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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
5337 Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització 

de la despesa pública en l’àmbit educatiu.

En la conjuntura econòmica actual es fa necessari millorar l’eficiència de les 
administracions públiques en l’ús dels recursos públics, a fi de contribuir a la consecució 
de l’inexcusable objectiu d’estabilitat pressupostària derivat del marc constitucional i de la 
Unió Europea.

En matèria d’educació, l’objectiu comú perseguit és proporcionar a les administracions 
educatives un conjunt d’instruments que permetin conjugar els irrenunciables objectius de 
qualitat i eficiència del sistema educatiu amb el compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària i el seu ineludible reflex en la contenció de la despesa pública i en l’oferta 
d’ocupació pública.

Les mesures proposades afecten tots els nivells educatius (universitaris i no 
universitaris) i combinen mesures de caràcter excepcional, l’aplicació de les quals es 
justifica per la conjuntura econòmica actual, amb altres de caràcter estructural que 
introdueixen novetats que contribuiran decisivament a millorar de manera permanent 
l’eficiència del sistema educatiu espanyol.

Així, en l’àmbit dels ensenyaments no universitaris, es fixa amb caràcter mínim l’horari 
lectiu que ha d’impartir el professorat en els centres docents públics en garantia del 
compliment dels objectius, competències bàsiques i continguts dels diferents 
ensenyaments, concretats en els currículums; es possibilita un grau raonable de flexibilitat 
en el nombre d’alumnes per aula, mentre subsisteixin en la normativa bàsica en matèria 
d’oferta d’ocupació pública les mesures limitadores d’incorporació de personal de nou 
ingrés; es vincula el nomenament de personal interí i substitut a absències de durada 
superior als deu dies, ja que es considera que les absències curtes poden ser i han de ser 
cobertes amb els recursos ordinaris del mateix centre docent, i s’ajorna l’aplicació de 
totes les disposicions que preveu el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual 
s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, llevat de 
la disposició addicional setena, al curs 2014-2015.

A més, s’elimina l’exigència d’oferir almenys dues modalitats de batxillerat en cada 
centre docent, a fi d’ampliar els marges perquè les comunitats autònomes puguin 
programar una oferta educativa ajustada a les seves necessitats.

Per la seva banda, en l’àmbit de les universitats es determina l’activitat docent que ha 
de desenvolupar el personal docent i investigador de les universitats, que es gradua 
atenent la intensitat i l’excel·lència de la seva activitat investigadora; es preveu la 
racionalització del mapa universitari i de l’oferta de titulacions, d’acord amb els requisits 
mínims que es fixin reglamentàriament, alhora que es facilita la cooperació 
interuniversitària per a la impartició conjunta de titulacions; s’adequa el règim econòmic i 
financer de les universitats públiques al principi d’estabilitat pressupostària; es fixen 
llindars en els preus públics per aproximar-ne gradualment la quantia als costos de 
prestació del servei, tenint en consideració així mateix l’esforç acadèmic; i se sotmet 
expressament la incorporació de personal de nou ingrés a la normativa bàsica en matèria 
d’oferta d’ocupació pública, atès que les universitats s’inclouen a l’article 22.u.a) de la Llei 
39/2010, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011 (o l’article equivalent en les 
lleis de pressupostos successives) com també a l’article 23 de la mateixa Llei.

Es tracta, en definitiva, d’introduir importants elements de racionalitat i eficiència en el 
sistema educatiu, que redundaran en una prestació més bona d’aquest servei públic 
indispensable. I es fa a través de mesures encaminades a la consecució de l’equilibri 
pressupostari, cosa que té relació amb la seva naturalesa bàsica, i que legitimen la 
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intervenció de l’Estat com a titular de la competència exclusiva per establir les bases i 
coordinar la planificació general de l’activitat econòmica (article 149.1.13a de la 
Constitució), segons doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, competència en 
aquest cas convergent amb els títols competencials que consten a les regles 1a, 18a i 
30a del mateix article 149.1 de la Constitució, en la mesura que constitueixen bases del 
règim estatutari dels funcionaris públics o disposicions bàsiques que garanteixen la 
igualtat en les condicions bàsiques de l’exercici dels drets i llibertats reconeguts a l’article 
27 de la Constitució.

Les mesures que s’adopten en aquest Reial decret llei són imprescindibles per complir 
la ruta de consolidació fiscal fixada i el compromís de reducció de dèficit de la Unió 
Europea, per la qual cosa concorren les circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat 
que exigeix l’article 86 de la Constitució espanyola com a premissa per recórrer a aquest 
instrument jurídic. D’altra banda, es respecten els límits constitucionalment establerts per 
a l’ús d’aquest instrument normatiu i, singularment, s’ha salvaguardat el contingut 
essencial del dret a l’educació que regula l’article 27 de la Constitució; de fet, no s’emprèn 
la modificació de cap precepte legal que estigui expressament qualificat d’orgànic per la 
disposició final setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, o per la 
disposició final quarta de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució 
espanyola, a proposta del ministre d’Educació, Cultura i Esport i amb la deliberació prèvia 
del Consell de Ministres en la reunió del dia 20 d’abril de 2012,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

L’objecte d’aquest Reial decret llei és adoptar mesures urgents per a la racionalització 
de la despesa pública en l’àmbit de l’educació, de conformitat amb els principis d’eficiència 
i austeritat que han de presidir el funcionament dels serveis públics.

TÍTOL I

Educació no universitària

Article 2. Ràtios d’alumnes per aula.

Quan, per raons de limitació de la despesa pública, la Llei de pressupostos generals 
de l’Estat no autoritzi la incorporació de personal de nou ingrés mitjançant oferta 
d’ocupació pública o estableixi, amb caràcter bàsic, una taxa de reposició d’efectius 
inferior al 50 per 100, les administracions educatives poden ampliar fins a un 20 per 100 
el nombre màxim d’alumnes que estableix l’article 157.1.a) de la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’educació, per a l’educació primària i secundària obligatòria.

Aquest percentatge d’ampliació també és aplicable als límits màxims de nombre 
d’alumnes fixats mitjançant una norma reglamentària per a la resta dels ensenyaments 
regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

El que disposa aquest article és aplicable tant als centres docents públics com als 
privats sostinguts amb fons públics.

Article 3. Jornada lectiva.

1. La part lectiva de la jornada setmanal del personal docent que imparteix els 
ensenyaments regulats a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en centres 
públics i privats sostinguts amb fons públics ha de ser, com a mínim, de 25 hores en 
educació infantil i primària i de 20 hores en els altres ensenyaments, sense perjudici de 
les situacions de reducció de jornada que preveu la normativa vigent.
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2. El règim de compensació amb hores complementàries ha de ser com a màxim 
d’una hora complementària per cada període lectiu, i únicament es pot computar a partir 
dels mínims als quals es refereix l’apartat anterior.

Article 4. Substitució de professors.

En els centres docents públics, el nomenament de funcionaris interins per substitució 
transitòria dels professors titulars es produirà únicament quan hagin transcorregut deu 
dies lectius des de la situació que dóna origen al nomenament. El període de deu dies 
lectius previ al nomenament del funcionari interí s’ha d’atendre amb els recursos del 
mateix centre docent.

El que disposa el paràgraf anterior també és aplicable a les substitucions de 
professorat en els centres docents privats sostinguts amb fons públics.

Article 5. Implantació d’ensenyaments de formació professional.

Totes les disposicions que preveu el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual 
s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, llevat de 
la disposició addicional setena, seran aplicables en el curs 2014-2015.

Els cicles formatius de grau mitjà i grau superior la implantació dels quals estava 
prevista per al curs escolar 2012-2013 s’implantaran en el curs escolar 2014-2015.

Les administracions educatives poden anticipar la implantació de les mesures que 
considerin necessàries en els cursos anteriors.

TÍTOL II

Ensenyament universitari

Article 6. Modificació de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en els termes 
que s’exposen a continuació:

U. S’afegeix un nou paràgraf 2 a l’article 7 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats.

«El Govern, amb l’informe previ de la Conferència General de Política 
Universitària i del Consell d’Universitats, ha de determinar amb caràcter general els 
requisits bàsics per a la creació i, si s’escau, el manteniment d’aquests centres i 
estructures.»

Dos. Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, que queda redactat en els termes següents:

«2. La creació, la modificació i la supressió dels centres esmentats, així com 
la implantació i la supressió dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols 
universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, de conformitat 
amb el que disposen els articles 7 i 35, les acorda la comunitat autònoma, o bé per 
iniciativa pròpia, amb l’acord del consell de govern de la universitat, o bé per 
iniciativa de la universitat, mitjançant proposta del consell de govern, en els dos 
casos amb l’informe previ favorable del consell social.»

Tres. Es modifica l’article 30 bis de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, que queda redactat en els termes següents:

«Les universitats, per al millor compliment de les seves funcions al servei de la 
societat, poden cooperar entre elles, amb organismes públics de recerca, amb 
empreses i amb altres agents del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i 
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Innovació o que pertanyin a altres països, mitjançant la creació d’aliances 
estratègiques que permetin desenvolupar conjuntament ensenyaments conduents 
a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori 
nacional o programes i projectes d’excel·lència internacional.»

Quatre. Es fa una nova redacció de l’article 68 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, que queda redactat en els termes següents:

«Article 68. Règim de dedicació.

1. El professorat de les universitats públiques ha d’exercir les seves funcions 
preferentment en règim de dedicació a temps complet, o bé a temps parcial. La 
dedicació ha de ser compatible, en tot cas, amb la realització de treballs científics, 
tècnics o artístics a què es refereix l’article 83.

La dedicació a temps complet del professorat universitari és requisit necessari 
per ocupar òrgans unipersonals de govern, que en cap cas es poden exercir 
simultàniament.

2. Amb caràcter general, el personal docent i investigador funcionari de les 
universitats en règim de dedicació a temps complet ha de dedicar a l’activitat docent 
la part de la jornada necessària per impartir en cada curs un total de 24 crèdits 
ECTS.

No obstant això, la dedicació a l’activitat docent d’aquest personal pot variar en 
funció de l’activitat investigadora reconeguda de conformitat amb el Reial decret 
1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari, i que hagi 
donat lloc a la percepció del complement de productivitat que preveu l’article 2.4 del 
mateix Reial decret, i atenent les regles següents:

a) Ha de dedicar a la funció docent la part de la jornada necessària per 
impartir en cada curs un total de 16 crèdits ECTS qui es trobi en alguna de les 
situacions següents:

– Professors titulars d’universitat, professors titulars d’escoles universitàries o 
catedràtics d’escola universitària amb tres o més avaluacions positives 
consecutives, havent superat la més recent en els últims sis anys.

– Catedràtics d’universitat amb quatre o més avaluacions positives 
consecutives, havent superat la més recent en els últims sis anys.

– En tot cas, quan s’hagin superat favorablement cinc avaluacions.

b) Ha de dedicar a la funció docent la part de la jornada necessària per 
impartir en cada curs un total de 32 crèdits ECTS qui es trobi en alguna de les 
situacions següents:

– Que no hagi sotmès a avaluació el primer període de sis anys d’activitat 
investigadora o que hagi obtingut una avaluació negativa d’aquest període.

– Que hagin transcorregut més de sis anys des de l’última avaluació positiva.

3. El Govern, amb l’informe previ de les comunitats autònomes i del Consell 
d’Universitats, ha de regular les bases del règim general de dedicació del personal 
docent i investigador funcionari.»

Cinc. Es modifica l’article 81 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, en els termes que consten a continuació:

1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 81, que queda redactat en els termes següents:

«2. El pressupost ha de ser públic, únic i equilibrat, i ha de comprendre la 
totalitat dels ingressos i despeses. Per garantir un millor compliment de la Llei 
orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, les universitats han 
de complir les obligacions següents:
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a) Han d’aprovar un límit màxim de despesa de caràcter anual que no es pot 
excedir.

b) Els pressupostos i les seves liquidacions han de fer una referència 
expressa al compliment de l’equilibri i la sostenibilitat financers.»

2. Es modifica el paràgraf primer de l’apartat b) de l’article 81.3, que queda 
redactat en els termes següents:

«b) Els ingressos pels preus públics per serveis acadèmics i altres drets que 
s’estableixin legalment. En el cas d’estudis conduents a l’obtenció de títols de 
caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, els preus públics i drets els fixa 
la comunitat autònoma, dins els límits que estableixi la Conferència General de 
Política Universitària, que han d’estar relacionats amb els costos de prestació del 
servei, en els termes següents:

1r Ensenyaments de grau: els preus públics han de cobrir entre el 15 per 100 
i el 25 per 100 dels costos en primera matrícula; entre el 30 per 100 i el 40 per 100 
dels costos en segona matrícula; entre el 65 per 100 i el 75 per 100 dels costos en 
la tercera matrícula; i entre el 90 per 100 i el 100 per 100 dels costos a partir de la 
quarta matrícula.

2n Ensenyaments de màster que habilitin per a l’exercici d’activitats 
professionals regulades a Espanya: els preus públics han de cobrir entre el 15 per 
100 i el 25 per 100 dels costos en primera matrícula; entre el 30 per 100 i el 40 per 
100 dels costos en segona matrícula; entre el 65 per 100 i el 75 per 100 dels costos 
en la tercera matrícula; i entre el 90 per 100 i el 100 per 100 dels costos a partir de 
la quarta matrícula.

3r Ensenyaments de màster no compresos en el número anterior: els preus 
públics han de cobrir entre el 40 per 100 i el 50 per 100 dels costos en primera 
matrícula; i entre el 65 per 100 i el 75 per 100 dels costos a partir de la segona 
matrícula.

Els preus públics poden cobrir fins al 100 per 100 dels costos dels ensenyaments 
universitaris de grau i màster quan es tracti d’estudiants estrangers més grans de 
divuit anys que no tinguin la condició de residents, exclosos els nacionals d’estats 
membres de la Unió Europea i aquells als quals sigui aplicable el règim comunitari, 
sense perjudici del principi de reciprocitat.

El Govern, a proposta del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i amb l’informe 
previ de la Conferència General de Política Universitària i del Consell d’Universitats, 
pot adoptar les mesures necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest 
sistema, i també modificar excepcionalment les forquilles establertes atenent la 
singularitat de determinades titulacions, el seu grau d’experimentalitat i el 
percentatge del cost cobert pels preus públics dels últims cursos acadèmics.»

3. Es modifica el paràgraf segon de l’apartat 4 de l’article 81, que queda redactat en 
els termes següents:

«A l’estat de despeses corrents s’ha d’adjuntar la relació de llocs de treball del 
personal de totes les categories de la universitat especificant la totalitat dels costos 
d’aquesta i incloent-hi un annex en què figurin els llocs de nou ingrés que es 
proposen. Els costos del personal docent i investigador, així com d’administració i 
serveis, els ha d’autoritzar la comunitat autònoma, en el marc de la normativa 
bàsica sobre oferta d’ocupació pública. Així mateix, el nomenament de personal 
funcionari interí i la contractació de personal laboral temporal per les universitats ha 
de respectar la normativa bàsica estatal en la matèria.»

4. Es modifica l’apartat 5 de l’article 81, que queda redactat en els termes següents:
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«5. Les universitats estan obligades a retre comptes de la seva activitat 
davant l’òrgan de fiscalització de comptes de la comunitat autònoma, sense 
perjudici de les competències del Tribunal de Comptes.

El pressupost de cada exercici s’ha de liquidar quant a la recaptació de drets i 
el pagament d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural corresponent, i 
queden a càrrec de la tresoreria universitària tots els ingressos i pagaments 
pendents, segons les respectives contraccions.

Les universitats han de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del 
primer dia de març de l’exercici següent.

En cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, el 
consell social, en la primera sessió que celebri, ha de reduir despeses del nou 
pressupost per una quantia igual al dèficit produït. Aquesta reducció només es pot 
revocar per acord de l’òrgan esmentat, a proposta del rector, amb l’informe previ de 
l’interventor i l’autorització de l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma, quan 
la disponibilitat pressupostària i la situació de tresoreria ho permetin.

Les transferències, amb càrrec als pressupostos de la comunitat autònoma, a 
favor, directament o indirectament, de les universitats requereixen l’aprovació i la 
posada en marxa de la reducció de despeses.

Les universitats han de trametre còpia de la liquidació dels seus pressupostos i 
la resta de documents que constitueixin els seus comptes anuals a la comunitat 
autònoma en el termini establert per les normes aplicables de la comunitat 
autònoma.

La manca de tramesa de la liquidació del pressupost, o la manca d’adopció de 
mesures en cas de liquidació amb romanent negatiu, faculta la comunitat autònoma 
per adoptar, en l’àmbit de les seves competències, les mesures necessàries per 
garantir l’estabilitat pressupostària de la universitat.»

Article 7. Finançament de les beques i ajudes a l’estudi.

1. El cost del component individual de les beques i ajudes a l’estudi destinat a 
finançar les despeses derivades de la matrícula d’alumnes d’estudis universitaris es 
finança de conformitat amb les regles següents:

a) Els pressupostos generals de l’Estat financen la quantitat que correspon al límit 
inferior de la forquilla establerta per al preu públic de cada ensenyament.

b) Les comunitats autònomes financen íntegrament amb càrrec als seus 
pressupostos la diferència entre el preu públic que fixin i el límit mínim que correspon a 
cada ensenyament.

2. Fins que totes les universitats no implantin sistemes de comptabilitat analítica i, 
com a màxim, fins al curs universitari 2015-2016, la part del component de matrícula que 
es finança amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat és el preu públic vigent per a 
cada titulació en el moment d’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei. Aquestes 
quantitats s’han d’actualitzar cada curs mitjançant l’aplicació del coeficient que determini 
la Conferència General de Política Universitària.

Disposició derogatòria única.

Queden derogats els apartats 3 i 4 de l’article 13 del Reial decret 132/2010, de 12 de 
febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin els 
ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació 
secundària.

Disposició final primera. Fonament competencial.

Aquest Reial decret llei té caràcter de legislació bàsica i es dicta a l’empara de les 
competències que els apartats 1a, 13a, 18a i 30a de l’article 149.1 de la Constitució 
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reserven a l’Estat en matèria de regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la 
igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el compliment dels deures 
constitucionals, de planificació general de l’activitat econòmica, de règim estatutari dels 
funcionaris públics, i de desplegament de l’article 27 de la Constitució a fi de garantir el 
compliment de les obligacions dels poders públics en aquesta matèria.

Disposició final segona. Modificacions relatives a l’impost sobre societats.

Primer.–Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn dins dels anys 2012 i 
2013, es modifica l’article 1.primer.quatre del Reial decret llei 12/2012, de 30 de març, pel 
qual s’introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció 
del dèficit públic, que queda redactat de la manera següent:

«Quatre. L’import dels pagaments fraccionats establerts a l’apartat 3 de 
l’article 45 del text refós de la Llei de l’impost sobre societats, per als subjectes 
passius l’import net de la xifra de negocis dels quals en els dotze mesos anteriors a 
la data en què s’iniciïn els períodes impositius dins dels anys 2012 o 2013 sigui 
almenys de vint milions d’euros, no pot ser inferior, en cap cas, al 8 per cent del 
resultat positiu del compte de pèrdues i guanys de l’exercici dels tres, nou o onze 
primers mesos de cada any natural o, per a subjectes passius el període impositiu 
dels quals no coincideixi amb l’any natural, de l’exercici transcorregut des de l’inici 
del període impositiu fins al dia anterior a l’inici de cada període d’ingrés del 
pagament fraccionat, determinat d’acord amb el Codi de comerç i altra normativa 
comptable de desplegament, minorat en les bases imposables negatives pendents 
de compensar pels subjectes passius, tenint en compte els límits que corresponguin 
d’acord amb el que estableix l’article 9.primer.dos del Reial decret llei 9/2011, de 19 
d’agost, de mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del sistema nacional de 
salut, de contribució a la consolidació fiscal, i d’elevació de l’import màxim dels 
avals de l’Estat per a 2011.

No obstant això, el percentatge establert en el paràgraf anterior és del 4 per 
cent per a les entitats que hi estan esmentades, en què almenys el 85 per cent dels 
ingressos dels tres, nou o onze primers mesos de cada any natural o, per a 
subjectes passius el període impositiu dels quals no coincideixi amb l’any 
natural, de l’exercici transcorregut des de l’inici del període impositiu fins al dia 
anterior a l’inici de cada període d’ingrés del pagament fraccionat, corresponguin a 
rendes a les quals siguin aplicables les exempcions que preveuen els articles 21 i 
22 o la deducció que preveu l’article 30.2 del text refós de la Llei de l’impost sobre 
societats.

En tot cas, el percentatge establert en el primer paràgraf d’aquest apartat és del 
4 per cent, i l’establert en el segon paràgraf d’aquest apartat és del 2 per cent per al 
pagament fraccionat el termini de declaració del qual venç el 20 d’abril de 2012. 
Addicionalment, no és aplicable a aquest pagament fraccionat el que estableix 
l’article 20 del text refós de la Llei de l’impost sobre societats, segons la redacció 
que en fa el Reial decret llei 12/2012, de 30 de març.»

Segon.–Amb efectes a partir de l’entrada en vigor del Reial decret llei 12/2012, de 30 
de març, pel qual s’introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a 
la reducció del dèficit públic, es modifiquen els apartats 1 i 2 de la disposició addicional 
quinzena del text refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 4/2004, de 5 de març, que queda redactat de la manera següent:

«1. Els dividends o participacions en beneficis d’entitats no residents en 
territori espanyol que compleixin els requisits establerts a les lletres a) i c) de 
l’apartat 1 de l’article 21 d’aquesta Llei, que es meritin fins al 30 de novembre de 
2012, poden no integrar-se en la base imposable d’aquest impost, mitjançant 
l’opció del subjecte passiu per la subjecció a aquest a través d’un gravamen 
especial. El requisit establert a la lletra c) es pot determinar per a cada entitat, 
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directament o indirectament participada, pel conjunt de tots els ingressos obtinguts 
durant el període de tinença de la participació.

La base imposable del gravamen especial està constituïda per l’import íntegre 
dels dividends o participacions en beneficis meritats, sense que sigui fiscalment 
deduïble la pèrdua per deteriorament del valor de la participació que es pugui 
derivar de la distribució dels beneficis que siguin objecte d’aquest gravamen 
especial.

2. Les rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons 
propis d’entitats no residents en territori espanyol que compleixin el requisit 
establert a la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 21 d’aquesta Llei el dia en què es 
produeixi la transmissió, i el requisit establert a la lletra c) del mateix apartat de 
l’esmentat article durant tots i cada un dels exercicis de tinença de la participació, i 
que la transmissió es realitzi fins al 30 de novembre de 2012, poden no integrar-se 
en la base imposable d’aquest impost, mitjançant l’opció del subjecte passiu per la 
subjecció a aquest a través del gravamen especial que preveu l’apartat anterior.

En aquest cas, la base imposable està constituïda per la renda obtinguda en la 
transmissió, així com per la reversió de qualsevol correcció de valor sobre la 
participació transmesa, que hagi tingut la consideració de fiscalment deduïble 
durant el temps de tinença de la participació.»

Disposició final tercera. Facultats de desplegament.

El Govern ha de dictar les disposicions que siguin necessàries per al desplegament i 
l’execució del que estableix aquest Reial decret llei.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 20 d’abril de 2012.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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