90/434/CEE, de 23 de juliol, relativa al règim 
fiscal comú aplicable a les fusions, escissions, aportaci-
ons d’actius i canvis d’accions realitzats entre societats 
de diferents Estats membres. Estes normes europees 
tenen com a objecte establir un règim de neutralitat fis-
cal aplicable a les rendes determinades en operacions 
de reestructuració empresarial, que consistix en el dife-
riment de la seua tributació fins una transmissió poste-
rior dels elements patrimonials i les participacions en el 
capital de les societats que hagen sigut objecte de tran-
sacció. La seua transposició actual es troba recollida en 
el règim tributari especial del capítol VIII del títol VII del 
Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, i l’arti-
cle tercer de la present Llei té com a objecte traslladar a 
la legislació espanyola aquelles modificacions que no 
es troben recollides en l’actualitat.

La incorporació a l’àmbit d’aplicació de la Directiva 
90/434/CEE de les operacions de trasllat del domicili 
social d’una Societat Anònima Europea (SE) o d’una 
Societat Cooperativa Europea (SCE) ha donat lloc a la 
modificació del seu títol. En la mesura que la transposi-
ció de les previsions comunitàries en esta matèria s’in-
corporen al capítol VIII del títol VII del Text Refós de la 
Llei de l’Impost sobre Societats, es procedix a la seua 
modificació amb la finalitat que faça referència a estes.

A més, la Directiva recull per primera vegada les 
operacions d’escissió parcial. Es tracta d’un negoci jurí-
dic conegut en el nostre Dret mercantil i que ja estava 
recollit en el referit règim tributari especial. El segon 
apartat de l’article tercer modifica la definició d’estes 
operacions d’escissió amb l’objecte d’ajustar-la a les 
previsions de la Directiva, que exigix que tant els ele-
ments patrimonials que manté sota la seua titularitat 
l’entitat escindida transmetent com els que són objecte 
de transmissió a l’entitat adquirent constituïsquen una o 
diverses branques d’activitat.

D’altra banda, la modificació de la Directiva ha tin-
gut en compte que els estatuts i normes sobre vot en 
una societat poden exigir majories qualificades, de tal 
manera que una participació que atribuïsca una mera 
majoria simple puga no ser prou per a disposar del ver-
dader control de l’entitat. En conseqüència, l’apartat 
tres de l’article tercer disposa, d’acord amb les noves 
previsions comunitàries, l’extensió del règim de neutra-
litat fiscal a les operacions d’adquisició de paquets addi-
cionals d’accions per mitjà d’operacions de canvi de 
valors, que tenen lloc quan l’entitat adquirent ja disposa 
de la majoria dels drets de vot d’una entitat.

Recentment, s’han aprovat noves normes mercantils 
en el Dret comunitari a fi de disposar de dos formes jurí-
diques noves d’entitats mercantils. El Reglament (CE) 
núm. 2157/2001 del Consell, de 8 d’octubre de 2001, 
aprova l’Estatut de la Societat Anònima Europea (SE) i el 
Reglament (CE) núm. 1435/2003 del Consell, de 22 de 
juliol de 2003, recull l’Estatut de la Societat Cooperativa 
Europea (SCE). La Directiva d’harmonització fiscal refe-
rida ha introduït diverses modificacions a fi de tindre en 
compte les conseqüències derivades de l’existència 

d’estes dos noves societats. En primer lloc, s’ha ampliat 
el seu àmbit subjectiu d’aplicació a fi d’incloure estes 
últimes. A més, s’han inclòs disposicions dirigides a 
determinar les conseqüències tributàries derivades del 
canvi de domicili social de la SE de la SCE regulats en 
els articles huit i set dels seus respectius estatuts. Així, 
els apartats quatre i nou de l’article tercer tenen com a 
objecte traslladar a la nostra imposició els efectes pre-
vistos per al cas del trasllat del domicili social des d’un 
Estat membre a un altre, basats en el diferiment de la 
tributació de les rendes que pogueren imputar-se a l’en-
titat per la diferència entre el valor de mercat del seu 
patrimoni i el seu valor comptable, a condició que este 
romanga afecte a un establiment permanent situat a 
l’Estat membre d’origen.

L’apartat cinc de l’article tercer es limita a canviar la 
referència que contenia l’article 84.1 d) del Text Refós de 
la Llei de l’Impost sobre Societats al títol de la norma 
comunitària, que ha sigut modificat per la Directiva 
2005/19/CE, amb l’objecte d’incloure-hi la menció a les 
noves operacions el règim fiscal de les quals és objecte 
d’harmonització.

Els apartats sis i set de l’article tercer, referits res-
pectivament a les operacions de canvis de valors i a les 
de fusió, escissió i aportació d’actius, tenen com a 
objecte determinar com opera el règim de diferiment 
fiscal en els casos en què els socis de les entitats que 
realitzen les dites transaccions tenen la consideració 
d’entitats en règim fiscal d’atribució de rendes. D’acord 
amb este últim, les que pogueren derivar-se d’estes 
transmissions s’atribuirien als seus socis, hereus, 
comuners o partícips, els quals estarien així subjectes a 
gravamen. Doncs bé, seguint les noves normes comu-
nitàries, estos han de gaudir així mateix del règim de 
diferiment fiscal.

D’altra banda, és possible que en estes operacions 
es procedisca a transmetre establiments permanents 
que l’entitat resident a Espanya tinga a l’estranger. L’ar-
ticle 92 del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Socie-
tats té en compte que el dit centre d’activitat haja deter-
minat pèrdues en el passat que es van integrar en la 
base imposable de la societat i que hagen excedit els 
ingressos computats. L’apartat huit de l’article tercer 
elimina el límit temporal que s’establia per a determinar 
el saldo existent entre resultats positius i negatius impu-
tats, i disposa la tributació de la plusvàlua derivada de la 
transmissió en l’import necessari per a cobrir eixe saldo 
negatiu. Així mateix, en el cas que les rendes de l’esta-
bliment permanent no hagueren estat exemptes, es 
disposa la tributació de la resta de la plusvàlua junt amb 
la deducció dels impostos que s’hagueren meritat en el 
cas que el règim fiscal de la Directiva no s’haguera apli-
cat.

III

La II Conferència de Presidents de les comunitats 
autònomes va abordar la necessitat de proporcionar 
més finançament a fi de garantir una assistència sanità-
ria de qualitat i va concloure amb l’acord per a adoptar 
un conjunt de mesures de diversa índole. El subsegüent 
Consell de Política Fiscal i Financera de les comunitats 
autònomes, celebrat el 13 de setembre de 2005, va apro-
var el detall de les dites mesures, amb l’especificació 
del repartiment entre comunitats autònomes fins al 
grau en què la naturalesa de cada una d’estes ho perme-
tia. El Reial Decret Llei 12/2005, de 16 de setembre, pel 
qual s’aproven determinades mesures urgents en matè-
ria de finançament sanitari, va procedir a recollir les 
més urgents, entre les quals figurava l’increment de la 
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fiscalitat que grava el consum de begudes alcohòliques 
i labors del tabac.

Estos acords també recollien la necessitat d’incre-
mentar la capacitat normativa de les comunitats autò-
nomes en relació amb els impostos indirectes sobre 
Hidrocarburs i Matriculació de Vehicles. La present Llei 
procedix a donar execució a estes mesures. Amb este 
objecte, el seu capítol II introduïx les modificacions 
oportunes en la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la 
qual es regulen les mesures fiscals i administratives del 
nou sistema de finançament de les comunitats autòno-
mes de règim comú i ciutats amb Estatut d’Autonomia.

IV

La constant i accelerada elevació que experimenta el 
preu dels combustibles des de fa mesos ha provocat 
importants dificultats econòmiques al sector del trans-
port per carretera. El Consell de Ministres del passat 24 
de juny de 2005 va proposar un conjunt de mesures diri-
gides a pal·liar la situació generada. Des de la dita data, 
es van constituir diverses meses de treball i es van rea-
litzar reunions amb el sector. Com a conclusió a totes 
estes iniciatives, el Govern va arribar a un nou acord 
amb el Comité Nacional del Transport per Carretera, les 
principals associacions representants de les empreses 
carregadores i les organitzacions sindicals amb més 
implantació en el sector del transport per carretera, les 
mesures de les quals van ser recollides en un acord pos-
terior adoptat pel Consell de Ministres en la seua sessió 
del passat 21 d’octubre de 2005.

La present Llei executa les iniciatives acordades en 
matèria fiscal que es referixen a la millora de la deduc-
ció en inversions en vehicles ecològics dins de l’Impost 
sobre Societats, abans mencionada, la reducció del 75% 
de l’Impost sobre les Primes d’Assegurances durant 
l’any 2006 i la bonificació del 50% de les quotes de l’Im-
post sobre Activitats Econòmiques per al transport per 
carretera per als exercicis 2006 i 2007. Estes dos últimes 
iniciatives figuren en els capítols III i IV del text de la 
present Llei.

V

La disposició addicional primera recull, d’acord amb 
les noves previsions comunitàries, la data d’aplicació 
del règim especial en relació amb les entitats d’altres 
Estats membres per a les quals la Directiva 2005/19/CE 
ha ampliat l’àmbit d’aplicació.

Quant a la disposició transitòria, regula l’aplicació 
del nou concepte d’escissió parcial per a aquelles opera-
cions que siguen acordades a partir de l’entrada en 
vigor d’esta Llei, i que afecta les operacions regulades 
en l’article 83, apartat 2.1r, lletres b) i c) del Text Refós de 
la Llei de l’Impost sobre Societats.

Finalment, s’inclouen quatre disposicions finals. La 
primera regula el tipus de gravamen de l’Entitat de Dret 
Públic Ports de l’Estat i de les Autoritats Portuàries, 
adaptant-lo al de les entitats parcialment exemptes.

La segona modifica la disposició addicional trenta-
quatre de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de Mesu-
res Fiscals, Administratives i de l’Orde Social, que es 
va aprovar a fi d’evitar l’enriquiment injust dels usuaris 
dels servicis i instal·lacions portuàries, i que ara es 
modifica per a adaptar-la a la doctrina del Tribunal 
Constitucional que ha proclamat que les anomenades 
«tarifes» per servicis portuaris constituïxen prestaci-
ons patrimonials de caràcter públic de naturalesa tribu-
tària.

Per la disposició final tercera es modifica la Llei 16/1979, 
de 2 d’octubre, sobre Taxes de la Direcció Central de 

Trànsit, per a incloure una nova tarifa en el cas de trans-
missions de vehicles com a conseqüència de la fusió de 
societats.

La disposició final quarta conté quatre apartats. El 
primer disposa l’entrada en vigor d’esta Llei l’endemà 
de la  publicació en el «Boletín Oficial del Estado». El 
segon es referix a les modificacions introduïdes en 
l’apartat 2 de l’article 32, que entraran en vigor per a 
períodes impositius iniciats durant 2005. L’apartat tercer 
es referix a l’entrada en vigor de les modificacions de 
l’apartat 2 de l’article 39 i de les modificacions relaciona-
des amb el règim especial de les fusions, que s’aplica-
ran en els períodes impositius iniciats l’any 2006. El 
quart apartat establix una excepció a la norma general 
d’entrada en vigor: es precisa que el tipus de gravamen 
aplicable a l’Entitat Ports de l’Estat i a les Autoritats Por-
tuàries és aplicable amb caràcter retroactiu als períodes 
impositius iniciats a partir de l’any 2000.

CAPÍTOL I

Modificació del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre 
Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, 

de 5 de març

Article primer. Modificació de l’apartat 2 de l’article 32 
del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de 
març.

Amb efecte per als períodes impositius que s’inicien 
a partir del dia 1 de gener de 2005, l’apartat 2 de l’article 
32 del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, 
queda redactat de la manera següent:

«2. Tindrà també la consideració d’impost 
efectivament pagat l’impost satisfet per les entitats 
participades directament per la societat que distri-
buïx el dividend i per les que, al seu torn, estiguen 
participades directament per aquelles, i així suc-
cessivament, en la part imputable als beneficis a 
càrrec dels quals es paguen els dividends, sempre 
que les dites participacions no siguen inferiors al 
cinc per cent i complisquen el requisit a què es 
referix l’apartat anterior pel que fa al temps de 
tinença de la participació.»

Article segon. Modificació de l’apartat 2 de l’article 39 
del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de 
març.

Amb efecte per als períodes impositius que s’inicien 
a partir del dia 1 de gener de 2006, l’apartat 2 de l’article 
39 del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, 
quedarà redactat de la manera següent:

«2. La deducció prevista en l’apartat anterior 
serà del 12 per cent en el supòsit d’adquisició de 
nous vehicles industrials o comercials de transport 
per carretera, només per a aquella part de la inver-
sió que reglamentàriament es determine que con-
tribuïx de manera efectiva a la reducció de la con-
taminació atmosfèrica.»
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Article tercer. Modificació del capítol VIII del títol VII 
del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de 
març.

Amb efecte per als períodes impositius que s’inicien 
a partir del dia 1 de gener de 2006, s’introduïxen les 
següents modificacions en el capítol VIII del títol VII del 
Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març:

U. Es modifica el títol del capítol VIII del títol VII, 
que queda redactat de la manera següent:

«Règim especial de les fusions, escissions, 
aportacions d’actius, canvi de valors i canvi de 
domicili social d’una Societat Europea o una Soci-
etat Cooperativa Europea d’un Estat membre a un 
altre de la Unió Europea.»

Dos. Es modifica l’apartat 2 de l’article 83, que 
queda redactat de la manera següent:

«2. 1r. Tindrà la consideració d’escissió 
l’operació per la qual:

a) Una entitat dividix en dos o més parts la 
totalitat del seu patrimoni social i les transmet en 
bloc a dos o més entitats ja existents o noves, com 
a conseqüència de la seua dissolució sense liqui-
dació, per mitjà de l’atribució als seus socis, 
d’acord amb una norma proporcional, de valors 
representatius del capital social de les entitats 
adquirents de l’aportació i, si és el cas, d’una com-
pensació en diners que no excedisca el 10 per cent 
del valor nominal o, a falta de valor nominal, d’un 
valor equivalent al nominal dels dits valors deduït 
de la seua comptabilitat.

b) Una entitat segrega una o diverses parts 
del seu patrimoni social que formen branques 
d’activitat i les transmet en bloc a una o diverses 
entitats de nova creació o ja existents, mantenint-
se almenys una branca d’activitat en l’entitat trans-
metent, i rep a canvi valors representatius del 
capital social d’estes últimes, que hauran d’atri-
buir-se als seus socis en proporció a les seues res-
pectives participacions, amb la consegüent reduc-
ció de capital social i reserves en la quantia 
necessària, i, si és el cas, una compensació en 
diners en els termes de la lletra anterior.

c) Una entitat segrega una part del seu patri-
moni social, constituïda per participacions en el 
capital d’altres entitats que conferisquen la majo-
ria del capital social en estes, mantenint en el seu 
patrimoni almenys participacions de semblants 
característiques en el capital d’una altra o d’unes 
altres entitats o bé una branca d’activitat, i la trans-
met a una altra entitat, de nova creació o ja exis-
tent, i rep a canvi valors representatius del capital 
de l’entitat adquirent, que haurà d’atribuir als seus 
socis en proporció a les seues respectives partici-
pacions, reduint el capital social i les reserves en la 
quantia necessària i, si és el cas, una compensació 
en diners en els termes de la lletra a) anterior.

2n. En els casos que hi haja dos o més enti-
tats adquirents, l’atribució als socis de l’entitat que 
s’escindix de valors representatius del capital d’al-
guna de les entitats adquirents en proporció dife-
rent de la que tenien en la qual s’escindix requerirà 
que els patrimonis adquirits per aquelles constitu-
ïsquen branques d’activitat.»

Tres. Es modifica l’apartat 5 de l’article 83, que 
queda redactat de la manera següent:

«5. Tindrà la consideració de canvi de valors 
representatius del capital social l’operació per la 
qual una entitat adquirix una participació en el 
capital social d’una altra que li permet obtindre la 
majoria dels drets de vot en esta o, si ja disposa de 
la dita majoria, adquirir una major participació, per 
mitjà de l’atribució als socis, a canvi dels seus 
valors, d’altres representatius del capital social de 
la primera entitat i, si és el cas, d’una compensació 
en diners que no excedisca el 10 per cent del valor 
nominal o, a falta de valor nominal, d’un valor 
equivalent al nominal dels dits valors deduït de la 
seua comptabilitat.»

Quatre. S’afig un nou apartat set a l’article 83, que 
queda redactat de la manera següent:

«7. El règim tributari previst en este capítol 
serà igualment aplicable a les operacions de canvi 
de domicili social d’una Societat Europea o una 
Societat Cooperativa Europea d’un Estat membre 
a un altre de la Unió Europea, respecte dels béns i 
drets situats en territori espanyol que queden afec-
tats amb posterioritat a un establiment permanent 
situat en el dit territori. A este efecte, les regles 
previstes en este règim especial per als supòsits 
de transmissions de béns i drets s’aplicaran a les 
operacions de canvi de domicili social, encara que 
no donen lloc a les dites transmissions.»

Cinc. Es modifica l’apartat 1 de l’article 84, que 
queda redactat de la manera següent:

«1. No s’integraran en la base imposable les 
següents rendes derivades de les operacions a què 
es referix l’article anterior:

a) Les que es posen de manifest com a conse-
qüència de les transmissions realitzades per enti-
tats residents en territori espanyol de béns i drets 
en este situats.

Quan l’entitat adquirent residisca a l’estranger 
només s’exclouran de la base imposable les ren-
des derivades de la transmissió d’aquells elements 
que queden afectats a un establiment permanent 
situat en territori espanyol.

La transferència d’estos elements fora del terri-
tori espanyol determinarà la integració en la base 
imposable de l’establiment permanent, en el perí-
ode impositiu en què es produïsca aquella, de la 
diferència entre el valor normal de mercat i el valor 
a què es referix l’article següent minorat, si és el 
cas, en l’import de les amortitzacions i altres cor-
reccions de valor reflectides comptablement que 
hagen sigut fiscalment deduïbles.

b) Les que es posen de manifest com a conse-
qüència de les transmissions realitzades per enti-
tats residents en territori espanyol, d’establiments 
permanents situats al territori d’Estats no perta-
nyents a la Unió Europea en favor d’entitats resi-
dents en territori espanyol.

c) Les que es posen de manifest com a conse-
qüència de les transmissions realitzades per enti-
tats no residents en territori espanyol, d’establi-
ments permanents en este situats.

Quan l’entitat adquirent residisca a l’estranger 
només s’exclouran de la base imposable les ren-
des derivades de la transmissió d’aquells elements 
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que queden afectats a un establiment permanent 
situat en territori espanyol.

La transferència d’estos elements fora del terri-
tori espanyol determinarà la integració en la base 
imposable de l’establiment permanent, en l’exer-
cici en què es produïsca aquella, de la diferència 
entre el valor normal de mercat i el valor a què es 
referix l’article següent minorat, si és el cas, en 
l’import de les amortitzacions i altres correccions 
de valor reflectides comptablement que hagen 
sigut fiscalment deduïbles.

d) Les que es posen de manifest com a conse-
qüència de les transmissions realitzades per enti-
tats residents en territori espanyol, d’establiments 
permanents situats al territori d’Estats membres 
de la Unió Europea, a favor d’entitats que residis-
quen en estos, revestisquen una de les formes 
enumerades en l’annex de la Directiva 90/434/CEE 
del Consell, de 23 de juliol de 1990, relativa al 
règim fiscal comú aplicable a les fusions, escissi-
ons, escissions parcials, aportacions d’actius i can-
vis d’accions realitzats entre societats de diferents 
Estats membres i al trasllat del domicili social 
d’una Societat Europea o una Societat Cooperativa 
Europea d’un Estat membre a un altre, i estiguen 
subjectes i no exemptes a algun dels tributs men-
cionats en l’article tres.

No s’exclouran de la base imposable les rendes 
derivades de les operacions referides en les llletres 
a), b) i c) anteriors, quan l’entitat adquirent es 
trobe exempta per este impost o sotmesa al règim 
d’atribució de rendes.

S’exclouran de la base imposable les rendes 
derivades de les operacions a què es referix este 
apartat encara que l’entitat adquirent gaudisca de 
l’aplicació d’un tipus de gravamen o un règim tri-
butari especial. Quan l’entitat adquirent gaudisca 
de l’aplicació d’un tipus de gravamen o un règim 
tributari especial diferent de la transmetent, com a 
conseqüència de la seua diferent forma jurídica, la 
renda derivada de la transmissió d’elements patri-
monials existents en el moment de l’operació, rea-
litzada amb posterioritat a esta, s’entendrà gene-
rada de forma lineal, excepte prova en contra 
durant tot el temps de tinença de l’element trans-
més. La part de la dita renda generada fins al 
moment de realització de l’operació serà gravada 
aplicant el tipus de gravamen i el règim tributari 
que haja correspost a l’entitat transmetent.»

Sis. Es modifica l’apartat 1 de l’article 87, que queda 
redactat de la manera següent:

«1. No s’integraran en la base imposable de 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o 
d’este Impost les rendes que es posen de manifest 
en ocasió del canvi de valors, sempre que complis-
quen els requisits següents:

a) Que els socis que realitzen el canvi de 
valors residisquen en territori espanyol o al terri-
tori d’algun altre Estat membre de la Unió Europea 
o en el de qualsevol altre Estat sempre que, en este 
últim cas, els valors rebuts siguen representatius 
del capital social d’una entitat resident a Espanya.

Quan el soci tinga la consideració d’entitat en 
règim d’atribució de rendes, no s’integrarà en la 
base imposable de les persones o entitats que 
siguen socis, hereus, comuners o partícips en el dit 
soci, la renda generada en ocasió del canvi de 
valors, sempre que a l’operació se li aplique el 
règim fiscal establit en el present capítol o es rea-

litze a l’empara de la Directiva 90/434/CEE, i els 
valors rebuts pel soci conserven la mateixa valora-
ció fiscal que tenien els canviats.

b) Que l’entitat que adquirisca els valors siga 
resident en territori espanyol o estiga compresa en 
l’àmbit d’aplicació de la Directiva 90/434/CEE.»

Set. Es modifica l’apartat 1 de l’article 88, que 
queda redactat de la manera següent:

«1. No s’integraran en la base imposable les 
rendes que es posen de manifest amb ocasió de 
l’atribució de valors de l’entitat adquirent als socis 
de l’entitat transmetent, sempre que siguen resi-
dents en territori espanyol o al territori d’algun 
altre Estat membre de la Unió Europea o en el de 
qualsevol altre Estat sempre que, en este últim cas, 
els valors siguen representatius del capital social 
d’una entitat resident en territori espanyol.

Quan el soci tinga la consideració d’entitat en 
règim d’atribució de rendes, no s’integrarà en la 
base imposable de les persones o entitats que 
siguen socis, hereus, comuners o partícips en el dit 
soci, la renda generada amb ocasió de la dita atri-
bució de valors, sempre que a l’operació se li apli-
que el règim fiscal establit en el present capítol o 
es realitze a l’empara de la Directiva 90/434/CEE, i 
els valors rebuts pel soci conserven la mateixa 
valoració fiscal que tenien els canviats.»

Huit. Es modifica l’article 92, que queda redactat de 
la manera següent:

«Article 92. Pèrdues dels establiments perma-
nents.

Quan es transmeta un establiment permanent i 
s’aplique el règim previst en la lletra d) de l’apartat 
1 de l’article 84 d’esta Llei, la base imposable de 
les entitats transmetents residents en territori 
espanyol s’incrementarà en l’import de l’excés de 
les rendes negatives sobre les positives imputades 
per l’establiment permanent, amb el límit de la 
renda positiva derivada de la transmissió d’este.

A més del que establix el paràgraf anterior, si 
eixa renda positiva no complix els requisits esta-
blits en l’article 22 d’esta Llei, l’import de la renda 
que supere el referit excés s’integrarà en la base 
imposable de les entitats transmetents, sense 
perjuí que es puga deduir de la quota íntegra l’im-
post que, si no és per les disposicions de la Direc-
tiva 90/434/CEE, hauria gravat eixa mateixa renda 
integrada en la base imposable, en l’Estat mem-
bre en què estiga situat este establiment perma-
nent, amb el límit de l’import de la quota íntegra 
corresponent a esta renda integrada en la base 
imposable.»

Nou. Es modifica l’apartat 1 de l’article 96, 
que queda redactat de la manera següent:

«1. L’aplicació del règim establit en este capí-
tol requerirà que s’opte per este d’acord amb les 
regles següents:

a) En les operacions de fusió o escissió l’op-
ció s’inclourà en el projecte i en els acords socials 
de fusió o escissió de les entitats transmetents i 
adquirents que tinguen la seua residència fiscal a 
Espanya.

Tractant-se d’operacions a què s’aplique el 
règim establit en l’article 84 d’esta Llei i en les 
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quals ni l’entitat transmetent ni l’adquirent tinguen 
la seua residència fiscal a Espanya, l’opció serà 
exercida per l’entitat adquirent i haurà de constar 
en escriptura pública en què es documente la 
transmissió.

b) En les aportacions no dineràries l’opció 
serà exercida per l’entitat adquirent i haurà de 
constar en el corresponent acord social o, si no 
n’hi ha, en l’escriptura pública en què es docu-
mente l’oportú acte o contracte.

Tractant-se d’operacions en les quals l’entitat 
adquirent no tinga la seua residència fiscal o un 
establiment permanent a Espanya, l’opció serà 
exercida per l’entitat transmetent.

c) En les operacions de canvi de valors l’op-
ció serà exercida per l’entitat adquirent i haurà de 
constar en el corresponent acord social o, si no 
n’hi ha, en l’escriptura pública en què es docu-
mente l’oportú acte o contracte. En les ofertes 
públiques d’adquisició d’accions l’opció serà 
exercida per l’òrgan social competent per a pro-
moure l’operació i haurà de constar en el fullet 
explicatiu.

Tractant-se d’operacions en les quals ni l’enti-
tat adquirent dels valors ni l’entitat participada els 
valors de les quals es canvien siguen residents a 
Espanya, el soci que transmet estos valors haurà 
de demostrar que a l’entitat adquirent se li ha apli-
cat el règim de la Directiva 90/434/CEE.

d) En les operacions de canvi de domicili 
social d’una Societat Europea o una Societat Coo-
perativa Europea d’un Estat membre a un altre de 
la Unió Europea, l’opció s’inclourà en el projecte i 
en l’acord social de trasllat de la societat que d’Es-
panya trasllada el seu domicili social a un altre 
Estat membre, o de la societat que trasllada el seu 
domicili social a Espanya, o de la societat no domi-
ciliada a Espanya, amb establiment permanent en 
territori espanyol, que trasllada el seu domicili a un 
altre Estat membre.

L’opció haurà de constar en escriptura pública 
o document públic equivalent, susceptible d’ins-
cripció en el Registre Públic de l’Estat membre de 
destinació, previst en la Directiva 68/151/CEE del 
Consell, de 9 de març de 1968, en què es docu-
mente l’operació.

En tot cas, l’opció haurà de comunicar-se al 
Ministeri d’Economia i Hisenda en la forma i termi-
nis que reglamentàriament es determinen.»

CAPÍTOL II

Modificació de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la 
qual es regulen les mesures fiscals i administratives del 
nou sistema de finançament de les comunitats autòno-
mes de règim comú i ciutats amb Estatut d’Autonomia

Article quart. Modificació de la Llei 21/2001, de 27 de 
desembre, 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.

U. Es modifica l’article 43 de la Llei 21/2001, de 27 de 
desembre, 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, que queda redactat com seguix:

«Article 43. Abast de les competències normati-
ves en l’Impost Especial sobre Determinats 
Mitjans de Transport.

1. En l’Impost Especial sobre Determinats Mit-
jans de Transport, les comunitats autònomes 
podran assumir competències normatives sobre el 
tipus de gravamen dins de la banda següent:

a) comunitats autònomes Peninsulars i 
Comunitat Autònoma d’Illes Balears:

Vehicles automòbils de turisme de cilindrada 
inferior a 1.600 centímetres cúbics si estan equi-
pats amb motor de gasolina o de cilindrada infe-
rior a 2.000 centímetres cúbics si estan equipats 
amb motor dièsel: entre el 7,00 i el 8,05 per 100.

La resta de mitjans de transport: entre el 12,00 
i el 13,80 per 100.

b) Canàries:

Vehicles automòbils de turisme de cilindrada 
inferior a 1.600 centímetres cúbics si estan equi-
pats amb motor de gasolina o de cilindrada infe-
rior a 2.000 centímetres cúbics si estan equipats 
amb motor dièsel: entre el 6,00 i el 6,90 per 100.

La resta de mitjans de transport: entre l’11,00 i 
el 12,65 per 100.

2. Quan el mitjà de transport la primera matri-
culació definitiva del qual haja tingut lloc a Ceuta i 
Melilla siga objecte d’importació definitiva a la 
Península i illes Balears dins del segon any següent 
a la primera matriculació definitiva, les comunitats 
autònomes podran assumir competències norma-
tives sobre el tipus de gravamen dins de la banda 
següent:

Vehicles automòbils de turisme de cilindrada 
inferior a 1.600 centímetres cúbics si estan equi-
pats amb motor de gasolina o de cilindrada infe-
rior a 2.000 centímetres cúbics si estan equipats 
amb motor dièsel: entre el 5,00 i el 5,75 per 100.

La resta de mitjans de transport: entre el 8,00 i 
el 9,20 per 100.

Quan la importació definitiva tinga lloc a Canà-
ries dins del segon any següent a la primera matri-
culació definitiva, la Comunitat Autònoma de 
Canàries podrà assumir competències normatives 
sobre el tipus de gravamen dins de la banda 
següent:

Vehicles automòbils de turisme de cilindrada 
inferior a 1.600 centímetres cúbics si estan equi-
pats amb motor de gasolina o de cilindrada infe-
rior a 2.000 centímetres cúbics si estan equipats 
amb motor dièsel: entre el 4,00 i el 4,60 per 100.

La resta de mitjans de transport: entre el 7,50 i 
el 8,63 per 100.

Quan la importació definitiva tinga lloc a la 
Península i illes Balears o a Canàries dins del tercer 
i quart any següents a la primera matriculació defi-
nitiva, les comunitats autònomes podran assumir 
competències normatives sobre el tipus de grava-
men dins de la banda següent:

Vehicles automòbils de turisme de cilindrada 
inferior a 1.600 centímetres cúbics si estan equi-
pats amb motor de gasolina o de cilindrada infe-
rior a 2.000 centímetres cúbics si estan equipats 
amb motor dièsel: entre el 3,00 i el 3,45 per 100.

La resta de mitjans de transport: entre el 5,00 i 
el 5,75 per 100.»
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Dos. Es modifica l’apartat tres de la disposició tran-
sitòria tercera de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per 
la qual es regulen les mesures fiscals i administratives 
del nou sistema de finançament de les comunitats autò-
nomes de règim comú i ciutats amb Estatut d’Autono-
mia i s’hi afig un nou apartat 4, quedant ambdós redac-
tats com seguix:

«3. L’any 2006 i següents, la banda a què es 
referix l’article 44 serà la següent:

a) Gasolines: des de 0 fins a 48 euros per 
1.000 litres.

b) Gasoil d’ús general: des de 0 fins a 48 
euros per 1.000 litres.

c) Gasoil d’usos especials i de calefacció: des 
de 0 fins a 12 euros per 1.000 litres.

d) Fueloil: des de 0 fins a 2 euros per tona.
e) Querosé d’ús general: des de 0 fins a 48 

euros per 1.000 litres.
4. El límit superior de la banda a què es refe-

rix l’apartat anterior podrà ser actualitzat per la Llei 
de Pressupostos Generals de l’Estat.»

CAPÍTOL III

Article quint. Bonificació en l’Impost sobre les Primes 
d’Assegurances de les operacions d’assegurança de 
transport públic urbà i per carretera.

Durant l’any 2006 tindran una bonificació del 75 per 
100 en l’Impost sobre les Primes d’Assegurances les 
operacions d’assegurança relacionada amb el transport 
públic urbà i per carretera de mercaderies o viatgers en 
què concórreguen les circumstàncies següents:

a) Que cobrisquen els riscos d’accidents personals 
dels ocupants dels vehicles de transport, de danys pro-
pis patits pels vehicles de transport i de la seua respon-
sabilitat civil per ús i circulació, de danys sobre les mer-
caderies transportades o de qualsevol altra 
responsabilitat civil del transportista.

b) Que la prima de l’assegurança es merite l‘any 
2006, amb una cobertura màxima d’un any i el període 
de cobertura de la qual s’inicie en el mateix exercici.

La repercussió de l’Impost sobre les Primes d’Asse-
gurances per les entitats asseguradores a les persones 
que contracten les assegurances que tinguen dret a la 
bonificació anterior es realitzarà consignant en el rebut, 
de forma separada, la quota resultant d’aplicar el tipus 
de gravamen i la quota resultant d’aplicar la bonifica-
ció.

En el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor 
de la present Llei, les entitats asseguradores regularitza-
ran la repercussió de l’Impost, aplicant la bonificació als 
acceptants dels contractes d’assegurances que tinguen 
dret a esta respecte de les primes meritades entre l’inici 
de 2006 i la data d’entrada en vigor de la present Llei.

CAPÍTOL IV

Article sext. Bonificació en l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques per al transport per carretera per als 
anys 2006 i 2007.

1. S’aplicarà una bonificació del 50 per cent en les 
quotes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corres-
ponents als anys 2006 i 2007 per a les activitats classifi-
cades en els grups 721 i 722 de la secció primera de les 
tarifes aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, 

de 28 de setembre, pel qual s’aproven les Tarifes i la Ins-
trucció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

La bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’apli-
car, si és el cas, les bonificacions a què es referix l’article 
88 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març.

2. La disminució d’ingressos que el que disposa 
l’apartat anterior produïsca en els ajuntaments i diputa-
cions provincials serà compensada a càrrec dels Pressu-
postos Generals de l’Estat, de conformitat amb el que 
establix l’article 9 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals.

Les compensacions corresponents a la bonificació 
en les quotes municipals de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques i al recàrrec provincial aplicable sobre 
estes es reconeixeran amb la sol·lictud prèvia de cada 
ajuntament o diputació afectats, junt amb la documen-
tació que, si és el cas, siga requerida pel Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda.

Les compensacions per la bonificació en les quotes 
provincials i nacionals seran reconegudes d’ofici pel 
Ministeri d’Economia i Hisenda, d’acord amb la informa-
ció que facilite l’Agència Estatal d’Administració Tributà-
ria, i s’ajustaran temporalment als processos de distri-
bució d’aquelles, assignant-se en proporció a les quotes 
a què corresponguen.

Disposició addicional primera. Aplicació de l’annex de 
la Directiva 90/434/CEE modificada per la Directiva 
2005/19/CE, de 17 de febrer.

Amb efecte per als períodes impositius iniciats a 
partir de l’1 de gener de 2006, la remissió a l’annex de la 
Directiva 90/434/CEE a què es referixen la lletra d), apar-
tat 1 de l’article 84 i la lletra b), apartat 1 de l’article 87 
del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, 
inclourà les entitats referides en la lletra a) d’este annex 
en la seua redacció donada per la Directiva 2005/19/CE, 
de 17 de febrer. Per als períodes impositius iniciats a 
partir d’1 de gener de 2007, esta remissió abasta la tota-
litat de les entitats referides en este annex.

Disposició addicional segona. Jubilació anticipada 
dels conductors de transport de mercaderies per 
carretera.

En el marc del diàleg social, el Govern realitzarà, en 
el termini màxim de tres mesos, un estudi en què s’ana-
litze dur a terme mesures de reducció de l’edat de jubi-
lació dels conductors del transport pesat o de llarga 
distància per carretera, l’any 2006, sempre que s’acre-
dite la realització de treballs d’esta naturalesa i sempre 
que els treballadors afectats acrediten en la professió el 
mínim d’activitat que s’establisca.

En l’estudi, que haurà de ser realitzat amb el concurs 
de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, 
s’incorporaran les compensacions econòmiques que 
hagen d’efectuar-se a favor de la Seguretat Social, per 
l’aplicació de les mesures oportunes, amb vista a pre-
servar l’equilibri economicofinancer del sistema i els 
principis de contribució i proporcionalitat entre les apor-
tacions efectuades i les prestacions a rebre. Entre estes 
compensacions podran preveure’s cotitzacions incre-
mentades per al col·lectiu beneficiari de les mesures de 
reducció de l’edat de jubilació.



Suplement núm. 4 Dimarts 1 d’agost 2006 469

Disposició addicional tercera. Bonificacions de cotitza-
cions a la Seguretat Social.

1. Les empreses agràries canàries que enquadren 
treballadors per compte d’altri en el Règim Especial 
Agrari de la Seguretat Social que hagen patit danys rela-
cionats amb el pas de la tempestat tropical Delta es 
beneficiaran de les bonificacions o devolucions de 
quantitats prèviament ingressades recollides en l’article 
7 del Reial Decret Llei 14/2005, de 2 de desembre, en les 
mateixes condicions que les empreses agràries enqua-
drades en els sistemes especials del Règim General de 
la Seguretat Social, del Plàtan i de la Tomaca Fresca.

2. El termini per a sol·licitar la devolució de les 
cotitzacions ingressades, corresponent als mesos 
objecte de bonificació en els termes continguts en l’arti-
cle 7 del Reial Decret Llei 14/2005, serà de tres mesos a 
partir de la data d’entrada en vigor de la present Llei.

3. Per als altres aspectes de la bonificació o devolu-
ció de quotes a què es referixen els apartats anteriors, 
caldrà ajustar-se al que establix l’Orde TAS/100/2006, de 
23 de gener.

Les bonificacions assenyalades aniran a càrrec del 
pressupost del Servici Públic d’Ocupació Estatal.

Disposició transitòria. Operacions d’escissió acorda-
des amb anterioritat a l’entrada en vigor d‘esta Llei.

Les operacions d’escissió acordades amb anterioritat 
a l’entrada en vigor d’esta Llei es regiran pel que establix 
l’article 83 del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre 
Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 
de març, segons la seua redacció anterior a l’establida 
per esta Llei.

Disposició final primera. Tipus de gravamen de les 
entitats de Dret públic Ports de l’Estat i Autoritats 
Portuàries.

S’afig una lletra h) a l’apartat 2 de l’article 28 del Text 
Refós de la Llei de l’Impost sobre Societats, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 4/2004, que quedarà redactada 
de la manera següent:

«h) L’Entitat de Dret públic Ports de l’Estat i 
les Autoritats Portuàries.»

Disposició final segona. Modificació de la Llei 55/1999, 
de 29 de desembre, de Mesures fiscals, administrati-
ves i de l’orde social.

Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional 
trenta-quatre de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de 
Mesures fiscals, Administratives i de l’Orde Social, en el 
sentit següent:

«En els supòsits en què, per sentències judicials 
fermes, es declare la nul·litat de liquidacions de 
tarifes practicades per les Autoritats Portuàries des-
prés de l’entrada en vigor de la Llei 27/1992 i amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 48/2003, 
com a conseqüència de la nul·litat de les disposici-
ons que els servien de cobertura, estes seran exigi-
des novament per l’Autoritat Portuària a partir de 
l’entrada en vigor d’esta disposició, de manera que 
s’haurà de procedir a la pràctica d’una nova liqui-
dació, amb audiència prèvia de l’interessat, de con-
formitat amb el que s’ha determinat en esta dispo-
sició, i sense perjuí del compliment i execució de 
les respectives sentències.

Les tarifes meritades d’acord amb el que pre-
veu el paràgraf anterior per la prestació de servicis 

portuaris o la utilització de les instal·lacions portu-
àries tindran la consideració de taxes.

L’Autoritat Portuària, al notificar la nova liquida-
ció i quan concórreguen els requisits establits amb 
caràcter general, acordarà d’ofici la compensació 
que pertoque per la quantia del crèdit correspo-
nent al deutor, podent disminuir en la nova liquida-
ció la quantitat prèviament ingressada.

A l’efecte de la compensació, s’entendrà que 
l’obligació és líquida, vençuda i exigible des del 
dia de la notificació de la factura que continga la 
nova liquidació.

En estos casos, en execució de sentència s’ad-
metrà l’oportuna compensació amb els crèdits que 
l’autoritat Portuària tinga contra el recurrent i, en 
particular, amb els que deriven de la nova liquida-
ció.

Els elements essencials de les tarifes a què es 
referix esta disposició són els següents:

a) Tarifa T-0: senyalització marítima.
Constituïx el fet imposable d’esta taxa la utilit-

zació del sistema d’ajudes a la navegació marítima 
el manteniment de la qual correspon a l’Autoritat 
Portuària en l’àmbit espacial i funcional que li ha 
sigut assignat i s’aplicarà a tot vaixell que faça 
escala o es trobe en les aigües de qualsevol port o 
instal·lació marítima del territori nacional. Esta 
taxa serà també aplicable als vaixells tanc fonde-
jats en aigües jurisdiccionals o a la zona econò-
mica exclusiva espanyola degudament autoritzats 
per la Capitania Marítima.

Són subjectes passius contribuents d’esta taxa, 
amb caràcter solidari, el propietari del vaixell o 
embarcació, el navilier, el consignatari i el capità o 
patró del vaixell o embarcació.

La quantia de la taxa serà la menor de les quan-
titats següents: 0,80 euros per cada 100 unitats 
d’arqueig brut cada vegada que el vaixell fa escala 
o 900 euros anuals.

b) Tarifa T-1: vaixells.
Constituïx el fet imposable d’esta taxa l’accés 

marítim dels vaixells al port i la seua atracada o 
ancoratge al lloc que li haja sigut assignat, inclo-
ent-hi les prestacions que els proporcionen les 
obres i instal·lacions portuàries.

Són subjectes passius d’esta taxa, a títol de 
contribuent i solidàriament, el propietari, el navi-
lier i el capità del vaixell. Si el vaixell es troba con-
signat serà subjecte passiu substitut dels contribu-
ents el consignatari de vaixells.

La quantia d’esta taxa serà de 0,30 euros per 
unitat d’arqueig brut i dia o fracció per l’accés 
marítim del vaixell al port (entrada i estada del vai-
xell) i de 12 euros per dia i metre d’eslora del vai-
xell per l’atracada d’este.

c) Tarifa T-2: passatge.
El fet imposable d’esta taxa el constituïx l’ac-

cés, embarcament, desembarcament i, en general, 
l’ús de les instal·lacions portuàries generals i obres 
del port pels passatgers i, si és el cas, pels vehicles 
que estos embarquen o desembarquen en règim 
de passatge, dels seus molls i pantalans, accessos 
terrestres, vies de circulació i estacions marítimes.

Seran subjectes passius, a títol de contribuent i 
solidàriament, el navilier i el capità del vaixell. Si el 
vaixell es troba consignat serà subjecte passiu 
substitut del contribuent el consignatari del vaixell 
en què viatgen els passatgers i vehicles en règim 
de passatge.
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La quantia d’esta taxa serà: 6 euros per passat-
ger; 2,4 euros per motocicleta; 12 euros per furgo-
neta; 8,4 euros per cotxe i 60 euros per autocar.

d) Tarifa T-3: mercaderia.
Constituïx el fet imposable d’esta taxa l’accés, 

embarcament, desembarcament i ús de les instal-
lacions portuàries en general, dels seus molls i 
pantalans, accessos terrestres, vies de circulació i 
zones de manipulació per les mercaderies.

Seran subjectes passius d’esta taxa, a títol de 
contribuent i solidàriament, el navilier, propietari 
de la mercaderia i el capità del vaixell. Quan el vai-
xell i la mercaderia es troben consignats seran 
subjectes passius substituts el consignatari del 
vaixell i el de la mercaderia.

La quantia d’esta taxa serà de 17 euros per 
tona; per a facturació de contenidors plens es con-
siderarà un pes de 16 tones i de 2 tones per als 
buits.

e) Tarifa T-4: pesca fresca.
El fet imposable d’esta taxa el constituïx l’accés 

marítim al port dels vaixells pesquers en activitat i 
la seua atracada o ancoratge al lloc que li haja 
sigut assignat, incloent-hi les prestacions que les 
obres i infraestructures portuàries els proporcio-
nen, així com l’ús de les instal·lacions i servicis 
generals del port pels productes de la pesca.

És subjecte passiu contribuent d’esta taxa l’ar-
mador del vaixell. Serà subjecte passiu substitut 
qui, en representació de l’armador, realitze la pri-
mera venda.

La quantia d’esta taxa serà del 2 per 100 del 
valor de la pesca.

f) Tarifa T-5: embarcacions esportives i de 
recreació.

Constituïx el fet imposable d’esta taxa l’accés 
marítim de les embarcacions esportives o de recre-
ació al port i la seua atracada o ancoratge al lloc 
que els haja sigut assignat, incloent-hi la utilitat 
que els proporcionen les obres i instal·lacions por-
tuàries i els servicis generals del port, accessos 
terrestres, vies de circulació i dels centres d’estada 
i recepció de titularitat de l’Autoritat Portuària, si 
n’hi ha, havent d’abonar els servicis que sol·licite. 
No obstant això, quan l’embarcació realitze trans-
port de mercaderies o els passatgers viatgen en 
règim de creuer, s’aplicaran les tarifes T-1: vaixells, 
T-2: passatge i T-3: mercaderies.

Són subjectes passius d’esta taxa, a títol de 
contribuent i solidàriament, el propietari de l’em-
barcació, el consignatari i el capità o patró d’esta. 
En dàrsenes i instal·lacions esportives en conces-
sió, el concessionari tindrà la condició de subjecte 
passiu substitut dels contribuents.

La quantia d’esta taxa serà de 0,5 euros per dia 
i metre quadrat del producte de l’eslora màxima 
per la mànega.

g) Tarifa T-6: grues de pòrtic.
El fet imposable d’esta taxa serà la utilització 

de les grues de pòrtic convencionals o no especia-
litzades.

És subjecte passiu obligat al pagament el peti-
cionari del servici.

La quantia de la taxa per hora de servici serà, 
d’acord amb la capacitat d’elevació de les grues, la 
següent: 3 tones: 73 euros; 3-6 tones: 98 euros; 6 
tones: 115 euros; 8 tones: 134 euros; 16 tones: 230 
euros; 30 o més tones: 355 euros.

h) Tarifa T-7: magatzematge.

El fet imposable d’esta taxa serà la utilització 
d’espais, esplanades, magatzems, locals i edificis, 
amb els seus servicis generals corresponents, per 
al magatzematge de mercaderies i vehicles.

Serà subjecte passiu de la taxa el peticionari 
d’estos.

La quantia de la taxa serà el valor de mercat 
dels béns utilitzats, que es determinarà d’acord 
amb el que disposa l’article 19 de laLlei 48/2003, de 
26 de novembre, de règim econòmic i de prestació 
de servicis dels ports d’interés general.

i) Tarifa T-8: subministraments.

Constituïx el fet imposable d’esta taxa la pres-
tació del subministrament d’aigua, energia, gel, 
combustibles i la resta de subministraments entre-
gats per l’Autoritat Portuària.

Serà subjecte passiu de la taxa el peticionari 
del subministrament.

La quantia d’esta taxa serà el cost del submi-
nistrament.

En el cas que, com a resultat de l’aplicació de la 
present disposició, l’import de la nova liquidació 
fóra superior a la de la liquidació anul·lada, caldrà 
ajustar-se, en virtut del principi de seguretat jurí-
dica, a la quantia corresponent a esta última.

El que establix esta disposició no afectarà les 
situacions individuals en què s’haja produït pres-
cripció dels drets de l’Autoritat Portuària. El termini 
de prescripció, interromput durant la tramitació 
dels recursos interposats contra la liquidació, tor-
narà a comptar-se novament a partir del dia 
següent a aquell en què siga notificada la sentèn-
cia ferma anul·lativa de la liquidació.

En els supòsits en què el procediment conten-
ciós administratiu acabe per alguna altra de les 
maneres previstes en la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, les Autoritats Portuàries podran 
liquidar novament les tarifes, de conformitat amb 
el que preveu esta disposició. El mateix s’aplicarà 
en el cas que les tarifes siguen anul·lades mitjan-
çant una resolució administrativa.

En el que no està previst en esta norma s’apli-
caran la Llei de Taxes i Preus Públics, la Llei Gene-
ral Tributària i les normes reglamentàries dictades 
en desplegament d’estes.»

Disposició final tercera. Modificació de la Llei 16/1979, 
de 2 d’octubre, sobre Taxes de la Direcció Central de 
Trànsit.

S’addiciona un punt 5.1 al Grup I.5 de l’article 6 de la 
Llei 16/1979, de 2 d’octubre, sobre Taxes de la Direcció 
Central de Trànsit, amb el contingut següent:

«5.1 Canvi de titularitat del permís de circula-
ció per transferència del vehicle que siga conse-
qüència de les operacions de fusió, escissió o 
aportació no dinerària de branques d’activitat 
d’entitats: 8,50 euros.»

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

U. Esta Llei entrarà en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Boletín Oficial del Estado».

Dos. Les modificacions introduïdes per l’article pri-
mer en el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Socie-
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tats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de 
març, s’aplicaran als períodes impositius que s’inicien a 
partir d’1 de gener de 2005.

Tres. Les modificacions introduïdes pels articles 
segon i tercer en el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre 
Societats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 
de març, s’aplicaran als períodes impositius que s’ini-
cien a partir d’1 de gener de 2006.

Quatre. Les disposicions relatives al règim fiscal de 
l’Entitat de Dret Públic Ports de l’Estat i de les Autoritats 
Portuàries s’aplicaran als períodes impositius a què es 
referix la disposició final tercera de la Llei 24/2001, de 27 
de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de 
l’Orde Social.

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, 

que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 17 de juliol de 2006.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 12916 LLEI 26/2006, de 17 de juliol, de mediació 
d’assegurances i reassegurances privades. 
(«BOE» 170, de 18-7-2006.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

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

següent i jo la sancione.

PREÀMBUL

I
La Directiva 2002/92/CE del Parlament Europeu i del 

Consell, de 9 de desembre de 2002, sobre la mediació 
en les assegurances, establix les bases per a l’harmo-
nització de l’activitat de mediació d’assegurances en la 
Unió Europea. Esta Directiva respon a la necessitat 
d’establir un marc legal comunitari que permeta als 
mediadors d’assegurances exercir lliurement en tota la 
Unió, amb la finalitat de contribuir al funcionament cor-
recte del mercat únic d’assegurances, sense oblidar 
mai la protecció dels consumidors en este àmbit.

En relació amb el primer dels objectius esmentats, 
la Directiva establix el principi de registre per l’autoritat 
competent de l’estat membre d’origen de totes les per-
sones que hi accedisquen o que exercisquen l’activitat 
de mediació d’assegurances i reassegurances, sempre 
que complisquen uns requisits professionals mínims 
que es referixen fonamentalment a la seua competèn-
cia professional, a l’honorabilitat, a l’existència d’una 
assegurança de responsabilitat civil professional i a la 
seua capacitat financera.

Respecte a l’altre aspecte fonamental, referit a la 
protecció de la clientela que recórrega als servicis dels 
mediadors d’assegurances, s’establixen obligacions 
d’informació prèvia a la subscripció del contracte d’as-
segurança que recauen sobre els intermediaris d’asse-
gurances, així com la necessitat d’establir mecanismes 

extrajudicials de resolució de conflictes entre els inter-
mediaris d’assegurances i la seua clientela, i s’establix 
també l’obligació de sancionar les conductes contràries 
a les normes que regixen esta activitat.

La incorporació d’esta Directiva a l’ordenament jurí-
dic espanyol fa necessari introduir importants modifi-
cacions en la Llei 9/1992, de 30 d’abril, de mediació en 
assegurances privades.

A més, l’evolució experimentada en els últims anys 
en l’activitat de mediació en assegurances privades ha 
determinat l’aparició d’algunes pràctiques no previstes 
en la normativa vigent, la consolidació de noves formes 
de mediació en el mercat assegurador, així com la 
necessitat de superar les deficiències posades de mani-
fest en els anys de vigència de la Llei 9/1992, de 30 
d’abril.

Estes circumstàncies aconsellen l’elaboració d’una 
nova Llei que, sense perjuí d’inspirar-se en la Llei 9/1992, 
de 30 d’abril, substituïsca esta disposició per a regular 
de manera unitària l’activitat de mediació d’asseguran-
ces en l’àmbit de la Unió Europea i adaptar la nova 
legislació a la situació real del mercat.

II

La Llei 9/1992, de 30 d’abril, va suposar el reconeixe-
ment a la importància econòmica i social de l’activitat 
de mediació d’assegurances. Això va portar el legisla-
dor a incrementar les exigències requerides per a 
actuar com a mediador d’assegurances amb el propòsit 
de millorar la qualitat del servici i de protegir els prene-
dors d’assegurances i assegurats.

Estes mesures de protecció van anar acompanyades 
d’altres destinades a aconseguir una major liberalitza-
ció en este sector; no obstant això, la realitat del mercat 
ha demostrat que esta liberalització ha comportat, en 
certs supòsits, una falta de transparència en la media-
ció d’assegurances. Per a millorar esta transparència i 
garantir la protecció dels consumidors i usuaris, es 
dicta esta nova Llei la regulació de la qual s’assenta en 
tres principis bàsics:

a) La regulació de noves formes de mediació, amb 
la incorporació de les figures de l’agent d’assegurances 
vinculat a diverses entitats asseguradores i del corre-
dor de reassegurances.

b) El principi d’igualtat de tracte de les distintes 
classes de mediadors, per a la qual cosa es preveuen 
requisits professionals equivalents per a tots ells ate-
nent la seua especial naturalesa.

c) El principi de transparència que garantisca ade-
quadament la protecció dels consumidors en este 
àmbit.

III

Així, en relació amb el primer principi, la Llei regula 
la figura de l’agent d’assegurances vinculat a diverses 
entitats asseguradores, referida a aquells mediadors 
que, d’acord amb la legislació anterior, no s’adaptaven 
plenament ni a la figura del corredor d’assegurances, 
per no tindre la necessària independència, ni a l’agent 
d’assegurances, per no estar permesa la seua vincula-
ció amb diverses entitats asseguradores, per la qual 
cosa s’arreplega així una figura que era reclamada per 
la realitat del mercat. Esta regulació té, a més, la finali-
tat de situar els mediadors d’assegurances residents o 
domiciliats a Espanya en condicions d’igualtat amb els 
mediadors procedents d’altres Estats membres de la 
Unió Europea, en els qals es permet esta forma de 
mediació. Tot això sense perjuí de preveure la figura de 


