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Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou in-
ferior rango se opoñan ó establecido neste real decreto.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto ten carácter básico ó abeiro do ar-
tigo 149.1.16.ª da Constitución e de acordo co artigo 40.2 
da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, excepto 
no relativo ós intercambios con países terceiros, que se 
dicta ó abeiro do artigo 149.1.10.ª e 16.ª da Constitución, 
que atribúe ó Estado competencia exclusiva en materia 
de comercio exterior e sanidade exterior, e de acordo 
co artigo 38 da Lei 14/1986, do 25 de abril.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

O presente real decreto entrará en vigor o día seguin-
te ó da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, o 19 de decembro de 2003.

JUAN CARLOS R.

O vicepresidente segundo do Goberno
       e ministro da Presidencia, 

    JAVIER ARENAS BOCANEGRA

XEFATURA DO ESTADO
23935  LEI 61/2003, do 30 de decembro, de orzamen-

tos xerais do Estado para o ano 2004. («BOE» 313, 
do 31-12-2003.)

JUAN CARLOS I
REI DE ESPAÑA

Saiban tódolos que a viren e a entenderen que as 
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Os orzamentos xerais do Estado para 2004 orién-
tanse, en primeiro lugar, a reforza-lo crecemento para 
afianza-la recuperación da economía española que se 
iniciou ó longo de 2003. Estes orzamentos conteñen 
a política económica que propiciou o crecemento de 
España durante estes anos de dificultades na economía 
mundial e que agora permite beneficiarse anticipada-
mente do favorable cambio de tendencia que estamos 
apreciando nos mercados internacionais.

Os orzamentos xerais do Estado para 2004 con-
tribúen ó crecemento cun forte investimento en in-
fraestructuras e en investigación científica e técnica, 
con reformas tributarias e outras políticas activas que 
favorecen a actividade empresarial e o emprego, e cun-
ha atención preferente á seguridade e á xustiza, para 
mellora-la protección do ámbito onde se desenvolve a 
actividade económica e a convivencia social.

Os orzamentos para 2004 son, unha vez máis, uns 
orzamentos equilibrados. Por cuarto ano consecutivo as 
contas públicas pecharán sen déficit, afondando o suco 

da cultura de estabilidade e reforzando o crédito da eco-
nomía española ante os axentes económicos nacionais e 
internacionais. Con cada exercicio que culmina en equili-
brio orzamentario aumenta a capacidade do orzamento 
para estimular e acompaña-la actividade das empresas e 
as familias e favorece-la creación de emprego.

O proceso de elaboración dos orzamentos xerais 
do Estado para 2004 iniciouse co Acordo do Consello 
de Ministros do 14 de marzo de 2003, que foi aprobado 
polos plenos do Congreso e o Senado nas súas sesións 
do 27 de marzo e do 8 de abril, respectivamente, e no 
cal se fixaba o obxectivo de estabilidade orzamentaria 
para o período 2004-2006, así como o límite de gasto 
non financeiro do Estado para 2004.

Para o ano 2004, o obxectivo de estabilidade orzamen-
taria determinado no Acordo do 14 de marzo mantén o 
equilibrio orzamentario xa alcanzado como eixe funda-
mental dunha política orzamentaria que vai permitir seguir 
apoiando a estabilidade macroeconómica, a mellora das 
condicións de financiamento da nosa economía e a forma-
ción de expectativas dos axentes económicos e sociais.

O límite de gasto non financeiro do orzamento do Esta-
do para 2004 é de 117.260 millóns de euros, que supón un 
incremento en termos orzamentarios do 2,4 por cento, que 
se eleva ata o 3,9 por cento se consideramos exclusivamen-
te o gasto das seccións do orzamento que corresponden 
ós departamentos ministeriais, e eliminamos, por tanto, o 
cambio no sistema de financiamento das administracións 
territoriais. Este incremento equivale en contabilidade 
nacional ó 4,2 por cento. O ano que vén, por tanto, vaise 
seguir aplicando a política de contención do gasto sobre 
a que xirou a consolidación fiscal desde 1996, ó situarse o 
crecemento desa variable por debaixo da taxa do 5,8 por 
cento prevista para o producto interior bruto nominal no 
escenario central do Programa de Estabilidade.

Dentro do límite de gasto considérase, conforme o 
establecido na Lei xeral de estabilidade orzamentaria, un 
fondo de continxencia dotado co 2 por cento do orzamen-
to, que en 2004 ascende a 2.345,2 millóns de euros.

As leis de estabilidade reformaron o procedemento 
orzamentario introducindo melloras dirixidas a garantir 
tanto a transparencia nas fases de elaboración, execu-
ción e control do orzamento, como unha asignación e 
xestión dos recursos orzamentarios dentro dun hori-
zonte plurianual orientado polos principios de eficacia, 
eficiencia e calidade.

Nos orzamentos xerais do Estado para o ano 2004 
reflíctese a reforma tributaria que se levou a cabo desde 
1996, e en especial a última reducción do imposto sobre 
a renda e a supresión do imposto de actividades eco-
nómicas ós traballadores autónomos e á gran maioría 
das empresas. De feito, 2004 será o primeiro ano en que 
os contribuíntes farán a súa declaración beneficiándo-
se da segunda baixada do IRPF. Os cidadáns aforrarán 
máis dun 25 por cento polo efecto conxunto das dúas 
reformas deste imposto. Tamén no ano 2004 se mante-
rán conxelados os impostos especiais, o que supón un 
aforro engadido de 300 millóns de euros.

Por terceiro ano consecutivo a descentralización 
administrativa introduce unha diferencia nos orzamen-
tos xerais do Estado. Os orzamentos dos anos 2002 e 
2003 estiveron influídos só pola reforma do sistema de 
financiamento das comunidades autónomas de réxime 
común, e neste ano 2004 será tamén o novo financia-
mento das entidades locais o que determine unha serie 
de cambios con respecto ó ano 2003.

Pódese dicir que no ano 2004, e tamén no seu orza-
mento, alcanza un alto grao de madurez o proceso de 
descentralización territorial que se iniciou hai 25 anos coa 
Constitución española. De feito, os últimos tres anos ca-
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racterízanse precisamente por unha intensificación ben 
visible da vontade de descentraliza-lo sector público pa-
ra dotar tódalas comunidades autónomas e as entida-
des locais de maior autonomía e responsabilidade tanto 
sobre os seus gastos como sobre os seus ingresos.

Este grande impulso do proceso de descentralización 
política e administrativa de España, coa transferencia da 
educación, a sanidade e outras competencias a tódalas co-
munidades autónomas e a aprobación de novos sistemas 
de financiamento autonómico e local, foi modificando os or-
zamentos de ingresos e gastos do Estado a medida que se 
ía configurando o novo mapa competencial e financeiro.

A delimitación de competencias entre as adminis-
tracións públicas e a maior autonomía financeira das 
facendas territoriais permítenlle ó Estado centrar máis 
a súa atención nos servicios públicos que lle son máis 
propios, como a seguridade e a xustiza.

Nos orzamentos para 2004 faise visible dun modo 
especial esta característica, como se aprecia a continua-
ción na análise das prioridades de gasto.

Co crecemento da economía española e do emprego 
estamos mellorando a nosa posición na Unión Europea 
tanto en termos de renda como na calidade e segurida-
de do sistema de protección social, que é o factor máis 
determinante de cohesión da nosa sociedade e unha ga-
rantía de estabilidade e de progreso para o futuro.

Os orzamentos xerais do Estado teñen o seu marco 
normativo constitucional no artigo 134 da Carta Magna, 
correspondéndolle ó Goberno a súa elaboración, e ás 
Cortes Xerais o seu exame, emenda e aprobación, incor-
porando, con carácter anual, a totalidade dos gastos e in-
gresos do sector público estatal, así como o importe dos 
beneficios fiscais que afectan os tributos do Estado.

O Tribunal Constitucional foi precisando o contido po-
sible da lei anual de orzamentos xerais do Estado (SSTC 
27/1981, 76/1992, 195/1994, entre outras) e veu manifestar 
que existe un contido mínimo necesario e indispoñible 
que está constituído pola determinación da previsión de 
ingresos e a autorización de gastos que poden realiza-lo 
Estado e os entes a el vinculados ou del dependentes no 
exercicio de que se trate. Xunto a este contido necesario, 
cabe a posibilidade de que se engada un contido eventual, 
aínda que estrictamente limitado ás materias ou cuestións 
que garden directa relación coas previsións de ingresos, as 
habilitacións de gasto ou os criterios de política económica 
xeral, que sexan complemento necesario para a máis fácil 
interpretación e máis eficaz execución dos orzamentos 
xerais do Estado e da política económica do Goberno.

As materias que queden á marxe destas previsións 
son materias alleas á Lei de orzamentos xerais do Estado. 
Desta forma, o contido da lei está constitucionalmente 
acoutado —a diferencia do que sucede coas demais leis, 
o contido das cales resulta, en principio, ilimitado— den-
tro do ámbito competencial do Estado e coas exclusións 
propias da materia reservada a lei orgánica.

A delimitación constitucional do contido da Lei de 
orzamentos xerais do Estado, unida á necesidade ou con-
veniencia de introducir modificacións no ordenamento 
xurídico que non sexan materia da Lei de orzamentos 
xerais do Estado, pero que garden algunha relación co 
programa económico do Goberno, determinou, a partir 
do ano 1993, a tramitación simultánea á Lei de orzamen-
tos xerais do Estado, dunha lei ordinaria denominada 
Lei de medidas fiscais, administrativas e da orde social, 
que recolle este conxunto de disposicións.

Igual ca no exercicio 2003, primeiro en que ten 
aplicación a Lei 18/2001, do 12 de decembro, xeral de 
estabilidade orzamentaria, a consecución dun obxectivo 
de déficit afecta os orzamentos xerais do Estado en tres 

momentos distintos. Con carácter previo á elaboración, 
en canto prevé a fixación dun teito de gasto, ó cal se de-
berán acomoda-las dotacións que figuren nos estados de 
gasto dos orzamentos xerais do Estado. No momento da 
elaboración, por canto afecta a estructura dos estados de 
gasto, ó esixi-la existencia dunha nova sección orzamen-
taria, sección 35, baixo a rúbrica «Fondo de continxencia». 
Na execución dos orzamentos xerais do Estado, por canto 
se esixe que as modificacións orzamentarias, se non se 
puidesen financiar con baixa noutro crédito, sexan finan-
ciadas con cargo ó Fondo de continxencia, de forma que 
a realización destas modificacións orzamentarias deixe 
inalterado o obxectivo de déficit fixado polo Goberno.

II

A parte típica e esencial da Lei de orzamentos recólle-
se no título I, «Da aprobación dos orzamentos e as súas 
modificacións», por canto que no seu capítulo I, baixo 
a rúbrica «Créditos iniciais e financiamento destes» se 
aproban a totalidade dos estados de ingresos e gastos 
do sector público estatal e se consigna o importe dos 
beneficios fiscais que afectan os tributos do Estado.

Neste capítulo I, ó defini-lo ámbito dos orzamentos 
xerais do Estado, tense en conta a clasificación que dos 
organismos públicos realiza a Lei 6/1997, do 14 de abril, 
de organización e funcionamento da Administración xe-
ral do Estado, clasificación que se fai presente no resto 
da lei. A distribución dos fondos atende, en cambio, á 
finalidade perseguida coa realización do gasto, distri-
buíndose por funcións.

O ámbito dos OXE complétase co orzamento de 
gastos de funcionamento e investimentos do Banco de 
España, que, de acordo coa súa lexislación específica 
(artigo 4.2 da Lei 13/1994, do 1 de xuño, de autonomía 
do Banco de España), non se consolida cos restantes 
orzamentos do sector público estatal.

O capítulo II contén as normas sobre modificación 
e execución de créditos orzamentarios, as limitacións 
orzamentarias e os créditos vinculantes que han de 
operar durante o exercicio 2004.

O capítulo III, da Seguridade Social, regula o finan-
ciamento da asistencia sanitaria, a través do orzamento 
do Instituto Nacional de Xestión Sanitaria e as achegas 
do Estado, así como aquelas que destine á Seguridade 
Social, para atende-lo financiamento dos complemen-
tos para mínimos de pensións, ó Instituto de Migracións 
e Servicios Sociais e ó Instituto Social da Mariña.

III

O título II da Lei de orzamentos relativo á «Xestión 
orzamentaria» estructúrase en tres capítulos.

O capítulo I regula a xestión dos orzamentos docen-
tes. Nel fíxase o módulo económico de distribución de 
fondos públicos para sostemento de centros concertados 
e o importe da autorización dos custos de persoal da Uni-
versidade Nacional de Educación a Distancia (UNED).

No capítulo II relativo á «xestión orzamentaria da 
sanidade», recóllense as normas de modificación dos 
créditos do orzamento do Instituto Nacional de Xestión 
Sanitaria, transferencias de crédito, xeración de crédito 
e aplicación dos remanentes de tesourería.

Do mesmo modo, recóllense normas sobre transfe-
rencias e xeración de crédito no IMSERSO e a aplicación 
do remanente de tesourería deste organismo.

O capítulo III recolle outras normas de xestión 
orzamentaria e nel establécese a porcentaxe de par-
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ticipación na recadación bruta obtida pola actividade 
propia da Axencia Estatal da Administración Tributaria, 
porcentaxe que se fixa para 2004 nun 5 por cento cun 
máximo de 60 millóns de euros.

IV

O título III da Lei de orzamentos xerais do Estado 
rubrícase como «Dos gastos de persoal», e estructúrase 
en tres capítulos.

A repercusión que a estabilidade e o crecemento 
sostido da nosa economía teñen sobre o persoal ó 
servicio do sector público reflíctese no capítulo I, rela-
tivo ó «incremento dos gastos do persoal ó servicio do 
sector público», que tras defini-lo que constitúe «sector 
público» para estes efectos, establece un incremento 
das retribucións do persoal ó servicio do sector público, 
cifrado nun 2 por cento.

Introduciuse como novidade salientable a fixación 
do importe das pagas extraordinarias, que incorporan 
o 40 por cento do importe do complemento de destino 
correspondente a unha mensualidade, de acordo co 
convenio Administración-sindicatos.

Incorpóranse no articulado as modificacións lexis-
lativas necesarias para instrumentar e desenvolve-los 
plans de pensións de emprego e seguros colectivos co 
obxecto de lle dar cumprimento ó acordo Administra-
ción-sindicatos. Non obstante, o texto non incorpora o 
importe das achegas, que queda pendente de fixar.

Así mesmo, inclúese neste capítulo a regulación 
da oferta de emprego público. Esta Lei de orzamentos 
xerais do Estado, ó igual que a anterior, mantén a súa 
regulación nun único artigo, mantendo as restriccións 
á incorporación de persoal de novo ingreso, que non 
poderá supera-lo 100 por cento da taxa de reposición de 
efectivos, criterio que non será de aplicación, e do que 
se exceptúan determinados supostos entre os que po-
demos cita-las forzas e corpos de seguridade do Estado, 
policía local e persoal da Administración de xustiza.

Mantéñense as restriccións á contratación de persoal 
laboral temporal e ó nomeamento de funcionarios interi-
nos, atribuíndolles un carácter rigorosamente excepcio-
nal e vinculándoo a necesidades urxentes e inaprazables. 
Así mesmo, mantense o automatismo na extinción de 
contratos para cubrir necesidades estacionais, con oca-
sión do vencemento do seu prazo temporal.

No capítulo II, baixo a rúbrica «Dos réximes retribu-
tivos», inclúense, xunto ás retribucións dos altos cargos 
do Goberno da Nación e da Administración xeral do Es-
tado, as correspondentes ós altos cargos do Consello de 
Estado, Consello Económico e Social, Tribunal de Contas, 
Tribunal Constitucional, Defensor do Pobo e Consello Xe-
ral do Poder Xudicial. A necesidade de inclusión destas 
previsións na Lei de orzamentos xerais do Estado deriva 
de que a aprobación dos orzamentos destes órganos e, 
en consecuencia, das referidas retribucións, deben facela 
as Cortes Xerais. Os principios de unidade e universali-
dade do orzamento esixen que esa aprobación se realice 
no documento único, comprensivo de tódolos gastos do 
Estado, que é a Lei de orzamentos xerais do Estado.

O capítulo complétase coas normas relativas ás 
retribucións dos funcionarios do Estado, persoal das 
Forzas Armadas, Garda Civil e Corpo Nacional de Poli-
cía, persoal da Seguridade Social e normas relativas ó 
incremento retributivo que experimentará o persoal do 
sector público estatal suxeito a réxime administrativo e 
estatutario e persoal laboral do sector público estatal.

Xunto ás reguladoras do persoal ó servicio da Ad-
ministración de xustiza, mención específica merecen as 

normas de regulación das retribucións dos membros da 
carreira xudicial e fiscal de conformidade co que resulta 
da Lei 15/2003, do 26 de maio.

O capítulo III deste título recolle unha norma de pe-
che, aplicable ó persoal cun sistema retributivo que non 
teña adecuado encaixe nas normas contidas no capítulo 
II. Xunto disto recolle, como en leis de orzamentos an-
teriores, outras disposicións en materia de réxime do 
persoal activo relativas, entre outros aspectos, á pro-
hibición de ingresos atípicos, ó incremento das contías 
que se debe percibir polos conceptos de recompensas, 
cruces, medallas e pensións de mutilación.

Mantense a suxeición específica ó procedemento esta-
blecido na lei para a emisión de informe favorable conxun-
to dos ministerios de Facenda e de Administracións Públi-
cas, entre outras actuacións que supoñen determinación 
ou modificación de condicións retributivas do persoal non 
funcionario, o outorgamento de calquera clase de mello-
ras salariais de tipo unilateral, con carácter individual ou 
colectivo, aínda que deriven da aplicación extensiva do 
réxime retributivo dos funcionarios públicos.

V

Reproducindo a estructura mantida en exercicios 
anteriores, o título IV da Lei de orzamentos xerais do 
Estado, baixo a rúbrica «Das pensións públicas», diví-
dese en cinco capítulos. O capítulo I está dedicado a 
regula-la determinación inicial das pensións do réxime 
de clases pasivas do Estado, especiais de guerra e non 
contributivas da Seguridade Social; a súa modificación 
respecto de exercicios anteriores é a derivada da actua-
lización das contías reflectidas nel.

O capítulo II contén as limitacións do sinalamen-
to inicial das pensións públicas, instrumentando un 
sistema de limitación máxima ou «tope» a elas. Esta 
limitación é xa tradicional no noso sistema de pensións, 
alterándose, exclusivamente, o importe do «tope».

No capítulo III deste título IV, o relativo á revaloriza-
ción e modificación dos valores das pensións públicas, 
establécese un incremento destas para o ano 2004 dun 
2 por cento, o que garante o poder adquisitivo das pen-
sións, asegurando desta maneira os niveis de cobertura 
e protección do gasto social. Esta regulación compléta-
se co establecemento de limitacións á revalorización de 
pensións, coherente co sistema de limitación da contía 
máxima destas, así como a determinación das pensións 
non revalorizables en 2004.

O capítulo IV recolle o sistema de complementos 
para mínimos, regulado en dous artigos, relativos, res-
pectivamente, a pensións de clases pasivas e pensións 
do sistema da Seguridade Social.

O capítulo V, como en anos anteriores, recolle nun único 
artigo a fixación da contía das pensións non concorrentes 
do extinguido seguro obrigatorio de vellez e invalidez.

Respecto destes capítulos, o que principalmente ca-
be salientar é que se realiza a pertinente actualización 
das contías neles consignadas.

VI

O título V, «Das operacións financeiras», estructúra-
se en tres capítulos, relativos, respectivamente, a débe-
da pública, avais públicos e outras garantías e relacións 
do Estado co Instituto de Crédito Oficial.

O obxecto fundamental deste título é autoriza-la con-
tía ata a cal o Estado e os organismos públicos poidan 
realizar operacións de endebedamento, materia que se 
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regula no capítulo I, baixo a rúbrica «Débeda pública». 
Estas autorizacións xenéricas complétanse coa determi-
nación da información que deben subministra-los orga-
nismos públicos e o propio Goberno sobre evolución 
da débeda pública e as contas abertas polo Tesouro no 
Banco de España e outras entidades financeiras.

En materia de débeda do Estado, a autorización ó 
Goberno vén referida á contía do incremento do saldo 
vivo da débeda do Estado en 31 de decembro. Así, para 
o exercicio do ano 2004 autorízase o Goberno para que 
a incremente, coa limitación de que o saldo vivo desta 
débeda en 31 de decembro do ano 2004 non supere 
o correspondente a 1 de xaneiro de 2004 en máis de 
12.838.282,67 miles de euros, permitíndose que este 
límite sexa superado no curso do exercicio logo de au-
torización do Ministerio de Economía e establecendo os 
supostos en que quedará automaticamente revisado.

Respecto da débeda dos organismos públicos, de-
termínase o importe autorizado a cada un deles para o 
exercicio no anexo III da lei.

No capítulo II, relativo ós avais públicos e outras 
garantías, fíxase o límite total dos avais que prestarán o 
Estado e os organismos públicos. Dentro dos avais do 
Estado merece especial mención a autorización de avais 
para garantir valores de renda fixa emitidos por fondos 
de titulización de activos, orientados a mellora-lo financia-
mento da actividade productiva empresarial, para o cal se 
establece unha contía de 1.803,04 millóns de euros.

En relación cos avais que prestarán os organismos 
públicos só se autoriza a Sociedade Estatal de Partici-
pacións Industriais para presta-los citados avais, dado 
o criterio restrictivo que sobre este punto establece a 
normativa comunitaria. Esta autorización vai acompa-
ñada da determinación da información que o Goberno 
lles subministrará ás Cortes Xerais sobre a evolución 
dos avais outorgados.

As relacións do Estado co Instituto de Crédito Oficial 
están recollidas no capítulo III, e céntranse en regula-
los reembolsos do Estado a ese Instituto, a información 
correspondente ás Cortes Xerais e a dotación do Fondo 
de axuda ó desenvolvemento, dotación que en 2004 se 
incrementará en 520 millóns de euros.

Independente da dotación anual ó Fondo de axuda 
ó desenvolvemento é o volume das operacións que o 
Consello de Ministros pode autorizar durante o exercicio 
con cargo ó Fondo de axuda ó desenvolvemento, tamén 
recollida no mesmo artigo, ascendendo esta última, no 
presente exercicio, a 672 millóns de euros.

Dentro deste capítulo inclúese a dotación ó fondo 
de microcréditos para proxectos de desenvolvemento 
social básico no exterior, que ascende, no ano 2004, a 
60.101,21 miles de euros.

VII

O título VI inclúe, unicamente, as disposicións de 
vixencia anual a que se remiten as leis substantivas dos 
diferentes tributos.

Polo que se refire ó imposto sobre a renda das per-
soas físicas, e para efectos do cálculo das ganancias 
patrimoniais, derivadas de bens inmobles, inclúese a 
actualización dos coeficientes correctores do valor de 
adquisición ó 2 por cento, que é a porcentaxe de infla-
ción prevista para o próximo exercicio.

Tamén se establecen as disposicións que permiten 
compensa-la perda de beneficios fiscais que afectan 
determinados contribuíntes coa vixente Lei do imposto 
sobre a renda das persoas físicas, como son os arren-

datarios e adquirentes de vivenda habitual respecto ós 
establecidos na lei anterior.

No ámbito do imposto de sociedades, as medidas 
incluídas son, ó igual que no imposto sobre a renda das 
persoas físicas, aquelas de vixencia anual a que se refire 
a Lei do imposto sobre sociedades. Inclúese, polo tan-
to, a actualización dos coeficientes aplicables ós activos 
inmobiliarios, que permite corrixi-la depreciación mone-
taria nos supostos de transmisión. Ademais, recóllese 
a forma de determina-los pagamentos fraccionados do 
imposto durante o exercicio 2004.

En materia de tributos locais actualízanse os valores 
catastrais dos bens inmobles nun 2 por cento.

No imposto sobre transmisións patrimoniais e actos 
xurídicos documentados procédese a actualiza-la tarifa 
que grava a transmisión e rehabilitación de grandezas 
e títulos nobiliarios ó tipo de inflación previsto.

Polo que se refire ás taxas, actualízanse ó tipo de 
inflación previsto os tipos de contía fixa das taxas da 
Facenda estatal, excepto as taxas que se creasen ou 
actualizasen especificamente por normas dictadas no 
ano 2003. A taxa por reserva do dominio público radio-
eléctrico actualízase de acordo co disposto na Lei de 
orzamentos xerais do Estado para o ano 2002.

Mantéñense, en cambio, para o exercicio 2004, os 
tipos e as contías fixas establecidas para as taxas que 
gravan os xogos de sorte, envite ou azar, nos importes 
esixibles durante 2003.

Tamén se establecen as actividades e os programas 
prioritarios de mecenado e outros incentivos de intere-
se xeral, ós cales resultarán aplicables as deduccións 
e demais beneficios establecidos na normativa vixente 
no momento da entrada en vigor da Lei de orzamentos 
xerais do Estado.

Por último, inclúese o sistema de pagamentos á 
conta para o ano 2004 correspondente ó sistema de 
asignación tributaria á Igrexa católica. Tamén se fixa 
a porcentaxe de asignación para financiar actividades 
de interese social con cargo ós orzamentos xerais do 
Estado. Así mesmo, incorpórase unha disposición es-
tablecendo o xuro legal do diñeiro e o xuro de demora 
tributario para o próximo exercicio.

VIII

O título VII estructúrase en dous capítulos, dedica-
dos, respectivamente, a corporacións locais e comuni-
dades autónomas.

Dentro do capítulo I contéñense normas relativas ó 
financiamento das corporacións locais, englobando nel os 
municipios, as provincias, os cabidos e os consellos insu-
lares, así como comunidades autónomas uniprovinciais.

O núcleo fundamental está constituído pola articula-
ción da participación das corporacións locais nos tributos 
do Estado, tanto na determinación da súa contía, como 
na forma de facela efectiva. Cabe destacar como instru-
mento a participación, mediante cesión, na recadación de 
determinados impostos como o IRPF, IVE e os impostos 
especiais sobre fabricación de alcohois, sobre hidrocar-
buros e sobre os elaborados do tabaco; a participación 
a través do Fondo complementario de financiamento 
con atención específica á compensación ós municipios 
por perdas de recadación no imposto sobre activida-
des económicas, así como á participación no Fondo de 
Contribución á Asistencia Sanitaria para o mantemento 
dos centros sanitarios de carácter non psiquiátrico das 
deputacións, comunidades autónomas insulares non 
provinciais, e consellos e cabidos insulares.
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Finalmente, recóllese a regulación dos réximes espe-
ciais de participación de Ceuta e Melilla, das entidades 
locais das Illas Canarias, así como o relativo ás entidades 
locais dos Territorios Históricos do País Vasco e Navarra.

Non obstante, esta regulación complétase con 
outras transferencias, constituídas por subvencións 
por servicios de transporte colectivo urbano, compen-
sación ós concellos dos beneficios fiscais concedidos ás 
persoas físicas ou xurídicas nos tributos locais, dando 
cumprimento ó previsto no artigo 9 da Lei 39/1988, do 
28 de decembro, reguladora das facendas locais.

Igualmente, regúlanse as obrigas da información 
que terán de subministra-las corporacións locais, as 
normas de xestión orzamentaria, o outorgamento de 
anticipos ós concellos para cubri-los desfases que se 
poidan ocasionar na xestión recadatoria dos tributos lo-
cais e a articulación do procedemento para dar cumpri-
mento ás compensacións de débedas firmes contraídas 
co Estado polas corporacións locais.

O capítulo II articula o sistema de financiamento das 
comunidades autónomas.

O financiamento das comunidades autónomas de 
réxime común, conforme o sistema da Lei 21/2001, do 
27 de decembro, realízase a través dos seguintes me-
canismos: 

1.º A recadación de tributos cedidos e taxas.
2.º A tarifa autonómica do IRPF, que se correspon-

de co 33 por cento da tarifa total do imposto.
3.º A cesión do 35 por cento da recadación líquida 

producida polo imposto sobre o valor engadido corres-
pondente ó consumo de cada comunidade autónoma.

4.º A cesión do 40 por cento da recadación líquida 
dos impostos especiais sobre a cervexa, sobre produc-
tos intermedios e sobre alcohois e bebidas derivadas, 
sobre hidrocarburos e sobre elaborados do tabaco, 
distribuídos por comunidades autónomas en función 
dos índices detallados no acordo do Consello.

5.º A cesión do 100 por cento da recadación líquida 
dos impostos especiais sobre a electricidade e sobre 
determinados medios de transporte, distribuídos por 
comunidades autónomas tamén en función dos índices 
aprobados polo Consello.

6.º O Fondo de Suficiencia.
O Fondo de Suficiencia, principal mecanismo nive-

lador e de cerramento do sistema, ten como finalidade 
cubri-la diferencia entre as necesidades de gasto de 
cada comunidade autónoma e a súa capacidade fiscal 
no ano base do sistema (1999).

Dos mecanismos enumerados, tan só o Fondo de 
Suficiencia está constituído por recursos do Estado, os 
cales se transfiren ás comunidades autónomas. Neste 
capítulo II contéñense as normas necesarias para a rea-
lización de tales transferencias.

Así, establécense as regras que se deberán seguir para 
a repartición e a asignación do crédito global que se dota 
para o financiamento do Fondo de Suficiencia ás comuni-
dades autónomas. Ademais, regúlase o réxime de entre-
gas á conta deste fondo e a súa liquidación definitiva.

Con carácter específico regúlase a determinación do 
sistema de aplicación das garantías de financiamento 
dos servicios de asistencia sanitaria no ano 2002, de 
conformidade co establecido na disposición transitoria 
segunda da Lei 21/2001, do 27 de decembro.

Igualmente, e para novas transferencias de servicios 
nas comunidades autónomas, regúlase o réxime de 
transferencia correspondente ó custo efectivo do servicio 
asumido, así como o contido mínimo, para estes efectos, 
dos reais decretos que aproben as novas transferencias.

Por último, recóllese a regulación dos fondos de 
compensación interterritorial. Distínguese entre Fondo 
de compensación e un fondo complementario. O Fondo 
de compensación é o equivalente ó anterior Fondo de 
compensación interterritorial. O fondo complementario 
está destinado inicialmente ó financiamento de gastos 
de investimento polas comunidades autónomas, pero 
admite a posibilidade de que as comunidades autóno-
mas destinen as cantidades deste ó financiamento de 
gastos correntes asociados a investimentos financiados 
co Fondo de compensación, ou coas dotacións do pro-
pio fondo complementario.

IX

A Lei de orzamentos xerais do Estado contén neste 
título, baixo a rúbrica «Cotizacións sociais», a normativa 
relativa ás bases e ós tipos de cotización dos distintos 
réximes da Seguridade Social, procedendo á actualiza-
ción das bases de cotización.

O título consta de dous capítulos, relativos, respec-
tivamente, a «Bases e tipos de cotización á Seguridade 
Social, desemprego, Fondo de garantía salarial e forma-
ción profesional durante o ano 2004» e «Cotización ás 
mutualidades xerais de funcionarios para o ano 2004».

X

O contido da Lei de orzamentos complétase con 
diversas disposicións adicionais e transitorias en que 
se recollen preceptos de índole moi variada.

Norma de contido eminentemente orzamentario, 
por canto afecta o control da execución do orzamento, 
é a determinación dos programas e actuacións a que 
lles será de especial aplicación o sistema de seguimento 
de obxectivos. Para o exercicio 2004 inclúense os mes-
mos programas que xa foron obxecto deste seguimento 
especial no exercicio 2003.

En materia de persoal, fíxanse os cadros de persoal 
máximos de militares profesionais de tropa e mariñeiría 
para alcanzar en 31 de decembro do ano 2004.

En materia de pensións públicas e prestacións 
asistenciais, establécense as contías das prestacións 
económicas da Seguridade Social por fillo a cargo, das 
pensións asistenciais e subsidios económicos da Lei 
13/1982, de integración social de minusválidos, reva-
lorización para o ano 2004 das prestacións de grande 
invalidez do réxime especial da Seguridade Social das 
Forzas Armadas e das axudas sociais ós afectados polo 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

As normas de índole económica refírense ó xuro 
legal do diñeiro, que se sitúa nun 3,75 por cento e ó xuro 
de demora que se fixa nun 4,75 por cento. Regúlanse, 
así mesmo, os créditos destinados a fomento do em-
prego, de xestión directa polo INEM, así como o finan-
ciamento da formación continua. Igualmente recóllense 
os preceptos relativos á garantía do Estado para obras 
de interese cultural cedidas temporalmente para a súa 
exhibición en institucións de competencia exclusiva do 
Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

O fomento do comercio exterior ten a súa plasma-
ción en dúas disposicións adicionais relativas, unha á 
dotación de fondos de fomento do investimento espa-
ñol no exterior (Fondo para investimentos no exterior, 
Fondo para operacións de investimentos no exterior da 
pequena e mediana empresa), e outra relativa ó seguro 
de crédito á exportación.
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O límite máximo de cobertura para nova contrata-
ción, excluída a modalidade de póliza aberta de xestión 
de exportacións (PAXEX) e póliza 100 que pode asegurar 
e distribuír CESCE no exercicio 2004 elévase a 4.547,28 
millóns de euros.

Os incrementos de dotación dos fondos de fomento 
do investimento español no exterior manteñen a súa 
contía respecto dos establecidos para o exercicio 2003. 
Non sucede o mesmo co importe total máximo das 
operacións que poden aproba-los respectivos comités 
executivos, contía que se eleva a 157.000 miles de euros 
no Fondo para investimentos no exterior e de 17.000 mi-
les de euros no Fondo para operacións de investimentos 
no exterior para a pequena e mediana empresa.

Como en exercicios anteriores, prevese a realización 
de sorteos especiais de Lotería Nacional a favor de Cruz 
Vermella Española e da Asociación Española contra o 
Cancro, e incorpórase como novidade o sorteo a favor 
da Asociación XV Xogos do Mediterráneo-Almería 2005 
e do «Xacobeo 2004».

Tamén ten reflexo nas disposicións adicionais o 
apoio á investigación científica e o desenvolvemen-
to tecnolóxico, que se manifesta dunha triple forma, 
mediante a concesión de moratorias a empresas que 
resultasen beneficiarias de créditos outorgados con 
cargo ó Fondo nacional para o desenvolvemento da 
investigación científica e técnica, mediante a concesión 
de axudas reembolsables para o financiamento de ac-
tuacións concertadas, e mediante a instrumentación de 
apoio financeiro para as empresas de base tecnolóxica, 
ben mediante participación no seu capital, ben median-
te a figura do préstamo participativo.

A lei pecha cun conxunto de disposicións transito-
rias relativas á indemnización por residencia do persoal 
ó servicio do sector público estatal, á absorción dos 
complementos persoais e transitorios, e á xestión de 
créditos orzamentarios en materia de clases pasivas, 
e á aplicación dos remanentes de crédito que poidan 
derivar do Fondo de solidariedade, creado pola Lei 50/
1984, ós programas de fomento do emprego xestiona-
dos polo INEM.

TÍTULO I

Da aprobación dos orzamentos
e das súas modificacións

CAPÍTULO I

Créditos iniciais e o seu financiamento

Artigo 1. Ámbito dos orzamentos xerais do Estado.

Nos orzamentos xerais do Estado para o exercicio 
do ano 2004 intégranse:

a) O orzamento do Estado.
b) Os orzamentos dos organismos autónomos da 

Administración xeral do Estado.
c) O orzamento da Seguridade Social.
d) Os orzamentos dos organismos públicos, cunha 

normativa específica que confire carácter limitativo ós 
créditos do seu orzamento de gastos:

Consello de Seguridade Nuclear.
Consello Económico e Social.
Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Instituto Cervantes.
Axencia de Protección de Datos.
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Centro Nacional de Intelixencia.
Museo Nacional de El Prado.

e) O orzamento do ente público Radiotelevisión 
Española e das restantes sociedades mercantís estatais 
para a xestión dos servicios públicos de radiodifusión 
e televisión.

f) Os orzamentos das sociedades mercantís esta-
tais.

g) Os orzamentos das fundacións estatais.
h) Os orzamentos das entidades públicas empre-

sariais e restantes organismos públicos.

Artigo 2. Da aprobación dos estados de gastos e in-
gresos dos entes referidos nas alíneas a) a d) do 
artigo 1 desta lei.

Un. Para a execución dos programas integrados 
nos estados de gastos dos orzamentos dos entes men-
cionados nas alíneas a), b), c) e d) do artigo anterior, 
apróbanse créditos nos capítulos económicos I a VII por 
importe de 220.517.415,17 miles de euros, segundo a 
distribución por programas detallada no anexo I desta 
lei. A agrupación por funcións dos créditos destes pro-
gramas é a seguinte:

 Miles de euros      

Alta dirección do Estado e do Goberno .. 508.769,87
Administración xeral ................................ 540.031,24
Relacións exteriores  ................................ 1.032.598,73
Xustiza  ....................................................... 1.095.204,12
Protección e seguridade nuclear  ........... 48.182,72
Defensa  ..................................................... 6.495.875,59
Seguridade e protección civil .................. 5.746.070,95
Seguridade e protección social  ............. 97.429.081,00
Promoción social  ..................................... 5.884.239,30
Sanidade .................................................... 3.571.836,35
Educación .................................................. 1.545.888,26
Vivenda e urbanismo ............................... 661.543,28
Benestar comunitario ............................... 559.868,17
Cultura ........................................................ 852.943,42
Outros servicios comunitarios e sociais .. 333.000,07
Infraestructuras básicas e transportes ... 8.328.254,85
Comunicacións .......................................... 125.534,45
Infraestructuras agrarias .......................... 376.518,56
Investigación científica, técnica e aplicada .. 2.144.477,03
Información básica e estatística .............. 330.968,81
Regulación económica ............................. 2.164.016,95
Regulación financeira ............................... 4.328.490,92
Agricultura, pesca e alimentación .......... 7.978.813,97
Industria ..................................................... 632.281,97
Enerxía ....................................................... 59.702,70
Minería ....................................................... 1.244.072,91
Turismo ...................................................... 140.449,44
Comercio .................................................... 325.902,10
Transferencias a administracións

públicas territoriais.................................  37.754.023,91
Relacións financeiras coa Unión Europea . 9.275.141,01
Débeda pública ......................................... 19.003.632,52
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Dous. Para a execución das operacións de activos financeiros contidas nos programas integrados nos estados de 
gastos dos entes referidos nas letras a), b), c) e d) do artigo anterior, apróbanse créditos por importe de 10.858.127,57 
miles de euros, segundo a distribución por programas detallada no anexo I desta lei.

Tres. Nos estados de ingresos dos entes a que se refiren os números un e dous deste artigo, recóllense as 
estimacións dos dereitos económicos que se prevé liquidar durante o exercicio orzamentario. A distribución do seu 
importe consolidado, expresado en miles de euros, recóllese a continuación: 

Miles de euros

Entes

Capítulos económicos

Capítulos I a VII
Ingresos non financeiros

Capítulo VIII
Activos financeiros Total ingresos

Estado ............................................................ 107.458.378,99   457.839,40 107.916.218,39
Organismos autónomos ..............................  31.741.964,36 1.001.145,08  32.743.109,44
Seguridade Social ........................................  77.539.995,83  208.025,05  77.748.020,88
Organismos do artigo 1.d) desta lei ...........     92.683,31   63.188,27    155.871,58

   Total ..................................................... 216.833.022,49 1.730.197,80 218.563.220,29

Catro. Para as transferencias internas entre os entes a que se refiren os números un e dous deste artigo, apró-
banse créditos por importe de 15.816.178,67 miles de euros coa seguinte desagregación por entes:

Miles de euros

Transferencias segundo orixe

Transferencias segundo destino

Estado Organismos
autónomos

Seguridade
Social

Organismos
do artigo 1.d)

desta lei
Total

Estado ............................................ — 3.765.065,69  4.681.586,14 1.441.741,65 9.888.393,48
Organismos autónomos .............. 2.884.846,45   93.569,53 — — 2.978.415,98
Seguridade Social ........................    152.974,56 — 2.796.394,65 — 2.949.369,21
Organismos do artigo 1.d) desta 

lei ................................................
— — — — —

   Total .....................................   3.037.821,01 3.858.635,22  7.477.980,79 1.441.741,65 15.816.178,67

Cinco. Os créditos incluídos nos programas e transferencias entre subsectores dos estados de gastos apro-
bados neste artigo, distribúense orgánica e economicamente, expresados en miles de euros, segundo se indica a 
continuación: 

Miles de euros

Entes

Capítulos económicos

Capítulos I a VII
Gastos non financeiros

Capítulo VIII
Activos financeiros Total gastos

Estado ................................................................ 117.260.044,96  6.532.277,11 123.792.322,07
Organismos autónomos ..................................  35.985.633,23    667.481,13  36.653.114,36
Seguridade Social ............................................  81.491.565,99  3.657.105,76  85.148.671,75
Organismos do artigo 1.d) desta lei ...............   1.596.349,66     1.263,57     1.597.613,23

  Total ............................................................. 236.333.593,84 10.858.127,57 247.191.721,41

Seis. Para a amortización de pasivos financeiros, apróbanse créditos no capítulo IX dos estados de gastos dos 
entes a que se refire o número un, por importe 33.586.166,70 miles de euros, cunha distribución por programas que 
se detalla no anexo I desta lei.
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Artigo 3. Dos beneficios fiscais.

Os beneficios fiscais que afectan os tributos do 
Estado estímanse en 37.931,61 millóns de euros. A súa 
ordenación sistemática incorpórase como anexo ó es-
tado de ingresos do Estado.

Artigo 4. Do financiamento dos créditos aprobados no 
artigo 2 desta lei.

Os créditos aprobados nos números un e dous do 
artigo 2 desta lei, que ascenden a 231.375.542,74 miles 
de euros, financiaranse: 

a) Cos dereitos económicos que se liquiden duran-
te o exercicio, que se detallan nos estados de ingresos 
correspondentes e que se estiman en 218.563.220,29 
miles de euros e

b) Co endebedamento neto resultante das opera-
cións que se regulan no capítulo I do título V desta lei.

Artigo 5. Da conta de operacións comerciais.

Apróbanse as estimacións de gastos e previsións 
de ingresos referidas ás operacións comerciais dos 
organismos autónomos que, á entrada en vigor da Lei 
6/1997, do 14 de abril, de organización e funcionamen-
to da Administración xeral do Estado, se encontraban 
incluídos na alínea b) do artigo 4.1 do texto refundido 
da Lei xeral orzamentaria, así como as do organismo 
público Instituto Cervantes.

Artigo 6. Dos orzamentos dos entes referidos nas alí-
neas e), f), g) e h) do artigo 1 desta lei.

Un. 1. Apróbase o orzamento do ente público Ra-
diotelevisión Española, no cal se conceden as dotacións 
necesarias para atende-lo desenvolvemento das súas 
actividades, por un importe de 440.340 miles de euros, 
estimándose os seus recursos en igual contía.

2. Apróbanse os orzamentos das sociedades mer-
cantís estatais para a xestión dos servicios públicos de 
radiodifusión e televisión a que se refire a Lei 4/1980, 
do 10 de xaneiro, co seguinte detalle:

«Televisión Española, Sociedade Anónima», por un 
importe total de gastos de 1.031.863 miles de euros, 
ascendendo os recursos a igual contía.

«Radio Nacional de España, Sociedade Anónima», 
por un importe total de gastos de 181.587 miles de 
euros, ascendendo os recursos a igual contía.

Dous. Apróbanse os orzamentos das restantes 
sociedades mercantís estatais con maioría de capital pú-
blico, que recollen as súas estimacións de gastos e previ-
sións de ingresos, presentados de forma individualizada 
ou consolidados cos do grupo de empresas a que per-
tencen, relacionándose neste último caso as sociedades 
obxecto de presentación consolidada. Sen prexuízo do 
anterior, inclúense, en calquera caso, de forma separada 
os das sociedades mercantís estatais que reciben sub-
vencións con cargo ós orzamentos xerais do Estado.

Tres. Apróbanse os orzamentos das fundacións es-
tatais que recollen as súas estimacións de gastos e pre-
visións de ingresos que seguidamente se relacionan:

Fundación AENA.
Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación.
Fundación Almadén-Francisco Javier Villegas.

Fundación Canaria Puertos de Las Palmas.
Fundación Carolina.
Fundación Centro de Estudios y Conservación de la 

Biodiversidad.
Fundación Centro Nacional de Investigación Onco-

lógica Carlos III.
Fundación Centro Nacional del Vidrio.
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza.
Fundación Colegios Mayores MAE-AECI.
Fundación Cultural Española para el Fomento de la 

Artesanía.
Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
Fundación de Servicios Laborales.
Fundación del Teatro Lírico.
Fundación Efe.
Fundación ENRESA.
Fundación Entorno, Empresa y Medio Ambiente.
Fundación Escuela de Organización Industrial.
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
Fundación F.N.M.T.
Fundación Iberoamericana para el Fomento de la 

Cultura y Ciencias del Mar.
Fundación ICO.
Fundación Instituto de Investigación Cardiovascular 

Carlos III.
Fundación Instituto Iberoamericano de Mercado de 

Valores.
Fundación Instituto Portuario de Estudios y Coope-

ración de la Comunidad Valenciana.
Fundación Internacional y para Iberoamérica de 

Administración y Políticas Públicas.
Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara.
Fundación Museo Lázaro Galdiano.
Fundación Museo Sorolla.
Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica 

Industrial (OPTI).
Fundación para el Desarrollo de la Formación en las 

Zonas Mineras.
Fundación para el Desarrollo de la Investigación en 

Genómica y Proteónica.
Fundación para la Cooperación y Salud Internacio-

nal Carlos III.
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Fundación Parques Nacionales.
Fundación Residencia de Estudiantes.
Fundación SEPI.
Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y 

Arbitraje-Sima.
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Fundación Víctimas del Terrorismo.
Fundación Centro de Investigación de Enfermeda-

des Neurológicas.

Catro. Apróbanse os orzamentos das entidades 
públicas empresariais e dos organismos públicos que 
a continuación se especifican, nos cales se inclúen as 
estimacións de gastos e previsións de ingresos referi-
dos a eles e ós seus estados financeiros, sen prexuízo 
dos mecanismos de control que, de se-lo caso, puidesen 
conte-las disposicións que lles resulten de aplicación: 

Aeroportos Españois e Navegación Aérea (AENA).
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Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico e In-
dustrial (CDTI).

Comisión do Mercado das Telecomunicacións (CMT).
Comisión Nacional da Enerxía (CNE).
Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).
Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).
Consorcio da Zona Especial de Canarias (CZEC).
Entidade Pública Empresarial Red.es (Red.es).
Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da 

Moeda (FNMT-RCM.
Ferrocarrís de Vía Estreita (FEVE).
Xerencia do Sector da Construcción Naval.
Ente Xestor de Infraestructuras Ferroviarias (XIF).
Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía 

(IDAE).
Portos do Estado e Autoridades Portuarias.
Rede Nacional dos Ferrocarrís Españois (RENFE).
Sociedade de Salvamento e Seguridade Marítima 

(SASEMAR).
Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI).
Sociedade Estatal de Promoción e Equipamento do 

Solo (SEPES).

Artigo 7. Orzamento do Banco de España.

De acordo co previsto no artigo 4.2 da Lei 13/1994, 
do 1 de xuño, de autonomía do Banco de España, apró-
base o orzamento de gastos de funcionamento e inves-
timentos do Banco de España, que se une a esta lei.

CAPÍTULO II

Normas de modificación e execución de créditos
orzamentarios

Artigo 8. Principios xerais.

Un. Con vixencia exclusiva durante o ano 2004, as 
modificacións dos créditos orzamentarios autorizados 
nesta lei ateranse ás seguintes regras:

Primeira. As modificacións dos créditos orzamen-
tarios axustaranse ó disposto nesta lei, e ó que para o 
efecto se dispón na Lei 47/2003, do 26 de novembro, 
xeral orzamentaria, naqueles extremos que non resulten 
modificados por aquela.

Segunda. Todo acordo de modificación orzamen-
taria deberá indicar expresamente a sección, o servicio 
ou o organismo público a que se refira, así como o pro-
grama, o artigo, o concepto e o subconcepto, de se-lo 
caso, afectados por ela, mesmo naqueles casos en que 
o crédito se consigne no nivel de artigo. Non obstante, 
as limitacións sinaladas nos artigos 52.1.c) e 54.4 da Lei 
47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria, enten-
deranse referidas a nivel de concepto ou subconceptos, 
para aqueles casos en que a vinculación establecida o 
sexa no nivel de artigo.

Na correspondente proposta de modificación 
orzamentaria e na súa resolución farase constar, de-
bidamente cuantificada e xustificada, a incidencia na 
consecución dos obxectivos previstos.

Terceira. Cando as modificacións autorizadas 
afecten créditos do capítulo I, «Gastos de persoal», 
deberán ser comunicadas polo Ministerio de Facenda 

ó Ministerio de Administracións Públicas para o seu 
coñecemento.

Cuarta. As limitacións contidas no artigo 52.1.b) 
da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamenta-
ria, non serán de aplicación cando as transferencias se 
efectúen en uso da autorización contida nos números 
2 e 3 do artigo 10.Un desta lei.

Dous Ás retencións de crédito que se efectúen 
como consecuencia da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do 
patrimonio histórico español, non lles serán de apli-
cación as limitacións establecidas no artigo 22 da Lei 
37/1988, do 28 de decembro, de orzamentos xerais do 
Estado para 1989.

Artigo 9. Créditos vinculantes.

Un. Con vixencia exclusiva durante o ano 2004, 
consideraranse vinculantes, co nivel de desagregación 
económica con que aparezan nos estados de gastos, os 
créditos consignados para atender obrigas de exercicios 
anteriores.

Así mesmo, terá carácter vinculante o crédito 
16.06.313G.227.11 «Para atencións de prevención, in-
vestigación, persecución e represión dos delictos rela-
cionados co tráfico de drogas e demais fins a que se 
refire o artigo 2 e a disposición adicional primeira da 
Lei 36/1995, do 11 de decembro».

Dous Con vixencia exclusiva para o ano 2004 
vincularán a nivel de capítulo, sen prexuízo da súa es-
pecificación a nivel de concepto nos estados de gasto, 
os créditos orzamentarios consignados no capítulo 7 
«Transferencias de capital», do orzamento da sección 20 
«Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía», para os seguintes 
servicios e programas: Servicio 11 «Dirección Xeral de 
Política Tecnolóxica», Programa 542.E «Investigación e 
desenvolvemento tecnolóxico»; Servicio 10 «Dirección 
Xeral de Investigación», Programa 542.M «Fomento 
e coordinación da investigación científica e técnica»; 
Servicio 14 «Dirección Xeral para o Desenvolvemen-
to da Sociedade da Información», Programa 542.N 
«Investigación e Desenvolvemento da Sociedade da 
Información».

Artigo 10. Competencias específicas en materia de 
modificacións orzamentarias.

Un. Con vixencia exclusiva durante o ano 2004, 
corresponden ó ministro de Facenda as seguintes 
competencias específicas en materia de modificacións 
orzamentarias: 

1. Autoriza-las transferencias que afecten os crédi-
tos recollidos no número 3, letra b) do artigo 59 do Real 
decreto lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei xeral orzamen-
taria, así como as que se refiran ós créditos sinalados 
no artigo 9 desta lei cando o seu nivel de vinculación 
sexa distinto do establecido con carácter xeral para os 
capítulos en que estean consignados e as que afecten 
o crédito 16.06.313G.227.11.

2. Autoriza-las transferencias de crédito entre ser-
vicios ou organismos autónomos de distintos depar-
tamentos ministeriais, cando isto for necesario para a 
distribución dos créditos dotados no vixente orzamento 
con destino ó Fondo nacional para o desenvolvemento 
da investigación científica e técnica.

3. Autorizar transferencias de crédito entre servi-
cios ou organismos autónomos de distintos departa-
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mentos ministeriais, cando isto for necesario para facer 
efectiva a redistribución, reasignación ou mobilidade 
dos efectivos de persoal ou dos postos de traballo, nos 
casos previstos no capítulo IV do Regulamento xeral 
de ingresos do persoal ó servicio da Administración 
xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e 
promoción profesional dos funcionarios civís da Admi-
nistración xeral do Estado, aprobado polo Real decreto 
364/1995, do 10 de marzo, así como para facer efectiva 
a mobilidade forzosa do persoal laboral da Administra-
ción xeral do Estado de acordo coa normativa que lles 
sexa de aplicación.

4. Autorizar xeracións de crédito no Ministerio de 
Defensa como consecuencia de ingresos procedentes 
da Xerencia de Infraestructuras e Equipamento de 
Defensa, destinados a gastos operativos das Forzas 
Armadas.

5. Autoriza-las xeracións de crédito a que se refire 
a disposición adicional vixésimo primeira bis desta lei.

Dous Con vixencia exclusiva durante o ano 2004, 
correspóndenlle ó ministro de Defensa as seguintes 
competencias específicas en materia de modificacións 
orzamentarias: 

1. Autoriza-las xeracións de crédito recollidas no 
artigo 53.2.b) da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral 
orzamentaria, motivadas por ingresos procedentes de 
vendas de productos farmacéuticos ou de prestación 
de servicios hospitalarios, así como por ingresos pro-
cedentes de subministracións de víveres, combustibles 
ou prestacións alimentarias debidamente autorizadas, e 
prestacións de servicios a exércitos de países integra-
dos na OTAN.

2. Autoriza-las transferencias de crédito que se de-
ban realizar no orzamento da Xerencia de Infraestructuras 
e Equipamento de Defensa, para remitir fondos ó Estado 
con destino a cubrir necesidades operativas das Forzas 
Armadas, incluso con creación de conceptos novos.

Tres. Con vixencia exclusiva durante o ano 2004, 
correspóndelle ó ministro de Sanidade e Consumo au-
toriza-las xeracións de crédito previstas no artigo 53.2.b) 
da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria, 
como consecuencia dos ingresos a que se refire a dis-
posición adicional vixésimo segunda do texto refundido 
da Lei xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real 
decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño.

Co obxecto de reflecti-las repercusións que no 
orzamento de gastos do Instituto Nacional de Xestión 
Sanitaria tivesen que te-las transferencias do Estado 
á Seguridade Social, pola xeración de crédito que se 
producise como consecuencia da recadación efectiva de 
ingresos a que se refire a disposición adicional vixésimo 
segunda do texto refundido da Lei xeral da Seguridade 
Social, o ministro de Sanidade e Consumo poderá au-
toriza-las ampliacións de crédito que fosen necesarias 
no orzamento de gastos da dita entidade.

En todo caso, unha vez autorizadas as modificacións 
orzamentarias a que se refire o parágrafo anterior, re-
mitiranse ó Ministerio de Facenda, Dirección Xeral de 
Orzamentos, para o seu coñecemento.

Catro. Con vixencia exclusiva durante o ano 2004, 
correspóndenlle ó ministro de Ciencia e Tecnoloxía as 
seguintes competencias específicas en materia de mo-
dificacións orzamentarias: 

1. Autorizar xeracións de crédito na aplicación 
20.10.542M.780 polos ingresos derivados dos reembol-

sos das axudas públicas con fins de investigación e des-
envolvemento tecnolóxico a que se refire a disposición 
adicional vixésima desta lei.

2. Autoriza-las xeracións de crédito previstas na 
disposición adicional vixésimo segunda desta lei.

3. Autoriza-las transferencias de crédito, que afec-
ten as transferencias de capital entre subsectores, cando 
estas sexan consecuencia do outorgamento de axudas a 
organismos públicos no marco de convocatorias públi-
cas e se financien desde os programas de investigación 
542.E «Investigación e desenvolvemento tecnolóxico», 
542.M «Fomento e coordinación da investigación cien-
tífica e técnica» e 542.N «Investigación e desenvolve-
mento da Sociedade da Información».

Cinco. Con vixencia exclusiva durante o ano 2004, 
correspóndelle ó ministro de Economía autorizar na sec-
ción 06 «Débeda pública» as transferencias de crédito, in-
cluso coa creación de conceptos novos, e as ampliacións 
de crédito que resulten necesarias para satisface-las 
obrigas derivadas da débeda pública nas súas distintas 
modalidades, emitida ou contraída polo Estado e polos 
seus organismos autónomos, tanto por xuros e amor-
tizacións de principal coma por gastos derivados das 
operacións de emisión, cambio, amortización e calquera 
outra relacionada coa súa xestión, sempre que tales mo-
dificacións de crédito non teñan efecto na determinación 
da capacidade de financiamento computada na forma 
establecida polo número 2 do artigo 3 da Lei 18/2001, do 
12 de decembro, xeral de estabilidade orzamentaria.

Seis. De tódalas transferencias a que se refire 
este artigo, remitirase trimestralmente información ás 
comisións de orzamentos do Congreso dos Deputados 
e do Senado, identificando as partidas afectadas, o seu 
importe e a súa finalidade.

Artigo 11. Das incorporacións de crédito e limitacións 
orzamentarias.

Un. Para efectos do disposto no artigo 58.a) da 
Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria, 
poderán incorporarse ós créditos do exercicio 2004 os 
remanentes que se recollen no anexo VII desta lei.

Dous A limitación para realizar transferencias de 
crédito desde operacións de capital a correntes, a que 
se refire o artigo 52 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, 
xeral orzamentaria, non será de aplicación para as se-
guintes transferencias: 

a) As que sexan necesarias para atender obrigas 
de toda orde motivadas por sinistros, catástrofes ou 
outros de recoñecida urxencia declaradas por normas 
con rango de lei.

b) As que sexan necesarias para distribuí-os cré-
ditos dotados no vixente orzamento con destino ó Fon-
do nacional para o desenvolvemento da investigación 
científica e técnica.

c) As que resulten procedentes no orzamento da 
Xerencia de Infraestructuras e Equipamento de Defen-
sa para posibilita-lo ingreso no Estado de fondos des-
tinados a atender necesidades operativas das Forzas 
Armadas.

Tres. O Goberno comunicaralles trimestralmente 
ás comisións de orzamentos do Congreso e do Senado 
as operacións de execución do orzamento do Estado e 
da Seguridade Social realizadas no citado período de 
tempo, para os efectos de informar do cumprimento do 
previsto neste artigo.
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CAPÍTULO III

Da Seguridade Social

Artigo 12. Da Seguridade Social.

Un. O financiamento da asistencia sanitaria, a 
través do orzamento do Instituto Nacional de Xestión 
Sanitaria, efectuarase con dúas achegas finalistas do 
Estado, unha para operacións correntes por un impor-
te de 147.583,03 miles de euros e outra para operacións 
de capital por un importe de 18.201,02 miles de euros, e 
con calquera outro ingreso afectado a aquela entidade 
por importe estimado de 447,46 miles de euros.

Dous. O Estado achega ó sistema da Seguridade 
Social 906.350,00 miles de euros para atende-lo finan-
ciamento dos complementos para mínimos das pen-
sións deste sistema.

Tres. O orzamento do Instituto de Migracións e 
Servicios Sociais financiarase no exercicio do ano 2004 
con achegas do Estado para operacións correntes por 
un importe de 2.325.636,70 miles de euros e para ope-
racións de capital por un importe de 37.381,49 miles de 
euros, así como por calquera outro ingreso afectado 
ós servicios prestados pola entidade, por un importe 
estimado de 82.480,11 miles de euros.

Catro. A asistencia sanitaria non contributiva do 
Instituto Social da Mariña finánciase cunha achega 
finalista do Estado de 72.384,70 miles de euros. Así 
mesmo, financiaranse por achega do Estado os servi-
cios sociais deste Instituto a través dunha transferencia 
corrente por un importe de 44.800,85 miles de euros e 
dunha transferencia para operacións de capital por valor 
de 6.271,99 miles de euros.

TÍTULO II

Da xestión orzamentaria

CAPÍTULO I

Da xestión dos orzamentos docentes

Artigo 13. Módulo económico de distribución de 
fondos públicos para sostemento de centros con-
certados.

Un. De acordo co establecido nos números segun-
do e terceiro do artigo 76 da Lei orgánica 10/2002, do 23 
de decembro, de calidade da educación, o importe do 
módulo económico por unidade escolar, para efectos 
de distribución da contía global dos fondos públicos 
destinados ó sostemento dos centros concertados para 
o ano 2004, é o fixado no anexo IV desta lei.

Co fin de lle dar cumprimento ó previsto no artigo 
75.1, en relación co 11.1 da Lei orgánica 10/2002, do 23 
de decembro, de calidade da educación, as unidades 
que se concerten nas ensinanzas de educación infantil, 
financiaranse conforme os módulos económicos esta-
blecidos no anexo IV desta lei.

Os ciclos formativos de grao medio e de grao 
superior financiaranse de acordo cos módulos econó-
micos establecidos no anexo IV desta lei. Na partida 
correspondente a outros gastos daquelas unidades 
concertadas de formación profesional específica que, ó 
abeiro do disposto no Real decreto 777/1998, do 30 de 
abril, polo que se desenvolven determinados aspectos 
da ordenación da formación profesional no ámbito do 

sistema educativo, conten con autorización para unha 
ratio inferior a 30 alumnos por unidade escolar, aplica-
rase un coeficiente reductor de 0,015 por cada alumno 
menos autorizado.

O financiamento da FCT correspondente ós ciclos 
formativos de grao medio e superior, no relativo á 
participación das empresas no desenvolvemento das 
prácticas dos alumnos, realizarase en termos análogos 
ós establecidos para os centros públicos.

As unidades concertadas de programas de garantía 
social ou de programas de iniciación profesional, finan-
ciaranse conforme o módulo económico establecido no 
anexo IV desta lei.

Así mesmo, as unidades concertadas en que se 
impartan as ensinanzas de bacharelato, financiaranse 
conforme o módulo económico establecido no anexo 
IV desta lei.

As comunidades autónomas en pleno exercicio de 
competencias educativas, poderán adecua-los módulos 
establecidos no citado anexo ás esixencias derivadas 
do currículo establecido por cada unha das ensinanzas, 
sempre que isto non supoña unha diminución das con-
tías destes módulos en ningunha das cantidades en que 
se diferencian, fixadas nesta lei.

As retribucións do persoal docente terán efectivida-
de desde o 1 de xaneiro de 2004, sen prexuízo da data 
en que se asinen os respectivos convenios colectivos 
da ensino privado, aplicables a cada nivel educativo 
nos centros concertados, podendo a Administración 
aceptar pagamentos á conta, logo de solicitude expre-
sa e coincidente de tódalas organizacións patronais e 
consulta coas sindicais negociadoras dos citados con-
venios colectivos, ata o momento en que se produza a 
sinatura do correspondente convenio, considerándose 
que estes pagamentos á conta terán efecto desde o 1 
de xaneiro de 2004. O compoñente do módulo destina-
do a «Outros gastos» producirá efecto a partir do 1 de 
xaneiro de 2004.

As contías sinaladas para salarios do persoal docen-
te, incluídas cargas sociais, serán aboadas directamente 
pola Administración, sen prexuízo da relación laboral 
entre o profesorado e o titular do centro respectivo. 
A distribución dos importes que integran os «Gastos 
variables» efectuarase de acordo co establecido nas 
disposicións reguladoras do réxime de concertos.

A contía correspondente a «Outros gastos» aboara-
se mensualmente e os centros poderán xustifica-la 
súa aplicación ó finaliza-lo correspondente exercicio 
económico de forma conxunta para tódalas ensinanzas 
concertadas do centro. Nos ciclos formativos de grao 
medio e superior cunha duración de 1.300 ou 1.400 
horas, as administracións educativas poderán estable-
ce-lo aboamento da partida doutros gastos do segundo 
curso, fixada no módulo previsto no anexo IV, de for-
ma conxunta coa correspondente ó primeiro curso; sen 
que iso supoña en ningún caso un incremento da contía 
global resultante.

Dous. Os centros docentes que teñan unidades 
concertadas no primeiro e segundo ciclo da educación 
secundaria obrigatoria, dotaranse do financiamento dos 
servicios de orientación educativa a que se refire a dis-
posición adicional terceira.3 da Lei orgánica 1/1990, do 
3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educati-
vo. Esta dotación realizarase sobre a base de calcula-lo 
equivalente a unha xornada completa do profesional 
adecuado a estas funcións, por cada 25 unidades con-
certadas de educación secundaria obrigatoria. Polo 
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tanto, os centros concertados terán dereito á xornada 
correspondente do citado profesional, en función do 
número de unidades de educación secundaria obri-
gatoria que teñan concertadas. No ámbito das súas 
competencias e de acordo coas súas dispoñibilidades 
orzamentarias, as administracións educativas poderán 
incrementa-lo financiamento dos servicios de orienta-
ción educativa.

Tres. No ámbito das súas competencias, as ad-
ministracións educativas poderán fixa-las relacións 
profesor/unidade concertada, adecuadas para imparti-
lo plan de estudios vixente en cada nivel obxecto do 
concerto, calculadas con base en xornadas de profesor 
con vintecinco horas lectivas semanais.

A Administración non asumirá os incrementos re-
tributivos, as reduccións horarias, ou calquera outra 
circunstancia que conduza a supera-lo previsto nos 
módulos económicos do anexo IV.

Así mesmo, a Administración non asumirá os in-
crementos retributivos, fixados en convenio colectivo, 
que supoñan unha porcentaxe superior ó incremento 
establecido para o profesorado do ensino público nos 
distintos niveis de ensino salvo que, con vistas á con-
secución da analoxía retributiva a que fai referencia o 
artigo 76.4 da Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, 
de calidade da educación, se produza o seu recoñece-
mento expreso pola Administración e a conseguinte 
consignación orzamentaria.

Catro. As administracións educativas poderán, no 
ámbito das súas competencias, incrementa-las relacións 
profesor/unidade dos centros concertados, en función 
do número total de profesores afectados polas medidas 
de recolocación que se viñesen adoptando ata a entrada 
en vigor desta lei e se encontren neste momento incluí-
dos na nómina de pagamento delegado, así como da 
progresiva potenciación dos equipos docentes.

Todo isto sen prexuízo das modificacións de unida-
des que se produzan nos centros concertados, como 
consecuencia da normativa vixente en materia de con-
certos educativos.

Cinco. Os centros docentes concertados serán do-
tados das compensacións económicas e profesionais 
para o exercicio da función directiva, nos termos pre-
vistos na disposición adicional sétima da Lei orgánica 
9/1995, do 20 de novembro, da participación, a avalia-
ción e o goberno dos centros docentes.

Seis. As cantidades máximas que se percibirán 
dos alumnos en concepto de financiamento comple-
mentario ó proveniente dos fondos públicos que se 
asignen ó réxime de concertos singulares, subscritos 
para ensinanzas de niveis non obrigatorios, e en con-
cepto exclusivo de ensino regrado, son as que se esta-
blecen a continuación: 

a) Ciclos formativos de grao superior: 18,03 euros 
alumno/mes durante 10 meses, no período comprendi-
do entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2004.

b) Bacharelato LOXSE: 18,03 euros alumno/mes 
durante 10 meses, no período comprendido entre o 1 
de xaneiro e o 31 de decembro de 2004.

O financiamento obtido polos centros, consecuencia 
do cobramento ós alumnos destas cantidades, terá o ca-
rácter de complementario ó aboado directamente pola Ad-
ministración para o financiamento dos «Outros gastos».

Os centros que no ano 2003 estivesen autorizados 
para percibir cotas superiores ás sinaladas poderán 
mantelas para o exercicio 2004.

A cantidade aboada pola Administración non pode-
rá ser inferior á resultante de minorar en 3.606,08 euros 
o importe correspondente ó compoñente de «Outros 
gastos» dos módulos económicos establecidos no 
anexo IV desta lei, podendo as administracións edu-
cativas competentes establece-la regulación necesaria 
ó respecto.

Sete. Financiamento do ensino concertado nas 
cidades de Ceuta e Melilla. Co obxecto de avanzar no 
proceso de analoxía retributiva a que fai referencia o 
artigo 76.4 da Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, 
de calidade da educación; de dota-los centros dos equi-
pos directivos nos termos establecidos na disposición 
adicional sétima da Lei orgánica 9/1995, do 20 de nov-
embro, da participación, a avaliación e o goberno dos 
centros docentes e de proceder ó aumento da dotación 
do financiamento dos servicios de orientación educativa 
a que se refire a disposición adicional terceira.3 da Lei 
orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral 
do sistema educativo, sobre a base de calcula-lo equiva-
lente a unha xornada completa do profesional adecuado 
a estas funcións, por cada 16 unidades concertadas de 
educación secundaria obrigatoria; o importe do módulo 
económico por unidade escolar para o ámbito territorial 
das cidades de Ceuta e Melilla será o que se establece 
no anexo V desta lei.

Artigo 14. Autorización dos custos de persoal da 
Universidade Nacional de Educación a Distancia 
(UNED).

Ó abeiro do disposto na disposición adicional pri-
meira da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de 
universidades, autorízanse os custos de persoal docente 
(funcionario e contratado) e do persoal de administra-
ción e servicios (funcionario e laboral fixo) da Univer-
sidade Nacional de Educación a Distancia (UNED) para 
o ano 2004 e polos importes consignados no anexo VI 
desta lei.

CAPÍTULO II

Da xestión orzamentaria da sanidade
e dos servicios sociais

Artigo 15. Competencias específicas en materia de 
transferencias de crédito nos orzamentos do Insti-
tuto Nacional de Xestión Sanitaria e do Instituto de 
Migracións e Servicios Sociais (IMSERSO).

Un. Con vixencia exclusiva para o ano 2004, 
correspóndelle ó ministro de Sanidade e Consumo 
autoriza-las transferencias de crédito no orzamento do 
Instituto Nacional de Xestión Sanitaria entre rúbricas de 
distintos capítulos, sempre que non afecten gastos de 
persoal, atencións protocolarias e representativas, nin 
supoñan creación de créditos novos para transferencias 
correntes ou de capital ou desviación dos obxectivos 
do programa.

Corresponderalle ó ministro de Facenda autori-
zar aquelas transferencias do orzamento do Instituto 
Nacional de Xestión Sanitaria que afecten gastos de 
persoal, atencións protocolarias e representativas, ou 
supoñan creación de créditos novos para transferencias 
correntes ou de capital ou desviación nos obxectivos 
do programa.

Dous. Con vixencia exclusiva para o ano 2004, 
correspóndelle ó ministro de Traballo e Asuntos Sociais 
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autoriza-las transferencias de crédito no orzamento do 
Instituto de Migracións e Servicios Sociais entre rú-
bricas de distintos capítulos, sempre que non afecten 
gastos de persoal, atencións protocolarias e represen-
tativas, nin supoñan creación de créditos novos para 
transferencias correntes ou de capital ou desviación nos 
obxectivos do programa.

Corresponderalle ó ministro de Facenda autorizar 
aquelas transferencias do orzamento do Instituto de 
Migracións e Servicios Sociais que afecten gastos de 
persoal, atencións protocolarias e representativas, ou 
supoñan creación de créditos novos para transferencias 
correntes ou de capital ou desviación nos obxectivos 
do programa.

Tres. En todo caso, unha vez autorizadas as modi-
ficacións orzamentarias a que se refire o primeiro pará-
grafo do punto un e o primeiro parágrafo do punto dous 
deste artigo, remitiranse ó Ministerio de Facenda (Direc-
ción Xeral de Orzamentos) para o seu coñecemento.

Artigo 16. Xeracións de créditos nos orzamentos do 
Instituto Nacional de Xestión Sanitaria e do Instituto 
de Migracións e Servicios Sociais.

Correspóndelle ó ministro de Facenda autoriza-las 
xeracións de crédito a que se refire o artigo 53 da Lei 
xeral orzamentaria nos estados de gastos do orzamento 
do Instituto de Migracións e Servicios Sociais, salvo nos 
supostos seguintes, en que corresponderá ó director xe-
ral do Instituto de Migracións e Servicios Sociais: 

a) Polos ingresos realizados pola Unión Europea 
ou por calquera departamento ministerial ou por cal-
quera entidade pública ou privada, para promocionar 
proxectos de investigación, para impulsa-la coopera-
ción na formación profesional ou para realizar calquera 
outra actividade nos centros do Instituto de Migracións 
e Servicios Sociais.

Os ingresos a que se refire o punto anterior pode-
rán xerar créditos destinados a cubrir gastos de funcio-
namento, ou gastos de formación ou de contratación 
necesaria de persoal eventual.

Cando se trate de financiar gastos de contratación 
de persoal eventual, deberá informar preceptivamente a 
Dirección Xeral de Orzamentos, logo dos pertinentes.

b) Polo reembolso dos gastos de viaxe e axudas de 
custo do persoal ó servicio do Instituto de Migracións 
e Servicios Sociais incluído no ámbito de aplicación do 
Real decreto 1344/1984, do 4 de xullo, pola súa partici-
pación en comités e grupos de traballo da Comunidade 
Europea.

c) Polo reintegro efectivo de pagamentos realiza-
dos indebidamente con cargo ós créditos orzamentarios 
do propio exercicio ou de exercicios anteriores.

Artigo 17. Aplicación de remanentes de tesourería no 
orzamento do Instituto de Migracións e Servicios 
Sociais.

Os remanentes de tesourería, a favor do Instituto de 
Migracións e Servicios Sociais, existentes na Tesoure-
ría Xeral da Seguridade Social en 31 de decembro 
de cada ano, destinaranse a financia-lo orzamento de 
gastos do Instituto de Migracións e Servicios Sociais 
do primeiro exercicio orzamentario que se elabore. Así 
mesmo, poderán ser utilizados para financiar posibles 
modificacións no exercicio seguinte a aquel en que se 
produzan.

CAPÍTULO III

Outras normas sobre xestión orzamentaria

Artigo 18. Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Un. A porcentaxe de participación na recadación 
bruta obtida en 2004 derivada dos actos de liquidación 
e xestión recadatoria ou doutros actos administrativos 
acordados ou dictados pola Axencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria será do 5 por cento, cun máximo de 
65 millóns de euros.

Dous. Para os efectos do disposto na alínea cuarta 
do punto cinco.b) do artigo 103 da Lei 31/1990, do 27 de 
decembro, a variación de recursos da Axencia Estatal 
de Administración Tributaria derivada da indicada par-
ticipación, instrumentarase a través dunha xeración de 
crédito que será autorizada polo ministro de Facenda, e 
a súa contía será a resultante de aplicar, ata o máximo 
indicado, a porcentaxe sinalada no punto anterior.

TÍTULO III

Dos gastos de persoal

CAPÍTULO I

Do incremento dos gastos do persoal
ó servicio do sector público

Artigo 19. Bases e coordinación da planificación xeral 
da actividade económica en materia de gastos de 
persoal ó servicio do sector público.

Un. Para efectos do establecido neste artigo, cons-
titúen o sector público: 

a) A Administración xeral do Estado e os seus or-
ganismos autónomos.

b) As administracións das comunidades autóno-
mas, os organismos delas dependentes e as universi-
dades da súa competencia.

c) As corporacións locais e organismos delas de-
pendentes, de conformidade cos artigos 126.1 e 4 e 153.3 
do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril.

d) As entidades xestoras e servicios comúns da 
Seguridade Social.

e) Os órganos constitucionais do Estado, sen 
prexuízo do establecido no artigo 72.1 da Constitución.

f) O Banco de España.
g) O ente público Radiotelevisión Española e as 

súas sociedades estatais para a xestión dos servicios 
públicos de radiodifusión e televisión.

h) As sociedades mercantís públicas que perciban 
achegas de calquera natureza con cargo ós orzamentos 
públicos ou con cargo ós orzamentos dos entes ou so-
ciedades que pertenzan ó sector público destinadas a 
cubrir déficit de explotación.

i) As entidades públicas empresariais e o resto dos 
entes do sector público estatal, autonómico e local.

Dous. Con efectos do 1 de xaneiro do ano 2004, as 
retribucións do persoal ó servicio do sector público non 
poderán experimentar un incremento global superior ó 
2 por cento con respecto ás do ano 2003, en termos de 
homoxeneidade para os dous períodos da comparación 
tanto polo que respecta a efectivos de persoal coma á 
súa antigüidade.
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Con independencia do establecido no parágrafo ante-
rior, as pagas extraordinarias dos funcionarios en servicio 
activo a que resulte de aplicación o réxime retributivo da 
Lei 30/1984, do 2 de agosto, de medidas para a reforma da 
función pública, terán un importe, cada unha delas, dunha 
mensualidade de soldo e trienios e un 40 por cento do com-
plemento de destino mensual que perciba o funcionario.

As pagas extraordinarias do resto do persoal some-
tido a réxime administrativo e estatutario, en servicio 
activo, incorporarán unha porcentaxe da retribución 
complementaria que se perciba, equivalente ó comple-
mento de destino, de modo que alcance unha contía 
individual similar á resultante por aplicación do pará-
grafo anterior para os funcionarios incluídos no ámbito 
de aplicación da Lei 30/1984. No caso de que o comple-
mento de destino, ou concepto retributivo equivalente, 
se devengue en 14 mensualidades, a contía adicional 
definida no parágrafo anterior distribuirase entre estas 
mensualidades, de modo que o incremento anual sexa 
igual ó experimentado polo resto de funcionarios.

Así mesmo, a masa salarial do persoal laboral ex-
perimentará o incremento necesario para facer posible 
a aplicación a este dunha contía anual equivalente á 
que resulte para os funcionarios públicos, de acordo co 
disposto nos dous parágrafos anteriores deste punto.

Tres. Ademais do incremento xeral de retribucións 
previsto no punto anterior, as administracións, entidades 
e sociedades a que se refire o número un deste artigo, 
poderán destinar ata un 0,5 por cento da masa salarial a 
financia-las achegas a plans de pensións de emprego ou 
contratos de seguro colectivos que inclúan a cobertura 
da continxencia de xubilación, para o persoal incluído 
nos seus ámbitos, de acordo co establecido na dispo-
sición derradeira segunda do texto refundido da Lei de 
regulación dos plans e fondos de pensións.

Para o cálculo do límite da achega total no ano 2004, 
aplicarase a porcentaxe sobre o gasto correspondente 
ó conxunto das retribucións devengadas polo persoal 
funcionario nos seguintes conceptos retributivos: re-
tribucións básicas, complemento de destino, comple-
mento específico e complemento de productividade ou 
conceptos análogos, e sobre a masa salarial correspon-
dente ó persoal sometido á lexislación laboral definida 
no artigo 22.Un desta lei, sen computar para estes efec-
tos os gastos de acción social.

A asignación individual das achegas corresponden-
tes ó persoal funcionario e estatutario determinarase 
en relación co grupo de clasificación a que pertenzan e 
coa súa antigüidade, de acordo co establecido en cada 
plan de pensións ou contrato de seguro.

A asignación individual das achegas correspondentes 
ó persoal laboral determinarase de forma que resulte equi-
valente á do persoal funcionario, de acordo co establecido 
en cada plan de pensións ou contrato de seguro.

As cantidades destinadas a financiar achegas a 
plans de pensións ou contratos de seguro, conforme 
o previsto neste punto, terán para tódolos efectos a 
consideración de retribución diferida.

Catro. O disposto nos puntos anteriores debe 
entenderse sen prexuízo das adecuacións retributivas 
que, con carácter singular e excepcional, resulten im-
prescindibles polo contido dos postos de traballo, pola 
variación do número de efectivos asignados a cada 
programa ou polo grao de consecución dos obxectivos 
fixados a el, sempre con estricto cumpremento do dis-
posto nos artigos 23 e 24 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, 
de medidas para a reforma da función pública.

Cinco. Os acordos, convenios ou pactos que impliquen 
crecementos retributivos superiores ós que se establecen 
neste artigo ou nas normas que o desenvolven deberán 
experimenta-la oportuna adecuación, devindo inaplicables 
en caso contrario as cláusulas que se opoñan a el.

Seis. Este artigo ten carácter básico e díctase ó 
abeiro dos artigos 149.1.13.ª e 156.1 da Constitución. 
As leis de orzamentos das comunidades autónomas e 
os orzamentos das corporacións locais correspondentes 
ó exercicio 2004 recollerán expresamente os criterios 
sinalados neste artigo.

Artigo 20. Oferta de emprego público.

Un. Durante o ano 2004, o número total de prazas 
de novo ingreso do persoal do sector público delimitado 
no artigo anterior será, como máximo, igual ó 100 por 
cento da taxa de reposición de efectivos e concentra-
ranse nos sectores, funcións e categorías profesionais 
que se consideren prioritarios ou que afecten ó funcio-
namento dos servicios públicos esenciais. Dentro des-
te límite, a oferta de emprego público incluirá tódolos 
postos e prazas desempeñados por persoal interino, 
nomeado ou contratado nos dous exercicios anteriores, 
excepto aqueles sobre os que existe unha reserva de 
posto ou estean incursos en procesos de provisión.

Este último criterio non será de aplicación ás For-
zas Armadas, onde o número de prazas de militares de 
carreira e de militares de complemento, de acordo co 
establecido na Lei 17/1999, do 18 de maio, de réxime de 
persoal das Forzas Armadas, será o resultante da apli-
cación do modelo xenérico de provisión de prazas para 
cadros de mando nas Forzas Armadas, aprobado polo 
Real decreto 1205/2003, do 19 de setembro, téndose en 
conta, de se-lo caso, o previsto no punto 3 da disposi-
ción transitoria segunda da citada Lei 17/1999, e deter-
minarase regulamentariamente de acordo co previsto 
no artigo 18 sobre persoal de cadros de mando e no 
artigo 21 sobre provisión de prazas das Forzas Armadas, 
ambos da referida lei. O número de prazas de militares 
profesionais de tropa e mariñeiría será o necesario pa-
ra alcanza-los efectivos fixados na disposición adicional 
novena desta Lei de orzamentos xerais do Estado.

A limitación contida no parágrafo primeiro deste 
artigo non será de aplicación ás Forzas e Corpos da 
Seguridade do Estado nin a aquelas comunidades autó-
nomas que deban efectuar un despregamento dos efec-
tivos de Policía Autónoma no seu territorio en relación 
coa cobertura das correspondentes prazas, nin tampoco 
ó persoal da Administración de xustiza, para o que se 
determinará de acordo co disposto na Lei 38/1988, do 28 
de decembro, de demarcación e de planta xudicial, nin ás 
administracións públicas con competencias educativas 
para o desenvolvemento das leis orgánicas 1/1990, do 3 
de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, e 
10/2002, do 23 de decembro, de calidade da educación, 
en relación á determinación do número de prazas para 
o acceso ós corpos de funcionarios docentes.

No ámbito da Administración local, o referido crite-
rio non se aplicará ó persoal da policía local.

Con independencia do disposto no parágrafo primeiro 
deste punto, as administracións públicas poderán convo-
ca-los postos ou prazas correspondentes ós seus distintos 
corpos, escalas ou categorías que, estando dotados orza-
mentariamente e incluídos nas súas relacións de postos 
de traballo ou catálogos, así como nos cadros de persoal 
laboral, se encontren desempeñados interina ou tempo-
ralmente con anterioridade ó 1 de xaneiro de 2002.
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Dous. Durante o ano 2004 non se procederá á con-
tratación de persoal temporal, nin ó nomeamento de fun-
cionarios interinos, no ámbito a que se refire o número 
un do artigo anterior, salvo en casos excepcionais e para 
cubrir necesidades urxentes e inaprazables. En calquera 
caso, estes nomeamentos computarán para efectos de 
cumpri-lo límite máximo da taxa de reposición de efecti-
vos na oferta de emprego público correspondente ó ano 
seguinte a que se produza o citado nomeamento.

Tres. O Goberno, co límite establecido no número 
un anterior, poderá autorizar, a través da oferta de em-
prego público, logo do informe favorable do Ministerio 
de Facenda, por proposta do Ministerio de Adminis-
tracións Públicas e por iniciativa dos departamentos 
ou organismos públicos competentes na materia, a 
convocatoria de prazas vacantes de novo ingreso que 
se refiran ó persoal da Administración civil do Estado 
e os seus organismos autónomos, persoal civil da 
Administración militar e os seus organismos autóno-
mos, persoal da Administración da Seguridade Social, 
persoal estatutario da Seguridade Social, persoal da 
Administración de xustiza, Forzas Armadas e Forzas e 
Corpos de Seguridade do Estado, e persoal dos entes 
públicos Axencia Estatal da Administración Tributaria, 
Consello de Seguridade Nuclear, Axencia de Protección 
de Datos, e da entidade pública empresarial «Loterías 
e Apostas do Estado», así como dos postos e prazas a 
que se refire o último parágrafo do número un.

A contratación de persoal laboral temporal e o no-
meamento de funcionarios interinos, nas condicións 
establecidas no número dous deste artigo, requirirá a 
previa autorización conxunta dos ministerios de Admi-
nistracións Públicas e de Facenda.

Estes departamentos poderán, así mesmo, autoriza-
las correspondentes convocatorias de postos ou prazas 
vacantes das entidades públicas empresariais e entes 
públicos non mencionados anteriormente, respectando 
a taxa de reposición de efectivos establecida con carác-
ter xeral. A referida autorización conxunta será tamén 
de aplicación ás sociedades estatais para a xestión dos 
servicios públicos de radiodifusión e televisión depen-
dentes do ente público Radiotelevisión Española.

Catro. A contratación de persoal fixo ou temporal 
no estranxeiro consonte a lexislación local ou, de se-lo 
caso, lexislación española, no ámbito a que se refire o 
número tres, requirirá a previa autorización conxunta dos 
ministerios de Administracións Públicas e de Facenda.

Cinco. Os números un e dous deste artigo teñen 
carácter básico e díctanse ó abeiro dos artigos 149.1.13.ª 
e 156.1 da Constitución.

As leis de orzamentos das comunidades autónomas 
e os orzamentos das corporacións locais corresponden-
tes ó exercicio do ano 2004 recollerán expresamente os 
criterios sinalados nestes puntos.

CAPÍTULO II

Dos réximes retributivos

Artigo 21. Persoal do sector público estatal sometido 
a réxime administrativo e estatutario.

Un. Con efectos do 1 de xaneiro do ano 2004, as 
contías dos compoñentes das retribucións do persoal 
do sector público estatal sometido a réxime administra-
tivo e estatutario serán as derivadas da aplicación das 
seguintes normas: 

a) As retribucións básicas deste persoal, así co-
mo as complementarias de carácter fixo e periódico 
asignadas ós postos de traballo que desempeñe, ex-
perimentarán un crecemento do 2 por cento respecto 
das establecidas para o exercicio de 2003, sen prexuízo 
do establecido nos parágrafos segundo e terceiro do 
artigo 19.Dous desta lei e, de se-lo caso, da adecuación 
das retribucións complementarias cando sexa necesaria 
para asegurar que as asignadas a cada posto de traba-
llo garden a relación procedente co contido de especial 
dificultade técnica, dedicación, responsabilidade, peri-
gosidade ou penosidade deste.

b) O conxunto das restantes retribucións comple-
mentarias terá, así mesmo, un crecemento do 2 por 
cento respecto das establecidas para o exercicio de 
2003, sen prexuízo das modificacións que deriven da 
variación do número de efectivos asignados a cada pro-
grama, do grao de consecución dos obxectivos fixados 
para este, e do resultado individual da súa aplicación.

c) Os complementos persoais e transitorios e de-
mais retribucións que teñan análogo carácter, así como 
as indemnizacións por razón do servicio, rexeranse pola 
súa normativa específica e polo disposto nesta lei, sen 
que lles sexa de aplicación o aumento do 2 por cento 
previsto nela.

d) Durante o ano 2004 destinarase un 0,5 por cento 
da masa salarial deste persoal, de acordo coa definición 
de masa salarial que para estes efectos establece o arti-
go 19.Tres desta lei para financia-las achegas previstas 
no referido artigo a plans de pensións ou contratos de 
seguros que instrumenten compromisos por pensións 
que inclúan a cobertura da continxencia de xubilación 
respecto dos que a Administración xeral do Estado e 
os seus organismos públicos actúen como promotores 
ou tomadores. Estas achegas serán distribuídas indivi-
dualmente de acordo co establecido en cada plan de 
pensións, tendo en conta o indicado no artigo 19.Tres 
desta lei.

Dous. O previsto nesta lei aplicarase, así mesmo, ás 
retribucións fixadas en euros que lles corresponderían 
en territorio nacional ós funcionarios destinados no es-
tranxeiro, sen prexuízo da sucesiva aplicación dos módu-
los que procedan en virtude da normativa vixente.

Os referidos módulos en ningún caso se aplicarán nin 
utilizarán para a determinación da asignación individual 
das achegas correspondente ó persoal funcionario e es-
tatutario, a que se refire a alínea d) do punto anterior.

Tres. As retribucións básicas do persoal funciona-
rio que presta servicios na Sociedade Estatal Correos 
e Telégrafos, Sociedade Anónima, experimentarán un 
crecemento do 2 por cento respecto das establecidas 
para o exercicio de 2003, sen prexuízo da aplicación 
a este colectivo do disposto no parágrafo segundo do 
artigo 19.Dous desta lei.

As retribucións complementarias destes funcionarios 
experimentarán, no seu conxunto, un incremento do 2 
por cento respecto das establecidas para o exercicio de 
2003, sen prexuízo das adecuacións que resulten nece-
sarias para adaptalas ós requirimentos e contidos espe-
cíficos dos postos de traballo da Sociedade Estatal, e do 
grao de consecución dos seus obxectivos, así como da 
normativa que dicte o Goberno para o desenvolvemento 
do réxime xurídico singular destes funcionarios.

O disposto nos puntos anteriores debe entenderse 
en termos de homoxeneidade para os dous períodos 
da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de 
persoal como á súa antigüidade.
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Artigo 22. Persoal laboral do sector público estatal.

Un. Para os efectos desta lei enténdese por masa 
salarial o conxunto das retribucións salariais e extrasa-
lariais e os gastos de acción social devengados durante 
2003 polo persoal laboral do sector público estatal, co 
límite das contías que contan co informe favorable do 
Ministerio de Facenda para tal exercicio orzamentario, 
exceptuándose, en todo caso:

a) As prestacións e indemnizacións da Seguridade 
Social.

b) As cotizacións ó sistema da Seguridade Social 
por conta do empregador.

c) As indemnizacións correspondentes a traslados, 
suspensións ou despedimentos.

d) As indemnizacións ou suplidos por gastos que 
realizase o traballador.

Con efectos do 1 de xaneiro do ano 2004, a masa 
salarial do persoal laboral do sector público estatal non 
poderá experimentar un crecemento global superior ó 
2 por cento respecto da establecida para o exercicio de 
2003, comprendido nesta porcentaxe a de tódolos con-
ceptos, sen prexuízo do disposto no cuarto parágrafo do 
artigo 19.Dous e do que puidese derivar da consecución 
dos obxectivos asignados a cada departamento minis-
terial ou organismo público mediante o incremento da 
productividade ou modificación dos sistemas de orga-
nización do traballo ou clasificación profesional.

As variacións da masa salarial bruta calcularanse 
en termos de homoxeneidade para os dous períodos 
obxecto de comparación, tanto no que respecta a efec-
tivos de persoal e á súa antigüidade coma ó réxime 
privativo de traballo, xornada, horas extraordinarias 
efectuadas e outras condicións laborais, computándo-
se por separado as cantidades que correspondan ás 
variacións en tales conceptos.

O previsto nos parágrafos anteriores representa 
o límite máximo da masa salarial; a súa distribución 
e aplicación individual producirase a través da nego-
ciación colectiva. A autorización da masa salarial será 
requisito previo para o comezo das negociacións de 
convenios ou acordos colectivos que se subscriban no 
ano 2004, e con cargo a ela deberase satisface-la tota-
lidade das retribucións do persoal laboral derivadas do 
correspondente acordo e tódalas que se devenguen ó 
longo do expresado ano.

Durante o ano 2004 destinarase un 0,5 por cento 
da masa salarial definida no número tres do artigo 19 
desta lei para financiar achegas a plans de pensións ou 
contratos de seguros que instrumenten compromisos 
por pensións que inclúan a cobertura da continxencia 
de xubilación, previstos neste artigo e respecto dos ca-
les a Administración xeral do Estado e os organismos, 
entidades ou sociedades a que se refire o artigo 34.Un 

desta lei actúen como promotores ou tomadores. Estas 
achegas serán distribuídas individualmente de acordo 
co establecido en cada plan de pensións, tendo en conta 
o indicado no citado artigo 19.Tres desta lei.

Dous. Durante o primeiro trimestre de 2004 os 
departamentos ministeriais, organismos, entidades pú-
blicas empresariais e demais entes públicos deberán 
solicitar do Ministerio de Facenda a correspondente 
autorización de masa salarial, achegando para o efecto 
a certificación das retribucións salariais satisfeitas e 
devengadas en 2003. A masa salarial autorizada terase 
en conta para determina-los créditos correspondentes 
ás retribucións do persoal laboral do sector público 
estatal que deba prestar servicios no ano 2004.

Tres. Cando se trate de persoal non suxeito a 
convenio colectivo, e as súas retribucións veñan deter-
minadas en todo ou en parte mediante contrato indivi-
dual, deberán comunicarse ó Ministerio de Facenda as 
retribucións satisfeitas e devengadas durante 2003.

Catro. As indemnizacións ou suplidos do persoal 
laboral, que se rexerán pola súa normativa específica, 
non poderán experimentar crecementos superiores ós 
que se establezan con carácter xeral para o persoal non 
laboral da Administración do Estado.

Artigo 23. Retribucións dos altos cargos do Goberno 
da Nación, dos seus órganos consultivos e da Ad-
ministración xeral do Estado.

Un. As retribucións para o ano 2004 dos altos car-
gos comprendidos neste número fíxanse nas seguintes 
contías, sen dereito a pagas extraordinarias e referidas a 
doce mensualidades, sen prexuízo da percepción de cator-
ce mensualidades da retribución por antigüidade que lles 
puidese corresponder de acordo coa normativa vixente:

                           Euros

Presidente do Goberno ............................ 83.294,76
Vicepresidente do Goberno ..................... 78.288,72
Ministro do Goberno ................................ 73.490,04
Presidente do Consello de Estado .......... 78.288,72
Presidente do Consello Económico e Social . 85.528,56

Dous. O réxime retributivo para o ano 2004 dos 
secretarios de Estado, subsecretarios, directores xerais e 
asimilados será o establecido con carácter xeral para os 
funcionarios públicos nos números 2.a) e c), e 3.a), b) e c) 
do artigo 23 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de medidas 
para a reforma da función pública, e para o seu efecto 
fíxanse as seguintes contías de soldo, complemento de 
destino e complemento específico, referidas a doce men-
sualidades, así como a contía que se incluirá en cada unha 
das pagas extraordinarias en aplicación do artigo 19.Dous 
desta lei.

Secretario de Estado
e asimilados

—
Euros

Subsecretario
e asimilados

—
Euros

Director xeral
e asimilados

—
Euros

Soldo 12.583,44 12.583,44 12.583,44
Complemento de destino 21.675,12 17.340,12 13.872,12
Complemento específico 32.635,20 28.575,72 22.813,56
Contía de complemento de destino que se inclui-

rá en cada paga extraordinaria 
  722,50   578,00   462,40
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Tres. Tódolos altos cargos a que se refire o nú-
mero anterior manterán a categoría e o rango que 
lles corresponda de acordo coa normativa vixente, 
sen prexuízo de que o complemento de producti-
vidade que, de se-lo caso, lles asigne o titular do 
departamento dentro dos créditos asignados para 
tal fin poida ser diferente, de acordo co previsto no 
artigo 25.Un.E) desta lei, e da percepción, en catorce 
mensualidades, da retribución por antigüidade que 
lles puidese corresponder de acordo coa normativa 
vixente. Así mesmo, seralles de aplicación o previsto 
no artigo 19.Tres.

Catro. 1. As retribucións dos conselleiros perma-
nentes e do secretario xeral do Consello de Estado no 
ano 2004 serán as que se establecen a continuación 
sen prexuízo das que lles puidesen corresponder polo 
concepto de antigüidade:

                           Euros

Soldo (para percibir en 14 mensualidades). 14.680,68
Complemento de destino ......................... 23.164,20
Complemento específico ......................... 34.875,64
Contía que se incluirá en cada paga ex-

traordinaria .............................................    772,14

2. Dentro dos créditos establecidos para o efecto, 
o presidente do Consello de Estado poderalles asignar 
complemento de productividade ós conselleiros perma-
nentes e ó seu secretario xeral, de acordo co previsto 
no artigo 25.Un.E) desta lei.

3. Ademais das cantidades derivadas do dis-
posto nos parágrafos anteriores, estes altos cargos 
percibirán, de se-lo caso, as retribucións fixadas nos 
acordos aprobados polo propio órgano en materia 
de adecuación polo concepto de antigüidade, e se 
tivesen a condición previa de funcionarios públicos, 
con independencia da súa situación de actividade, 
xubilación ou retiro como funcionarios, terán dereito 
a seguir perfeccionando os trienios recoñecidos baixo 
esta condición segundo a normativa en cada caso apli-
cable e a percibir, en 14 mensualidades, a diferencia 
resultante por este concepto cando a contía derivada 
desta normativa fose superior á aprobada nos referi-
dos acordos.

Cinco. As retribucións dos presidentes e vice-
presidentes e, de se-lo caso, as dos directores xe-
rais cando lles corresponda o exercicio das funcións 
executivas de máximo nivel das entidades públicas 
empresariais e demais entes públicos serán autoriza-
das, durante o exercicio do ano 2004, polo ministro 
de Facenda por proposta do titular do departamento 
a que se encontren adscritos, dentro dos criterios so-
bre incrementos retributivos establecidos no artigo 
21 desta lei.

Artigo 24. Retribucións dos membros do Consello 
Xeral do Poder Xudicial, do Tribunal Constitucional 
e do Tribunal de Contas.

As retribucións para o ano 2004 dos membros do 
Consello do Poder Xudicial, do Tribunal Constitucional e 
do Tribunal de Contas, sen prexuízo das que lles puides-
en corresponder polo concepto de antigüidade, fíxanse 
nas seguintes contías: 

Un. Consello Xeral do Poder Xudicial.

1. Presidente do Tribunal Supremo e do Consello 
Xeral do Poder Xudicial:

                          Euros

Soldo (para percibir en 14 mensualidades). 28.466,76
Outras remuneracións (para percibir en 

12 mensualidades) ................................     104.394,60

    Total .............................................. 132.861,36

2. Vocal do Consello Xeral do Poder Xudicial:

                          Euros

Soldo (para percibir en 14 mensualidades). 28.466,76
Outras remuneracións (para percibir en 

12 mensualidades) ................................     84.806,28

    Total .............................................. 113.273,04

3. Secretario xeral do Consello Xeral do Poder 
Xudicial:

                          Euros

Soldo (para percibir en 14 mensualidades). 26.968,90
Outras remuneracións (para percibir en 

12 mensualidades) ................................    82.471,56

    Total .............................................. 109.440,46

Dous Tribunal Constitucional.

1. Presidente do Tribunal Constitucional:

                          Euros

Soldo (para percibir en 14 mensualidades). 44.589,86
Outras remuneracións (para percibir en 

12 mensualidades) ................................    88.271,84

    Total .............................................. 132.861,50

2. Vicepresidente do Tribunal Constitucional:

                          Euros

Soldo (para percibir en 14 mensualidades). 44.589,86
Outras remuneracións (para percibir en 

12 mensualidades) ................................    80.832,00

    Total .............................................. 125.421,86

3. Presidente de Sección do Tribunal Constitucional:

                          Euros

Soldo (para percibir en 14 mensualidades). 44.589,86
Outras remuneracións (para percibir en 

12 mensualidades) ................................    75.131,18

    Total .............................................. 119.721,02
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4. Maxistrado do Tribunal Constitucional:

                          Euros

Soldo (para percibir en 14 mensualidades). 44.589,86
Outras remuneracións (para percibir en 

12 mensualidades) ................................    69.430,32

    Total .............................................. 114.020,18

5. Secretario xeral do Tribunal Constitucional:

                          Euros

Soldo (para percibir en 14 mensualidades). 34.805,12
Outras remuneracións (para percibir en 

12 mensualidades) ................................    61.642,56

    Total .............................................. 96.447,68

Tres. Tribunal de Contas.

1. Presidente do Tribunal de Contas:

Euros

Remuneracións anuais para percibir en 
14 mensualidades iguais ......................    113.272,88

2. Presidente de Sección do Tribunal de Contas:

                          Euros

Remuneracións anuais para percibir en 
14 mensualidades iguais ......................    113.272,88

3. Conselleiro de Contas do Tribunal de Contas:

                          Euros

Remuneracións anuais para percibir en 
14 mensualidades iguais ......................    113.272,88

4. Secretario xeral do Tribunal de Contas:

                          Euros

Remuneracións anuais para percibir en 
14 mensualidades iguais ......................    96.447,68

Catro. Retribucións polo concepto de antigüidade.
Ademais das cantidades derivadas do disposto nos 

parágrafos anteriores, estes cargos percibirán, de se-lo 
caso, as retribucións fixadas nos acordos aprobados polo 
propio órgano en materia de adecuación polo concepto de 
antigüidade, e se tivesen a condición previa de funcionarios 
públicos, con independencia da súa situación de activida-
de, xubilación ou retiro como funcionarios, terán dereito a 
seguir perfeccionando os trienios recoñecidos baixo esta 
condición segundo a normativa en cada caso aplicable e a 
percibir, en catorce mensualidades, a diferencia resultante 
por este concepto cando a contía derivada desta normativa 
fose superior á aprobada nos referidos acordos.

Artigo 25. Retribucións dos funcionarios do Estado incluí-
dos no ámbito de aplicación da Lei 30/1984, do 2 de 
agosto, de medidas para a reforma da función pública.

Un. De conformidade co establecido no artigo 21.Un 
desta lei, as retribucións que percibirán no ano 2004 os fun-
cionarios incluídos no ámbito de aplicación da Lei 30/1984, 
do 2 de agosto, que desempeñen postos de traballo para os 
que o Goberno aprobou a aplicación do réxime retributivo 
previsto nesta lei, sen prexuízo da aplicación do previsto na 
letra d) dese mesmo artigo, serán as seguintes: 

A) O soldo e os trienios que correspondan ó grupo 
en que estea clasificado o corpo ou escala a que per-
tenza o funcionario, de acordo coas seguintes contías 
en euros referidas a 12 mensualidades:

Grupo Soldo Trienios

A 12.583,60 483,48
B 10.680,00 386,88
C   7.961,16 290,40
D  6.509,64 194,04
E  5.942,88 145,56

B) As pagas extraordinarias, que serán dúas ó ano, 
devengaranse de acordo co previsto no artigo 33 da 
Lei 33/1987, do 23 de decembro, de orzamentos xerais 
do Estado para 1988. O importe de cada unha destas 
pagas será dunha mensualidade de soldo e trienios e, 
en aplicación do establecido no artigo 19.Dous, alínea 
segunda, desta lei, a contía que a continuación se sinala, 
segundo o nivel do complemento de destino mensual 
que se perciba:

Nivel
Importe

—
Euros

30 368,32
29 330,38
28 316,48
27 302,58
26 265,46
25 235,52
24 221,63
23 207,74
22 193,84
21 179,96
20 167,17
19 158,63
18 150,09
17 141,55
16 133,03
15 124,49
14 115,96
13 107,41
12  98,87
11  90,34
10  81,80
 9  77,54
 8  73,26
 7  69,00
 6  64,73
 5  60,46
 4  54,06
 3  47,67
 2  41,27
 1  34,87
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Cando os funcionarios prestasen unha xornada de 
traballo reducida durante os seis meses inmediatos 
anteriores ós meses de xuño ou decembro, o importe 
da paga extraordinaria experimentará a correspondente 
reducción proporcional.

C) O complemento de destino correspondente 
ó nivel do posto de traballo que se desempeñe, de 
acordo coas seguintes contías referidas a doce men-
sualidades:

Nivel
Importe

—
Euros

30 11.049,60
29  9.911,28
28  9.494,40
27  9.077,52
26  7.963,80
25  7.065,60
24  6.648,84
23  6.232,20
22  5.815,08
21  5.398,92
20  5.015,16
19  4.758,96
18  4.502,76
17  4.246,56
16  3.990,96
15  3.734,64
14  3.478,68
13  3.222,36
12  2.966,04
11  2.710,20
10  2.454,12
 9  2.326,20
 8  2.197,80
 7  2.070,00
 6  1.941,84
 5  1.813,68
 4  1.621,80
 3  1.430,16
 2  1.238,04
 1  1.046,16

No ámbito da docencia universitaria, a contía do 
complemento de destino fixada na escala anterior po-
derá ser modificada, nos casos en que así proceda, de 
acordo coa normativa vixente, sen que isto implique 
variación do nivel de complemento de destino asignado 
ó posto de traballo.

D) O complemento específico que, de se-lo caso, 
estea asignado ó posto que se desempeñe, cunha contía 
que experimentará un incremento do 2 por cento respec-
to da aprobada para o exercicio de 2003, sen prexuízo, de 
se-lo caso, do previsto no artigo 21.Un.a) desta lei.

E) O complemento de productividade, que retri-
buirá o especial rendemento, a actividade e dedicación 
extraordinarias, e o interese ou a iniciativa con que se 
desempeñen os postos de traballo, sempre que redun-
den en mellora-los seus resultados.

Cada departamento ministerial determinará os crite-
rios de distribución e de fixación das contías individuais 
do complemento de productividade, de acordo coas 
seguintes normas:

1.ª A valoración da productividade deberá realizar-
se en función de circunstancias obxectivas relacionadas 
directamente co desempeño do posto de traballo e a 
consecución dos resultados ou obxectivos asignados a 
este no correspondente programa.

2.ª En ningún caso as contías asignadas por com-
plemento de productividade durante un período de 
tempo orixinarán dereitos individuais respecto das va-
loracións ou apreciacións correspondentes a períodos 
sucesivos.

F) As gratificacións por servicios extraordinarios, 
que concederán os departamentos ministeriais ou or-
ganismos públicos dentro dos créditos asignados para 
tal fin.

Estas gratificacións terán carácter excepcional e 
soamente poderán ser recoñecidas por servicios ex-
traordinarios prestados fóra da xornada normal de 
traballo sen que, en ningún caso, poidan ser fixas na 
súa contía nin periódicas no seu devengo, nin orixinar 
dereitos individuais en períodos sucesivos.

Dous. De acordo co previsto no artigo 21. Un.b) 
desta lei, o Ministerio de Facenda poderá modifica-la 
contía dos créditos globais destinados a atende-lo com-
plemento de productividade, as gratificacións por servi-
cios extraordinarios e outros incentivos ó rendemento, 
para adecuala ó número de efectivos asignados a cada 
programa e ó grao de consecución dos obxectivos fixa-
dos a el. Os departamentos ministeriais, pola súa vez, 
darán conta das contías individuais destes incentivos ós 
ministerios de Facenda e de Administracións Públicas, 
especificando os criterios de concesión aplicados.

Tres. Os funcionarios interinos incluídos no ámbito 
de aplicación da Lei 30/1984, do 2 de agosto, percibirán 
as retribucións básicas, excluídos trienios, correspon-
dentes ó grupo en que estea incluído o corpo en que 
ocupen vacante, sendo de aplicación a este colectivo o 
disposto no segundo parágrafo do artigo 19.Dous e no 
artigo 25.Un.B) e as retribucións complementarias que 
correspondan ó posto de traballo que desempeñen, 
excluídas as que estean vinculadas á condición de fun-
cionario de carreira.

Catro. O persoal eventual regulado no artigo 20.2 da 
Lei 30/1984, do 2 de agosto, percibirá as retribucións por 
soldo e pagas extraordinarias correspondentes ó grupo 
de asimilación en que o Ministerio de Administracións 
Públicas clasifique as súas funcións, sendo de aplicación 
a este colectivo o disposto no segundo parágrafo do artigo 
19.Dous e no artigo 25.Un.B), ambos desta lei, e as retri-
bucións complementarias que correspondan ó posto de 
traballo reservado a persoal eventual que desempeñe.

Os funcionarios de carreira que, en situación de ac-
tivo ou de servicios especiais, ocupen postos de traballo 
reservados a persoal eventual percibirán as retribucións 
básicas correspondentes ó seu grupo de clasificación, 
incluídos trienios, de se-lo caso, e as retribucións com-
plementarias que correspondan ó posto de traballo que 
desempeñen.

Cinco. O complemento de productividade pode-
ráselles asignar, de se-lo caso, ós funcionarios interi-
nos e ó persoal eventual, así como ós funcionarios en 
prácticas, cando estas se realicen desempeñando un 
posto de traballo, sempre que estea autorizada a súa 
aplicación ós funcionarios de carreira que desempeñen 
análogos postos de traballo, salvo que este comple-
mento estea vinculado á condición de funcionario de 
carreira. Así mesmo, seralles será de aplicación o pre-
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visto na alínea d) do artigo 21.Un, de se-lo caso, tendo 
en conta o establecido no texto refundido da Lei de re-
gulación dos plans e fondos de pensións.

Seis. Os funcionarios en calquera situación ad-
ministrativa na que, de acordo coa normativa vixente 
aplicable en cada caso, tivesen recoñecido o dereito á 
percepción de trienios percibirán, ademais, o importe da 
parte proporcional que, por este concepto, corresponda 
ás pagas extraordinarias.

Sete. Cando o nomeamento de funcionarios en 
prácticas a que se refire o artigo 24.1 do regulamento 
aprobado por Real decreto 364/1995, do 10 de marzo, 
recaia en funcionarios de carreira doutro corpo ou escala 
de grupos de titulación inferior a aquel en que se aspira 
a ingresar, durante o tempo correspondente ó período de 
prácticas ou o curso selectivo, seguiranse percibindo os 
trienios en cada momento perfeccionados e computara-
se este tempo, para efectos de consolidación de trienios 
e de dereitos pasivos, como servido no novo corpo ou 
escala no caso de que, de maneira efectiva, se adquira a 
condición de funcionario de carreira nestes últimos.

Artigo 26. Retribucións do persoal das Forzas Armadas.

Un. De acordo co disposto no artigo 21.Un desta 
lei, as retribucións que percibirán no ano 2004 os milita-
res profesionais incluídos no artigo 2 da Lei 17/1999, do 
18 de maio, de réxime do persoal das Forzas Armadas, 
serán as seguintes:

a) As retribucións básicas, excluídos trienios no 
caso dos militares de complemento e os militares pro-
fesionais de tropa e mariñeiría cunha relación de ser-
vicios de carácter temporal, que correspondan ó grupo 
de equivalencia en que estea clasificado o emprego 
correspondente, na contía establecida para os funcio-
narios do Estado incluídos no ámbito de aplicación da 
Lei 30/1984, do 2 de agosto, de medidas para a reforma 
da función pública.

A valoración e devengo dos trienios e das pagas 
extraordinarias efectuarase de acordo coa normativa 
específica aplicable a este persoal e, supletoriamente, 
coa normativa dos funcionarios incluídos no ámbito da 
referida Lei 30/1984, sendo igualmente de aplicación ó 
persoal en activo o disposto no parágrafo segundo do 
artigo 19.Dous desta lei en relación coas citadas pagas, 
polo que se incluirá nelas un 40 por cento do comple-
mento de emprego mensual, segundo as contías sina-
ladas no artigo 25.Un.B) desta lei.

b) As retribucións complementarias de carácter xe-
ral, o compoñente singular do complemento específico, 
e o complemento por incorporación, de se-lo caso, que 
experimentarán un incremento do 2 por cento respecto 
das establecidas en 2003, sen prexuízo do previsto no 
artigo 21.Un.a) desta lei.

c) O complemento de dedicación especial, incluído 
o concepto de «atención continuada» a que fai referencia 
o artigo 19.1 do Real decreto 662/2001, do 22 de xuño, e a 
gratificación por servicios extraordinarios, coas contías de-
terminadas polo Ministerio de Defensa dentro dos créditos 
que se asignen especificamente para estas finalidades.

d) O incentivo por anos de servicio, cunhas contías 
e requisitos para a súa percepción que serán fixadas 
polo ministro de Defensa, logo de informe favorable do 
ministro de Facenda.

De acordo co previsto no artigo 21.Un.b) desta lei e 
na regulación específica do réxime retributivo do per-

soal militar, o ministro de Facenda poderá modifica-la 
contía dos créditos destinados a atende-la dedicación 
especial e a gratificación por servicios extraordinarios, 
para adecuala ó número de efectivos asignados a ca-
da programa e ó grao de consecución dos obxectivos 
fixados a este.

En ningún caso, as contías asignadas por comple-
mento de dedicación especial ou por gratificación por 
servicios extraordinarios orixinarán dereitos individuais 
respecto de valoracións ou apreciacións corresponden-
tes a períodos sucesivos.

Dous Cando o Ministerio de Defensa subscribise 
concertos coas universidades para a utilización das ins-
titucións sanitarias do departamento segundo as bases 
establecidas para o réxime destes no Real decreto 
1652/1991, do 11 de outubro, o persoal médico e sani-
tario que ocupe postos de traballo nestes centros coa 
condición de prazas vinculadas percibirá, ademais das 
retribucións básicas que lles correspondan, en concep-
to de retribucións complementarias, os complementos 
de destino, específico e de productividade nas contías 
establecidas en aplicación da base décimo terceira.oito, 
4, 5 e 6, a) e b) do citado real decreto.

Este persoal, cando teña, ademais, a condición de mi-
litar, poderá percibir, así mesmo, a axuda para vestiario e 
as pensións de recompensas, o importe do complemento 
de dedicación especial en concepto de atención conti-
nuada, segundo o establecido na alínea c) do número 
un anterior, así como as prestacións familiares a que fai 
referencia o artigo 6 do Regulamento de retribucións do 
persoal das Forzas Armadas, aprobado polo Real decre-
to 662/2001, do 22 de xuño, todo isto sen prexuízo do 
cumprimento do disposto en canto á nómina única pola 
Universidade e ós mecanismos de compensación orza-
mentaria a que se refiren, respectivamente, o número se-
te da citada base décimo terceira e as bases establecidas 
para o efecto no correspondente concerto.

Tres. Os membros das Forzas Armadas que ocu-
pen postos de traballo incluídos nas relacións de postos 
de traballo do Ministerio ou os seus organismos autó-
nomos percibirán as retribucións básicas corresponden-
tes ó seu emprego militar, de acordo co establecido no 
número un deste artigo, e as complementarias asigna-
das ó posto que desempeñen, de acordo coas contías 
establecidas nesta lei para os funcionarios do Estado 
incluídos no ámbito de aplicación da Lei 30/1984, do 2 
de agosto, todo isto sen prexuízo de continuar percibin-
do as pensións e gratificacións que sexan consecuencia 
das recompensas militares a que se refire a disposición 
derradeira primeira da Lei 17/1999, do 18 de maio, así 
como a axuda para vestiario na mesma contía e condi-
cións que o resto do persoal das Forzas Armadas.

Catro. Así mesmo, ó persoal a que se refire este 
artigo seralle de aplicación o previsto na letra d) do ar-
tigo 21.Un, de se-lo caso, tendo en conta o establecido 
no texto refundido da Lei de regulación dos plans e 
fondos de pensións.

O disposto neste artigo debe entenderse sen prexuí-
zo da regulación específica que para determinados con-
ceptos e persoal das Forzas Armadas se establece na 
normativa vixente.

Artigo 27. Retribucións do persoal do corpo da Garda 
Civil.

Un. De acordo co disposto no artigo 21.Un desta 
lei, as retribucións que percibirá no ano 2004 o persoal 
do corpo da Garda Civil serán as seguintes:
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A) As retribucións básicas que correspondan ó 
grupo de equivalencia en que estea clasificado o em-
prego correspondente, na contía establecida para os 
funcionarios do Estado incluídos no ámbito de aplica-
ción da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de medidas para a 
reforma da función pública.

A valoración e devengo dos trienios e das pagas 
extraordinarias efectuarase de acordo coa normativa 
aplicable a este persoal e, supletoriamente, coa norma-
tiva dos funcionarios públicos incluídos no ámbito de 
aplicación da referida Lei 30/1984, sendo igualmente de 
aplicación para o persoal en servicio activo o disposto no 
parágrafo segundo do artigo 19.Dous desta lei en relación 
coas citadas pagas, polo que se incluirá nelas un 40 por 
cento do complemento de destino mensual, segundo as 
contías sinaladas no artigo 25.Un.B) desta lei.

B) As retribucións complementarias de carácter fixo 
e periódico, que experimentarán un incremento do 2 por 
cento respecto das establecidas en 2003, sen prexuízo, de 
se-lo caso, do previsto no artigo 21.Un.a) desta lei.

A contía do complemento de productividade rexe-
rase polas normas establecidas para os funcionarios do 
Estado incluídos no ámbito de aplicación da Lei 30/1984, 
do 2 de agosto, de medidas para a reforma da función 
pública.

Dous. Así mesmo, ó persoal a que se refire este 
artigo seralle de aplicación o previsto na alínea d) do 
artigo 21.Un, de se-lo caso, tendo en conta o estableci-
do no texto refundido da Lei de regulación dos plans e 
fondos de pensións.

Artigo 28. Retribucións do persoal do Corpo Nacional 
de Policía.

Un. De acordo co disposto no artigo 21.Un des-
ta lei, as retribucións que percibirán no ano 2004 os 
funcionarios do Corpo Nacional de Policía, serán as 
seguintes: 

A) As retribucións básicas que correspondan ó 
grupo en que estea clasificada, para efectos económi-
cos, a categoría correspondente, na contía establecida 
para os funcionarios incluídos no ámbito de aplicación 
da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de medidas para a re-
forma da función pública.

A valoración e devengo dos trienios e das pagas 
extraordinarias efectuarase de acordo coa normativa 
específica aplicable a este persoal e, supletoriamente, 
coa normativa dos funcionarios incluídos no ámbito da 
referida Lei 30/1984, sendo igualmente de aplicación 
para o persoal en servicio activo o disposto no pará-
grafo segundo do artigo 19.Dous desta lei en relación 
coas citadas pagas, polo que se incluirá nelas un 40 por 
cento do complemento de destino mensual segundo as 
contías sinaladas no artigo 25.Un.B) desta lei.

B) As retribucións complementarias de carácter 
fixo, que experimentarán un incremento do 2 por cen-
to respecto das establecidas en 2003, sen prexuízo, de 
se-lo caso, do previsto no artigo 21.Un.a) desta lei.

A contía do complemento de productividade rexe-
rase polas normas establecidas para os funcionarios do 
Estado incluídos no ámbito de aplicación da Lei 30/1984, 
do 2 de agosto.

Dous Así mesmo, seralles de aplicación o previsto 
na letra d) do artigo 21.Un, de se-lo caso, tendo en conta 
o establecido no texto refundido da Lei de Regulación 
dos plans e fondos de pensións.

Artigo 29. Retribucións dos membros das carreiras 
xudicial e fiscal e do persoal ó servicio da Adminis-
tración de xustiza.

Un. De acordo co disposto no artigo 21.Un des-
ta lei, as retribucións que percibirán no ano 2004 os 
membros do poder xudicial e do Ministerio Fiscal e o 
persoal ó servicio da Administración de xustiza serán 
as seguintes: 

1. O soldo, de acordo co detalle que a continuación 
se reflicte, e a retribución por antigüidade ou trienios, 
de se-lo caso, que lles corresponda:

a) O soldo dos membros das carreiras xudicial e 
fiscal a que se refiren os anexos I e IV, respectivamente, 
da Lei 15/2003, do 26 de maio, reguladora do réxime 
retributivo das carreiras xudicial e fiscal, queda estable-
cido para o ano 2004 nas contías seguintes referidas a 
12 mensualidades:

                          Euros

Carreira xudicial:
Presidente da Audiencia Nacional (non 

maxistrado do Tribunal Supremo) ....... 23.945,52
Presidente de Sala da Audiencia Nacional 

(non maxistrado do Tribunal Supremo) .. 22.684,40
Presidente do Tribunal Superior de Xus-

tiza ........................................................... 23.116,68
Maxistrado ..................................................  20.548,68
Xuíz ............................................................. 17.979,60

 Carreira fiscal:

Fiscal xefe do Tribunal Superior de Xus-
tiza ............................................................ 23.116,68

Fiscal ........................................................... 20.548,68
Avogado fiscal ........................................... 17.979,60

O establecido neste punto enténdese sen prexuízo 
do previsto no artigo 9.2 da citada Lei 15/2003.

b) O soldo do corpo de secretarios xudiciais que-
da establecido para o ano 2004 nas contías seguintes, 
referidas a 12 mensualidades: 

Secretarios xudiciais de primeira categoría: 17.979,60 
euros.

Secretarios xudiciais de segunda categoría: 16.695,36 
euros.

Secretarios xudiciais de terceira categoría: 15.411,12 
euros.

c) O soldo do persoal ó servicio da Administración 
de xustiza regulado polas leis 17/1980, do 13 de abril; 
31/1981, do 1 de xullo, e 45/1983, do 29 de decembro, 
na redacción dada pola Lei 42/1994, do 30 de decembro, 
cunha base que se fixa en 428,08 euros.

2. As pagas extraordinarias, que se devengarán 
de acordo coa normativa aplicable ós funcionarios in-
cluídos no ámbito de aplicación da Lei 30/1984, do 2 de 
agosto, serán dúas ó ano por un importe, cada unha 
delas, dunha mensualidade do soldo, antigüidade ou 
trienios, segundo o caso, e a contía do complemento 
de destino que, por aplicación do disposto no artigo 
19.Dous, terceiro parágrafo, desta lei, se sinalan no seu 
anexo XI.
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3. As retribucións complementarias, variables e es-
peciais, deste persoal, que experimentarán un incremento 
do 2 por cento respecto das vixentes en 2003, sen prexuí-
zo, de se-lo caso, do previsto no artigo 21.Un.a) desta lei.

O crédito total destinado ás retribucións variables 
por obxectivos dos membros das carreiras xudicial e 
fiscal sinaladas no capítulo III do título I e no título II da 
Lei 15/2003, non poderá exceder do 5 por cento da con-
tía global das retribucións dos membros das carreiras 
xudicial e fiscal, respectivamente.

4. Así mesmo, ó persoal a que se refire o punto un 
deste mesmo artigo seralle de aplicación o previsto na 
letra d) do artigo 21.Un desta lei.

5. As retribucións básicas e complementarias co-
rrespondentes ós funcionarios a que se refire o artigo 
146.1 da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xu-
dicial, que experimentarán un incremento do 2 por cento 
respecto ás vixentes en 2003, sen prexuízo, de se-lo caso, 
e polo que se refire ás citadas retribucións complemen-
tarias, do previsto no artigo 21.Un.a) desta lei.

Dous. As retribucións para o ano 2004 dos mem-
bros do poder xudicial e do Ministerio Fiscal a que se 
refiren os números 1 e 2 seguintes percibiranse segun-
do as contías que nestes puntos se especifican para 
cada un deles:

1. As dos presidentes de Sala do Tribunal Supremo 
e do presidente da Audiencia Nacional (maxistrados do 
Tribunal Supremo) nas seguintes contías:

                          Euros

Soldo (para percibir en 14 mensualidades). 27.936,44
Outras remuneracións (para percibir en 

12 mensualidades) ................................    83.512,68

    Total .............................................. 111.449,12

As dos maxistrados do Tribunal Supremo e dos pre-
sidentes de sala da Audiencia Nacional (maxistrados do 
Tribunal Supremo), nas seguintes contías:

                          Euros

Soldo (para percibir en 14 mensualidades). 26.466,30
Outras remuneracións (para percibir en 

12 mensualidades) ................................    82.082,88

    Total .............................................. 108.549,18

2. As retribucións do fiscal xeral do Estado, na 
contía de 113.272,92 euros que se percibirán en doce 
mensualidades sen dereito a pagas extraordinarias.

As do tenente fiscal do Tribunal Supremo, nas se-
guintes contías:

                          Euros

Soldo (para percibir en 14 mensualidades). 27.936,44
Outras remuneracións (para percibir en 

12 mensualidades) ................................    83.512,68

    Total .............................................. 111.449,12

As do fiscal inspector, do fiscal xefe da fiscalía ante 
o Tribunal Constitucional e do fiscal xefe da fiscalía da 
Audiencia Nacional, nas seguintes contías:

                          Euros

Soldo (para percibir en 14 mensualidades). 26.466,30
Outras remuneracións (para percibir en 

12 mensualidades) ................................    83.512,68

    Total .............................................. 109.978,98

As dos fiscais xefes da Fiscalía do Tribunal de Con-
tas, da Secretaría Técnica do Fiscal Xeral do Estado e 
das fiscalías especiais para a prevención e represión do 
tráfico ilegal de drogas e para a represión dos delictos 
económicos relacionados coa corrupción; e dos fiscais 
de Sala do Tribunal Supremo, nas seguintes contías:

                          Euros

Soldo (para percibir en 14 mensualidades). 26.466,30
Outras remuneracións (para percibir en 

12 mensualidades) ................................    82.082,88

    Total .............................................. 108.549,18

3. Os membros do poder xudicial e do Ministerio 
Fiscal a que se refiren os números anteriores deste nú-
mero dous, percibirán 14 mensualidades da retribución 
por antigüidade ou trienios, de se-lo caso, que lles co-
rrespondan. Así mesmo, percibirán dúas pagas ó ano, 
pola contía que se detalla para cada un dos cargos, no 
anexo X desta lei, en aplicación do disposto no artigo 
19.Dous, terceiro parágrafo, desta lei. Estas contías 
devengaranse de acordo coa normativa sobre pagas 
extraordinarias aplicable ós funcionarios incluídos no 
ámbito de aplicación da Lei 30/1984, do 2 de agosto.

4. O soldo e as retribucións complementarias dos 
membros do poder xudicial e do Ministerio Fiscal a 
que se refiren os puntos 1 e 2 do número dous deste 
artigo, serán as establecidas neles e no número 3 do 
mesmo punto, quedando excluídos, para estes efectos, 
do ámbito de aplicación da Lei 15/2003, do 26 de maio, 
reguladora do réxime retributivo das carreiras xudicial 
e fiscal, sen prexuízo do dereito ó devengo das retri-
bucións especiais que lles correspondan, así como á 
aplicación do disposto no artigo 19.Dous, terceiro pa-
rágrafo, desta lei.

5. Por outra parte, ó persoal a que se refire este 
punto, seralle de aplicación o previsto na letra d) do 
artigo 21.Un desta lei.

Artigo 30. Retribucións do persoal da Seguridade 
Social.

Un. As retribucións que percibirá no ano 2004 o 
persoal funcionario da Administración da Seguridade 
Social, xa homologado co resto do persoal da Adminis-
tración xeral do Estado, serán as establecidas no artigo 
21 desta lei para os funcionarios do Estado incluídos no 
ámbito de aplicación da Lei 30/1984, do 2 de agosto. Así 
mesmo, seralles de aplicación o previsto na letra d) do 
artigo 21.Un desta lei.



422 Venres 16 xaneiro 2004 Suplemento núm. 2

Dous. O persoal incluído no ámbito de aplicación 
do Real decreto lei 3/1987, do 11 de setembro, sobre 
retribucións do persoal estatutario do Instituto Nacional 
da Saúde, percibirá as retribucións básicas e o comple-
mento de destino nas contías sinaladas para estes con-
ceptos retributivos no artigo 25. Un.A), B) e C) desta lei, 
sen prexuízo do establecido na disposición transitoria 
segunda, dous, deste real decreto lei e de que a contía 
anual do complemento de destino fixado na letra C) do 
citado artigo 25 se satisfaga en 14 mensualidades.

Para os efectos da aplicación, para o citado persoal 
estatutario, do disposto no artigo 19.Dous, terceiro pa-
rágrafo, desta lei, a contía do complemento de destino 
prevista no artigo 25.Un.B), correspondente ás dúas pa-
gas extraordinarias de xuño e decembro, farase efectiva 
tamén en 14 mensualidades.

O importe das retribucións correspondentes ós com-
plementos específico e de atención continuada que, de 
se-lo caso, estean fixados ó referido persoal, experimen-
tará un incremento do 2 por cento respecto ó aprobado 
para o exercicio de 2003, sen prexuízo, de se-lo caso, 
do previsto no artigo 21.Un.a) desta lei.

A contía individual do complemento de productivi-
dade determinarase conforme os criterios sinalados no 
artigo 2.Tres.c) e disposición transitoria terceira do Real 
decreto Lei 3/1987, e nas demais normas dictadas no seu 
desenvolvemento.

Por outra parte, ó persoal a que se refire este mesmo 
punto seralle de aplicación o previsto na alínea d) do 
artigo 21.Un desta lei.

Tres. As retribucións do restante persoal funciona-
rio e estatutario da Seguridade Social experimentarán 
o incremento previsto no artigo 21.Un desta lei. Así 
mesmo, seralles de aplicación o previsto na alínea d) 
do artigo 21.Un, de se-lo caso, tendo en conta o estable-
cido no texto refundido da Lei de regulación dos plans 
e fondos de pensións.

CAPÍTULO III

Outras disposicións en materia de réxime 
do persoal activo

Artigo 31. Prohibición de ingresos atípicos.

Os empregados públicos comprendidos dentro do 
ámbito de aplicación desta lei, con excepción daqueles 
sometidos ó réxime de arancel, non poderán percibir 
ningunha participación dos tributos, comisións ou 
outros ingresos de calquera natureza, que correspon-
dan á Administración ou a calquera poder público como 
contraprestación de calquera servicio ou xurisdicción, 
nin participación ou premio en multas impostas mes-
mo cando estivesen normativamente atribuídas a eles, 
debendo percibir unicamente as remuneracións do co-
rrespondente réxime retributivo, e sen prexuízo do que 
resulte da aplicación do sistema de incompatibilidades 
e do disposto na normativa específica sobre desfrute de 
vivenda por razón do traballo ou cargo desempeñado.

Artigo 32. Recompensas, cruces, medallas e pensións 
de mutilación.

Un. Durante o ano 2004 as contías que se percibi-
rán polos conceptos de recompensas, cruces, medallas, 
e pensións de mutilación experimentarán un incremen-
to do 2 por cento sobre as recoñecidas en 2003.

Dous. A Cruz Laureada de San Fernando e a me-
dalla militar individual rexeranse pola súa lexislación 
especial.

Tres. A cruz á constancia e as diferentes categorías 
da Real e Militar Orde de San Hermenexildo rexeranse 
polo establecido no Real decreto 1189/2000, do 23 de 
xuño, polo que se aproba o Regulamento da Real e 
Militar Orde de San Hermenexildo.

Artigo 33. Outras normas comúns.

Un. O persoal contratado administrativo e os 
funcionarios de corpos de sanitarios locais, así como 
o persoal cunhas retribucións en 2003 que non corres-
pondesen ás establecidas con carácter xeral no título 
III da Lei 52/2002, do 30 de decembro, e non lles fosen 
de aplicación as establecidas expresamente no mesmo 
título desta lei, continuarán percibindo durante o ano 
2004 as mesmas retribucións cun incremento do 2 por 
cento sobre as contías correspondentes ó ano 2003, sen 
prexuízo da aplicación a este persoal do disposto no 
terceiro parágrafo do artigo 19.Dous desta lei, así como 
o previsto no número tres dese mesmo artigo.

Dous. Na Administración xeral do Estado e os 
seus organismos autónomos, nos casos de adscrición 
durante o ano 2004 dun funcionario suxeito a un réxi-
me retributivo distinto do correspondente ó posto de 
traballo a que se adscribe, este funcionario percibirá as 
retribucións que correspondan ó posto de traballo que 
desempeñe, logo da oportuna asimilación das retribu-
cións básicas que autoricen conxuntamente os minis-
terios de Facenda e de Administracións Públicas por 
proposta dos departamentos ministeriais interesados.

Para os únicos efectos da asimilación a que se refire 
o parágrafo anterior, poderase autorizar que a contía 
da retribución por antigüidade sexa a que proceda de 
acordo co réxime retributivo de orixe do funcionario.

Tres. A Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, So-
ciedade Anónima, non poderá aboar, por retribucións 
variables en concepto de incentivos ó rendemento, 
cantidades superiores ás que, para esta finalidade, se 
consignen no seu orzamento, salvo que exista informe 
previo favorable do Ministerio de Facenda.

Catro. As referencias relativas a retribucións con-
tidas nesta lei enténdense sempre feitas a retribucións 
íntegras.

Artigo 34. Requisitos para a determinación ou modi-
ficación de retribucións do persoal laboral e non 
funcionario.

Un. Durante o ano 2004 será preciso informe fa-
vorable conxunto dos ministerios de Facenda e de Ad-
ministracións Públicas para proceder a determinar ou 
modifica-las condicións retributivas do persoal laboral 
e non funcionario ó servicio: 

a) Da Administración xeral do Estado e os seus 
organismos autónomos.

b) Das entidades xestoras e servicios comúns da 
Seguridade Social.

c) Do ente público Radiotelevisión Española e as 
súas sociedades.

d) Das restantes entidades públicas empresariais e 
entes públicos, nas condicións e polos procedementos 
que para o efecto estableza a Comisión lnterministerial 
de Retribucións, atendendo ás características específi-
cas daquelas.



Suplemento núm. 2 Venres 16 xaneiro 2004 423

Dous. Entenderase por determinación ou modifi-
cación de condicións retributivas do persoal non fun-
cionario, as seguintes actuacións: 

a) Determinación das retribucións de postos de 
nova creación.

b) Asinamento de convenios colectivos subscritos 
polos organismos citados no número un anterior, así 
como as súas revisións e as adhesións ou extensións 
a estes.

c) Aplicación do convenio único para o persoal 
laboral da Administración do Estado e dos convenios 
colectivos de ámbito sectorial, así como as súas revi-
sións e as adhesións ou extensións a estes.

d) Fixación de retribucións mediante contrato indi-
vidual, xa se trate de persoal fixo ou contratado por tem-
po determinado, cando non veñan reguladas en todo ou 
en parte mediante convenio colectivo, con excepción do 
persoal temporal suxeito á relación laboral de carácter 
especial regulada no artigo 2, número 1, letra e), do Real 
decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traba-
lladores. Non obstante, deberase facilitar información 
das retribucións deste último persoal ós ministerios de 
Facenda e de Administracións Públicas.

e) Outorgamento de calquera clase de melloras 
salariais de tipo unilateral, con carácter individual ou 
colectivo, aínda que deriven da aplicación extensiva do 
réxime retributivo dos funcionarios públicos.

f) Determinación das retribucións correspondentes 
ó persoal contratado no exterior.

Tres. O informe citado no número un deste artigo 
afectará a tódolos organismos, entidades, sociedades e 
entes sinalados nas letras a), b) e c) deste e será emitido 
polo procedemento e co alcance previsto nos puntos 
seguintes:

1. Os organismos afectados remitirán ós ministe-
rios de Facenda e de Administracións Públicas o corres-
pondente proxecto, con carácter previo ó seu acordo ou 
asinamento no caso dos convenios colectivos ou contra-
tos individuais, xuntando a valoración de tódolos seus 
aspectos económicos.

2. O informe, que no suposto de proxectos de 
convenios colectivos será emitido no prazo máximo de 
15 días, contado desde a data de recepción do proxec-
to e da súa valoración, versará sobre todos aqueles 
extremos dos cales deriven consecuencias directas ou 
indirectas en materia de gasto público, tanto para o ano 
2004 como para exercicios futuros e, especialmente, no 
que se refire á determinación da masa salarial corres-
pondente e ó control do seu crecemento, sen prexuízo 
do disposto no artigo 21 desta lei.

Catro. Serán nulos de pleno dereito os acordos 
adoptados nesta materia con omisión do trámite de 
informe ou en contra dun informe desfavorable, así 
como os pactos que impliquen crecementos salariais 
para exercicios sucesivos contrarios ós que determinen 
as futuras leis de orzamentos.

Cinco. Os ministerios de Facenda e de Adminis-
tracións Públicas determinarán e, de se-lo caso, actua-
lizarán as retribucións do persoal laboral no exterior de 
acordo coas circunstancias específicas de cada país.

Seis. Non se poderán autorizar gastos derivados 
da aplicación das retribucións para o ano 2004 sen o 
cumprimento dos requisitos establecidos neste artigo.

Sete. Os ministerios de Facenda e de Adminis-
tracións Públicas emitirán informe con carácter previo 
sobre o marco xeral de negociación da Sociedade Es-
tatal Correos e Telégrafos, Sociedade Anónima, para 
a determinación das condicións retributivas do seu 
persoal laboral, tomando como referencia os criterios 
establecidos nesta lei para o sector público estatal.

Artigo 35. Contratación de persoal laboral con cargo 
ós créditos de investimentos.

Un. Os departamentos ministeriais, organismos 
autónomos e entidades xestoras da Seguridade Social 
poderán formalizar durante o ano 2004, con cargo ós 
respectivos créditos de investimentos, contratacións 
de persoal de carácter temporal para a realización de 
obras ou servicios, sempre que se dea a concorrencia 
dos seguintes requisitos: 

a) Que a contratación teña por obxecto a execución 
de obras por administración directa e con aplicación da 
lexislación de contratos do Estado, ou a realización de 
servicios que teñan a natureza de investimentos.

b) Que tales obras ou servicios correspondan a 
investimentos previstos e aprobados nos orzamentos 
xerais do Estado.

c) Que as obras ou servicios non poidan ser exe-
cutados co persoal fixo do cadro e non exista dispoñi-
bilidade suficiente no crédito orzamentario destinado á 
contratación de persoal.

Dous. Os contratos deberanse formalizar seguindo 
as prescricións dos artigos 15 e 17 do texto refundido da 
Lei do Estatuto dos traballadores, e con respecto ó dispos-
to na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilida-
des do persoal ó servicio da Administración pública. Nos 
contratos farase constar, cando proceda, a obra ou servicio 
para a realización do cal se formaliza o contrato e o tempo 
de duración, así como o resto das formalidades que impón 
a lexislación sobre contratos laborais, eventuais ou tempo-
rais. Os departamentos, organismos ou entidades deberán 
evita-lo incumprimento das citadas obrigas formais, así 
como a asignación de persoal contratado para funcións 
distintas das determinadas nos contratos, dos que puides-
en derivar dereitos de permanencia para o persoal contra-
tado, actuacións que, de se-lo caso, poderán dar lugar á 
esixencia de responsabilidades, de conformidade co artigo 
140 do texto refundido da Lei xeral orzamentaria.

A información ós representantes dos traballadores 
realizarase de conformidade co establecido no texto 
refundido da Lei do Estatuto dos traballadores.

Tres. A contratación poderá exceder do exercicio or-
zamentario cando se trate de obras ou servicios que deban 
exceder do citado exercicio e correspondan a proxectos 
de investimento de carácter plurianual que cumpran os 
requisitos que para estes se prevé no artigo 61 do texto 
refundido da Lei xeral orzamentaria ou nesta propia Lei de 
orzamentos xerais do Estado para o ano 2004.

Catro. Os contratos deberán ser sometidos a informe, 
con carácter previo á súa formalización, da Avogacía do 
Estado no departamento, organismo ou entidade que, en 
especial, se pronunciará sobre a modalidade de contrata-
ción utilizada e a observancia nas cláusulas do contrato dos 
requisitos e formalidades esixidos pola lexislación laboral.

Cinco. A realización dos contratos regulados neste 
artigo será obxecto de fiscalización previa nos casos en 
que esta resulte preceptiva, de conformidade co disposto 
nos artigos 92 a 99 do texto refundido da Lei xeral orza-
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mentaria. Para estes efectos, os créditos de investimentos 
entenderanse adecuados para a contratación de persoal 
eventual se non existe crédito suficiente no concepto orza-
mentario destinado especificamente a esta finalidade.

Nos organismos autónomos do Estado, con activida-
des industriais, comerciais, financeiras ou análogas, e nas 
entidades públicas empresariais, esta contratación requirirá 
informe favorable do correspondente interventor delega-
do, que versará sobre a non dispoñibilidade de crédito no 
concepto orzamentario destinado á contratación de persoal 
eventual no capítulo correspondente. En caso de descon-
formidade co informe emitido, o organismo autónomo ou 
a entidade pública empresarial poderá eleva-lo expediente 
ó Ministerio de Facenda para a súa resolución.

TÍTULO IV

Das pensións públicas

CAPÍTULO I

Determinación inicial das pensións do réxime de 
clases pasivas do Estado, especiais de guerra e non 

contributivas da Seguridade Social

Artigo 36. Determinación inicial das pensións do réxi-
me de clases pasivas do Estado.

Un. Para a determinación inicial das pensións re-
guladas nos capítulos II, III, IV e VII do subtítulo segundo 
do título primeiro do texto refundido da Lei de clases pa-
sivas do Estado, aprobado polo Real decreto lexislativo 
670/1987, do 30 de abril, causadas polo persoal a que se 
refire o artigo 3, número 1, letras a), b) e e) do mesmo 
texto legal, teranse en conta para 2004 os haberes regu-
ladores que a continuación se establecen, asignándose 
de acordo coas regras que se conteñen en cada un dos 
respectivos puntos do artigo 30 da citada norma:

a) Para o persoal incluído nos supostos do núme-
ro 2 do artigo 30 do texto refundido da Lei de clases 
pasivas do Estado:

Grupo
Haber regulador

—
Euros/ano

A 32.795,39
B 25.810,79
C 19.823,14
D 15.683,39
E 13.371,32

b) Para o persoal mencionado no número 3 do 
referido artigo 30 do texto refundido da Lei de clases 
pasivas do Estado:

Administración civil e militar do Estado

Índice
Haber regulador

—
Euros/ano

10 32.795,39
 8 25.810,79
 6 19.823,14
 4 15.683,39
 3 13.371,32

Administración de xustiza

Multiplicador
Haber regulador

—
Euros/ano

4,75 32.795,39
4,50 32.795,39
4,00 32.795,39
3,50 32.795,39
3,25 32.795,39
3,00 32.795,39
2,50 32.795,39
2,25 25.810,79
2,00 22.601,55
1,50 15.683,39
1,25 13.371,32

Tribunal Constitucional

Corpo
Haber regulador

—
Euros/ano

Secretario xeral ............................. 32.795,39
De letrados  ................................... 32.795,39
Xerente .......................................... 32.795,39

Cortes Xerais

Corpo
Haber regulador

—
Euros/ano

De letrados ..................................... 32.795,39
De arquiveiros-bibliotecarios .......   2.795,39
De asesores facultativos .............. 32.795,39
De redactores, taquígrafos e este-

notipistas ....................................
32.795,39

Técnico-administrativo ................. 32.795,39
Auxiliar administrativo ................. 19.823,14
De conserxes ................................. 15.683,39

Dous. Para a determinación inicial das pensións 
causadas polo persoal a que se refire o artigo 3, núme-
ro 2, alíneas a) e c), do texto refundido da Lei de clases 
pasivas do Estado, que produzan efectos económicos 
a partir do 1 de xaneiro do 2004, teranse en conta as 
bases reguladoras que resulten da aplicación das se-
guintes regras:

a) Tomarase o importe que, dentro dos cadros 
que se recollen a continuación, lle corresponda ó 
causante polos conceptos de soldo e, de se-lo caso, 
grao, en cómputo anual, en función do corpo ou 
do índice de proporcionalidade e grao de carreira 
administrativa ou do índice multiplicador que tive-
se asignado en 31 de decembro de 1984 o corpo, 
carreira, escala, praza, emprego ou categoría a que 
pertencese aquel.
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Administración civil e militar do Estado

Índice Grao Grao especial

Importe por concepto
de soldo e grao

en cómputo anual
—

Euros

10 (5,5) 8 21.985,22
10 (5,5) 7 21.381,00
10 (5,5) 6 20.776,79
10 (5,5) 3 18.964,12

10 5 18.655,60
10 4 18.051,39
10 3 17.447,18
10 2 16.842,93
10 1 16.238,71
8 6 15.687,91
8 5 15.204,61
8 4 14.721,31
8 3 14.238,01
8 2 13.754,72
8 1 13.271,41
6 5 11.951,31
6 4 11.588,94
6 3 11.226,62
6 2 10.864,23
6 1 (12 por 100) 11.718,64
6 1 10.501,86
4 3  8.843,38
4 2 (24 por 100) 10.552,34
4 2  8.601,74
4 1 (12 por 100)  9.336,28
4 1  8.360,10
3 3  7.635,65
3 2  7.454,45
3 1  7.273,28

Administración de xustiza

Multiplicador
Importe por concepto

 de soldo en cómputo anual
—

Euros

4,75 35.902,48
4,50 34.012,87
4,00 30.233,67
3,50 26.454,44
3,25 24.564,85
3,00 22.675,23
2,50 18.896,04
2,25 17.006,44
2,00 15.116,83
1,50 11.337,62
1,25  9.448,01

Tribunal Constitucional

Corpo
Importe por concepto

de soldo en cómputo anual
—

Euros

Secretario xeral ............................. 34.012,87
De letrados ..................................... 30.233,67
Xerente ........................................... 30.233,67

Cortes Xerais

Corpo
Importe por concepto

 de soldo en cómputo anual
—

Euros

De letrados ................................... 19.786,06
De arquiveiros-bibliotecarios ..... 19.786,06
De asesores facultativos ........... 19.786,06
De redactores, taquígrafos e este-

notipistas ..................................
18.169,83

Técnico-administrativo ................ 18.169,83
Auxiliar administrativo ............... 10.942,52
De conserxes ...............................  8.655,65

b) Ó importe anual polos conceptos de soldo e, 
de se-lo caso, grao, a que se refire o punto anterior, 
sumarase a contía que se obteña de multiplica-lo nú-
mero de trienios que teña acreditados o causante polo 
valor unitario en cómputo anual que corresponda a cada 
trienio en función do corpo ou praza en que prestase 
servicios o causante, atendendo, de se-lo caso, ós índi-
ces de proporcionalidade ou multiplicadores asignados 
a eles nos cadros seguintes:

Administración civil e militar do Estado

Índice
Valor unitario do trienio

en cómputo anual
—

Euros

10 710,24
 8 568,19
 6 426,13
 4 284,11
 3 213,08

Administración de xustiza

Multiplicadores
para efectos
de trienios

Valor unitario do trienio
en cómputo anual

—
Euros

3,50 1.322,71
3,25 1.228,24
3,00 1.133,77
2,50   944,79
2,25   851,48
2,00   755,84
1,50   566,88
1,25   472,40

Tribunal Constitucional

Corpo
Valor unitario do trienio

en cómputo anual
—

Euros

Secretario xeral ............................... 1.322,71
De letrados ...................................... 1.322,71
Xerente ............................................. 1.322,71
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Cortes Xerais

Corpo
Valor unitario do trienio

en cómputo nual
—

Euros

De letrados ..................................... 809,00
De arquiveiros-bibliotecarios ....... 809,00
De asesores facultativos ............... 809,00
De redactores, taquígrafos e este-

notipistas .....................................
809,00

Técnico-administrativo .................. 809,00
Auxiliar administrativo .................. 485,42
De conserxes .................................. 323,61

Tres. O importe mensual das pensións a que se 
refire este precepto obterase dividindo por 14 o anual 
calculado segundo o disposto nas regras precedentes 
e a lexislación correspondente.

Artigo 37. Determinación inicial e contía das pensións 
especiais de guerra para 2004.

Un. O importe das pensións recoñecidas ó abeiro 
da Lei 5/1979, do 18 de setembro, en favor de fami-
liares de falecidos como consecuencia da guerra civil, 
non poderá ser inferior, para 2004, ó establecido como 
contía mínima no sistema da Seguridade Social para 
as pensións de viuvez en favor de titulares maiores de 
65 anos.

O disposto no parágrafo anterior non será de aplica-
ción ás pensións causadas polo persoal non funcionario 
en favor de orfos non incapacitados con dereito a pen-
sión, de acordo coa súa lexislación reguladora, cunha 
contía de 56,86 euros mensuais.

Dous. 1. As pensións recoñecidas ó abeiro da 
Lei 35/1980, do 26 de xuño, de mutilados de guerra 
excombatentes da zona republicana, os causantes das 
cales non tivesen a condición de militar profesional 
das Forzas e Institutos Armados, fíxanse para 2004 nas 
seguintes contías:

a) A pensión de mutilación será a que resulte de 
aplica-las porcentaxes establecidas para cada grao de 
incapacidade á cantidade de 4.052,48 euros, referida a 
12 mensualidades.

b) A suma da remuneración básica, a remune-
ración substitutoria de trienios e as remuneracións 
suplementarias en compensación por retribucións non 
percibidas, será de 10.929,46 euros, referida a 12 men-
sualidades, sendo o importe de cada unha das dúas 
mensualidades extraordinarias da mesma contía cá da 
mensualidade ordinaria por estes conceptos.

c) As pensións en favor de familiares fíxanse no 
mesmo importe que o establecido como de contía mí-
nima no sistema da Seguridade Social para as pensións 
de viuvez en favor de titulares maiores de 65 anos, salvo 
as pensións en favor de orfos non incapacitados maio-
res de 21 anos con dereito a pensión, de acordo coa 
súa lexislación reguladora, cunha contía será de 43,27 
euros mensuais.

2. O importe das pensións en favor de familiares 
de excombatentes profesionais recoñecidas ó abeiro 
da Lei 35/1980, non poderá ser inferior, para 2004, ó 
establecido como de contía mínima no sistema da Se-
guridade Social para as pensións de viuvez en favor de 
titulares maiores de sesenta e cinco anos.

Tres. As pensións recoñecidas ó abeiro da Lei 6/
1982, do 29 de marzo, sobre retribución básica a muti-
lados civís de guerra, fíxanse para 2004 nas seguintes 
contías: 

a) A retribución básica para os que teñan recoñe-
cida unha incapacidade de segundo, terceiro ou cuarto 
grao, no 100 por cento da cantidade de 7.650,63 euros, 
referida a 12 mensualidades.

b) As pensións en favor de familiares no mesmo 
importe que o establecido como de contía mínima no 
sistema da Seguridade Social para as pensións de viu-
vez en favor de titulares maiores de sesenta e cinco 
anos.

Catro. As pensións recoñecidas ó abeiro do Decre-
to 670/1976, do 5 de marzo, en favor de mutilados de 
guerra que non se puideron integrar no corpo de caba-
leiros mutilados, estableceranse, para 2004, no importe 
que resulte de aplica-las porcentaxes establecidas para 
cada grao de incapacidade á contía de 4.855,38 euros, 
referida a 12 mensualidades.

Cinco. A contía para 2004 das pensións causadas 
ó abeiro do título II da Lei 37/1984, do 22 de outubro, 
sobre recoñecemento de dereitos e servicios prestados 
a quen durante a Guerra Civil formaron parte das Forzas 
Armadas e da orde pública e corpo de carabineiros da 
República, fixarase tomando en consideración o importe 
polos conceptos de soldo e grao que proceda de entre os 
contidos no número dous a) do precedente artigo 36.

As contías destas pensións non poderán ser inferio-
res ás seguintes: 

a) Nas pensións en favor de causantes, ó impor-
te establecido como de contía mínima no sistema da 
Seguridade Social para as pensións de xubilación, con 
cónxuxe a cargo, en favor de titulares maiores de se-
senta e cinco anos.

b) Nas pensións de viuvez, ó importe establecido 
como de contía mínima no sistema da Seguridade So-
cial para as pensións de viuvez en favor de titulares 
maiores de sesenta e cinco anos.

Artigo 38. Determinación inicial das pensións non 
contributivas da Seguridade Social.

Para o ano 2004, a contía das pensións de xubilación 
e invalidez da Seguridade Social, na súa modalidade 
non contributiva, fixarase en 3.868,20 euros íntegros 
anuais.

CAPÍTULO II

Limitacións no sinalamento inicial
das pensións públicas

Artigo 39. Limitación do sinalamento inicial das pen-
sións públicas.

Un. O importe que se percibirá como consecuen-
cia do sinalamento inicial das pensións públicas non 
poderá superar durante o ano 2004 a contía íntegra 
de 2.086,10 euros mensuais, sen prexuízo das pagas 
extraordinarias que lle puidesen corresponder ó seu 
titular e a contía das cales tamén estará afectada polo 
citado límite.

Non obstante o anterior, se o pensionista tivese 
dereito a percibir menos ou máis de 14 pagas ó ano, 
incluídas as extraordinarias, este límite mensual deberá 
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ser adecuado, para efectos de que a contía íntegra anual 
que lle corresponda ó interesado alcance ou non supere, 
durante o ano 2004, o importe de 29.205,40 euros.

Dous. Naqueles supostos en que un mesmo titular 
cause asemade dereito a dúas ou máis pensións públi-
cas das enumeradas no artigo 37 da Lei 4/1990, do 29 
de xuño, de orzamentos xerais do Estado para 1990, o 
importe conxunto que percibirá como consecuencia do 
sinalamento inicial de todas elas estará suxeito ós mes-
mos límites que se establecen no punto anterior.

Para tal efecto determinarase, en primeiro lugar, o 
importe íntegro de cada unha das pensións públicas 
de que se trate e, se a suma de todas elas excedese de 
2.086,10 euros mensuais, reduciranse proporcionalmen-
te ata absorber este exceso.

Non obstante, se algunha das pensións que se 
causen estivese a cargo do fondo especial dunha das 
mutualidades de funcionarios incluídas na alínea c) do 
artigo 37 da Lei 4/1990, do 29 de xuño, de orzamentos 
xerais do Estado para 1990, a minoración efectuarase 
preferentemente e, de resultar posible, con simulta-
neidade ó seu recoñecemento sobre o importe íntegro 
destas pensións, procedéndose con posterioridade, se 
isto for necesario, á aplicación da reducción proporcio-
nal nas restantes pensións, para que a suma de todas 
elas non supere o indicado límite máximo.

Tres. Cando se efectúe o sinalamento inicial dunha 
pensión pública en favor de quen xa estivese percibindo 
outra ou outras pensións públicas, se a suma conxunta 
do importe íntegro de todas elas superase os límites 
establecidos no número un deste precepto, minorarase 
ou suprimirase o importe íntegro que se vaia percibir 
como consecuencia do último sinalamento ata absorbe-
la contía que exceda do referido límite legal.

Non obstante, se a pensión obxecto de sinalamento 
inicial, no presente ou en anteriores exercicios económi-
cos, tivese a consideración de renda exenta na lexislación 
reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas, 
por solicitude do seu titular, procederá efectua-la citada 
minoración ou supresión sobre a pensión ou pensións 
públicas que o interesado causase anteriormente. En ta-
les supostos os efectos da regularización retrotraeranse ó 
día 1 de xaneiro do ano en que se solicite ou á data inicial 
de aboamento da nova pensión, se esta fose posterior.

Catro. Se, no momento do sinalamento inicial a 
que se refiren os puntos anteriores, os organismos ou 
entidades competentes non puidesen coñece-la contía 
e natureza das outras pensións que correspondan ó 
beneficiario, este sinalamento realizarase con carácter 
provisional ata o momento en que se poidan practica-
las oportunas comprobacións.

A regularización definitiva dos sinalamentos provi-
sionais levará, de se-lo caso, aparellada a esixencia do 
reintegro do indebidamente percibido polo titular da 
pensión. Este reintegro poderá practicarse con cargo 
ás sucesivas mensualidades de pensión.

Cinco. Se con posterioridade á minoración ou 
supresión do importe do sinalamento inicial a que se 
refiren os números dous e tres, se alterase, por calque-
ra circunstancia, a contía ou composición das outras 
pensións públicas percibidas polo titular, revisaranse de 
oficio ou por instancia de parte as limitacións que se 
efectuasen, con efectos do primeiro día do mes seguinte 
a aquel en que se producise a variación.

En todo caso, os sinalamentos iniciais realizados en 
supostos de concorrencia de pensións públicas estarán 
suxeitos a revisión periódica.

Seis. A minoración ou supresión do importe dos 
sinalamentos iniciais de pensións públicas que puides-
en efectuarse por aplicación das normas limitativas non 
significará, en ningún modo, mingua ou prexuízo dos 
dereitos anexos ó recoñecemento da pensión diferentes 
ó do cobramento desta.

Sete. O límite máximo de percepción establecido 
neste artigo non se aplicará ás seguintes pensións pú-
blicas que se causen durante o ano 2004: 

a) Pensións extraordinarias do réxime de clases 
pasivas do Estado, orixinadas por actos terroristas.

b) Pensións do réxime de clases pasivas do Estado 
melloradas ó abeiro do Real decreto lei 19/1981, do 30 
de outubro, sobre pensións extraordinarias a víctimas 
do terrorismo.

c) Pensións extraordinarias recoñecidas pola Se-
guridade Social, orixinadas por actos terroristas.

Oito. Cando, no momento do sinalamento inicial 
das pensións públicas, concorran nun mesmo titular 
algunha ou algunhas das pensións mencionadas no 
número sete deste artigo ou das establecidas no tí-
tulo II do Real decreto 851/1992, do 10 de xullo, polo 
que se regulan determinadas pensións extraordinarias 
causadas por actos de terrorismo, con outra ou outras 
pensións públicas, as normas limitativas deste artigo 
só se aplicarán respecto das non procedentes de actos 
terroristas.

CAPÍTULO III

Revalorización e modificación dos valores das 
pensións públicas para o ano 2004

Artigo 40. Revalorización e modificación dos valores 
das pensións públicas para 2004.

Un. As pensións de clases pasivas do Estado, salvo 
as excepcións que se conteñen nos seguintes artigos 
deste capítulo e que lles sexan de aplicación, experi-
mentarán en 2004 un incremento do 2 por cento, de con-
formidade co previsto no artigo 27 do texto refundido da 
Lei de clases pasivas do Estado. O anterior enténdese 
sen prexuízo dos importes de garantía que figuran no 
precedente artigo 37, respecto das pensións recoñecidas 
ó abeiro da lexislación especial da guerra civil.

Dous. As pensións aboadas polo sistema da Segu-
ridade Social, na súa modalidade contributiva, experi-
mentarán no ano 2004 un incremento do 2 por cento, de 
conformidade co previsto no artigo 48 do texto refundi-
do da Lei xeral da Seguridade Social, sen prexuízo das 
excepcións contidas nos artigos seguintes deste capítu-
lo e que lles sexan expresamente de aplicación.

Tres. As pensións referidas no artigo 38 deste tí-
tulo que se viñesen percibindo en 31 de decembro de 
2003, fixaranse no ano 2004 en 3.868,20 euros íntegros 
anuais.

Catro. De acordo co establecido na disposición 
adicional sexta, número un do texto refundido da Lei 
sobre Seguridade Social dos funcionarios civís do Es-
tado, aprobado polo Real decreto lexislativo 4/2000, do 
23 de xuño, as pensións das mutualidades integradas 
no fondo especial da Mutualidade Xeral de Funcionarios 
Civís do Estado, cando fosen causadas con posteriori-
dade ó 31 de decembro de 1998, experimentarán o 1 
de xaneiro do ano 2004 unha reducción, respecto dos 
importes percibidos en 31 de decembro de 2003, do 20 
por cento da diferencia entre a contía correspondente 
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ó 31 de decembro de 1978 —ou tratándose do monte-
pío de funcionarios da organización sindical, en 31 de 
decembro de 1977— e a que correspondería en 31 de 
decembro de 1973.

Cinco. As pensións aboadas con cargo ós réximes 
ou sistemas de previsión enumerados no artigo 37 da 
Lei 4/1990, do 29 de xuño, de orzamentos xerais do Es-
tado para 1990, e non referidas nos puntos anteriores 
deste artigo, experimentarán en 2004 a revalorización 
ou modificación que, de se-lo caso, proceda segundo a 
súa normativa propia, que se aplicará sobre as contías 
percibidas en 31 de decembro de 2003, salvo as ex-
cepcións que se conteñen nos seguintes artigos deste 
capítulo e que lles sexan expresamente de aplicación.

Artigo 41. Pensións non revalorizables durante o ano 
2004.

Un. No ano 2004 non experimentarán revaloriza-
ción as pensións públicas seguintes: 

a) As pensións aboadas con cargo a calquera dos 
réximes ou sistemas de previsión enumerados no artigo 
37 da Lei 4/1990, do 29 de xuño, de orzamentos xerais 
do Estado para 1990, cun importe íntegro mensual que, 
sumado, de se-lo caso, ó importe íntegro mensual das 
outras pensións públicas percibidas polo seu titular, ex-
ceda de 2.086,10 euros íntegros en cómputo mensual, 
entendéndose esta cantidade nos termos expostos no 
precedente artigo.

O disposto no parágrafo anterior non será de apli-
cación ás pensións extraordinarias do réxime de clases 
pasivas do Estado e da Seguridade Social, orixinadas 
por actos terroristas, así como ás pensións melloradas ó 
abeiro do Real decreto lei 19/1981, do 30 de outubro, so-
bre pensións extraordinarias a víctimas do terrorismo.

b) As pensións de clases pasivas recoñecidas a 
favor dos legoeiros do Estado e causadas con anterio-
ridade ó 1 de xaneiro de 1985, con excepción daquelas 
en que o titular só percibise esta pensión como tal 
legoeiro.

c) As pensións recoñecidas ó abeiro da Lei 5/1979, 
do 18 de setembro, en favor de orfos non incapacitados, 
excepto cando os causantes de tales pensións tivesen a 
condición de funcionarios.

d) As pensións recoñecidas ó abeiro da Lei 35/
1980, do 26 de xuño, en favor de orfos maiores de 21 
anos non incapacitados, excepto cando os causantes de 
tales pensións tivesen a condición de excombatentes 
profesionais.

e) As pensións do extinguido seguro obrigatorio 
de vellez e invalidez, cando entren en concorrencia con 
outras pensións públicas, excepto co subsidio de axuda 
por terceira persoa previsto na Lei 13/1982, do 7 de abril, 
de integración social dos minusválidos.

Non obstante o disposto no parágrafo anterior, can-
do a suma de tódalas pensións concorrentes e as do 
citado seguro obrigatorio de vellez e invalidez, unha vez 
revalorizadas aquelas, sexa inferior ás contías fixas sina-
ladas para tal seguro no artigo 45 desta lei, calculadas 
unhas e outras en cómputo anual, a pensión do seguro 
obrigatorio de vellez e invalidez revalorizarase nun im-
porte igual á diferencia resultante. Esta diferencia non 
ten carácter consolidable, sendo absorbible con calque-
ra incremento que poidan experimenta-las percepcións 
do interesado, xa sexa en concepto de revalorizacións 
ou por recoñecemento de novas prestacións de carácter 
periódico.

f) As pensións das mutualidades integradas no 
Fondo especial da Mutualidade Xeral de Funcionarios 
Civís do Estado que, en 31 de decembro de 2003, alcan-
zasen xa as contías correspondentes ó 31 de decembro 
de 1973.

Dous. No caso de que mutualidades, montepíos 
ou entidades de previsión social de calquera tipo 
que integren persoal pertencente a empresas ou so-
ciedades con participación maioritaria do Estado, de 
comunidades autónomas, de corporacións locais ou 
de organismos autónomos e se financien con fondos 
procedentes destes órganos ou entidades públicas, ou 
no caso de que estes, directamente, estean aboando ó 
persoal incluído na acción protectora daquelas pensións 
complementarias por calquera concepto sobre as que 
lles correspondería aboar ós réximes xerais que sexan 
de aplicación, as revalorizacións a que se refire o artigo 
40 serán consideradas como límite máximo, podendo 
aplicarse coeficientes menores e incluso inferiores que 
a unidade, a estas pensións complementarias, de acor-
do coas súas regulacións propias ou cos pactos que se 
produzan.

Artigo 42. Limitación do importe da revalorización 
para o ano 2004 das pensións públicas.

Un. O importe da revalorización para o ano 2004 
das pensións públicas que, conforme as normas dos 
preceptos deste capítulo, se poidan incrementar, non 
poderá supor para estas, unha vez revalorizadas, un 
valor íntegro anual superior a 29.205,40 euros.

Dous. Naqueles supostos en que un mesmo titu-
lar perciba dúas ou máis pensións públicas, a suma do 
importe anual íntegro de todas elas, unha vez revalo-
rizadas as que procedan, non poderá supera-lo límite 
máximo a que se refire o punto anterior. Se o superase, 
minorarase proporcionalmente a contía da revaloriza-
ción, ata absorbe-lo exceso sobre tal límite.

Para tal efecto, cada entidade ou organismo compe-
tente para revalorizar determinará o seu propio límite 
máximo de percepción anual para as pensións ó seu 
cargo. Este límite consistirá nunha cifra que garde coa 
citada contía íntegra de 29.205,40 euros anuais a mes-
ma proporción que a que garda a pensión ou pensións 
a cargo do organismo ou entidade de que se trate co 
conxunto total das pensións públicas que perciba o 
titular.

O referido límite (L) obterase mediante a aplicación 
da seguinte fórmula:

L
P
T

euros anuales= ×29 205 40. ,

Sendo «P» o valor íntegro teórico anual alcanzado 
en 31 de decembro de 2003 pola pensión ou pensións 
a cargo do organismo ou entidade competente, e «T» o 
resultado de lle engadir á cifra anterior o valor íntegro 
anual das restantes pensións concorrentes do mesmo 
titular en idéntico momento.

Non obstante o anterior, se algunha das pensións 
que percibise o interesado estivese a cargo do fondo 
especial dunha das mutualidades de funcionarios incluí-
das na letra c) do artigo 37 da Lei 4/1990, do 29 de xuño, 
de orzamentos xerais do Estado para 1990, ou se tratase 
das pensións non revalorizables por conta dalgunha das 
entidades a que se refire o número dos do artigo 41, a 
aplicación das regras recollidas nos parágrafos ante-
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riores adaptarase regulamentariamente co fin de que 
se poida alcanzar, de se-lo caso, o límite máximo de 
percepción, no suposto de concorreren estas pensións 
complementarias con outra ou outras cun importe 
minorado ou suprimido para efectos de non supera-la 
contía máxima fixada en cada momento.

Tres. Cando o organismo ou entidade competen-
te para efectua-la revalorización da pensión pública, no 
momento de practicala, non puidese comprobar fide-
dignamente a realidade da contía das outras pensións 
públicas que perciba o titular, esta revalorización efec-
tuarase con carácter provisional ata o momento en que 
se poidan practica-las oportunas comprobacións.

A regularización definitiva levará aparellada, de 
se-lo caso, a esixencia do reintegro do indebidamente 
percibido polo titular. Este reintegro poderá practicarse 
con cargo ás sucesivas mensualidades de pensión.

En todo caso, as revalorizacións efectuadas en su-
postos de concorrencia de pensións públicas estarán 
suxeitas a revisión ou inspección periódica.

Catro. As normas limitativas reguladas neste pre-
cepto non se aplicarán a: 

a) Pensións extraordinarias do réxime de clases 
pasivas do Estado, orixinadas por actos terroristas.

b) Pensións do réxime de clases pasivas do Estado 
melloradas ó abeiro do Real decreto lei 19/1981, do 30 
de outubro, sobre pensións extraordinarias a víctimas 
do terrorismo. 

c) Pensións extraordinarias recoñecidas pola Se-
guridade Social, orixinadas por actos terroristas.

Cinco. Cando nun mesmo titular concorran al-
gunha ou algunhas das pensións mencionadas no 
precedente número tres ou das establecidas no título 
II do Real decreto 851/1992, do 10 de xullo, polo que se 
regulan determinadas pensións extraordinarias causa-
das por actos terroristas, con outra ou outras pensións 
públicas, as normas limitativas deste precepto só se 
aplicarán respecto das non procedentes de actos te-
rroristas.

CAPÍTULO IV

Complementos para mínimos

Artigo 43. Recoñecemento de complementos para 
mínimos nas pensións de clases pasivas.

Un. Nos termos que regulamentariamente se de-
terminen, os pensionistas de clases pasivas do Estado, 
que non perciban durante o exercicio de 2004 ingresos 
de traballo ou de capital por importe superior a 5.915,49 
euros anuais, terán dereito a percibi-los complementos 
económicos necesarios para alcanza-la contía mínima 
das pensións.

Presumirase que concorren os requisitos indicados 
cando o interesado percibise durante 2003 ingresos por 
contía igual ou inferior a 5.754,37 euros anuais. Esta pre-
sunción poderase destruír, de se-lo caso, polas probas 
obtidas pola Administración.

Para os únicos efectos de garantía de complementos 
para mínimos, equipararanse a ingresos de traballo as 
pensións públicas que non estean a cargo de calquera 
dos réximes públicos básicos de previsión social.

Nos supostos en que, de conformidade coas previ-
sións legais, se teña recoñecida unha parte proporcional 
da pensión de viuvez, o complemento para mínimos 

que se aplique, de se-lo caso, serao na mesma pro-
porción que se tivo en conta para o recoñecemento da 
pensión.

Os efectos económicos do recoñecemento dos com-
plementos económicos retrotraeranse ó día 1 de xaneiro 
do ano en que se soliciten ou á data de arrinque da 
pensión, se esta fose posterior ó 1 de xaneiro.

Non obstante se a solicitude de tal recoñecemento 
se efectuase con ocasión de exerce-lo dereito ó cobra-
mento da pensión, os efectos económicos poderán 
se-los da data de arrinque desta, cunha retroactividade 
máxima dun ano desde que se soliciten e sempre que 
se reúnan os requisitos necesarios para a súa percep-
ción.

Dous Os recoñecementos de complementos eco-
nómicos que se efectúen en 2004 con base en declara-
cións do interesado terán carácter provisional ata que se 
comprobe a realidade ou efectividade do declarado.

En todo caso, a Administración poderá revisar pe-
riodicamente, de oficio ou por instancia do interesado, 
as resolucións de recoñecemento de complementos 
económicos, podendo levar aparellada, de se-lo caso, a 
esixencia do reintegro do indebidamente percibido polo 
titular da pensión. Este reintegro poderá practicarse con 
cargo ás sucesivas mensualidades de pensión.

Tres. Durante 2004 as contías mínimas das pen-
sións de clases pasivas quedan fixadas, en cómputo 
anual, nos importes seguintes: 

Complementos para mínimos

Clase de pensión
Importe

Con cónxuxe a cargo Sen cónxuxe a cargo

Pensión de xubila-
ción ou retiro.

  484,89 euros/mes
6.788,46 euros/ano

  411,76 euros/mes
5.764,64 euros/ano

Pensión de viuvez.    411,76 euros/mes
5.764,64 euros/ano

Pensión familiar dis-
tinta da viuvez, 
sendo N o número 
de beneficiarios 
da pensión ou 
pensións.

411 76

5 764 64

,
/

. ,
/

N
euros mes

N
euros ano

Catro. Os complementos económicos regulados 
nos puntos precedentes non se aplicarán ás pensións 
recoñecidas ó abeiro da lexislación especial derivada 
da Guerra Civil coas contías que se fixan no artigo 37 
desta lei, excepto ás pensións de orfandade recoñecidas 
ó abeiro do título II da Lei 37/1984, do 22 de outubro, 
ás que si lles serán de aplicación os referidos comple-
mentos económicos.

Artigo 44. Recoñecemento dos complementos para as 
pensións inferiores á mínima no sistema da Segurida-
de Social e importes destas pensións no ano 2004.

Un. Nos termos que regulamentariamente se 
determinen, terán dereito a percibi-los complementos 
necesarios para alcanza-la contía mínima de pensións, 
os pensionistas do sistema da Seguridade Social na súa 
modalidade contributiva, que non perciban ingresos de 
capital ou traballo persoal ou que, percibíndoos, non 
excedan de 5.915,49 euros ó ano.



430 Venres 16 xaneiro 2004 Suplemento núm. 2

Non obstante, os pensionistas da Seguridade Social 
na súa modalidade contributiva que perciban ingresos 
polos conceptos indicados en contía superior á cifra 
sinalada no parágrafo anterior, terán dereito a un com-
plemento por mínimos cando a suma en cómputo anual 
de tales ingresos e dos correspondentes á pensión xa 
revalorizada resulte inferior á suma de 5.915,49 euros 
máis o importe en cómputo anual da contía mínima fixa-
da para a clase de pensión de que se trate. Neste caso, 
o complemento para mínimos consistirá na diferencia 
entre os importes de ámbalas sumas, sempre que esta 
diferencia non determine para o interesado unha per-
cepción mensual conxunta de pensión e complemento 
por importe superior ó da contía mínima de pensión que 
corresponda en termos mensuais.

Para os únicos efectos de garantía de complementos 
para mínimos, equipararanse a ingresos de traballo as 
pensións públicas que non estean a cargo de calquera 
dos réximes públicos básicos de previsión social.

Dous Presumirase que concorren os requisitos 
indicados no número anterior cando o interesado 

percibise durante o ano 2003 ingresos por contía igual 
ou inferior a 5.754,37 euros. Esta presunción poderá 
destruírse, de se-lo caso, polas probas obtidas pola 
Administración.

Tres. Para os efectos previstos no número un do 
presente artigo, os pensionistas da Seguridade Social 
na súa modalidade contributiva que teñan recoñecido 
complemento por mínimos e percibisen durante o ano 
2003 ingresos de capital ou traballo persoal que exce-
dan de 5.754,37 euros, estarán obrigados a presentar 
antes do 1 de marzo do ano 2004 declaración expresiva 
da contía destes ingresos. O incumprimento desta obri-
ga dará lugar ó reintegro das cantidades indebidamente 
percibidas polo pensionista cos efectos e na forma que 
regulamentariamente se determinen.

Catro. Durante o ano 2004, as contías mínimas 
das pensións do sistema da Seguridade Social, na súa 
modalidade contributiva, quedan fixadas, en cómputo 
anual, clase de pensión e requisitos concorrentes no 
titular, nas contías seguintes:

Clase de pensión

Titulares

Con cónxuxe a cargo
—

Euros/ano

Sen cónxuxe a cargo
—

Euros/ano

Xubilación
Titular con sesenta e cinco anos ...........................................................  6.788,46 5.764,64
Titular menor de sesenta e cinco anos  ................................................  6.344,24 5.371,24

Incapacidade permanente

Grande invalidez con incremento do 50 por 100 ................................. 10.182,76 8.646,96
Absoluta ....................................................................................................  6.788,46 5.764,64
Total: titular con sesenta e cinco anos ..................................................  6.788,46 5.764.64
Parcial do réxime de accidentes de traballo:
Titular con sesenta e cinco anos ...........................................................  6.788,46 5.764,64

Viuvez

Titular con sesenta e cinco anos ........................................................... — 5.764,64
Titular con idade entre sesenta e sesenta e catro anos ..................... — 5.371,24
Titular con menos de sesenta anos ...................................................... — 4.286,10
Titular con menos de sesenta anos con cargas familiares ................ — 5.371,24

Orfandade

Por beneficiario ........................................................................................ — 1.742,44
Na orfandade absoluta o mínimo incrementarase en 4.286,10 euros 

distribuídos, de se-lo caso, entre os beneficiarios.

En favor de familiares

Por beneficiario ........................................................................................ — 1.742,44
Se non existe viúva nin orfo pensionistas:
Un só beneficiario, con sesenta e cinco anos ...................................... — 4.486,16
Un só beneficiario, menor de sesenta e cinco anos ........................... — 4.223,94
Varios beneficiarios: o mínimo asignado a cada un deles incremen-

tarase no importe que resulte de ratear 2.543,66 euros entre o 
número de beneficiarios.
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CAPÍTULO V

Outras disposicións en materia de pensións públicas

Artigo 45. Pensións non concorrentes do extinguido 
seguro obrigatorio de vellez e invalidez.

A partir do 1 de xaneiro do ano 2004 a contía das 
pensións do extinguido seguro obrigatorio de vellez e 
invalidez, non concorrentes con outras pensións pú-
blicas, queda fixada, en cómputo anual, en 4.195,38 
euros.

Para estes efectos, non se considerará pensión con-
corrente a percibida polos mutilados útiles ou incapaci-
tados de primeiro grao por causa da pasada Guerra Civil 
española, calquera que fose a lexislación reguladora, 
nin o subsidio de axuda por terceira persoa previsto na 
Lei 13/1982, do 7 de abril, de integración social dos mi-
nusválidos, nin as pensións extraordinarias derivadas 
de actos de terrorismo.

TÍTULO V

Das operacións financeiras

CAPÍTULO I

Débeda pública

Artigo 46. Débeda pública.

Un. Autorízase o Goberno para que, por proposta 
do Ministerio de Economía, incremente a débeda do 
Estado, coa limitación de que o saldo vivo desta en 31 
de decembro do ano 2004 non supere o correspondente 
saldo en 1 de xaneiro de 2004 en máis de 12.838.282,67 
miles de euros.

Dous Este límite será efectivo ó termo do exer-
cicio, podendo ser superado no curso deste logo de 
autorización do Ministerio de Economía, e quedará 
automaticamente revisado: 

a) Polo importe das modificacións netas de cré-
ditos orzamentarios correspondentes ós capítulos I 
ó VIII.

b) Polas desviacións entre as previsións de ingre-
sos contidas nesta lei e a súa evolución real.

c) Polos anticipos de tesourería e a variación 
neta das operacións extraorzamentarias previstas le-
galmente.

d) Pola variación neta nos dereitos e as obrigas 
do Estado recoñecidos e pendentes de ingreso ou pa-
gamento.

As citadas revisións incrementarán ou reducirán 
o límite sinalado no punto anterior segundo supoñan 
un aumento ou unha diminución, respectivamente, da 
necesidade de financiamento do Estado.

Artigo 47. Operacións de crédito autorizadas a orga-
nismos públicos.

Autorízanse os organismos públicos que figuran 
no anexo III desta lei a concertar operacións de crédito 
durante o ano 2004 polos importes que, para cada un, 
figuran no anexo citado.

Artigo 48. Información da evolución da débeda do 
Estado ó Ministerio de Economía e ó Congreso dos 
Deputados e ó Senado; e das contas abertas polo 
Tesouro no Banco de España ou noutras entidades 
financeiras ó Congreso dos Deputados e ó Senado.

Os organismos públicos que teñen ó seu cargo 
a xestión da débeda do Estado ou asumida por este, 
mesmo cando o asumido sexa unicamente a carga 
financeira, remitirán á Dirección Xeral do Tesouro e Po-
lítica Financeira do Ministerio de Economía a seguinte 
información: mensualmente sobre os pagamentos efec-
tuados no mes precedente; trimestralmente, sobre a si-
tuación da débeda o día último do trimestre, e ó comezo 
de cada ano, sobre a previsión de gastos financeiros e 
amortizacións para o exercicio.

O Goberno comunicaralles ás comisións de or-
zamentos do Congreso dos Deputados e o Senado o 
importe e as características das operacións de débeda 
pública realizadas, así como o importe e as desagrega-
cións por instrumentos da débeda pública viva.

O Goberno comunicaralle trimestralmente ó Con-
greso dos Deputados e ó Senado o número de contas 
abertas polo Tesouro no Banco de España ou noutras 
entidades financeiras, así como os importes e a evolu-
ción dos saldos.

CAPÍTULO II

Avais públicos e outras garantías

Artigo 49. Importe dos avais do Estado.

Un. O importe dos avais que preste o Estado du-
rante o exercicio do ano 2004 non poderá exceder de 
1.742,94 millóns de euros.

Dous. Dentro do total sinalado no punto anterior, 
aplicaranse os seguintes límites máximos de avais do 
Estado: 

a) Á Rede Nacional de Ferrocarrís Españois, por un 
importe máximo de 180,30 millóns de euros.

b) Ó ente público Radio Televisión Española, por 
un importe máximo de 668,00 millóns de euros.

c) Dentro do total sinalado no número un, aplicarase 
o límite máximo de 39,07 millóns de euros a garantir opera-
cións de investimento destinadas á adquisición de buques 
por empresas navais domiciliadas en España, mediante a 
súa compra ou arrendamento con opción de compra.

O importe avalado non poderá supera-lo 27 por 
cento do prezo total do buque financiado.

Este importe entenderase referido ó principal das 
operacións de crédito obxecto do aval, e estenderase 
ás súas correspondentes cargas financeiras.

As condicións dos préstamos asegurables baixo 
este sistema serán, como máximo, as establecidas no 
Real decreto 442/1994, do 11 de marzo, ou disposicións 
posteriores que o modifiquen.

O procedemento para a concesión dos avais será o 
determinado pola Comisión Delegada do Goberno para 
Asuntos Económicos.

Tres. En todo caso, a materialización da responsa-
bilidade do Estado a que se refiren os puntos anteriores, 
requirirá o outorgamento previo do aval expreso a cada 
operación de crédito.

Catro. Os importes indicados nos números un e 
dous entenderanse referidos ó principal das operacións 
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de crédito obxecto do aval, estendéndose este ás súas 
correspondentes cargas financeiras.

Artigo 50. Avais das entidades públicas empresariais 
e sociedades mercantís estatais.

Autorízase a Sociedade Estatal de Participacións 
Industriais a prestar avais no exercicio do ano 2004, 
en relación coas operacións de crédito que concerten e 
coas obrigas derivadas de concursos de adxudicación 
en que participen durante o citado exercicio as socieda-
des mercantís no capital das cales participe directa ou 
indirectamente, ata un límite máximo de 1.210 millóns 
de euros.

Artigo 51. Información sobre avais públicos outorgados.

O Goberno comunicaralles trimestralmente ás co-
misións de orzamentos do Congreso dos Deputados e 
do Senado o importe e as características principais dos 
avais públicos outorgados.

Artigo 52. Avais para garantir valores de renda fixa 
emitidos por fondos de titulización de activos.

Un. O Estado poderá outorgar avais ata unha con-
tía máxima, durante o exercicio de 2004, de 1.803,04 mi-
llóns de euros, co obxecto de garantir valores de renda 
fixa emitidos por fondos de titulización de activos cons-
tituídos ó abeiro dos convenios que subscriba o Minis-
terio de Economía e as sociedades xestoras de fondos 
de titulización de activos inscritas na Comisión Nacional 
do Mercado de Valores, co obxecto de mellora-lo finan-
ciamento da actividade productiva empresarial.

O importe vivo acumulado dos avais outorgados po-
lo Estado en 31 de decembro do ano 2004 non poderá 
superar 7.212,15 millóns de euros.

Dous. O volume total do principal pendente de amor-
tización dos bonos avalados polo Estado en virtude do 
establecido neste artigo, no artigo 52 da Lei 52/2002, do 30 
de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 
2003, no artigo 53 da Lei 23/2001, do 27 de decembro, de 
orzamentos xerais do Estado para o ano 2002, no artigo 54 
da Lei 13/2000, do 28 de decembro, de orzamentos xerais do 
Estado para o ano 2001, no artigo 53 da Lei 54/1999, do 29 de 
decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2000, 
e no artigo 53 da Lei 49/1998, do 30 de decembro, de orza-
mentos xerais do Estado para o ano 1999, non poderá ex-
ceder de 7.212,15 millóns de euros. O ministro de Economía 
e, coa súa habilitación expresa, o director xeral do Tesouro e 
Política Financiera, poderán determina-lo procedemento e os 
prazos para conseguir das sociedades xestoras de fondos de 
titulización a información relativa ó volume total do principal 
pendente de amortización dos valores de renda fixa emitidos 
por fondos de titulización de activos constituídos ó abeiro dos 
convenios mencionados no parágrafo anterior.

Tres. O outorgamento dos avais sinalados no 
punto anterior deberá ser acordado polo Ministerio de 
Economía, con ocasión da constitución do fondo e logo 
de tramitación do preceptivo expediente.

Catro. A constitución dos fondos de titulización de 
activos a que se refiren os puntos anteriores estará exen-
ta de todo arancel notarial e, de se-lo caso, rexistral.

Cinco. Facúltase o ministro de Economía para que 
estableza, de se-lo caso, as normas e os requisitos a que 
se axustarán os convenios a que fai mención o número 
un deste artigo.

CAPÍTULO III

Relacións do Estado co Instituto de Crédito Oficial

Artigo 53. Reembolsos do Estado ó Instituto de Crédito 
Oficial.

Un. O Estado reembolsaralle durante o ano 2004 
ó Instituto de Crédito Oficial tanto as cantidades que 
este lles satisfixese ás institucións financeiras en paga-
mento das operacións de axuste de xuros previstas na 
Lei 11/1983, do 16 de agosto, de medidas financeiras 
de estímulo á exportación, coma os custos de xestión 
destas operacións en que aquel incorrese.

Os ingresos depositados no Instituto de Crédito Ofi-
cial durante o ano 2004 por aplicación do previsto no nú-
mero 2 do artigo 15 do Real decreto 677/1993, poderán 
ser destinados a financiar, conxuntamente coas dota-
cións que anualmente figuren nos orzamentos xerais do 
Estado na aplicación 24.14.762B.444, o resultado neto 
das operacións de axuste recíproco de xuros, cando este 
sexa positivo e corresponda o seu aboamento polo Insti-
tuto de Crédito Oficial á entidade financeira participante 
no convenio. No caso de que existan saldos positivos a 
favor do Instituto de Crédito Oficial en 31 de decembro 
do ano 2004, estes ingresaranse no Tesouro.

Así mesmo, e coa finalidade de optimiza-la xestión 
financeira das operacións de axuste recíproco de xu-
ros, o Instituto de Crédito Oficial poderá, con cargo ós 
mesmos ingresos e dotacións sinaladas no parágrafo 
anterior e conforme os seus estatutos e normas de 
actuación, concertar por si ou a través de axentes fi-
nanceiros de intermediación, operacións de intercambio 
financeiro que teñan por obxecto cubri-lo risco que para 
o Tesouro poida supo-la evolución dos tipos de xuro, 
logo de autorización da Dirección Xeral de Comercio e 
Investimentos do Ministerio de Economía.

Dous. Nos supostos de xuros subvencionados polo 
Estado, en operacións financeiras instrumentadas a tra-
vés do Instituto de Crédito Oficial, os acordos do Consello 
de Ministros ou da Comisión Delegada do Goberno para 
Asuntos Económicos requirirán a acreditación previa de 
reserva de créditos nos orzamentos xerais do Estado.

Tres. O importe máximo dos créditos á exportación 
a que se refire o artigo 4.2 do Regulamento aprobado 
polo Real decreto 677/1993, do 7 de maio, que poderán 
ser aprobados durante o ano 2004, ascende a 480,81 
millóns de euros.

Catro. Con cargo ós recursos do préstamo do Estado 
a que se refire o punto cuarto do número un do Acordo do 
Consello de Ministros do 11 de decembro de 1987, o Con-
sello de Ministros, en caso de se esgota-lo saldo existente 
en 31 de decembro de 2002 do fondo de provisión consti-
tuído no Instituto de Crédito Oficial, de acordo co número 
cuarto da disposición adicional sexta do Real decreto lei 
12/1995, do 28 de decembro, poderá durante o ano 2004, 
e con xustificación de novas necesidades, dota-lo fondo 
ata un límite de 150,25 millóns de euros.

Artigo 54. Información ás Cortes Xerais en materia do 
Instituto de Crédito Oficial.

O Goberno remitiralles trimestralmente ás comi-
sións de orzamentos do Congreso dos Deputados e 
do Senado información detallada de tódalas compen-
sacións do Estado, en virtude do establecido no arti-
go 53 desta lei. Así mesmo, a información incluirá as 
cantidades reembolsadas ó Instituto polo Estado a que 



Suplemento núm. 2 Venres 16 xaneiro 2004 433

se refire o último parágrafo do número 6 do artigo 118 
da Lei 66/1997, do 30 de decembro, de medidas fiscais, 
administrativas e da orde social.

Artigo 55. Fondo de axuda ó desenvolvemento.

A dotación ó Fondo de axuda ó desenvolvemento 
incrementarase no ano 2004 en 520 millóns de euros, 
que se destinarán ós fins previstos nos números 1 e 3 
do artigo 118 da Lei 66/1997, do 30 de decembro, de me-
didas fiscais, administrativas e da orde social, modifica-
dos polo artigo 104 da Lei 50/1998, do 30 de decembro, 
de medidas fiscais, administrativas e da orde social.

O Consello de Ministros poderá aprobar operacións 
con cargo ó Fondo de axuda ó desenvolvemento por 
un importe de ata 672 millóns de euros ó longo do 
ano 2004, sen que, en ningún caso, as dotacións que 
se utilicen para financia-las operacións realizadas con 
cargo ó Fondo de axuda ó desenvolvemento poidan 
supera-lo importe total indicado no parágrafo anterior 
e sen prexuízo da utilización de contías provenientes de 
anos anteriores. Quedan expresamente excluídas desta 
limitación as operacións de refinanciamento de crédi-
tos concedidos con anterioridade con cargo ó Fondo 
de axuda ó desenvolvemento que se leven a cabo en 
cumprimento dos oportunos acordos bilaterais ou mul-
tilaterais acordados no seo do Club de París, de renego-
ciación da débeda exterior dos países prestatarios.

O Goberno informará semestralmente o Congreso e 
o Senado do importe, país de destino e condicións das 
operacións autorizadas polo Consello de Ministros con 
cargo a este fondo.

Artigo 56. Fondo para a concesión de microcréditos 
para proxectos de desenvolvemento social básico 
no exterior.

A dotación ó Fondo para a concesión de microcré-
ditos a que se refire o artigo 105 da Lei 50/1998, do 30 
de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da 
orde social, ascenderá, no ano 2004 a 60.101,21 miles 
de euros e destinarase ós fins previstos no número tres 
dese artigo, así como ós gastos de asistencia técnica dos 
distintos proxectos.

O Consello de Ministros poderá autorizar operacións 
con cargo ó fondo por un importe de ata 60.101,21 miles 
de euros ó longo do ano 2004.

O Goberno informará semestralmente o Congreso e 
o Senado do importe, país de destino e condicións das 
operacións autorizadas polo Consello de Ministros con 
cargo a este fondo.

TÍTULO VI

Normas tributarias

CAPÍTULO I

Impostos directos

SECCIÓN 1.ª IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS

Artigo 57. Coeficientes de actualización do valor de 
adquisición.

Un. Para efectos do previsto no número 2 do artigo 
33 da Lei 40/1998, do 9 de decembro, do imposto sobre 

a renda das persoas físicas e outras normas tributarias, 
para as transmisións de bens inmobles non afectos a 
actividades económicas que se efectúen durante o ano 
2004, os coeficientes de actualización do valor de ad-
quisición serán os seguintes:

Ano de adquisición Coeficiente

1994 e anteriores .................. 1,1461
1995 ........................................ 1,2108
1996 ........................................ 1,1694
1997 ........................................ 1,1461
1998 ........................................ 1,1238
1999 ........................................ 1,1036
2000 ........................................ 1,0824
2001 ........................................ 1,0612
2002 ........................................ 1,0404
2003 ........................................ 1,0200
2004 ........................................ 1,0000

Non obstante, cando os investimentos se efectuasen 
o 31 de decembro de 1994 será de aplicación o coefi-
ciente 1,2108.

A aplicación dun coeficiente distinto da unidade esixi-
rá que o investimento fose realizado con máis dun ano 
de antelación á data da transmisión do ben inmoble.

Dous. Para efectos da actualización do valor de 
adquisición prevista no punto anterior, os coeficien-
tes aplicables ós bens inmobles afectos a actividades 
económicas serán os previstos para o imposto sobre 
sociedades no artigo 58 desta lei.

Tres. Tratándose de elementos patrimoniais actua-
lizados de acordo co previsto no artigo 5 do Real decreto 
lei 7/1996, do 7 de xuño, sobre medidas urxentes de ca-
rácter fiscal e de fomento e liberalización da actividade 
económica, aplicaranse as seguintes regras:

1.ª Os coeficientes de actualización a que se refire o 
punto anterior aplicaranse sobre o prezo de adquisición e 
sobre as amortizacións contabilizadas correspondentes a 
el, sen tomar en consideración o importe do incremento 
neto do valor resultante das operacións de actualización.

2.ª A diferencia entre as cantidades determinadas 
pola aplicación do establecido no número anterior 
minorarase no importe do valor anterior do elemento 
patrimonial.

Para determina-lo valor anterior do elemento pa-
trimonial actualizado tomaranse os valores que fosen 
considerados para os efectos de aplica-los coeficientes 
de actualización.

3.ª O importe que resulte das operacións descritas 
no número anterior minorarase no incremento neto de 
valor derivado das operacións de actualización previstas 
no Real decreto lei 7/1996, sendo a diferencia positiva 
así determinada o importe da depreciación monetaria.

4.ª A ganancia ou perda patrimonial será o resulta-
do de minora-la diferencia entre o valor de transmisión 
e o valor contable no importe da depreciación moneta-
ria a que se refire o número anterior.

SECCIÓN 2.ª IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES

Artigo 58. Coeficiente de corrección monetaria.

Un. Con efectos para os períodos impositivos que 
se inicien durante o ano 2004, os coeficientes previstos 
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no artigo 15.11.a) da Lei 43/1995, do 27 de decembro, do 
imposto sobre sociedades, en función do momento de 
adquisición do elemento patrimonial transmitido, serán 
os seguintes:

Coeficiente

Con anterioridade ó 1 de xaneiro de 1984 . 2,0150
No exercicio 1984 ...................................... 1,8296
No exercicio 1985 ...................................... 1,6898
No exercicio 1986 ...................................... 1,5907
No exercicio 1987 ...................................... 1,5154
No exercicio 1988 ...................................... 1,4478
No exercicio 1989 ...................................... 1,3845
No exercicio 1990 ...................................... 1,3303
No exercicio 1991 ...................................... 1,2850
No exercicio 1992 ...................................... 1,2564
No exercicio 1993 ...................................... 1,2401
No exercicio 1994 ...................................... 1,2176
No exercicio 1995 ...................................... 1,1689
No exercicio 1996 ...................................... 1,1133
No exercicio 1997 ...................................... 1,0883
No exercicio 1998 ...................................... 1,0743
No exercicio 1999 ...................................... 1,0668
No exercicio 2000 ..................................... 1,0615
No exercicio 2001 ..................................... 1,0397
No exercicio 2002 ..................................... 1,0270
No exercicio 2003 ..................................... 1,0097
No exercicio 2004 ..................................... 1,0000

Dous. Os coeficientes aplicaranse da seguinte 
maneira:

a) Sobre o prezo de adquisición ou custo de pro-
ducción, atendendo ó ano de adquisición ou produc-
ción do elemento patrimonial. O coeficiente aplicable 
ás melloras será o correspondente ó ano en que se 
realizasen.

b) Sobre as amortizacións contabilizadas, atenden-
do ó ano en que se realizaron.

Tres. Tratándose de elementos patrimoniais 
actualizados de acordo co previsto no artigo 5 do 
Real decreto lei 7/1996, do 7 de xuño, os coeficientes 
aplicaranse sobre o prezo de adquisición e sobre as 
amortizacións contabilizadas correspondentes a el, 
sen tomar en consideración o importe do incremento 
neto de valor resultante das operacións de actualiza-
ción.

A diferencia entre as cantidades determinadas pola 
aplicación do establecido no punto anterior minorarase 
no importe do valor anterior do elemento patrimonial e 
ó resultado aplicarase, en canto proceda, o coeficiente 
a que se refire a alínea c) do número 11 do artigo 15 da 
Lei 43/1995.

O importe que resulte das operacións descritas no 
parágrafo anterior minorarase no incremento neto de 
valor derivado das operacións de actualización previstas 
no Real decreto lei 7/1996, sendo a diferencia positiva 
así determinada o importe da depreciación monetaria 
a que fai referencia o número 11 do artigo 15 da Lei 
43/1995.

Para determina-lo valor anterior do elemento pa-
trimonial actualizado tomaranse os valores que fosen 
considerados para os efectos de aplica-los coeficientes 
establecidos no número un.

Artigo 59. Pagamento fraccionado do imposto sobre 
sociedades.

Respecto dos períodos impositivos que se inicien 
durante o ano 2004, a porcentaxe a que se refire o nú-
mero 4 do artigo 38 da Lei 43/1995, do 27 de decembro, 
do imposto sobre sociedades, será o 18 por cento para a 
modalidade de pagamento fraccionado prevista no seu 
número 2. As deduccións e bonificacións a que se refire 
este punto incluirán todas aqueloutras que lle fosen de 
aplicación ó suxeito pasivo.

Para a modalidade prevista no número 3 do artigo 
38 da Lei 43/1995, do imposto sobre sociedades, a 
porcentaxe será o resultado de multiplicar por cinco 
sétimos o tipo de gravame redondeado por defecto.

Estarán obrigados a aplica-la modalidade a que se refi-
re o parágrafo anterior os suxeitos pasivos cun volume de 
operacións, calculado conforme o disposto no artigo 121 
da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o 
valor engadido, que superase a cantidade de 6.010.121,04 
euros durante os doce meses anteriores á data en que se 
inicien os períodos impositivos dentro do ano 2004.

As sociedades patrimoniais, as agrupacións de in-
terese económico, españolas e europeas, e as unións 
temporais de empresas estarán obrigadas a realizar 
pagamentos fraccionados nas condicións establecidas 
con carácter xeral, e coas especialidades previstas na 
normativa que lles sexa de aplicación.

SECCIÓN 3.ª IMPOSTOS LOCAIS

Artigo 60. Imposto sobre bens inmobles.

Un. Con efectos do 1 de xaneiro do ano 2004, 
actualizaranse tódolos valores catastrais dos bens in-
mobles mediante a aplicación do coeficiente 1,02. Este 
coeficiente aplicarase nos seguintes termos:

a) Cando se trate de bens inmobles valorados con-
forme os datos que constan no Catastro Inmobiliario, apli-
carase sobre o valor asignado a estes bens para 2003.

b) Cando se trate de bens inmobles que sufrisen 
alteracións das súas características conforme os datos 
existentes no Catastro Inmobiliario, sen que estas va-
riacións tivesen efectividade, o mencionado coeficiente 
aplicarase sobre o valor asignado a tales inmobles, en 
virtude das novas circunstancias, pola Dirección Xeral 
do Catastro, con aplicación dos módulos que servisen 
de base para a fixación dos valores catastrais do resto 
dos bens inmobles do municipio.

Dous. Quedan excluídos da actualización regulada 
neste artigo os valores catastrais obtidos da aplicación 
das ponencias de valores totais aprobadas entre o 1 de 
xaneiro de 1997 e o 30 de xuño de 2002, así como os va-
lores obtidos da aplicación das ponencias de valores par-
ciais aprobadas desde a primeira das datas indicadas nos 
municipios en que fose de aplicación o artigo segundo 
da Lei 53/1997, do 27 de novembro, pola que se modifica 
parcialmente a Lei 39/1988, do 28 de decembro, regula-
dora das facendas locais, e se establece unha reducción 
na base impoñible do imposto sobre bens inmobles.

Tres. O incremento dos valores catastrais dos bens 
inmobles rústicos previsto neste artigo non terá efectos 
respecto ó límite de base impoñible das explotacións 
agrarias que condiciona a inclusión no réxime especial 
agrario da Seguridade Social dos traballadores por con-
ta propia, que se seguirá rexendo pola súa lexislación 
específica.
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CAPÍTULO II 

Impostos indirectos

SECCIÓN ÚNICA. IMPOSTOS SOBRE TRANSMISIÓNS
PATRIMONIAIS E ACTOS XURÍDICOS DOCUMENTADOS

Artigo 61. Actualización das tarifas por transmisión e 
rehabilitación de grandezas e títulos nobiliarios.

Con efectos desde 1 de xaneiro do ano 2004, a esca-
la a que fai referencia o número primeiro do artigo 43 do 
texto refundido da Lei do imposto sobre transmisións 
patrimoniais e actos xurídicos documentados, aprobado 
polo Real decreto lexislativo 1/1993, do 24 de setembro, 
será a seguinte:

Escala
Transmisións

directas
—

Euros

Transmisións
transversais

—
Euros

Rehabilitacións
e recoñecemento

de títulos
estranxeiros

—
Euros

1.º Por cada título 
   con grandeza ..... 2.303 5.773 13.841
2.º Por cada grandeza
   sen título ............ 1.646 4.127  9.880
3.º Por cada título
   sen grandeza .....   657 1.646  3.961

CAPÍTULO III

Outros tributos

Artigo 62. Taxas.

Un. Elévanse a partir do 1 de xaneiro de 2004 os 
tipos de contía fixa das taxas da Facenda estatal ata a 
contía que resulte da aplicación do coeficiente 1,02 ó 
importe esixible durante o ano 2003, tendo en conta 
o disposto polo artigo 62.Un da Lei 52/2002, do 30 de 
decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 
2003.

Exceptúanse do previsto no parágrafo anterior as 
taxas que fosen creadas ou obxecto de actualización 
específica por normas dictadas no ano 2003.

As taxas esixibles pola Xefatura Central de Tráfico e 
pola Dirección Xeral do Catastro axustaranse, unha vez 
aplicado o coeficiente anteriormente indicado, ó múlti-
plo de 20 céntimos de euro máis próximo.

Cando o importe que se deba axustar sexa múltiplo 
de 10 céntimos de euro elevarase ó múltiplo de 20 cénti-
mos inmediato superior a aquel. As taxas esixibles pola 
Dirección Xeral de Transportes por Estrada previstas no 
artigo 27 da Lei 13/1996, do 30 de decembro, de medidas 
fiscais, administrativas e da orde social, axustaranse, 
unha vez aplicado o coeficiente anteriormente indicado, 
a dous decimais por defecto se o terceiro decimal resul-
tar inferior a cinco e por exceso, en caso contrario.

Dous. Considéranse tipos de contía fixa aqueles 
que non se determinen por unha porcentaxe da base 
ou cunha base que non se valore en unidades mone-
tarias.

Tres. Mantéñense para o ano 2004 os tipos e as 
contías fixas establecidos no número 4 do artigo 3 do 
Real decreto lei 16/1977, do 25 de febreiro, polo que se 
regulan os aspectos penais, administrativos e fiscais 

dos xogos de sorte, envite ou azar, no importe esixible 
durante o ano 2003, do acordo co establecido no artigo 
62.Tres da Lei 52/2002.

Artigo 63. Cuantificación da taxa por reserva do domi-
nio público radioeléctrico.

Un. A taxa por reserva de dominio público radio-
eléctrico establecida na Lei 32/2003, do 3 de novembro, 
xeral de telecomunicacións, débese calcular mediante 
a expresión:

T N V S km B kHz
F C C C C C

= × = × ×
×
[ ] / , [ ( ) ( )

( , , , , )] / ,
166 386

166 386
2

1 2 3 4 5

Onde:

T = é a taxa anual por reserva de dominio público ra-
dioeléctrico.

N = é o número de unidades de reserva radioeléctrica 
(URR) que se calcula como o producto de S x B, é 
dicir, superficie en quilómetros cadrados da zona de 
servicio, por amplo de banda expresado en kHz.

V = é o valor da URR, que vén determinado en función 
dos cinco parámetros C, establecidos na Lei xeral 
de telecomunicacións, e cunha cuantificación, de 
conformidade con esta lei, que será a establecida 
na Lei de orzamentos xerais do Estado.

F (C1, C2, C3, C4, C5) = é a función que relaciona os cinco 
parámetros C. Esta función é o 
producto dos cinco parámetros 
indicados anteriormente.

O importe, en euros, para satisfacer en concepto 
desta taxa anual será o resultado de dividir entre o 
tipo de conversión previsto na Lei 46/1998, do 17 de 
decembro, sobre introducción do euro, o resultado de 
multiplica-la cantidade de unidades de reserva radio-
eléctrica do dominio público reservado polo valor que 
se asigne á unidade:

T N V S km B kHz
C C C C C

= × = × ×
× × × × ×
[ ] / , [ ( ) ( )

( )] / ,
166 386

166 386
2

1 2 3 4 5

Nos casos de reservas de dominio público ra-
dioeléctrico que afecten todo o territorio nacional, o 
valor da superficie que se considerará para o cálculo 
da taxa é a extensión deste, a cal, segundo o Institu-
to Nacional de Estatística, é de 505.990 quilómetros 
cadrados.

Nos servicios de radiocomunicacións que procedan, 
a superficie que se considere poderá incluír, de se-lo 
caso, a correspondente ó mar territorial español.

Para fixa-lo valor dos parámetros C a C en cada ser-
vicio de radiocomunicacións, tívose en conta o signifi-
cado que lles atribúe a Lei 32/2003, do 3 de novembro, 
xeral de telecomunicacións e as normas regulamenta-
rias que a desenvolven.

Estes cinco parámetros son os seguintes:

1.º Coeficiente C1: grao de utilización e conxestión 
das distintas bandas e nas distintas zonas xeográficas. 
Valóranse os seguintes conceptos:

Número de frecuencias por concesión ou autoriza-
ción.

Zona urbana ou rural.
Zona de servicio.
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2.º Coeficiente C2: tipo de servicio para o que se 
pretende utilizar e, en particular, se este leva aparella-
do para quen o preste as obrigas de servicio público 
recollidas no título III da Lei xeral de telecomunicacións. 
Valóranse os seguintes conceptos:

Soporte a outras redes (infraestructura).
Prestación a terceiros.
Autoprestación.
Servicios de telefonía con dereitos exclusivos.
Servicios de radiodifusión.

3.º Coeficiente C3: banda ou sub-banda do espec-
tro. Valóranse os seguintes conceptos:

Características radioeléctricas da banda (idoneidade 
da banda para o servicio solicitado).

Previsións de uso da banda.
Uso exclusivo ou compartido da sub-banda.

4.º Coeficiente C4: equipos e tecnoloxía que se 
empregan. Valóranse os seguintes conceptos:

Redes convencionais.
Redes de asignación aleatoria.
Modulación en radioenlaces.
Diagrama de radiación.

5.º Coeficiente C5: valor económico derivado do 
uso ou aproveitamento do dominio público reservado. 
Valóranse os seguintes conceptos:

Experiencias non comerciais.
Rendibilidade económica do servicio.
Interese social da banda.
Usos derivados da demanda de mercado.
Densidade de poboación.

Considerando os distintos factores que afectan a 
determinación da taxa, establecéronse diversas moda-
lidades para cada servicio a cada unha das cales se lle 
asigna un código identificativo.

A continuación indícanse cáles son os factores de 
ponderación dos distintos coeficientes, así como a súa 
posible marxe de valoración respecto ó valor de referen-
cia. Este valor de referencia é o que se toma por defecto, 
o cal se aplica naqueles casos en que, pola natureza do 
servicio ou da reserva efectuada, o parámetro corres-
pondente non é de aplicación.

Coeficiente C1: mediante este parámetro tense 
en conta o grao de ocupación das distintas bandas 
de frecuencia para un determinado servicio. Para 
estes efectos fíxose unha tabulación en marxes de 
frecuencia cuns extremos inferior e superior que 
comprenden as bandas tipicamente utilizadas nos 
respectivos servicios. Tamén recolle este parámetro 
a zona xeográfica de utilización, distinguindo xeral-
mente entre zonas de elevado interese e alta utiliza-
ción, as cales se asimilan ás grandes concentracións 
urbanas, e zonas de baixo interese e escasa utiliza-
ción como poidan se-los contornos rurais. Pártese 
dun valor unitario ou de referencia para as bandas 
menos conxestionadas e nas zonas xeográficas de 
escasa utilización, subindo o custo relativo ata un 
máximo de dous por estes conceptos para as bandas 
de frecuencia máis demandadas e en zonas de alto 
interese ou utilización.

Concepto Escala de valores Observacións

Valor de referencia. 1 De aplicación nu nha 
ou varias mo-
dalidades en 
cada servicio.

Marxe de valores. 1 a 2 —

Zona alta/baixa utili-
zación.

Ata + 25 % De aplicación se-
gundo criterios 
e s p e c í f i c o s 
por servicios e 
bandas de fre-
cuencias nas 
mo dalidades e 
conceptos afec-
tados.

Demanda da banda. Ata + 20 %
Concesións e usua-

rios.
Ata + 30 %

Coeficiente C2: mediante este coeficiente faise un-
ha distinción entre as redes de autoprestación e as 
que teñen por finalidade a prestación a terceiros dun 
servicio de radiocomunicacións con contraprestación 
económica. Pola súa vez, en determinados servicios, 
como radiodifusión, tívose en conta a súa considera-
ción de servicio público, aínda que tamén poden existir 
determinadas reservas doutros servicios radioeléctricos 
con esta condición, caso en que se valora máis baixo 
este coeficiente respecto do valor que se lles asigna ás 
reservas de espectro para as redes que non teñen esa 
consideración.

Concepto Escala de valores Observacións

Valor de referencia. 1 De aplicación 
nunha ou varias 
modalidades en 
cada servicio.

Marxe de valores. 1 a 2 —

Prestación a tercei-
ros / autopresta-
ción.

Ata + 10 % De aplicación se-
gun do criterios 
e s  p e c í f i c o s 
por servicios e 
bandas de fre-
cuencias nas 
mo dalidades e 
conceptos afec-
tados.

Servicio público. Ata —75 % 
d e p e n -
dendo do 
servicio

Coeficiente C3: co coeficiente C3 considéranse as 
posibles modalidades de outorgamento da reserva 
de dominio público radioeléctrico dunha determinada 
frecuencia ou sub-banda de frecuencias, con carácter 
exclusivo ou compartido con outros usuarios nunha 
determinada zona xeográfica. Estas posibilidades son 
de aplicación no caso do servicio móbil. Para outros 
servicios a reserva de dominio público radioeléctrico 
debe ser con carácter exclusivo pola natureza deste. 
Aquelas reservas solicitadas en bandas non adecuadas 
ó servicio, en función das tendencias de utilización e 
previsións do Cadro Nacional de Atribución de Frecuen-
cias (CNAF), penalízanse cunha taxa máis elevada, co 
fin de favorece-la tendencia cara á harmonización das 
utilizacións radioeléctricas, o cal se reflicte na valoración 
deste coeficiente.
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Concepto Escala de valores Observacións

Valor de referencia. 1 De aplicación nun ha 
ou varias mo-
dalidades en cada 
servicio.

Marxe de valores. 1 a 2 —

Frecuencia exclusi-
va / compartida.

Ata + 75 % De aplicación se-
gundo criterios 
e s p e c í f i c o s 
por servicios e 
bandas de fre-
cuencias nas 
modalidades e 
conceptos afec-
tados.

Idoneidade da ban-
da de frecuencia.

Ata + 60 %

Coeficiente C4: con este coeficiente é posible 
ponderar dunha maneira distinta as diferentes 
tecnoloxías ou sistemas empregados, favorecendo 
aquelas que fan un uso máis eficiente do espectro 
radioeléctrico respecto a outras tecnoloxías. Así, por 
exemplo, en redes móbiles, favorécese a utilización 
de sistemas de asignación aleatoria de canal fronte 
ós tradicionais de asignación fixa. No caso de radio-
enlaces, o tipo de modulación utilizado é un factor 
determinante á hora de valora-la capacidade de 
transmisión de información por unidade de amplitu-
de de banda e isto tívose en conta de maneira xeral, 
considerando as tecnoloxías dispoñibles segundo a 
banda de frecuencias.

En radiodifusión consideráronse os novos sistemas 
de radiodifusión sonora e televisión dixital, ademais dos 
clásicos analóxicos.

Concepto Escala de valores Observacións

Valor de referencia. 2 De aplicación nun ha 
ou varias moda-
lidades en cada 
servicio.

Marxe de valores. 1 a 2 —

Tecnoloxía utilizada/
tecnoloxía de refe-
rencia.

Ata + 50 % De aplicación se-
gundo criterios 
e s p e c í f i c o s 
por servicios e 
bandas de fre-
cuencias nas 
mo dalidades e 
conceptos afec-
tados.

Coeficiente C5: este coeficiente considera os aspec-
tos de relevancia social dun determinado servicio fronte 
a outros servicios de similar natureza desde o punto de 
vista radioeléctrico. Tamén considera o relativo interese 
económico ou rendibilidade do servicio prestado, gra-
vando máis por unidade de amplitude de banda aqueles 
servicios de alto interese e rendibilidade fronte a outros 
que, mesmo sendo similares desde o punto de vista 
radioeléctrico, ofrezan unha rendibilidade moi distinta 
e teñan diferente consideración desde o punto de vista 
de relevancia social.

En radiodifusión, dadas as peculiaridades do ser-
vicio, considerouse un factor determinante para fixa-la 
taxa dunha determinada reserva de dominio público ra-
dioeléctrico, a densidade de poboación dentro da zona 
de servicio da emisora considerada.

Cando a reserva de frecuencias se destine á reali-
zación de emisións de carácter experimental ou situa-
cións similares sen contraprestación económica para 
o titular desta, nin outra finalidade que a investigación 
e o desenvolvemento de novas tecnoloxías durante un 
período de tempo limitado e definido, o valor do co-
eficiente C5 nestes casos será o 15 por cento do valor 
xeral.

Concepto Escala de valores Observacións

Valor de referencia. 1 De aplicación nun ha 
ou varias moda-
lidades en cada 
servicio.

Marxe de valores. > 0 —

Rendibilidade eco-
nómica.

Ata + 30 % De aplicación se-
gundo criterios 
e s p e c í f i c o s 
por servicios e 
bandas de fre-
cuencias nas 
modalidades e 
conceptos afec-
tados.

Interese social ser-
vicio.

Ata – 20 %

Poboación. Ata + 100 %
Experiencias non 

comerciais.
— 85 %

Cálculo da taxa por reserva de dominio público 
radioeléctrico.

Servicios radioeléctricos e modalidades consideradas.
Considéranse os seguintes grupos ou clasifica-

cións:

1. Servicios móbiles.

1.1 Servicio móbil terrestre e outros asociados.
1.2 Servicio móbil terrestre con cobertura nacional.
1.3 Sistemas de telefonía móbil automática (TMA).
1.4 Servicio móbil marítimo.
1.5 Servicio móbil aeronáutico.
1.6 Servicio móbil por satélite.

2. Servicio fixo.

2.1 Servicio fixo punto a punto.
2.2 Servicio fixo punto a multipunto.
2.3 Servicio fixo por satélite.

3. Servicio de radiodifusión.

3.1 Radiodifusión sonora.

Radiodifusión sonora de onda longa e de onda me-
dia (OL/OM).

Radiodifusión sonora de onda curta (OC).
Radiodifusión sonora con modulación de frecuencia (FM).
Radiodifusión sonora dixital terrea (T-DAB).

3.2 Televisión.

Televisión (analóxica).
Televisión dixital terrea (DVB-T).

3.3 Servicios auxiliares á radiodifusión.
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4. Outros servicios.

4.1 Radionavegación.
4.2 Radiodeterminación.
4.3 Radiolocalización.
4.4 Servicios por satélite, tales como de investiga-

ción espacial, de operacións espaciais e outros.
4.5 Servicios non recollidos en puntos anteriores.
Tendo en conta estes grupos de servicios radio-

eléctricos, as posibles bandas de frecuencias para a 
prestación do servicio e os cinco coeficientes cos seus 
correspondentes conceptos ou factores que se deben 
considerar para calcula-la taxa de diferentes reservas de 
dominio público radioeléctrico dun servicio dado, obté-
ñense as modalidades que se indican a continuación.

1. Servicios móbiles.

1.1 Servicio móbil terrestre e servicios asociados.
Inclúense nesta clasificación as reservas de domi-

nio público radioeléctrico para redes do servicio móbil 
terrestre e outras modalidades como operacións por-
tuarias e de movemento de barcos e os enlaces mono-
canais de banda estreita.

Os cinco parámetros establecidos no artigo 73 da Lei 
xeral de telecomunicacións obrigan a distinguir en re-
des do servicio móbil terrestre, polo menos as seguintes 
modalidades, e avaliar diferenciadamente os criterios 
para fixa-la taxa dunha determinada reserva.

En cada modalidade tabuláronse as marxes de 
frecuencia que é preciso distinguir para efectos de 
calcula-la taxa para ter en conta a ocupación relativa 
das distintas bandas de frecuencia e outros aspectos 
recollidos na Lei xeral de telecomunicacións, como por 
exemplo a idoneidade ou non dunha determinada ban-
da de frecuencias para o servicio considerado.

Dentro destas marxes de frecuencia, unicamente se 
outorgarán reservas de dominio público radioeléctrico 
nas bandas de frecuencias reservadas no CNAF ó ser-
vicio considerado.

Con carácter xeral, para redes do servicio móbil aplíca-
se, para efectos de calcula-la taxa, a modalidade de zona 
xeográfica de alta utilización, sempre que a cobertura da 
rede comprenda, total ou parcialmente, localidades con 
máis de 50.000 habitantes. Para redes con frecuencias en 
diferentes bandas, o concepto de zona xeográfica aplica-
rase de forma independente para cada unha delas.

1.1.1 Servicio móbil asignación fixa/frecuencia 
compartida/zona de baixa utilización/autoprestación.

Nestes casos, a superficie que se considerará é 
a que figure na correspondente reserva de dominio 
público radioeléctrico, establecéndose unha superficie 
mínima de 1.000 quilómetros cadrados.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en conta 
é a resultante de multiplica-lo valor da canalización (12,5 
kHz, 25 kHz, etc.) polo número de frecuencias utilizadas.

  

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz ...... 1,2 1,25  1  1,3 0,4265 1111
100-200 MHz ..... 1,7 1,25  1  1,3 0,4889 1112
200-400 MHz ..... 1,6 1,25 1,1 1,3 0,4473 1113
400-1.000 MHz... 1,5 1,25 1,2 1,3 0,4161 1114
1.000-3.000 MHz.. 1,1 1,25 1,1 1,3 0,4161 1115
>3.000 MHz....... 1  1,25 1,2 1,3 0,4161 1116

1.1.2 Servicio móbil asignación fixa/frecuencia 
compartida/zona de alta utilización/autoprestación.

Nestes casos, a superficie que se considerará é 
a que figure na correspondente reserva de dominio 
público radioeléctrico, establecéndose unha superficie 
mínima de 1.000 quilómetros cadrados.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en 
conta é a resultante de multiplica-lo valor da canaliza-
ción (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) polo número de frecuencias 
utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz ...... 1,4 1,25  1  1,3 0,4265 1121
100-200 MHz .... 2 1,25  1  1,3 0,4889 1122
200-400 MHz .... 1,8 1,25 1,1 1,3 0,4473 1123
400-1.000 MHz .. 1,7 1,25 1,2 1,3 0,4161 1124
1.000-3.000 MHz. 1,25 1,25 1,1 1,3 0,4161 1125
>3.000 MHz ....... 1,15 1,25 1,2 1,3 0,4161 1126

1.1.3 Servicio móbil asignación fixa/frecuencia 
exclusiva/zona de baixa utilización/autoprestación.

Nestes casos, a superficie que se considerará é 
a que figure na correspondente reserva de dominio 
público radioeléctrico, establecéndose unha superficie 
mínima de 1.000 quilómetros cadrados.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en 
conta é a resultante de multiplica-lo valor da canaliza-
ción (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) polo número de frecuencias 
utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz ...... 1,2 1,25  1,5  1,3 0,4265 1131
100-200 MHz .... 1,7 1,25  1,5  1,3 0,4889 1132
200-400 MHz .... 1,6 1,25  1,65 1,3 0,4473 1133
400-1.000 MHz .. 1,5 1,25  1,8 1,3 0,4161 1134
1.000-3.000 MHz. 1,1 1,25  1,65 1,3 0,4161 1135
>3.000 MHz ....... 1 1,25  1,8 1,3 0,4161 1136

1.1.4 Servicio móbil asignación fixa/frecuencia 
exclusiva/zona de alta utilización/autoprestación.

Nestes casos, a superficie que se considerará é 
a que figure na correspondente reserva de dominio 
público radioeléctrico, establecéndose unha superficie 
mínima de 1.000 quilómetros cadrados.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en 
conta é a resultante de multiplica-lo valor da canaliza-
ción (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) polo número de frecuencias 
utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz ...... 1,4 1,25  1,5  1,3 0,4265 1141
100-200 MHz .... 2 1,25  1,5  1,3 0,4889 1142
200-400 MHz .... 1,8 1,25  1,65 1,3 0,4473 1143
400-1.000 MHz .. 1,7 1,25  1,8 1,3 0,4161 1144
1.000-3.000 MHz. 1,25 1,25  1,65 1,3 0,4161 1145
>3.000 MHz ....... 1,15 1,25  1,8 1,3 0,4161 1146
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1.1.5 Servicio móbil asignación fixa/frecuencia 
exclusiva/calquera zona/prestación a terceiros.

Nestes casos a superficie que se considerará é a que 
figura na correspondente reserva de dominio público 
radioeléctrico, establecéndose unha superficie mínima 
de 1.000 quilómetros cadrados.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en 
conta é a resultante de multiplica-lo valor da canaliza-
ción (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) polo número de frecuencias 
utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz ...... 1,4 1,375  1,5  1,3 0,4265 1151
100-200 MHz .... 2 1,375  1,5  1,3 0,4889 1152
200-400 MHz .... 1,8 1,375  1,65 1,3 0,4473 1153
400-1.000 MHz .. 1,7 1,375  1,8 1,3 0,4161 1154
1.000-3.000 MHz. 1,25 1,375  1,65 1,3 0,4161 1155
>3.000 MHz ....... 1,15 1,375  1,8 1,3 0,4161 1156

1.1.6 Servicio móbil asignación aleatoria/frecuencia 
exclusiva/calquera zona/autoprestación.

Nestes casos a superficie que se considerará é a que 
figure na correspondente reserva de dominio público 
radioeléctrico, establecéndose unha superficie mínima 
de 1.000 quilómetros cadrados.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en 
conta é a resultante de multiplica-lo valor da canaliza-
ción (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) polo número de frecuencias 
utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz ...... 1,1 1,25 2  1 0,1352 1161
100-200 MHz .... 1,6 1,25 2 1 0,1352 1162
200-400 MHz .... 1,7 1,25 2 1 0,1352 1163
400-1.000 MHz .. 1,4 1,25 2 1 0,1352 1164
1.000-3.000 MHz. 1,1 1,25 2 1 0,1352 1165
>3.000 MHz ....... 1 1,25 2 1 0,1352 1166

1.1.7 Servicio móbil asignación aleatoria/frecuencia 
exclusiva/calquera zona/prestación a terceiros.

Nestes casos a superficie que se considerará é a que 
figure na correspondente reserva de dominio público 
radioeléctrico, establecéndose unha superficie mínima 
de 1.000 quilómetros cadrados.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en 
conta é a resultante de multiplica-lo valor da canaliza-
ción (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) polo número de frecuencias 
utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C11 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz ...... 1,1 1,375 2  1 0,1352 1171
100-200 MHz .... 1,6 1,375 2 1 0,1352 1172
200-400 MHz .... 1,7 1,375 2 1 0,1352 1173
400-1.000 MHz .. 1,4 1,375 2 1 0,1352 1174
1.000-3.000 MHz. 1,1 1,375 2 1 0,1352 1175
>3.000 MHz ....... 1 1,375 2 1 0,1352 1176

1.1.8 Radiobusca (frecuencia exclusiva/calquera 
zona/prestación a terceiros).

Nestes casos a superficie que se considerará é a que 
figure na correspondente reserva de dominio público 
radioeléctrico.

En redes de ámbito nacional aplicarase o valor 
de superficie correspondente a todo o territorio na-
cional.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en 
conta é a resultante de multiplica-lo valor da canaliza-
ción (12,5  kHz ó 25 kHz) polo número de frecuencias 
utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 50 MH UN-34 ..  1 2  1   2  17,68 1181
50 < f < 174 MHz ..  1 2  1  1,5   0,3121 1182
CNAF nota UN-24 ..  1 2  1,3  1   0,3121 1183

1.1.9 Dispositivos de curto alcance: telemandos, 
alarmas, datos, etc./calquera zona.

Inclúense neste epígrafe as instalacións de disposi-
tivos de curto alcance sempre que o raio de cobertura 
da rede non sexa maior que 3 quilómetros en calquera 
dirección.

Para redes de maior distancia de cobertura apli-
carase a modalidade correspondente entre o resto 
de servicios móbiles ou servicio fixo en función da 
natureza do servicio e das características propias da 
rede.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en conta 
é a resultante de multiplica-lo valor da canalización (10, 
12,5, 25 ó 200 kHz) nos casos que sexa de aplicación 
polo número de frecuencias utilizadas. Se, en virtude 
das características técnicas da emisión, non é aplicable 
ningunha canalización entre as indicadas, tomarase a 
amplitude de banda da denominación da emisión ou, no 
seu defecto, aplicarase a totalidade da correspondente 
banda de frecuencias destinada no CNAF para estas 
aplicacións.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 50 MHz .........  1,7 1,25 1,5  1 17,68 1191
50-174 MHz .......  1,8 1,25 1,5 1 17,68 1192
406-470 MHz .....  2 1,25 1,5 1 17,68 1193
862-870 MHz.....  1,7 1,25 1,5 1 17,68 1194
>1.000 MHz .......  1,5 1,25 1,5 1 17,68 1195

1.2 Servicio móbil terrestre de cobertura nacional.
1.2.1 Servicio móbil asignación fixa/redes ou con-

cesións de cobertura nacional.
Nestes casos a superficie que se considerará é a 

correspondente a todo o territorio nacional.
A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en 

conta é a resultante de multiplica-lo valor da canaliza-
ción (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) polo número de frecuencias 
utilizadas.
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Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz .......  1,4 1,375 2 1,25 7.959 10–3 1211
100-200 MHz ....  2 1,375 2 1,25 7.959 10–3 1212
200-400 MHz ....  1,8 1,375 2 1,25 7.959 10–3 1213
400-1.000 MHz..  1,7 1,375 2 1,25 7.959 10–3 1214
1.000-3.000 MHz..  1,25 1,375 2 1,25 7.959 10–3 1215
>3.000 MHz ......  1,15 1,375 2 1,25 7.959 10–3 1216

1.2.2 Servicio móbil asignación aleatoria/redes ou 
concesións de cobertura nacional.

Nestes casos a superficie que se considerará é a 
correspondente a todo o territorio nacional.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en con-
ta é a resultante de multiplica-lo valor da canalización 
(12,5 kHz, 25 kHz, outro) polo número de frecuencias 
utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 100 MHz .......  1,1 1,375 2 1 8,5 10–3 1221
100-200 MHz ....  1,6 1,375 2 1 8,5 10–3 1222
200-400 MHz ....  1,7 1,375 2 1 8,5 10–3 1223
400-1.000 MHz..  1,4 1,375 2 1 8,5 10–3 1224
1.000-3.000 MHz..  1,1 1,375 2 1 8,5 10–3 1225
>3.000 MHz ......  1 1,375 2 1 8,5 10–3 1226

1.3 Sistemas de telefonía móbil automática 
(TMA).

As modalidades que se recollen neste punto son as 
seguintes:

1.3.1 Sistema TACS analóxico (frecuencia exclusiva/
calquera zona/prestación a terceiros).

A superficie que se considerará é a correspondente 
a todo o territorio nacional.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en conta 
é a resultante de multiplica-lo valor da canalización (25 
kHz) polo número de frecuencias utilizadas.

No caso en que esta banda de frecuencias se utili-
ce exclusivamente para proporcionar acceso ó servicio 
universal, o coeficiente C5 tomará o valor 0,01355.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

CNAF notas UN-40, 
41, 42.

 2 2 1 1,8 3,030 10–2 1311

1.3.2 Sistema GSM (frecuencia exclusiva/calquera 
zona/prestación a terceiros).

A superficie que se considerará é a correspondente 
a todo o territorio nacional.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en conta 
é a resultante de multiplica-lo valor da canalización (200 
kHz) polo número de frecuencias utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

CNAF notas UN:41, 
42, 43, 44.

 2 2 1 1,8 3,030 10–2 1321

1.3.3 Sistema DCS-1800 (frecuencia exclusiva/
calquera zona/prestación a terceiros).

A superficie que se considerará é a correspondente 
a todo o territorio nacional.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en conta 
é o resultado de multiplica-lo valor da canalización (200 
kHz) polo número de frecuencias utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

CNAF nota UN:48.  2 2 1 1,6 2,727 10–2 1331

1.3.4 Sistema TFTS (frecuencia exclusiva/calquera 
zona/prestación a terceiros).

Neste tipo de redes considérase cada estación fixa 
co raio de cobertura planificado, de onde se obtén a 
superficie para calcula-lo número de URR dunha deter-
minada estación terrestre.

O número total de URR será o correspondente á 
suma de tódalas estacións terrestres en ruta que com-
poñen a rede.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en conta 
é a resultante de multiplica-lo valor da canalización (30,3 
kHz) polo número de canais utilizados en cada unha das 
estacións fixas da rede.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

CNAF notas UN:45. 1,5 2 2 1 7,477 10–2 1341

1.3.5 Comunicacións móbiles de terceira xeración, 
Sistema UMTS (frecuencia exclusiva/calquera zona/
prestación a terceiros).

A superficie que se considerará é a correspondente 
a todo o territorio nacional.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en con-
ta é a resultante de multiplica-lo valor da canalización 
(5.000 kHz) polo número de frecuencias utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

CNAF notas UN:48. 2 2 1 1,5 3,636 10–2 1351

1.3.6 Sistema europeo de comunicacións en ferro-
carrís (GSM-R).

A superficie que se considerará é a que resulte de 
multiplica-la suma das lonxitudes de tódolos traxectos 
viarios, expresados en quilómetros, por unha amplitude 
de dez quilómetros.

A amplitude de banda que se debe ter en conta 
será a amplitude de banda total asignada expresada 
en kHz.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

CNAF notas UN:40. 2 2 1 1,8 0,0255 1361
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1.4 Servicio móbil marítimo.

1.4.1 Servicio móbil marítimo.
Nestes casos, a superficie que se considerará é a 

que figure na correspondente reserva de dominio pú-
blico radioeléctrico.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en 
conta é a resultante de multiplica-lo valor da canaliza-
ción (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) polo número de frecuencias 
utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 30 MHz .............  1 1,25  1,25 1  0,1040 1411
30-300 MHz .............  1,3 1,25  1,25 1 0,8843 1412

1.5 Servicio móbil aeronáutico.

1.5.1 Servicio móbil aeronáutico.
Nestes casos, a superficie que se considerará é a 

que figure na correspondente reserva de dominio pú-
blico radioeléctrico.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en 
conta é a resultante de multiplica-lo valor da canaliza-
ción (12,5 kHz, 25 kHz, etc.) polo número de frecuencias 
utilizadas.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 30 MHz .............  1 1,25  1,25 1  0,1040 1511
30-300 MHz .............  1,3 1,25  1,25 1 0,1040 1512

1.6 Servicio móbil por satélite.
Neste servicio a superficie que se considerará será a 

correspondente á área da zona de servicio autorizada da 
estación de que se trate que, en xeral, será a correspon-
dente a todo o territorio nacional, establecéndose unha 
superficie mínima de 100.000 quilómetros cadrados.

A amplitude de banda para cada frecuencia será a 
amplitude de banda reservada ó sistema, computándo-
se a suma da amplitude de banda do enlace ascendente 
e da amplitude de banda do enlace descendente.

1.6.1 Servicio de comunicacións móbiles por sa-
télite.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

Nas frecuencias 
previstas no 
CNAF.

1 1,25 1 1 17,68 10–4 1611

2. Servicio fixo.

2.1 Servicio fixo punto a punto.
En cada unha das marxes de frecuencia tabuladas, o 

servicio considerado poderase prestar unicamente nas 
bandas de frecuencias destinadas  a este no CNAF.

Con carácter xeral, para reservas de frecuencia do 
servicio fixo punto a punto, aplicarase para efectos de 
cálculo da taxa, a modalidade de zona xeográfica de 
alta utilización naqueles vans individuais ou que forman 

parte dunha rede radioeléctrica extensa, en que algunha 
das estacións extremo dos vans se encontran situadas 
nalgunha localidade con máis de 250.000 habitantes, ou 
nas súas proximidades ou o feixe principal do radioen-
lace a atravese ata a súa estación receptora.

Para cada frecuencia utilizada tomarase o seu valor 
nominal con independencia de que os extremos da 
canle puidesen comprender dúas das marxes de fre-
cuencias tabuladas, e se este valor nominal coincide cun 
destes extremos, tomarase a marxe para a que resulte 
unha menor contía da taxa.

2.1.1 Servicio fixo punto a punto/frecuencia 
exclusiva/zona de baixa utilización/autoprestación.

A superficie que se considerará é a que resulte de 
multiplica-la suma das lonxitudes de tódolos vans por 
un longo dun quilómetro.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en 
conta é a resultante de multiplica-lo valor da canaliza-
ción utilizada ou, no seu defecto, tomarase a amplitude 
de banda, segundo a denominación da emisión, polo 
número de frecuencias usadas en cada dirección do 
radioenlace.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz ....  1,3 1  1,3  1,25 0,5658 2111
1.000-3.000 MHz .  1,25 1  1,45  1,2 0,5658 2112
3.000-10.000 MHz ..  1,25 1  1,15  1,15 0,5306 2113
10-24 GHz ............  1,2 1  1,1  1,15 0,4774 2114
24-39,5 GHz .........  1,1 1  1,05  1,1 0,4774 2115
39,5-105 GHz .......  1 1  1  1 0,4421 2116

2.1.2 Servicio fixo punto a punto/frecuencia 
exclusiva/zona de alta utilización/autoprestación.

A superficie que se considerará é a que resulte de 
multiplica-la suma das lonxitudes de tódolos vans por 
un longo dun quilómetro.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en con-
ta é a resultante de multiplica-lo valor da canalización 
utilizada, ou, no seu defecto, tomarase a amplitude 
de banda, segundo a denominación da emisión, polo 
número de frecuencias usadas en cada dirección do 
radioenlace.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz ....  1,6 1  1,3  1,25 0,5658 2121
1.000-3.000 MHz .  1,55 1  1,45  1,2 0,5658 2122
3.000-10.000 MHz ..  1,55 1  1,15  1,15 0,5306 2123
10-24 GHz ............  1,5 1  1,1  1,15 0,4774 2124
24-39,5 GHz .........  1,3 1  1,05  1,1 0,4774 2125
39,5-105 GHz .......  1,2 1  1  1 0,4421 2126

2.1.3 Servicio fixo punto a punto/frecuencia 
exclusiva/zona de baixa utilización/prestación a ter-
ceiros.

A superficie que se considerará é a que resulte de 
multiplica-la suma das lonxitudes de tódolos vans por 
un longo dun quilómetro.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en 
conta é a resultante de multiplica-lo valor da canaliza-
ción utilizada ou, no seu defecto, tomarase a amplitude 
de banda, segundo a denominación da emisión, polo 
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número de frecuencias usadas en cada dirección do 
radioenlace.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz ....  1,3 1,1  1,3  1,25 1,5114 2131
1.000-3.000 MHz .  1,55 1,1  1,7  1,2 1,5114 2132
3.000-10.000 MHz ..  1,25 1,1  1,15  1,15 1,4167 2133
10-24 GHz ............  1,2 1,1  1,1  1,15 1,2751 2134
24-39,5 GHz .........  1,1 1,1  1,05  1,1 1,2751 2135
39,5-105 GHz .......  1 1,1  1  1 1,1838 2136

2.1.4 Servicio fixo punto a punto/frecuencia 
exclusiva/zona de alta utilización/prestación a terceiros.

A superficie que se considerará é a que resulte de 
multiplica-la suma das lonxitudes de tódolos vans por 
un longo dun quilómetro.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en con-
ta é a resultante de multiplica-lo valor da canalización 
utilizada, ou, no seu defecto, tomarase a amplitude 
de banda, segundo a denominación da emisión, polo 
número de frecuencias usadas en cada dirección do 
radioenlace.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz ....  1,6 1,1  1,3  1,25 1,5114 2141
1.000-3.000 MHz .  1,55 1,1  1,7  1,2 1,5114 2142
3.000-10.000 MHz ..  1,55 1,1  1,15  1,15 1,4167 2143
10-24 GHz ............  1,5 1,1  1,1  1,15 1,2751 2144
24-39,5 GHz .........  1,3 1,1  1,05  1,1 1,2751 2145
39,5-105 GHz .......  1,2 1,1  1  1 1,1838 2146

2.1.5 Servicio fixo punto a punto/frecuencia 
exclusiva/calquera zona/servicio público.

A superficie que se considerará é a que resulte de 
multiplica-la suma das lonxitudes de tódolos vans por 
un longo dun quilómetro.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en 
conta é a resultante de multiplica-lo valor da canaliza-
ción utilizada ou, no seu defecto, tomarase a amplitude 
de banda, segundo a denominación da emisión, polo 
número de frecuencias usadas en cada dirección do 
radioenlace.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz ....  1,3 0,275  1,3  1,25 0,5658 2151
1.000-3.000 MHz .  1,25 0,275  1,7  1,2 0,5658 2152
3.000-10.000 MHz ..  1,25 0,275  1,15  1,15 0,5306 2153
10-24 GHz ............  1,2 0,275  1,1  1,15 0,4774 2154
24-39,5 GHz .........  1,1 0,275  1,05  1,1 0,4774 2155
39,5-105 GHz .......  1 0,275  1  1 0,4421 2156

2.1.6 Servicio fixo punto a punto/reservas de es-
pectro en todo o territorio nacional.

Nestes casos, para efectos de calcula-la corres-
pondente taxa, considerarase a amplitude de banda 
reservada, expresada en kHz, sobre a superficie corres-
pondente a todo o territorio nacional, con total inde-
pendencia da reutilización efectuada de toda ou parte 
da banda asignada.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz ....  1,3 1  1,3  1,25 2,138 10–3 2161
1.000-3.000 MHz .  1,25 1  1,2  1,2 2,138 10–3 2162
3.000-10.000 MHz ..  1,25 1  1,15  1,15 2,138 10–3 2163
10-24 GHz ............  1,2 1  1,1  1,15 2,138 10–3 2164
24-39,5 GHz .........  1,1 1  1,05  1,05 2,138 10–3 2165
39,5-105 GHz .......  1 1  1  1 2,138 10–3 2166

2.1.7 Servicio fixo punto a punto, de alta densidade 
en calquera zona.

Para o servicio fixo punto a punto de alta densida-
de, en frecuencias non coordinadas con outras autori-
zacións de uso na mesma zona, para efectos de deter-
mina-la superficie que se debe considerar no cálculo 
da taxa, por cada van autorizado será o resultado de 
multiplicar unha lonxitude nominal de 1,5 quilómetros 
por un longo dun quilómetro.

A amplitude de banda (expresada en kHz) que se 
debe ter en conta para cada canle autorizada é a corres-
pondente á canalización utilizada no enlace (50 MHz, 100 
MHz, outro). No seu defecto tomarase a amplitude de 
banda da denominación da emisión.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

CNAF: Nota
UN-126 .............

1,12 1 1,10 2 0,100 2171

64-66 GHz.......... 1,12 1 1,05 2 0,100 2172
> 66 GHz .......... 1,12 1  1 2 0,100 2173

2.2 Servicio fixo punto a multipunto.
En cada unha das marxes de frecuencia tabuladas, o 

servicio considerado poderá prestarse unicamente nas 
bandas de frecuencias destinadas a este no CNAF.

Para cada frecuencia utilizada tomarase o seu valor 
nominal con independencia de que os extremos da can-
le puidesen comprender dúas das marxes de frecuen-
cias tabuladas, e, se este valor nominal coincidise cun 
destes extremos, tomarase a marxe para a que resulte 
unha menor contía da taxa.

2.2.1 Servicio fixo punto a multipunto/frecuencia 
exclusiva/calquera zona/autoprestación.

A superficie que se considerará é a zona de servicio 
indicada na correspondente reserva de dominio público 
radioeléctrico, coa excepción indicada en 2.2.4.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en conta 
obterase das características da emisión.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz ....  1,5 1  1,3  1,25 1,1768 2211
1.000-3.000 MHz .  1,35 1  1,25  1,2 0,1502 2212
3.000-10.000 MHz ..  1,25 1  1,15  1,15 0,0884 2213
10-24 GHz ............  1,2 1  1,1  1,15 0,1326 2214
24-39,5 GHz .........  1,1 1  1,05  1,1 0,1326 2215
39,5-105 GHz .......  1 1  1  1 0,0884 2216

 2.2.2 Servicio fixo punto a multipunto/frecuencia 
exclusiva/calquera zona/prestación a terceiros.



Suplemento núm. 2 Venres 16 xaneiro 2004 443

A superficie que se considerará é a zona de servicio 
indicada na correspondente reserva de dominio público 
radioeléctrico, coa excepción indicada en 2.2.4.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en conta 
obterase das características da emisión.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz ....  1,5 1,1  1,3  1,25 2,4196 2221
1.000-3.000 MHz .  1,35 1,1  1,25  1,25 2,0567 2222
3.000-10.000 MHz ..  1,25 1,1  1,15  1,15 1,2097 2223
10-24 GHz ............  1,2 1,1  1,1  1,15 1,8146 2224
24-39,5 GHz .........  1,1 1,1  1,05  1,1 1,8146 2225
39,5-105 GHz .......  1 1,1  1  1 1,2097 2226

2.2.3 Servicio fixo punto a multipunto/frecuencia 
exclusiva/calquera zona/servicio público.

A superficie que se considerará é a zona de servicio 
indicada na correspondente reserva de dominio público 
radioeléctrico, coa excepción indicada en 2.2.4.

A amplitude de banda (kHz) que se debe ter en conta 
obterase das características da emisión.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz ....  1,5 0,275 1,3  1,25 0,1768 2231
1.000-3.000 MHz .  1,35 0,275 1,25 1,2 0,1502 2232
3.000-10.000 MHz ..  1,25 0,275 1,15 1,15 0,0884 2233
10-24 GHz ............  1,2 0,275 1,1  1,15 0,1326 2234
24-39,5 GHz .........  1,1 0,275 1,05 1,1 0,1326 2235
39,5-105 GHz .......  1 0,275 1  1 0,0884 2236

2.2.4 Servicio fixo punto a multipunto/reservas de 
banda en todo o territorio nacional.

Nestes casos, para efectos de calcula-la corres-
pondente taxa, considerarase a amplitude de banda 
reservada, expresada en kHz, sobre a superficie corres-
pondente a todo o territorio nacional, con total inde-
pendencia da reutilización efectuada de toda ou parte 
da banda asignada.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 1.000 MHz ....  1,3 1  1,3  1,25 2,138 10–3 2241
1.000-3.000 MHz .  1,25 1  1,25  1,2 2,138 10–3 2242
3.000-10.000 MHz ..  1,25 1  1,15  1,15 2,138 10–3 2243
10-24 GHz ............  1,2 1  1,1  1,15 2,138 10–3 2244
24-39,5 GHz .........  1,1 1  1,05  1,05 2,138 10–3 2245
39,5-105 GHz .......  1 1  1  1 2,138 10–3 2246

2.3 Servicio fixo por satélite.
Neste servicio a superficie que se considerará será 

a correspondente á área da zona de servicio que, en 
xeral ou en caso de non especificarse, corresponderá 
coa superficie de todo o territorio nacional, cos mínimos 
que se especifiquen. Para os distintos tipos de enlace, en 
cada epígrafe detállase a área que se vai considerar.

A amplitude de banda para cada frecuencia será 
a amplitude de banda da denominación da emisión, 
computándose tanto a amplitude de banda do enlace 
ascendente como a amplitude de banda do enlace des-
cendente, cada un coas súas superficies respectivas; 

exceptúanse os enlaces de conexión de radiodifusión 
que, por tratarse dun enlace ascendente, só se compu-
tará a amplitude de banda deste.

Dentro deste servicio considéranse os seguintes 
puntos:

2.3.1 Servicio fixo por satélite punto a punto, 
incluíndo enlaces de conexión ó servicio móbil por 
satélite, e enlaces de contribución de radiodifusión vía 
satélite (punto a multipunto).

Nos enlaces punto a punto tanto para o enlace 
ascendente como para o enlace descendente conside-
rarase unha superficie de 31.416 quilómetros cadrados; 
nesta categoría considéranse incluídos os enlaces de 
contribución de radiodifusión punto a punto. Nos en-
laces de contribución punto a multipunto considera-
rase unha superficie de 31.416 quilómetros cadrados, 
para o enlace ascendente e para o enlace descendente 
considerarase a área da zona de servicio que, en xeral, 
corresponderá coa superficie de todo o territorio nacio-
nal, establecéndose unha superficie mínima de 100.000 
quilómetros cadrados.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 3.000 MHz ....  1,50 1,25  1,50 1,20 1,768 10–4 2311
3.000-30.000 MHz ..  1,25 1,25  1,15  1,15 1,768 10–4 2312
> 30 GHz ...............  1,0 1,25  1,0  1,20 1,768 10–4 2314

2.3.2 Enlaces de conexión do servicio de radiodi-
fusión (sonora e de televisión) por satélite.

Para os enlaces de conexión (enlace ascendente) 
do servicio de radiodifusión (sonora e de televisión) 
por satélite, considerarase unha superficie de 31.416 
quilómetros cadrados.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 3.000 MHz ....  1,50 1,25  1,50 1,20 1,560 10–4 2321
3.000-30.000 MHz ..  1,25 1,25  1,50 1,20 1,560 10–4 2322
> 30 GHz ...............  1,0 1,25  1,0  1,20 1,560 10–4 2324

2.3.3 Servicios VSAT (redes empresariais de datos 
por satélite), SNG (enlaces móbiles de reportaxes por 
satélite), SIT (redes de terminais interactivos por satéli-
te) e SUT (redes de terminais de usuario por satélite).

Considerarase a superficie da zona de servicio, esta-
blecéndose unha superficie mínima de 10.000 quilóme-
tros cadrados. No caso dos enlaces SNG considerarase 
unha superficie de 20.000 quilómetros cadrados. En 
tódolos casos anteriores, a superficie tomarase tanto 
en transmisión como en recepción e todo iso indepen-
dentemente do número de estacións transmisoras e 
receptoras.

Frecuencias
Coeficientes

Código de 
modalidade

C1 C2 C3 C4 C5

f < 3.000 MHz ....  1,50 1,25  1,50 1,20 5,2 10–4 2331
3.000-30.000 MHz ..  1,25 1,25  1,20 1,20 5,2 10–4 2332
> 30 GHz ...............  1,0 1,25  1,0  1,20 5,2 10–4 2334

3. Servicio de radiodifusión.
No cálculo do importe que hai que satisfacer en con-

cepto de taxa anual por reserva de calquera frecuencia 
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teranse en conta as consideracións para os servicios de 
radiodifusión (sonora e de televisión).

En xeral, a superficie S, expresada en quilómetros 
cadrados, será a correspondente á zona de servicio. 
Polo tanto, nos servicios de radiodifusión (sonora 
e de televisión) que teñen por obxecto a cobertura 
nacional, a superficie da zona de servicio será a su-
perficie do territorio nacional e non se avaliará a taxa 
individualmente por cada unha das estacións nece-
sarias para alcanzar esta cobertura. Igualmente, nos 
servicios de radiodifusión (sonora e de televisión) que 
teñen por obxecto a cobertura autonómica, a superfi-
cie da zona de servicio será a superficie do territorio 
autonómico correspondente e non se avaliará a taxa 
individualmente por cada unha das estacións necesa-
rias para alcanzar esta cobertura.

A amplitude de banda B, expresada en kHz, indíca-
se para cada tipo de servicio nos puntos que seguen a 
continuación, xa que depende das características técni-
cas da emisión. Nos servicios de radiodifusión (sono-
ra e de televisión) que teñen por obxecto a cobertura 
nacional ou calquera das coberturas autonómicas, a 
amplitude de banda que se aplicará será a correspon-
dente ó tipo de servicio de que se trate e igual á que 
se aplicaría a unha estación de servicio considerada 
individualmente.

Nas modalidades de servicio para as que se cualifica 
a zona xeográfica, considérase que se trata dunha zona 
de alto interese e rendibilidade cando a zona de servicio 
inclúa algunha capital de provincia ou autonómica ou 
outras localidades con máis de 50.000 habitantes.

No servicio de radiodifusión, o parámetro C5 en-
cóntrase ponderado por un factor k, función da densi-
dade de poboación na zona de servicio, de acordo coa 
seguinte táboa:

Densidade de poboación Factor K

Ata 100 habitantes/km2 ...................................... 0,015
Superior a 100 hb/km2 e ata 250 hb/km2 ........... 0,050
Superior a 250 hb/km2 e ata 500 hb/km2 ........... 0,085
Superior a 500 hb/km2 e ata 1.000 hb/km2 ....... 0,120
Superior a 1.000 hb/km2 e ata 2.000 hb/km2 .... 0,155
Superior a 2.000 hb/km2 e ata 4.000 hb/km2 .... 0,190
Superior a 4.000 hb/km2 e ata 6.000 hb/km2 .... 0,225
Superior a 6.000 hb/km2 e ata 8.000 hb/km2 .... 0,450
Superior a 8.000 hb/km2 e ata 10.000 hb/km2 .. 0,675
Superior a 10.000 hb/km2 e ata 12.000 hb/km2 .... 0,900
Superior a 12.000 hb/km2 .................................. 1,125

As bandas de frecuencias para prestar servicios de 
radiodifusión sonora e de televisión serán, en calquera 
caso, as especificadas no Cadro Nacional de Atribución 
de Frecuencias (CNAF); sen embargo, o secretario de 
Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da 
Información poderá autorizar usos de carácter temporal 
ou experimental diferentes ós sinalados neste cadro que 
non causen perturbacións a estacións radioeléctricas le-
galmente autorizadas. Estes usos, de carácter temporal 
ou experimental, estarán igualmente gravados cunha 
taxa por reserva de dominio público radioeléctrico, o 
importe dos cales se avaliará seguindo os criterios xe-
rais do servicio a que se poida asimilar ou, de se-lo caso, 
os criterios que correspondan á banda de frecuencias 
reservada.

Para o servicio de radiodifusión (sonora e de tele-
visión) por satélite consideraranse unicamente os enla-
ces ascendentes desde o territorio nacional, que están 
tipificados como enlaces de conexión dentro do punto 
2.3.2 do servicio fixo por satélite.

Os enlaces de contribución de radiodifusión (sonora 
e de televisión) vía satélite, están igualmente tipificados 
como tales dentro do punto 2.3.1 do servicio fixo por 
satélite.

3.1 Radiodifusión sonora.
Distínguense as seguintes modalidades para efec-

tos de calcula-la taxa por reserva de dominio público 
radioeléctrico: 

3.1.1 Radiodifusión sonora de onda longa e de 
onda media: 

A superficie S, expresada en quilómetros cadrados, 
será a correspondente á zona de servicio.

A amplitude de banda B será de 9 kHz nos sistemas 
de modulación con dobre banda lateral e de 4,5 kHz nos 
sistemas de modulación con banda lateral única.

Bandas
de frecuencias

Coeficientes
Código de

modalidade
C1 C2 C3 C4 C5

148,5 a 283,5 kHz .. 1 1  1 1,25 589,553 k 3111
526,5 a 1.606,5 kHz . 1 1  1,5 1,25 589,553 k 3112

3.1.2 Radiodifusión sonora de onda curta.
No caso da radiodifusión sonora de onda curta 

considerarase que a superficie S, expresada en quiló-
metros cadrados, corresponde á superficie do territorio 
nacional e que a densidade de poboación corresponde 
á densidade de poboación nacional.

A amplitude de banda B será de 9 kHz nos sistemas 
de modulación con dobre banda lateral e de 4,5 kHz nos 
sistemas de modulación con banda lateral única.

Bandas
de frecuencias

Coeficientes
Código de

modalidade
C1 C2 C3 C4 C5

3 a 30 MHz se-
gundo CNAF.

1 1  1 1,25 294,775 k 3121

3.1.3 Radiodifusión sonora con modulación de fre-
cuencias en zonas de alto interese e rendibilidade.

A superficie S, expresada en quilómetros cadrados, 
será a correspondente á zona de servicio.

A amplitude de banda B será de 180 kHz nos sis-
temas monofónicos, de 256 kHz nos sistemas este-
reofónicos e 300 kHz nos sistemas con subportadoras 
suplementarias.

Bandas
de frecuencias

Coeficientes
Código de

modalidade
C1 C2 C3 C4 C5

87,5 a 108 MHz ...... 1,25 1  1,5 1,25 19,642 k 3131

3.1.4 Radiodifusión sonora con modulación de 
frecuencia noutras zonas.

A superficie S, expresada en quilómetros cadrados, 
será a correspondente á zona de servicio.

A amplitude de banda B será de 180 kHz nos siste-
mas monofónicos, de 256 kHz nos sistemas estereofó-
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nicos e de 300 kHz nos sistemas con subportadoras 
suplementarias.

Bandas
de frecuencias

Coeficientes
Código de

modalidade
C1 C2 C3 C4 C5

87,5 a 108 MHz ...... 1 1  1,5 1,25 19,642 k 3141

3.1.5 Radiodifusión sonora dixital terrea en zonas 
de alto interese e rendibilidade.

A superficie S, expresada en quilómetros cadrados, 
será a correspondente á zona de servicio.

A amplitude de banda B será de 1.536 kHz nos sis-
temas con norma UNE ETS 300 401.

Bandas
de frecuencias

Coeficientes
Código de

modalidade
C1 C2 C3 C4 C5

195 a 223 MHz ........ 1,25 1  1,5 1 0,342 k 3151
1.425  a  1.492  MHz ...... 1,25 1  1 1 0,342 k 3152

3.1.6 Radiodifusión sonora dixital terrea noutras 
zonas.

A superficie S, expresada en quilómetros cadrados, 
será a correspondente á zona de servicio.

A amplitude de banda B será de 1.536 kHz nos sis-
temas con norma UNE ETS 300 401.

Bandas
de frecuencias

Coeficientes
Código de

modalidade
C1 C2 C3 C4 C5

195 a 223 MHz ........ 1 1  1,5 1 0,342 k 3161
1.452 a 1.492 MHz . 1 1  1 1 0,342 k 3162

3.2 Televisión.
Distínguense as seguintes modalidades, para efec-

tos de calcula-la taxa por reserva de dominio público 
radioeléctrico:

3.2.1 Televisión analóxica en zonas de alto interese 
e rendibilidade.

A superficie S, expresada en quilómetros cadrados, 
será a correspondente á zona de servicio.

A amplitude de banda B será de 8.000 kHz nos sis-
temas coa norma G/PAL.

Bandas
de frecuencias

Coeficientes
Código de

modalidade
C1 C2 C3 C4 C5

470 a 830 MHz ...... 1,25 1  1,3 1,25 0,51 k 3212

3.2.2 Televisión analóxica noutras zonas.
A superficie S, expresada en quilómetros cadrados, 

será a correspondente á zona de servicio.
A amplitude de banda B será de 8.000 kHz nos sis-

temas coa norma G/PAL.

Bandas
de frecuencias

Coeficientes
Código de

modalidade
C1 C2 C3 C4 C5

470 a 830 MHz ...... 1 1  1,3 1,25 0,51 k 3222

3.2.3 Televisión dixital terrea en zonas de alto inte-
rese e rendibilidade.

A superficie S, expresada en quilómetros cadrados, 
será a correspondente á zona de servicio.

A amplitude de banda B será de 8.000 kHz nos sis-
temas coa norma UNE ETS 300 744.

Bandas
de frecuencias

Coeficientes
Código de

modalidade
C1 C2 C3 C4 C5

470 a 862 MHz ...... 1,25 1  1,3 1 0,102 k 3231

3.2.4. Televisión dixital terrea noutras zonas.

A superficie S, expresada en quilómetros cadrados, 
será a correspondente á zona de servicio.

A amplitude de banda B será de 8.000 kHz nos sis-
temas coa norma UNE ETS 300 744.

Bandas
de frecuencias

Coeficientes
Código de

modalidade
C1 C2 C3 C4 C5

470 a 862 MHz ...... 1 1  1,3 1 0,102 k 3241

3.3 Servicios auxiliares á radiodifusión (frecuencia 
exclusiva ou compartida/calquera zona/autoprestación/
prestación a terceiros/servicio público).

As modalidades deste servicios son as seguintes:

3.3.1 Enlaces móbiles de fonía para reportaxes e 
transmisión de eventos radiofónicos.

Nestes casos a superficie que se considerará é a que 
figure na correspondente reserva de dominio público 
radioeléctrico, establecéndose unha superficie mínima 
de 100 quilómetros cadrados.

Este servicio préstase nas bandas de frecuencia por 
debaixo de 195 MHz destinadas para o efecto no CNAF.

A amplitude de banda computable para o cálculo 
da taxa é a correspondente á canle utilizada (300 kHz, 
400 kHz, outro).

Bandas
de frecuencias

Coeficientes
Código de

modalidade
C1 C2 C3 C4 C5

Nas bandas previs-
tas no CNAF.

1 1  1 2 0,728 3311

3.3.2 Enlaces unidireccionais de transporte de pro-
gramas de radiodifusión sonora estudio-emisora.

Este servicio préstase nas bandas de frecuencia 
destinadas a este segundo o CNAF.

Nestes casos a superficie que se considerará é a que 
resulte de multiplica-la suma das lonxitudes de tódolos 
vans por un largo dun quilómetro, establecéndose unha 
superficie mínima de 10 quilómetros cadrados.

A amplitude de banda computable para o cálculo 
da taxa é a correspondente á canle utilizada (300 kHz, 
400 kHz, outro).

Bandas
de frecuencias

Coeficientes
Código de

modalidade
C1 C2 C3 C4 C5

CNAF: Nota UN-111.. 1,25 1 1,25 2 5,2 3321
CNAF: Notas UN-47

e UN-88.
1,25 1 1,05 2 5,2 3322
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3.3.3 Enlaces móbiles de televisión (ENG).
Este servicio préstase nas bandas de frecuencia por 

encima de 2000 MHz destinadas a este segundo o CNAF.
Nestes casos, establécese unha superficie mínima 

de 10 quilómetros cadrados, independentemente do 
número de equipos funcionando na mesma frecuencia 
para o seu uso en todo o territorio nacional.

A amplitude de banda computable para o cálculo da 
taxa é a correspondente á canle utilizada.

Bandas
de frecuencias

Coeficientes
Código de

modalidade
C1 C2 C3 C4 C5

Nas bandas previs-
tas no CNAF. 

1,25 1 1,25 2 0,6502 3331

4. Outros servicios.
Servicios incluídos neste capítulo: 
4.1 Servicio de radionavegación.
A superficie que se considerará neste servicio será a 

do círculo que ten como raio o de servicio autorizado.
A amplitude de banda obtense directamente da 

denominación da emisión.

Bandas
de frecuencias

Coeficientes
Código de

modalidade
C1 C2 C3 C4 C5

Nas bandas previs-
tas no CNAF. 

1 1 1 1 0,0371 4111

4.2 Servicio de radiodeterminación.
A superficie que se considerará neste servicio será a 

do círculo que ten como raio o de servicio autorizado.
A amplitude de banda obtense directamente da 

denominación da emisión.

Bandas
de frecuencias

Coeficientes
Código de

modalidade
C1 C2 C3 C4 C5

Nas bandas previs-
tas no CNAF. 

1 1 1 1 0,0547 4211

4.3 Servicio de radiolocalización.
A superficie que se considerará neste servicio será a 

do círculo que ten como raio o de servicio autorizado.
A amplitude de banda obtense directamente da 

denominación da emisión.

Bandas
de frecuencias

Coeficientes
Código de

modalidade
C1 C2 C3 C4 C5

Nas bandas previs-
tas no CNAF. 

1 1 1 1 0,0282 4311

4.4 Servicios por satélite, tales como de investiga-
ción espacial, de operacións espaciais e outros.

A superficie que se considerará nestes servicios será 
a correspondente á zona de servicio, establecéndose un-
ha superficie mínima de 31.416 quilómetros cadrados, 
tanto en transmisión como en recepción.

A amplitude de banda, tanto en transmisión como 
en recepción, será a esixida polo sistema solicitado en 
cada caso.

Bandas
de frecuencias

Coeficientes
Código de

modalidade
C1 C2 C3 C4 C5

Nas bandas previs-
tas no CNAF. 

1 1 1 1 3,537   10–3 4411

4.5 Servicios non incluídos en puntos anteriores.

Para os servicios e sistemas que se poidan presen-
tar e non sexan incluídos nos puntos anteriores ou ós 
que razoablemente non se lles poidan aplica-las regras 
anteriores, fixarase a taxa en cada caso en función dos 
seguintes criterios: 

Por comparación con algún dos servicios citados 
anteriormente con características técnicas parecidas.

Cantidade de dominio radioeléctrico tecnicamente 
necesaria.

Superficie cuberta pola reserva efectuada.

Dous. As disposicións regulamentarias reguladoras 
da taxa por reserva de dominio público radioeléctrico 
conservarán a súa vixencia en todo o que non se opoña 
ó previsto neste artigo.

Tres. As cotas fixas polo uso especial do espectro 
radioeléctrico, reguladas no número 4 do artigo 73 da 
Lei 11/1998, do 24 de abril, xeral de telecomunicacións, 
estableceranse de acordo co previsto na disposición 
adicional décimo primeira da Lei 14/2000, do 29 de de-
cembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde 
social, mentres resulte de aplicación o número 9 da 
disposición transitoria primeira da Lei 32/2003, do 3 de 
novembro, xeral de telecomunicacións.

TÍTULO VII

Dos entes territoriais

CAPÍTULO I

Corporacións locais

SECCIÓN 1.ª LIQUIDACIÓNS DEFINITIVAS DA PARTICIPACIÓN EN 
TRIBUTOS DO ESTADO E DA COMPENSACIÓN POR PERDAS DE 
RECADACIÓN NO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

CORRESPONDENTES Ó ANO 2003

Artigo 64. Réxime xurídico e saldos debedores.

Un. A liquidación definitiva da participación en 
tributos do Estado, correspondente ó exercicio 2003, 
deberase realizar nos termos dos números dous, tres, 
catro e cinco do artigo 65 da Lei 52/2002, do 30 de dec-
embro, de orzamentos xerais do Estado para 2003, polo 
que se refire ós municipios; e nos termos dos números 
catro, cinco, seis e sete do artigo 66 da mesma lei, po-
lo que respecta ás provincias, comunidades autónomas 
uniprovinciais non insulares, illas e cidades de Ceuta e 
Melilla.

Dous. A liquidación definitiva da compensación por 
perdas de ingresos derivadas da reforma do imposto 
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sobre actividades económicas deberase realizar nos 
termos da disposición adicional décima da Lei 51/2002, 
do 27 de decembro, de reforma da Lei reguladora das 
facendas locais e das normas que se dictasen para o 
seu desenvolvemento.

Tres. Os saldos debedores que puidesen derivar 
das liquidacións a que se refiren os puntos anteriores 
serán reembolsados polas corporacións locais afecta-
das mediante compensación con cargo ás entregas á 
conta que, en concepto de participación nos tributos do 
Estado definida na sección 3.ªe na subsección 1.ª da sec-
ción 5.ª deste capítulo, se perciban con posterioridade 
á mencionada liquidación, nun período máximo de tres 
anos, mediante retencións trimestrais equivalentes ó 25 
por cento dunha entrega mensual, salvo que, aplicando 
este criterio, se exceda o prazo sinalado, caso no que 
se axustará a frecuencia e a contía das retencións co-
rrespondentes co obxecto de que non se produza esta 
situación.

Catro. Cando estas retencións concorran coas 
reguladas no artigo 91, terán carácter preferente 
fronte a estas e non computarán para o cálculo das 
porcentaxes establecidas no número dous do citado 
artigo.

Artigo 65. Pagamento da liquidación definitiva.

O atraso no pagamento das liquidacións anuais defi-
nitivas da participación das entidades locais nos tributos 
do Estado que resulten do sistema de financiamento pa-
ra 1999-2003 devengará o xuro legal do diñeiro vixente 
en cada momento, desde o día seguinte ó 30 de xuño 
do ano en que se deba practica-la referida liquidación 
definitiva.

SECCIÓN 2.ª CESIÓN A FAVOR DOS MUNICIPIOS
DA RECADACIÓN DE IMPOSTOS ESTATAIS NO ANO 2004 

Artigo 66. Cesión de rendementos recadatorios do 
IRPF: determinación das entregas á conta e da li-
quidación definitiva.

Un. Os municipios incluídos no ámbito subxectivo 
do artigo 112 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, regu-
ladora das facendas locais, segundo a redacción dada 
pola Lei 51/2002, do 27 de decembro, pola que esta foi 
obxecto de reforma, participarán na recadación líquida 
que se obteña en 2004, mediante a determinación de 
doce entregas mensuais á conta da liquidación defini-
tiva.

A determinación global da contía destas entregas á 
conta efectuarase mediante a seguinte operación: 

ECIRPF CL IAm
t

m
t= × × ×0 016875 0 95, ,

Sendo: 

ECIRPFm: importe anual de entregas á conta por 
cesión de rendementos recadatorios do IRPF do mu-
nicipio m.

CLt
m: cota líquida estatal do IRPF no municipio m no 

ano t, último coñecido.

IAt: índice de actualización da cota líquida entre o 
ano t, último coñecido, e o ano 2004. Este índice é o 
resultado de dividi-lo importe da previsión orzamenta-
ria, para 2004, por retencións, pagamentos á conta e 
pagamentos fraccionados, entre o importe dos dereitos 
liquidados por estes conceptos, correspondentes ó ano 
t, último do que se coñecen as cotas líquidas estatais 
dos municipios.

O importe que se obteña en concepto de entregas 
á conta, segundo a fórmula anterior, faráselle efectivo 
a cada municipio mediante transferencia por doceavas 
partes mensuais, tramitándose como devolucións de 
ingresos no concepto do IRPF.

Dous. A liquidación definitiva determinarase po-
la diferencia entre as entregas á conta percibidas e o 
valor definitivo da cesión da cota líquida correspon-
dente a cada municipio, determinada nos termos do 
vixente artigo 112 ter da Lei reguladora das facendas 
locais.

Artigo 67. Cesión da recadación líquida por IVE: de-
terminación das entregas á conta e da liquidación 
definitiva.

Un. Os municipios a que se refire o artigo prece-
dente participarán na recadación líquida que se obte-
ña, polo imposto sobre o valor engadido, mediante a 
determinación de doce entregas mensuais á conta da 
liquidación definitiva.

A determinación, para cada municipio, da contía 
global destas entregas á conta efectuarase mediante a 
seguinte operación: 

ECIVAm = 0,017897 × RPIVA × ICPi × (Pm/Pi) × 0,95

Sendo: 

ECIVAm: importe anual das entregas á conta do mu-
nicipio m, en concepto de cesión da recadación de IVE 
obtida no ano 2004.

RPIVA: importe da previsión orzamentaria da reca-
dación líquida do IVE para o ano 2004.

ICPi: índice provisional de consumo da comunidade 
autónoma i para o ano 2004.

Pm e Pi: localidades do municipio m e da comu-
nidade autónoma i respectiva. Para estes efectos, 
considerarase a poboación de dereito segundo o 
padrón da poboación municipal vixente o 1 de 
xaneiro de 2004 e aprobado oficialmente polo 
Goberno.

O importe que se obteña en concepto de entregas 
á conta, segundo a fórmula anterior, farase efectivo a 
cada municipio mediante transferencia por doceavas 
partes mensuais, tramitándose como devolucións de 
ingresos no concepto de IVE.

Dous. A liquidación definitiva determinarase 
pola diferencia entre as entregas á conta percibidas 
e o valor definitivo da cesión da recadación líquida 
por IVE que resulte da aplicación do disposto no 
vixente artigo 113 bis da Lei reguladora das facen-
das locais.
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Artigo 68. Cesión da recadación líquida por impostos es-
peciais sobre fabricación de alcohois: determinación 
das entregas á conta e da liquidación definitiva.

Un. Os municipios incluídos no ámbito subxectivo 
do vixente artigo 112 da Lei reguladora das facendas 
locais, participarán na recadación líquida que se obteña, 
polos impostos sobre a cervexa, sobre o viño e bebi-
das fermentadas, sobre productos intermedios e sobre 
o alcohol e bebidas derivadas, mediante a determina-
ción de doce entregas mensuais á conta da liquidación 
definitiva.

A determinación, para cada municipio, da contía 
global destas entregas á conta efectuarase mediante a 
seguinte operación: 

ECIIEE(h)m = 0,020454 × RPIIEE(h) × ICPi(h) × (Pm/Pi) × 0,95

Sendo: 

ECIIEE(h)m: importe anual das entregas á conta do 
municipio m, en concepto de cesión da recadación do 
imposto especial h dos sinalados na primeira alínea 
deste punto obtida no ano 2004.

RPIIEE(h): importe da previsión orzamentaria 
da recadación líquida do imposto especial h dos 
sinalados na primeira alínea deste punto para o ano 
2004.

ICPi(h): índice provisional de consumo da comunida-
de autónoma i a que pertence o municipio m, elaborado, 
para o ano 2004, para efectos da asignación do imposto 
especial h dos sinalados na primeira alínea deste punto.

Pm e Pi: localidades do municipio m e da comuni-
dade autónoma i respectiva. Para estes efectos, consi-
derarase a poboación de dereito segundo o padrón da 
poboación municipal vixente o 1 de xaneiro de 2004 e 
aprobado oficialmente polo Goberno.

O importe que se obteña en concepto de en-
tregas á conta, segundo a fórmula anterior, farase 
efectivo a cada municipio mediante transferencia 
por doceavas partes mensuais, tramitándose como 
devolucións de ingresos no concepto relativo a ca-
da un dos impostos especiais sinalados na primeira 
alínea deste punto.

Dous. A liquidación definitiva determinarase pola 
diferencia entre as entregas á conta percibidas e o valor 
definitivo da cesión da recadación líquida polos impos-
tos especiais sinalados na primeira alínea deste punto 
que resulte da aplicación do disposto no vixente artigo 
113 ter da Lei reguladora das facendas locais.

Artigo 69. Cesión da recadación líquida por impostos 
especiais sobre hidrocarburos e sobre os elabora-
dos do tabaco: determinación das entregas á conta 
e da liquidación definitiva.

Un. Os municipios incluídos no ámbito subxecti-
vo do vixente artigo 112 da Lei reguladora das facen-
das locais, participarán na recadación líquida que se 
obteña, polos impostos sobre hidrocarburos e sobre 
os elaborados do tabaco, mediante a determinación 
de doce entregas mensuais á conta da liquidación 
definitiva.

A determinación, para cada municipio, da contía 
global destas entregas á conta efectuarase mediante a 
seguinte operación: 

ECIIEE(k)m = 0,020454 × RPIIEE(k) × IPm (k) × 0,95

Sendo: 
ECIIEE(k)m: importe anual das entregas á conta do 

municipio m, en concepto de cesión da recadación do 
imposto especial k dos sinalados na primeira alínea 
deste punto obtida no ano 2004.

RPIIEE(k): importe da previsión orzamentaria da re-
cadación líquida do imposto especial k dos sinalados na 
primeira alínea deste punto para o ano 2004.

IPs (k): índice provisional, para o ano 2004, referido 
ó municipio m, de entregas de gasolinas, gasóleos e 
fueis, e o de vendas a expendedorías de tabaco, pon-
deradas ambas polos correspondentes tipos imposi-
tivos.

No suposto de que non estivesen dispoñibles, no 
ámbito municipal, estes índices provisionais, aplica-
rase, como método de determinación do rendemento 
cedido ós municipios, a formulación recollida no artigo 
anterior, considerando, para estes efectos, e segundo 
proceda, como índices de consumo os de entregas de 
gasolinas, gasóleos e fueis ou os de vendas a expen-
dedorías de tabacos, correspondentes ás comunidades 
autónomas.

O importe que se obteña en concepto de entregas 
á conta, segundo a fórmula anterior, faráselle efectivo 
a cada municipio mediante transferencia por doceavas 
partes mensuais, tramitándose como devolucións de 
ingresos no concepto relativo a cada un dos impostos 
especiais sinalados na primeira alínea deste punto.

Dous. A liquidación definitiva determinarase pola 
diferencia entre as entregas á conta percibidas e o 
valor definitivo da cesión da recadación líquida po-
los impostos especiais sinalados na primeira alínea 
deste punto que resulte da aplicación do disposto no 
vixente artigo 113 ter da Lei reguladora das facendas 
locais.

SECCIÓN 3.ª PARTICIPACIÓN DOS MUNICIPIOS
NOS TRIBUTOS DO ESTADO 

Subsección 1.ª Participación dos municipios no 
Fondo complementario de financiamento

Artigo 70. Determinación das entregas á conta.

Un. O montante global das entregas á conta da 
participación de cada municipio incluído no ámbito 
subxectivo do vixente artigo 112 da Lei reguladora 
das facendas locais, no Fondo complementario de 
financiamento correspondente a 2004, recoñecera-
se con cargo ó crédito específico consignado na 
sección 32, servicio 23, Dirección Xeral de Fondos 
Comunitarios e Financiamento Territorial, Programa 
912 A.

Dous. O citado importe calcularase deducindo o 
importe anual das entregas á conta da cesión do ren-
demento de impostos estatais, consonte o disposto na 
sección 2.ªanterior, da participación total que resultaría 
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de incrementa-lo montante das entregas á conta da 
participación en tributos do Estado do ano 2003 na 
previsión do índice de evolución establecido consonte 
o disposto no vixente artigo 114 quáter da Lei reguladora 
das facendas locais.

Tres. O montante das entregas á conta da partici-
pación en tributos do Estado do ano 2003 entenderase 
para estes efectos en termos brutos, incluíndo, en re-
lación con cada un daqueles municipios, tódolos ele-
mentos e considerando as particularidades a que se 
fai referencia nos números dous e catro do artigo 65, 
no número tres do artigo 72 e na disposición adicional 
vixésimo quinta da Lei 52/2002, do 30 de decembro, 
de orzamentos xerais do Estado para o ano 2003.

Catro. O importe das entregas á conta da parti-
cipación no Fondo complementario de financiamento 
determinado consonte o disposto no número 1 anterior 
incrementarase, de se-lo caso, nunha contía equivalen-
te ó anticipo á conta que puidese corresponder a cada 
municipio en concepto de compensación por perdas de 
ingresos derivada da reforma do imposto sobre activi-
dades económicas, nos termos establecidos no número 
3 da disposición adicional décima da Lei 51/2002, do 27 
de decembro, de reforma da Lei reguladora das facendas 
locais.

Cinco. As entregas á conta da participación no Fon-
do complementario de financiamento para o exercicio 
do ano 2004 seranlles aboadas ós concellos incluídos 
no ámbito subxectivo de aplicación do vixente artigo 
112 da Lei reguladora das facendas locais mediante pa-
gamentos mensuais equivalentes á doceava parte do 
montante global que resulte da aplicación das normas 
recollidas no punto anterior.

Artigo 71. Liquidación definitiva.

Un. Determinado o incremento dos ingresos tribu-
tarios do Estado, consonte as regras contidas no vixente 
artigo 114 quáter da Lei 39/1988, do 28 de decembro, regu-
ladora das facendas locais, procederase a efectua-la liqui-
dación definitiva da participación dos municipios no Fondo 
complementario de financiamento para o ano 2004.

Dous. A participación definitiva no Fondo comple-
mentario de financiamento correspondente ó ano 2004 
calcularase nos termos establecidos no artigo 114 ter da 
Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facen-
das locais, incrementándose, de se-lo caso, para cada 
municipio, nunha contía equivalente á compensación 
definitiva por perdas de ingresos derivada da reforma 
do imposto sobre actividades económicas, consonte o 
disposto no número 3 da disposición adicional décima 
da Lei 51/2002, do 27 de decembro, de reforma da Lei 
reguladora das facendas locais.

Tres. A liquidación definitiva determinarase pola 
diferencia entre os montantes das entregas á conta 
calculadas consonte o disposto no artigo anterior e da 
participación definitiva calculada nos termos do punto 
anterior.

Subsección 2.ª Participación do resto de municipios

Artigo 72. Participación dos municipios nos tributos do 
Estado para o exercicio 2004.

Un. O crédito orzamentario destinado a realiza-las 
entregas á conta ós municipios incluídos no ámbito 

subxectivo do artigo 115 da Lei reguladora das facen-
das locais, equivalente ó 95 por cento da previsión do 
seu financiamento total para o presente exercicio por 
participación nos tributos do Estado, cífrase en 2.919,11 
millóns de euros, tal como figura consignado na sección 
32, servicio 23, Dirección Xeral de Fondos Comunitarios 
e Financiamento Territorial, programa 912A, por partici-
pación en tributos do Estado.

Dous. Determinado o incremento dos ingresos 
tributarios do Estado, consonte as regras contidas no 
vixente artigo 114 quáter da Lei 39/1988, do 28 de de-
cembro, reguladora das facendas locais, procederase 
a efectua-la liquidación definitiva da participación dos 
municipios a que se refire o punto anterior nos tributos 
do Estado para o ano 2004.

Tres. A contía anterior incrementarse no montante 
das compensacións definitivas que se lles recoñezan ós 
municipios por perdas de ingresos derivada da reforma 
do imposto sobre actividades económicas, consonte o 
disposto no número 3 da disposición adicional décima 
da Lei 51/2002, do 27 de decembro, de reforma da Lei 
reguladora das facendas locais.

Catro. O importe global que resulte da aplicación 
das regras contidas nos dous puntos anteriores, distri-
buirase de acordo cos seguintes criterios: 

a) Como regra xeral, cada concello percibirá un-
ha cantidade igual á resultante, en termos brutos, da 
liquidación definitiva da participación nos tributos do 
Estado do ano 2003, calculada consonte o disposto nos 
números dous, tres, catro e cinco do artigo 65 da Lei 
51/2002, do 30 de decembro, de orzamentos xerais do 
Estado para 2003.

A contía anterior incrementarase, de se-lo caso, 
para cada municipio no importe que se lle recoñeza en 
concepto de compensación por perdas de ingresos de-
rivada da reforma do imposto sobre actividades econó-
micas, consonte o disposto no número 3 da disposición 
adicional décima da Lei 51/2002, do 27 de decembro, de 
reforma da Lei reguladora das facendas locais.

b) O resto distribuirase proporcionalmente ás di-
ferencias positivas entre a cantidade que cada concello 
obtería dunha repartición en función das variables e 
porcentaxes que a continuación se mencionan e as 
cantidades previstas na letra a) anterior.

Para estes efectos, as variables e porcentaxes que 
se aplicarán serán as seguintes: 

1. O 75 por cento en función do número de habi-
tantes de dereito de cada municipio, segundo o padrón 
da poboación municipal vixente en 31 de decembro de 
2004 e aprobado oficialmente polo Goberno, ponderado 
polos seguintes coeficientes multiplicadores, segundo 
estratos de poboación: 

Estrato Número de habitantes Coeficientes

1 De máis de 50.000 ............. 1,40
2 De 20.001 a 50.000 ............ 1,30
3 De 5.001 a 20.000 .............. 1,17
4 Ata 5.000 ............................ 1,00

2. O 12,5 por cento en función do esforzo fiscal 
medio de cada municipio no exercicio de 2002 pon-
derado polo número de habitantes de dereito de cada 
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municipio, segundo o padrón municipal vixente en 31 
de decembro de 2004 e oficialmente aprobado polo 
Goberno.

Para estes efectos, considérase esforzo fiscal mu-
nicipal en 2002 o resultante da aplicación da fórmula 
seguinte: 

Efm a
RcO
RPm

Pi= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
×∑

No desenvolvemento desta fórmula teranse en con-
ta os seguintes criterios: 

A) O factor «a» representa o peso relativo de cada 
tributo en relación co sumatorio da recadación líquida 
obtida no exercicio económico de 2002, durante o pe-
ríodo voluntario, polo imposto sobre bens inmobles, 
o imposto sobre actividades económicas e o imposto 
sobre vehículos de tracción mecánica, co fin de obter un 
coeficiente asignable a cada tributo considerado, co que 
se operará na forma que se determina nos parágrafos 
seguintes.

B) A relación a 
RcO
RPm

  calcularase para cada un dos

tributos citados no parágrafo precedente e en relación 
a cada municipio, da seguinte maneira:

a) No imposto sobre bens inmobles de natureza 
urbana e rústica, multiplicando o coeficiente obtido na 
letra A) polo tipo impositivo real fixado polo pleno da 
corporación para o período de referencia dividido por 
0,4 ou 0,3, respectivamente, que representan os tipos 
mínimos esixibles en cada caso e dividíndoo, pola súa 
vez, polo tipo máximo potencialmente esixible en cada 
municipio. O resultado así obtido no imposto sobre 
bens inmobles de natureza urbana ponderarase pola 
razón entre a base impoñible media por habitante de 
cada concello e a base impoñible media por habitante 
do estrato en que se encadre. Para estes efectos, os 
tramos de poboación identificaranse cos utilizados pa-
ra a distribución do 75 por cento asignado á variable 
poboación.

b) No imposto sobre actividades económicas, mul-
tiplicando o coeficiente obtido na letra A) polo importe 
do padrón municipal do imposto incluída a incidencia 
da aplicación dos índices a que se refiren os artigos 
88 e 89 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora 
das facendas locais, vixentes no período impositivo de 
2002, e dividíndoo pola suma das cotas mínimas fixadas 
nas tarifas do imposto, en relación con cada suposto de 
suxeición a este.

c) No imposto sobre vehículos de tracción me-
cánica, multiplicando o coeficiente obtido, na letra A), 
por 1.

C) Nos datos relativos á recadación líquida non se 
incluirán as cantidades percibidas como consecuencia 
da distribución das cotas nacionais e provinciais do 
imposto sobre actividades económicas nin a recarga 
provincial atribuíble ás respectivas deputacións pro-
vinciais.

D) O coeficiente de esforzo fiscal medio por ha-
bitante, para cada municipio, en ningún caso poderá 
ser superior ó quíntuplo do menor valor calculado do 
coeficiente de esforzo fiscal medio por habitante dos 
concellos incluídos no estrato de poboación superior a 
50.000 habitantes.

3. O 12,5 por cento en función do inverso da ca-
pacidade tributaria.

Entenderase como capacidade tributaria a resultan-
te da relación existente entre a base impoñible media 
do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana 
por habitante de cada concello e a mesma magnitude 
do estrato en que se encadre, ponderada pola relación 
entre a poboación de dereito de cada municipio e a 
poboación total dos incluídos nesta modalidade de 
participación, deducidas do padrón municipal vixente 
en 31 de decembro de 2004 e aprobado oficialmente 
polo Goberno.

Para os efectos anteriores, os tramos de poboación 
identificaranse cos utilizados para a distribución do 75 
por cento asignado á variable poboación.

Artigo 73. Entregas á conta.

Un. As entregas á conta da participación nos tribu-
tos do Estado para o exercicio de 2004 a que se refire 
o número un do artigo anterior seranlles aboadas ós 
concellos mediante pagamentos mensuais equivalentes 
á doceava parte do respectivo crédito.

Dous. A participación individual de cada municipio 
determinarase de acordo cos criterios establecidos no 
número dous do artigo anterior para a distribución da 
liquidación definitiva, coas seguintes variacións: 

A variable poboación determinarase utilizando o 
padrón municipal de poboación vixente e oficialmente 
aprobado polo Goberno en 1 de xaneiro do ano 2004.

As variables esforzo fiscal e inverso da capacidade 
tributaria referiranse ós datos da última liquidación de-
finitiva practicada.

En todo caso, considerarase como entrega mínima á 
conta da participación nos tributos do Estado para cada 
municipio unha cantidade igual á entrega á conta de 
2003, calculada consonte o disposto nos números dous, 
tres, catro e cinco do artigo 65, nos números un e tres do 
artigo 67 e na disposición adicional vixésimo quinta da 
Lei 52/2002, do 30 de decembro, de orzamentos xerais 
do Estado para 2003.

A contía anterior incrementarase, para cada muni-
cipio, no importe do anticipo á conta da compensación 
que, por posibles perdas de ingresos derivadas da re-
forma do imposto sobre actividades económicas, se lle 
recoñecese, consonte a disposición adicional décima 
da Lei 51/2002, do 27 de decembro, de reforma da Lei 
reguladora das facendas locais.

SECCIÓN 4.ª CESIÓN A FAVOR DAS PROVINCIAS, COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS UNIPROVINCIAIS, CABIDOS E CONSELLOS INSULARES,

DA RECADACIÓN DE IMPOSTOS ESTATAIS 

Artigo 74. Cesión de rendementos recadatorios do 
IRPF: determinación das entregas á conta e da li-
quidación definitiva.

Un. As provincias e entes asimilados incluídos no 
ámbito subxectivo do artigo 125 da Lei 39/1988, do 28 
de decembro, reguladora das facendas locais, segundo 
a redacción dada pola Lei 51/2002, do 27 de decembro, 
pola que esta foi obxecto de reforma, participarán na 
recadación líquida que se obteña en 2004, mediante a 
determinación de doce entregas mensuais á conta da 
liquidación definitiva.
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A determinación global da contía destas entregas á 
conta efectuarase mediante a seguinte operación: 

ECIRPFp = 0,009936 × CLt
p × IAt × 0,95

Sendo: 

ECIRPFp: importe anual de entregas á conta por ce-
sión de rendementos recadatorios do IRPF da entidade 
provincial ou asimilada p.

CLt
p: cota líquida estatal do IRPF no ámbito da entida-

de provincial ou asimilada p no ano t, último coñecido.
IAt: índice de actualización da cota líquida entre o 

ano t, último coñecido, e o ano 2004. Este índice é o re-
sultado de dividi-lo importe da previsión orzamentaria, 
para 2004, por retencións, pagamentos á conta e pa-
gamentos fraccionados, entre o importe dos dereitos 
liquidados por estes conceptos, correspondentes ó ano 
t, último do que se coñecen as cotas líquidas estatais 
no ámbito da entidade provincial ou asimilada.

O importe que se obteña en concepto de entregas 
á conta, segundo a fórmula anterior, farase efectivo a 
cada municipio mediante transferencia por doceavas 
partes mensuais, tramitándose como devolucións de 
ingresos no concepto do IRPF.

Dous. A liquidación definitiva determinarase pola 
diferencia entre as entregas á conta percibidas e o va-
lor definitivo da cesión da cota líquida correspondente 
a cada provincia ou ente asimilado, determinada nos 
termos do vixente artigo 125 ter da Lei reguladora das 
facendas locais.

Artigo 75. Cesión da recadación líquida por IVE: de-
terminación das entregas á conta e da liquidación 
definitiva.

Un. As provincias e entes asimilados a que se refi-
re o artigo precedente participarán na recadación líquida 
que se obteña, polo imposto sobre o valor engadido, 
mediante a determinación de doce entregas mensuais 
á conta da liquidación definitiva.

A determinación, para cada unha daquelas entida-
des, da contía global destas entregas á conta efectua-
rase mediante a seguinte operación: 

ECIVAp = 0,010538 × RPIVA × ICPi × (Pp/Pi) × 0,95

Sendo: 

ECIVAp: importe anual das entregas á conta da pro-
vincia ou entidade asimilada p, en concepto de cesión 
da recadación de IVE obtida no ano 2004.

RPIVA: importe da previsión orzamentaria da reca-
dación líquida do IVE para o ano 2004.

ICPi: índice provisional de consumo da comunidade 
autónoma i para o ano 2004.

Pp e Pi: localidades da provincia ou ente asimilado 
p e da comunidade autónoma i respectiva. Para estes 
efectos, considerarase a poboación de dereito segundo 
o padrón da poboación municipal vixente o 1 de xaneiro 
de 2004 e aprobado oficialmente polo Goberno.

O importe que se obteña en concepto de entregas 
á conta, segundo a fórmula anterior, faráselle efectivo 
a cada municipio mediante transferencia por doceavas 

partes mensuais, tramitándose como devolucións de 
ingresos no concepto de IVE.

Dous. A liquidación definitiva determinarase pola 
diferencia entre as entregas á conta percibidas e o valor 
definitivo da cesión da recadación líquida por IVE que 
resulte da aplicación do disposto no vixente artigo 125 
quáter da Lei reguladora das facendas locais.

Artigo 76. Cesión da recadación líquida por impostos es-
peciais sobre fabricación de alcohois: determinación 
das entregas á conta e da liquidación definitiva.

Un. As entidades incluídas no ámbito subxectivo 
do vixente artigo 125 da Lei reguladora das facendas 
locais, participarán na recadación líquida que se obteña, 
polos impostos sobre a cervexa, sobre o viño e bebidas 
fermentadas, sobre productos intermedios e sobre o al-
cohol e bebidas derivadas, mediante a determinación de 
12 entregas mensuais á conta da liquidación definitiva.

A determinación, para cada provincia ou ente asi-
milado, da contía global destas entregas á conta efec-
tuarase mediante a seguinte operación: 

ECIIEE(h)p = 0,012044 × RPIIEE(h) × ICPi(h) × (Pp/Pi) × 0,95

Sendo: 

ECIIEE(h)p: importe anual das entregas á conta da 
provincia ou ente asimilado p, en concepto de cesión 
da recadación do imposto especial h dos sinalados na 
primeira alínea deste punto obtida no ano 2004.

RPIIEE(h): importe da previsión orzamentaria da re-
cadación líquida do imposto especial h dos sinalados na 
primeira alínea deste punto para o ano 2004.

ICPi(h): índice provisional de consumo da comunida-
de autónoma i a que pertence a provincia ou entidade 
asimilada p, elaborado, para o ano 2004, para efectos 
da asignación do imposto especial h dos sinalados na 
primeira alínea deste punto.

Pp e Pi: localidades da provincia ou entidade asimila-
da p e da comunidade autónoma i respectiva. Para estes 
efectos, considerarase a poboación de dereito segundo 
o padrón da poboación municipal vixente o 1 de xaneiro 
de 2004 e aprobado oficialmente polo Goberno.

O importe que se obteña en concepto de entregas 
á conta, segundo a fórmula anterior, faráselle efectivo 
a cada municipio mediante transferencia por doceavas 
partes mensuais, tramitándose como devolucións de 
ingresos no concepto relativo a cada un dos impostos 
especiais sinalados na primeira alínea deste punto.

Dous. A liquidación definitiva determinarase pola 
diferencia entre as entregas á conta percibidas e o valor 
definitivo da cesión da recadación líquida polos impos-
tos especiais sinalados na primeira alínea deste punto 
que resulte da aplicación do disposto no vixente artigo 
125 quinquies da Lei reguladora das facendas locais.

Artigo 77. Cesión da recadación líquida por impostos 
especiais sobre hidrocarburos e sobre os elabora-
dos do tabaco: determinación das entregas á conta 
e da liquidación definitiva.

Un. As provincias e entes asimilados incluídos no 
ámbito subxectivo do vixente artigo 125 da Lei regu-
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ladora das facendas locais, participarán na recadación 
líquida que se obteña, polos impostos sobre hidrocar-
buros e sobre os elaborados do tabaco, mediante a 
determinación de doce entregas mensuais á conta da 
liquidación definitiva.

A determinación, para cada provincia ou entidade 
asimilada, da contía global destas entregas á conta 
efectuarase mediante a seguinte operación: 

ECIIEE(k)p = 0,012044 × RPIIEE(k) × IPp (k) × 0,95

Sendo: 

ECIIEE(k)p: importe anual das entregas á conta da 
provincia ou ente asimilado p, en concepto de cesión 
da recadación do imposto especial k dos sinalados na 
primeira alínea deste punto obtida no ano 2004.

RPIIEE(k): importe da previsión orzamentaria da re-
cadación líquida do imposto especial k dos sinalados na 
primeira alínea deste punto para o ano 2004.

IPp (k): índice provisional, para o ano 2004, referido 
á provincia ou ente asimilado p, de entregas de gaso-
linas, gasóleos e fueis, e o de vendas a expendedorías 
de tabaco, ponderadas ambas polos correspondentes 
tipos impositivos.

No suposto de que non estivesen dispoñibles, no 
ámbito provincial, estes índices provisionais, aplicarase, 
como método de determinación do rendemento cedido 
ós municipios, a formulación recollida no artigo anterior, 
considerando, para estes efectos e segundo proceda, 
como índices de consumo os de entregas de gasolinas, 
gasóleos e fueis ou os de vendas a expendedorías de 
tabacos, correspondentes ás comunidades autónomas.

O importe que se obteña en concepto de entregas 
á conta, segundo a fórmula anterior, faráselle efectivo 
a cada entidade mediante transferencia por doceavas 
partes mensuais, tramitándose como devolucións de 
ingresos no concepto relativo a cada un dos impostos 
especiais sinalados na primeira alínea deste punto.

Dous. A liquidación definitiva determinarase pola 
diferencia entre as entregas á conta percibidas e o valor 
definitivo da cesión da recadación líquida polos impos-
tos especiais sinalados na primeira alínea deste punto 
que resulte da aplicación do disposto no vixente artigo 
125 quinquies da Lei reguladora das facendas locais.

SECCIÓN 5.ª PARTICIPACIÓN DAS PROVINCIAS, COMUNIDADES 
AUTONOMAS UNIPROVINCIAIS, CABIDOS E CONSELLOS INSULARES

NOS TRIBUTOS DO ESTADO

Subsección 1.ª Participación no Fondo 
complementario de financiamento 

Artigo 78. Determinación das entregas á conta.

Un. O montante global das entregas á conta da par-
ticipación de cada provincia e entidade asimilada incluída 
no ámbito subxectivo do vixente artigo 125 da Lei regu-
ladora das facendas locais, no Fondo complementario de fi-
nanciamento correspondente a 2004, recoñecerase con cargo 
ó crédito «Transferencias ás deputacións e cabidos insulares. 
Entregas á conta ás deputacións e cabidos insulares pola súa 
participación nos ingresos dos capítulos I e II do orzamento 
do Estado por recursos non susceptibles de cesión ás 
comunidades autónomas», consignado na sección 32, 

servicio 23, Dirección Xeral de Fondos Comunitarios e 
Financiamento Territorial, programa 912A.

Dous. O importe global das entregas á conta da 
participación de cada provincia e ente asimilado incluí-
do no ámbito subxectivo do vixente artigo 125 da Lei 
reguladora das facendas locais, no Fondo complemen-
tario de financiamento correspondente a 2004 calculara-
se deducindo o importe anual das entregas á conta da 
cesión do rendemento de impostos estatais, consonte 
o disposto na sección 4.ª anterior, da participación total 
que resultaría de incrementa-lo montante das entregas 
á conta da participación en tributos do Estado do ano 
2003 na previsión do índice de evolución establecido 
consonte o disposto no vixente artigo 114 quáter da Lei 
reguladora das facendas locais.

Tres. O montante das entregas á conta da partici-
pación en tributos do Estado do ano 2003, entendera-
se para estes efectos en termos brutos, incluíndo, en 
relación con cada unha daquelas entidades, tódolos 
elementos e considerando as particularidades a que se 
fai referencia no número catro.3.ºe seis do artigo 66 da 
Lei 52/2002, do 30 de decembro, de orzamentos xerais 
do Estado para o ano 2003.

Catro. O importe das entregas á conta da partici-
pación no Fondo complementario de financiamento de-
terminado consonte o disposto no número un anterior 
incrementarase, de se-lo caso, nunha contía equivalente 
ó anticipo á conta que puidese corresponder a cada pro-
vincia ou ente asimilado en concepto de compensación 
por perdas de ingresos derivada da reforma do imposto 
sobre actividades económicas, nos termos establecidos 
no número 3 da disposición adicional décima da Lei 51/
2002, do 27 de decembro, de reforma da Lei reguladora 
das facendas locais.

Cinco. As entregas á conta da participación no Fon-
do complementario de financiamento para o exercicio 
do ano 2004 serán aboadas ás deputacións provinciais, 
comunidades autónomas uniprovinciais non insulares, 
cabidos e consellos insulares mediante pagamentos 
mensuais equivalentes á doceava parte do montante glo-
bal que resulte consonte o disposto no punto anterior.

Artigo 79. Liquidación definitiva.

Un. Determinado o incremento dos ingresos tribu-
tarios do Estado, consonte as regras contidas no vixente 
artigo 114 quáter da Lei 39/1988, do 28 de decembro, 
reguladora das facendas locais, procederase a efectua-
la liquidación definitiva da participación das provincias 
e entes asimilados no Fondo complementario de finan-
ciamento para o ano 2004.

Dous. A participación definitiva no Fondo com-
plementario de financiamento correspondente ó ano 
2004 calcularase nos termos establecidos no artigo 
126 ter da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora 
das facendas locais, incrementándose, de se-lo caso, 
para cada provincia e ente asimilado, nunha contía 
equivalente á compensación definitiva por perdas de 
ingresos derivada da reforma do imposto sobre acti-
vidades económicas, consonte o disposto no número 
3 da disposición adicional décima da Lei 51/2002, do 
27 de decembro, de reforma da Lei reguladora das 
facendas locais.

Tres. A liquidación definitiva determinarase pola 
diferencia entre os montantes das entregas á conta 
calculadas consonte o disposto no artigo anterior e da 
participación definitiva calculada nos termos do punto 
anterior.
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Subsección 2.ª  Participación no Fondo de achega 
á  asistencia sanitaria

Artigo 80. Determinación das entregas á conta.

Un. Para o mantemento dos centros sanitarios de 
carácter non psiquiátrico das deputacións, comunidades 
autónomas uniprovinciais non insulares e consellos e ca-
bidos insulares asígnase, con cargo ó crédito «Transferen-
cias ás deputacións e cabidos insulares. Entregas á conta 
ás deputacións e cabidos insulares pola súa participación 
nos ingresos dos capítulos I e II do orzamento do Estado 
por recursos non susceptibles de cesión ás comunidades 
autónomas» consignado na sección 32, servicio 23, Di-
rección Xeral de Fondos Comunitarios e Financiamento 
Territorial, transferencias a corporacións locais por par-
ticipación en ingresos do Estado, a cantidade de 449,47 
millóns de euros en concepto de entregas á conta.

As entregas á conta da participación nos tributos 
do Estado para o exercicio do ano 2003 serán aboadas 
ás deputacións provinciais, comunidades autónomas 
uniprovinciais non insulares, cabidos e consellos insu-
lares mediante pagamentos mensuais equivalentes á 
doceava parte do crédito anterior.

A asignación para o mantemento dos centros sani-
tarios realizarase en proporción ás contías percibidas 
por este concepto nas entregas á conta da participación 
en tributos do Estado do ano 2003, e librarase asemade 
coas entregas á conta da participación no Fondo com-
plementario de financiamento regulado na subsección 
anterior.

Dous. Cando a xestión económica e financeira dos 
centros hospitalarios, nos termos previstos na Lei 14/
1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, se transfira ás 
correspondentes comunidades autónomas, procedera-
se na mesma medida a lles asignar a estas institucións 
as entregas á conta da participación do ente transferidor 
do servicio no citado fondo, podendo ser obxecto de 
integración na súa participación nos tributos do Estado 
por acordo da respectiva Comisión Mixta, logo de infor-
me da Subcomisión de Réxime Económico, Financeiro 
e Fiscal da Comisión Nacional de Administración Local, 
mediante as modificacións e axustes que procedan nos 
respectivos créditos orzamentarios.

Artigo 81. Liquidación definitiva.

Un. Determinado o índice de evolución prevalente, 
consonte as regras contidas no vixente artigo 114 quáter 
da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facen-
das locais, procederase a efectua-la liquidación definitiva 
da asignación do fondo de achega á asistencia sanitaria 
das provincias, comunidades autónomas uniprovinciais 
non insulares e illas, con cargo á participación nos tribu-
tos do Estado para o ano 2004, nos termos establecidos 
no vixente artigo 126 quinque da Lei 39/1988, do 28 de 
decembro, reguladora das facendas locais.

Dous. A asignación definitiva ó fondo de achega á 
asistencia sanitaria común cifrarase proporcionalmente 
ás contías que, por este concepto, resultasen da liquida-
ción definitiva da participación en tributos do Estado do 
ano 2003, determinadas consonte o disposto no número 
catro do artigo 66 da Lei 52/2002, do 30 de decembro, 
de orzamentos xerais do Estado para 2003.

Co obxecto da transferencia material da anterior 
asignación, expediranse as oportunas ordes de paga-
mento contra o crédito correspondente.

En calquera caso, igualmente, cando a xestión 
económica e financeira dos centros hospitalarios, nos 
termos previstos na Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral 
de sanidade, se transfira ás correspondentes comuni-
dades autónomas, procederase na mesma medida a 
lles asignar a estas institucións a participación do ente 
transferidor do servicio no citado fondo.

SECCIÓN 6.ª RÉXIMES ESPECIAIS

Artigo 82. Participación dos Territorios Históricos do 
País Vasco e Navarra nos tributos do Estado.

Un. A participación dos municipios do País Vasco e 
de Navarra nos tributos do Estado fixarase consonte as 
normas contidas na subsección 2.ª, da sección 3.ª deste 
capítulo, no marco do concerto e convenio económico, 
respectivamente.

Dous. A participación das deputacións forais do País 
Vasco e da Comunidade Foral de Navarra nos tributos do 
Estado fixarase consonte o disposto no vixente artigo 127 
bis da Lei reguladora das facendas locais, no marco do 
concerto e convenio económico, respectivamente.

Artigo 83. Participación das entidades locais das Illas 
Canarias nos tributos do Estado.

Un. A cesión de rendementos recadatorios en im-
postos estatais a favor dos municipios das Illas Canarias 
incluídos no ámbito subxectivo de aplicación do vixen-
te artigo 112 da Lei reguladora das facendas locais, así 
como dos cabidos insulares axustarase ó disposto no 
vixente artigo 139 desta última lei.

Dous. A participación no Fondo complementario de 
financiamento das entidades locais citadas no punto an-
terior determinarase consonte o disposto na subsección 
1.ª, da sección 3.ª, e na subsección 1.ª, da sección 5.ª, 
deste capítulo, tendo en consideración o disposto no 
vixente artigo 139 daquela lei.

Tres. A participación do resto de municipios das 
Illas Canarias nos tributos do Estado determinarase me-
diante a aplicación das normas contidas na subsección 
2.ª, da sección 3.ª, deste capítulo e consonte a mesma 
proporción que os municipios de réxime común.

Artigo 84. Participación das cidades de Ceuta e de 
Melilla nos tributos do Estado.

Un. As cidades de Ceuta e de Melilla, en canto 
entidades asimiladas ós municipios, participarán en 
tributos do Estado consonte as normas xerais contidas 
neste capítulo.

Dous. As cidades de Ceuta e de Melilla, en canto 
entidades asimiladas ás provincias, participarán en tri-
butos do Estado consonte o disposto no vixente artigo 
127 bis da Lei reguladora das facendas locais.

SECCIÓN 7.ª COMPENSACIÓNS, SUBVENCIÓNS E AXUDAS

Artigo 85. Subvencións ás entidades locais por servi-
cios de transporte colectivo urbano.

Un. Para lle dar cumprimento ó previsto no último 
parágrafo da disposición adicional décimo quinta da Lei 
reguladora das facendas locais, fíxase inicialmente en 
52,12 millóns de euros o crédito destinado a subvencio-
na-lo servicio de transporte colectivo urbano prestado 
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por corporacións locais de máis de 50.000 habitantes 
de dereito, segundo o padrón municipal vixente o 1 de 
xaneiro de 2003 e oficialmente aprobado polo Gober-
no, non incluídas na área metropolitana de Madrid, na 
extinguida Corporación Metropolitana de Barcelona ou 
situadas no arquipélago canario, calquera que sexa a 
súa modalidade e forma de xestión, sempre que non 
reciban directamente outra subvención do Estado, xa 
sexa illadamente ou en concorrencia con outras ad-
ministracións públicas, en virtude dalgún convenio de 
financiamento específico ou contrato-programa no que 
se prevexa a cobertura do déficit de explotación en 
modalidades de transporte idénticas ás subvencionadas 
por este sistema.

A distribución do crédito correspondente realiza-
rase conforme os seguintes criterios, que se aplicarán 
consonte os datos de xestión económica e financeira 
que se deduzan do modelo a que se refire a letra b) do 
artigo 90 desta lei: 

a) O 5 por cento do crédito en función da lonxitude 
da rede municipal en traxecto de ida e expresada en 
quilómetros.

B) O 5 por cento do crédito en función da rela-
ción viaxeiros/habitantes de dereito de cada municipio 
ponderada pola razón do número de habitantes citado 
dividido por 50.000. A cifra de habitantes de dereito será 
a de poboación do padrón municipal vixente en 1 de xa-
neiro de 2003 e oficialmente aprobado polo Goberno.

C) O 90 por cento do crédito en función do déficit 
medio por título de transporte emitido, consonte o se-
guinte procedemento:

a) O importe que se lle subvencionará a cada mu-
nicipio virá dado polo resultado de multiplica-lo número 
de títulos de transporte pola subvención corresponden-
te a cada un destes títulos.

b) A subvención correspondente a cada título 
obterase aplicándolle ó seu déficit medio as contías e 
porcentaxes definidas na escala seguinte:

1º tramo: o importe do déficit medio por título de 
transporte, de cada municipio, que non supere o 12,5 
por cento do déficit medio global subvencionarase ó 
100 por cento.

2.º tramo: o importe do déficit medio por título de 
transporte, de cada municipio, que exceda do tramo 
anterior e non supere o 25 por cento do déficit medio 
global subvencionarase ó 55 por cento.

3. º tramo: o importe do déficit medio por título de 
transporte, de cada municipio, que exceda do tramo 
anterior e non supere o 50 por cento do déficit medio 
global subvencionarase ó 27 por cento.

4.º tramo: o importe do déficit medio por título de 
transporte, de cada municipio, que exceda do tramo 
anterior e non supere o 100 por cento do déficit medio 
global subvencionarase coa porcentaxe de financia-
mento que resulte de dividi-lo resto do crédito non 
atribuído ós tramos anteriores entre o total do déficit 
incluído neste tramo, considerando tódolos municipios 
que teñan dereito a subvención.

5.º tramo: o importe do déficit medio por título de 
transporte, de cada municipio, que exceda do déficit 
medio global non será obxecto de subvención.

A porcentaxe de financiamento do 4.º tramo da es-
cala non poderá exceder do 27 por cento. O exceso de 
crédito que puidese resultar da aplicación desta restric-
ción distribuirase proporcionalmente ó financiamento 

obtido por cada municipio, correspondente ós tramos 
2.ºe 3.º

En ningún caso, da aplicación destas normas se 
poderá recoñecer unha subvención que, en termos 
globais, exceda do 90 por cento do crédito dispoñible. 
Se se producise esta circunstancia axustarase, na pro-
porción necesaria, o financiamento correspondente ó 
déficit medio por título de transporte emitido, aplicando 
sucesivamente no tramo 3.º e, de se-lo caso, o 2.º, o cri-
terio de determinación da porcentaxe de financiamento 
utilizada no 4.º tramo.

c) O déficit medio de cada municipio será o resul-
tado de dividi-lo déficit de explotación entre o número 
de títulos de transporte. O déficit medio global será o 
resultado de dividi-la suma dos déficit de tódolos mu-
nicipios que teñan dereito á subvención entre o total de 
títulos de transporte de tales municipios.

d) O importe da subvención por título virá dado 
pola suma da contía que se subvencionará en cada 
tramo, que se obterá multiplicando a parte do déficit 
medio incluída en cada tramo pola porcentaxe de finan-
ciamento aplicable no dito tramo.

O déficit de explotación estará determinado polo 
importe das perdas de explotación que se deduza das 
contas de perdas e ganancias das empresas ou entida-
des que presten o servicio de transporte público, elabo-
radas consonte o plan de contabilidade e as normas e os 
principios contables xeralmente aceptados que, en cada 
caso, resulten de aplicación, cos seguintes axustes:

a’) En canto ós gastos de explotación excluiranse 
aqueles que se refiran a tributos, con independencia do 
suxeito activo da relación xurídico-tributaria.

b’) En canto ós gastos e ingresos de explotación 
excluiranse aqueles que teñan a súa orixe na prestación 
de servicios ou realización de actividades alleas á do 
transporte público urbano pola que se solicita a sub-
vención. Así mesmo, excluirase calquera subvención e 
achega que recoñeza, a favor da empresa ou entidade 
que preste o servicio de transporte público urbano, o 
concello onde se realice a prestación.

c’) En todo caso, deduciranse do déficit para o 
cálculo do financiamento correspondente a este punto 
os importes atribuídos como subvención polos criterios 
de lonxitude da rede e relación viaxeiros/habitantes de 
dereito.

Dous. Terán igualmente dereito a participar nas 
axudas sinaladas, nas mesmas condicións de reparti-
ción fixadas anteriormente: 

A) Os municipios de máis de 20.000 habitantes 
de dereito, segundo as cifras de poboación do padrón 
municipal vixente o 1 de xaneiro de 2003 e aprobado 
oficialmente polo Goberno, nos cales concorran asema-
de as seguintes circunstancias: 

a) Que dispoñan dun servicio de transporte públi-
co colectivo urbano interior, calquera que sexa o seu 
réxime de explotación.

b) Que o número de unidades urbanas censadas 
no catastro inmobiliario urbano sexa superior a 36.000 
na data sinalada.

B) Os municipios que, mesmo non reunindo al-
gunha das condicións anteriores, sexan capitais de 
provincia e dispoñan dun servicio de transporte colec-
tivo urbano interior, calquera que sexa o seu réxime de 
explotación.
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Tres. As subvencións deberán destinarse a finan-
cia-la prestación deste servicio.

Catro. Para os concellos do País Vasco e Navarra, a 
subvención que lles corresponda corrixirase na mesma 
proporción aplicable á súa participación en tributos do 
Estado.

Artigo 86. Compensación ós concellos dos beneficios 
fiscais concedidos ás persoas físicas ou xurídicas 
nos tributos locais.

Para lle dar cumprimento ó previsto no artigo 9 da 
Lei reguladora das facendas locais, dótase na sección 
32 do vixente orzamento de gastos do Estado un cré-
dito coa finalidade de compensa-los beneficios fiscais 
en tributos locais de exacción obrigatoria que poida 
concede-lo Estado mediante lei e nos termos previstos 
no número dous do artigo 9 da Lei reguladora das fa-
cendas locais.

Autorízase o Ministerio de Facenda para dicta-las 
normas necesarias para o establecemento do proce-
demento que se debe seguir en cada caso, co fin de 
proceder á compensación, en favor dos municipios, 
das débedas tributarias efectivamente condonadas e 
das exencións legalmente concedidas.

Artigo 87. Outras subvencións ás entidades locais.

Un. Con cargo ós créditos consignados na sección 
32, programa 912C, farase efectiva unha compensación 
equivalente ó importe das cotas do actual imposto de 
vehículos de tracción mecánica obxecto de condona-
ción no ano 2004, como consecuencia da aplicación dos 
beneficios fiscais establecidos no vixente Convenio de 
Cooperación para a Defensa cos Estados Unidos, con 
data do 1 de decembro de 1988.

O cálculo da cantidade que se compense realizarase 
tendo en conta o importe que, polo mesmo concepto, 
corresponda ó ano 1993, actualizado en función da 
evolución do PIB nominal e consonte os convenios 
subscritos cos concellos afectados.

Dous. Con cargo ós créditos da sección 32, pro-
grama 912C, concédeselle unha axuda de 4,26 millóns 
de euros á cidade de Ceuta, destinada a compensa-los 
custos de funcionamento da planta desalinizadora ins-
talada na cidade para o abastecemento de auga a ela, 
así como os custos do transporte de auga que fosen 
necesarios en caso de resultar insuficiente a producción 
da dita planta.

As axudas para o funcionamento da planta desali-
nizadora realizaranse mediante entregas á conta men-
suais de 0,24 millóns de euros cada unha. O Ministerio 
de Facenda establecerá o procedemento de comproba-
ción dos citados gastos de funcionamento en aplica-
ción do disposto no artigo 81 do texto refundido da Lei 
xeral orzamentaria. De acordo con esta comprobación 
realizarse unha liquidación definitiva que establecerá a 
cantidade total que subvencionará o Estado no exerci-
cio económico, que non poderá supera-lo 90 por cento 
dos gastos de funcionamento da planta desalinizadora. 
Os excesos de pagamentos que resulten, de se-lo caso, 
minorarán as entregas que se realicen nos exercicios 
subseguintes.

As axudas para compensa-los custos do transporte 
de auga potable serán satisfeitas mediante pagamentos 
con cargo ó citado crédito, que se realizarán en función 
das solicitudes presentadas polos órganos de represen-

tación da cidade de Ceuta ó longo do exercicio, e de-
berán xustificarse previamente na forma que determine 
o Ministerio de Facenda en aplicación do disposto no 
artigo 81 da Lei xeral orzamentaria.

Artigo 88. Anticipos a favor dos concellos por desfases 
na xestión recadatoria dos tributos locais.

Un. Cando por circunstancias relativas á emisión 
dos padróns non se poida liquida-lo imposto sobre bens 
inmobles antes do 1 de agosto do ano 2004, os concellos 
afectados poderán percibir do Tesouro Público anticipos 
á conta do mencionado imposto, co fin de salvagarda-
las súas necesidades mínimas de tesourería, logo de 
autorización do pleno da respectiva corporación.

Tales anticipos serán concedidos por solicitude dos 
respectivos municipios, logo de informe da Dirección 
Xeral do Catastro e tramitaranse a través das delega-
cións provinciais de Economía e Facenda, as cales emiti-
rán un informe e unha proposta de resolución para a súa 
definitiva aprobación pola Dirección Xeral de Fondos 
Comunitarios e Financiamento Territorial.

Na tramitación dos expedientes teranse en conta os 
seguintes condicionamentos: 

a) Os anticipos non poderán exceder do 75 por 
cento do importe da recadación previsible como impu-
table a cada padrón.

b) O importe anual que se lle anticipará a cada cor-
poración mediante esta fórmula non excederá do dobre 
da última anualidade percibida por esta en concepto de 
participación nos tributos do Estado.

c) En ningún caso se poderán solicitar anticipos 
correspondentes a máis de dous períodos impositivos 
sucesivos con referencia a un mesmo tributo.

d) As deputacións provinciais, cabidos e consellos 
insulares e comunidades autónomas uniprovinciais e 
outros organismos públicos recadadores que, pola súa 
vez, realizasen anticipos ós concellos de referencia, na 
forma prevista no artigo 130.2 da Lei reguladora das 
facendas locais, poderán ser perceptores da contía que 
corresponda do anticipo, ata o importe do efectivamen-
te anticipado e co fin de poder cancelar en todo ou en 
parte as correspondentes operacións de tesourería, logo 
da oportuna xustificación.

e) Os anticipos concedidos estarán sometidos, de 
se-lo caso, ás mesmas retencións previstas na dispo-
sición adicional décimo cuarta da Lei reguladora das 
facendas locais.

Unha vez dictada a correspondente resolución de-
finitiva, os anticipos libraranse polo seu importe neto 
a favor dos concellos ou entidades a que se refire a 
letra d) anterior por cuartas partes mensuais, a partir 
do día 1 de setembro de cada ano, e suspenderanse as 
correlativas entregas no mes seguinte a aquel en que 
se emenden as deficiencias sinaladas no parágrafo pri-
meiro deste artigo.

Dous. Mediante resolución da Dirección Xeral de 
Fondos Comunitarios e Financiamento Territorial pode-
ránselles conceder ós concellos, en caso de urxente e 
extraordinaria necesidade de tesourería e por solicitude 
do Pleno da corporación, coa correspondente xustifi-
cación económico-financeira, anticipos para reintegrar 
dentro do exercicio corrente con cargo á súa participa-
ción nos tributos do Estado. O pagamento destes antici-
pos materializarase a través da conta extraorzamentaria 
a que fai referencia o número catro do artigo anterior.
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SECCION 8.ª NORMAS INSTRUMENTAIS EN RELACIÓN COAS 
DISPOSICIÓNS INCLUÍDAS NESTE CAPÍTULO

Artigo 89. Normas de xestión orzamentaria de deter-
minados créditos a favor das entidades locais.

Un. Autorízase o Ministerio de Facenda para com-
prometer gastos con cargo ó exercicio de 2005, ata un 
importe máximo equivalente á doceava parte dos cré-
ditos consignados no orzamento para 2004, destinados 
a satisface-las entregas á conta da participación en 
tributos do Estado a favor dos concellos e deputacións 
provinciais ou entes asimilados, co fin de proceder a sa-
tisface-las entregas á conta do mes de xaneiro de 2005 
no citado mes. As diferencias que puidesen xurdir en 
relación coa determinación das entregas á conta defini-
tivas imputables ó mencionado exercicio serán obxecto 
de axuste nas entregas á conta do mes de febreiro do 
exercicio citado.

Dous. Os expedientes de gasto e as ordes de 
pagamento conxuntas que se expidan para efectos 
de cumpri-los compromisos que se establecen nos 
artigos precedentes deste capítulo tramitaranse, ase-
made, a favor das corporacións locais afectadas, e o 
seu cumprimento, en canto á disposición efectiva de 
fondos, realizarase con cargo ás contas de acredores 
non orzamentarios que, para estes fins, están habilita-
das na Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira, 
de forma que se produza, en cada caso, o pagamento 
conxunto e simultáneo das respectivas obrigas a tódo-
los perceptores en razón da data das correspondentes 
resolucións e en igualdade de condicións.

Decláranse de urxente tramitación: 

Os expedientes de modificación de crédito con re-
lación ós compromisos sinalados.

Os expedientes de gasto, vinculados ós compro-
misos de referencia, a que se refire a Orde do 27 de 
decembro de 1995.

Para estes efectos, deberán ser obxecto de acumu-
lación as distintas fases do procedemento de xestión 
orzamentaria, adoptándose en igual medida procede-
mentos especiais de rexistro contable das respectivas 
operacións.

Tres. Nos supostos previstos no punto anterior, 
cando proceda a tramitación de expedientes de amplia-
ción de crédito e para os efectos previstos no artigo 66 
da Lei xeral orzamentaria, as solicitudes de incrementos 
de crédito xustificaranse, en todo caso, con base nas 
peticións adicionais formuladas polas corporacións 
locais afectadas.

Catro. As axudas que se recoñezan con cargo á 
sección 32, programa 912C, destinadas a corrixir situa-
cións de desequilibrio financeiro das entidades locais, 
requirirán, previamente á súa concesión, a presentación 
dun plan de saneamento financeiro formulado pola 
corporación peticionaria, e instrumentaranse mediante 
un convenio que subscribirán esta e o Ministerio de 
Facenda.

Para os efectos do artigo 61.2.b) do Real decreto 
lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei xeral orzamentaria, o 
convenio a que se fai referencia no parágrafo anterior 
poderá ter carácter plurianual.

Cinco. Os créditos incluídos no orzamento de 
gastos ós fins sinalados no número un anterior trans-
feriranse coa periodicidade necesaria á conta extraorza-

mentaria correspondente, habilitada para estes efectos 
na Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira.

Este procedemento aplicarase co obxecto de mate-
rializa-lo pagamento simultáneo das obrigas que deri-
ven da participación das entidades locais nos tributos 
do Estado, tanto en concepto de entregas á conta como 
de liquidación definitiva, así como para proceder ó pa-
gamento simultáneo das obrigas que traian causa das 
solicitudes presentadas polas corporacións locais, unha 
vez se dicten as resolucións pertinentes que dean orixe 
ó recoñecemento destas obrigas por parte do Estado.

Artigo 90. Información que subministrarán as corpo-
racións locais.

Co fin de proceder tanto á liquidación definitiva 
das participacións dos concellos nos tributos do Esta-
do, correspondente a 2004, como a distribuí-lo crédito 
destinado a subvenciona-la prestación dos servicios 
de transporte público colectivo urbano, as respectivas 
corporacións locais deberán facilitar, na forma que 
determinen os órganos competentes do Ministerio de 
Facenda: 

a) Antes do 30 de xuño do ano 2004, a seguinte 
documentación:

1) Unha certificación comprensiva da recadación 
líquida obtida en 2002 polo imposto sobre bens inmo-
bles, o imposto de actividades económicas e o imposto 
sobre vehículos de tracción mecánica.

2) Unha certificación comprensiva das bases im-
poñibles deducidas dos padróns do ano 2002, así como 
das altas producidas neles, correspondentes ó imposto 
sobre bens inmobles, de natureza urbana, e dos tipos 
esixibles no municipio nos tributos que se citan no pa-
rágrafo precedente.

3) Unha certificación das cotas esixibles no impos-
to de actividades económicas en 2002, incluída a inci-
dencia da aplicación dos coeficientes a que se referían 
os artigos 88 e 89 da Lei reguladora das facendas locais 
vixentes naquel período impositivo.

A Dirección Xeral de Fondos Comunitarios e Fi-
nanciamento Territorial deberá proceder a dicta-la co-
rrespondente resolución establecendo os modelos que 
conteñan o detalle da información necesaria.

Ós municipios que non achegasen a documenta-
ción que se determina nas condicións sinaladas ante-
riormente aplicaráselles, de se-lo caso, un módulo de 
ponderación equivalente ó 60 por cento do esforzo fiscal 
medio aplicable ó municipio con menor coeficiente por 
este concepto, dentro do tramo de poboación en que 
se encadre, para efectos de practica-la liquidación defi-
nitiva da súa participación nos tributos do Estado para 
o ano 2004.

b) Antes do 30 de xuño do ano 2004, e logo de re-
quirimento dos servicios competentes do Ministerio de 
Facenda, os documentos que a continuación se sinalan, 
co obxecto de proceder á distribución das axudas desti-
nadas a financia-lo servicio de transporte colectivo urba-
no de viaxeiros, a que se fai referencia no artigo 85.

1.º En tódolos casos, os datos analíticos cuantita-
tivos e cualitativos sobre a xestión económica e finan-
ceira da empresa ou servicio, referidos ó exercicio de 
2003, segundo o modelo definido pola Dirección Xeral 
de Fondos Comunitarios e Financiamento Territorial.
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2.º Tratándose de servicios realizados pola propia 
entidade en réxime de xestión directa, certificado de-
tallado das partidas de ingresos e gastos imputables ó 
servicio e dos déficit ou resultados reais producidos no 
exercicio de 2003.

3.º Tratándose de servicios realizados en réxime de 
xestión directa por un organismo autónomo ou socie-
dade mercantil municipal, contas anuais do exercicio de 
2003 da empresa ou organismo que desenvolva a acti-
vidade, debidamente autenticadas e auditadas, de se-lo 
caso, co detalle das operacións que corresponden ós re-
sultados de explotación do transporte público colectivo 
urbano na área territorial do municipio respectivo.

4.º Cando se trate de empresas ou particulares que 
presten o servicio de réxime de concesión ou calquera 
outra modalidade de xestión indirecta, igualmente o 
documento referido no punto anterior.

5.º En calquera caso, documento oficial en que 
se recollan, actualizados, os acordos reguladores das 
condicións financeiras en que a actividade se realiza, 
no que consten as cantidades percibidas como achega 
do Ministerio de Facenda e das demais administracións 
públicas distintas á subvención a que se fai referencia 
no artigo 85 desta lei.

6.º En tódolos casos, xustificación de encontrarse a 
empresa, organismo ou entidade que preste o servicio ó 
día no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa 
Seguridade Social en 31 de decembro de 2003.

Ós concellos que non cumprisen co envío da docu-
mentación na forma prevista neste artigo non se lles 
recoñecerá o dereito a percibi-la axuda destinada a 
financia-lo servicio de transporte público colectivo de 
viaxeiros por causa de interese xeral e co fin de lles 
evitar prexuízos financeiros ós demais perceptores.

Artigo 91. Retencións que se lles practicarán ás entida-
des locais en aplicación da disposición adicional dé-
cimo cuarta da Lei reguladora das facendas locais.

Un. As retencións que se deban acordar no ámbito 
de aplicación da disposición adicional décimo cuarta da 
Lei reguladora das facendas locais, serán realizadas pola 
Dirección Xeral de Fondos Comunitarios e Financiamen-
to Territorial, logo de solicitude do órgano competente 
que, en cada caso, teña atribuída a xestión recadatoria 
de acordo coa normativa específica aplicable.

Cando concorresen na retención débedas derivadas 
de tributos do Estado e débedas por cotas da Seguri-
dade Social e conceptos de recadación conxunta con 
estas, se a contía de todas elas superase o límite das 
cantidades retidas, estas imputaranse ó pagamento das 
débedas a pro rata do seu respectivo importe.

Dous. Salvo que a contía da débeda sexa inferior, a 
retención alcanzará un importe equivalente ó 50 por cen-
to da contía asignada á respectiva corporación, tanto en 
cada entrega á conta como na liquidación definitiva anual 
correspondentes á participación nos tributos do Estado, 
resultante da aplicación das normas da sección 3.ª e da 
subsección 1.ª e a sección 5.ª deste capítulo.

A retención poderá alcanzar ata o 100 por cento da 
participación en tributos do Estado a que se refire o pa-
rágrafo anterior cando se trate de débedas derivadas de 
tributos do Estado que fosen legalmente repercutidos, 
de ingresos á conta correspondentes a retribucións en 
especie, de cantidades retidas ou que se debesen reter 
á conta de calquera imposto, ou de cotizacións sociais 
que fosen ou debesen ser obxecto de retención.

En ámbolos casos, e sen prexuízo do establecido no 
parágrafo seguinte, a contía que se reterá no conxunto 
do exercicio poderá reducirse e, de se-lo caso, periodi-
ficarse segundo a situación de tesourería da entidade, 
cando se xustifique a existencia de graves desfases de 
tesourería xerados pola prestación de servicios necesa-
rios e obrigatorios que afecten o cumprimento regular 
das obrigas de persoal ou a prestación dos servicios 
públicos obrigatorios e mínimos comúns a tódolos mu-
nicipios e dos de protección civil, prestación de servicios 
sociais e extinción de incendios, na realización dos cales 
non se esixa, en todo caso, ningunha contraprestación 
en forma de prezo público ou taxa equivalente ó custo 
do servicio realizado.

Non obstante, a partir do 1 de xaneiro do ano 2004, 
e salvo que a contía da débeda sexa inferior, non será 
posible establecer, con base no previsto no parágrafo 
anterior, unha porcentaxe de retención inferior ó 25 
por cento das entregas á conta e da liquidación defi-
nitiva da participación nos tributos do Estado, definida 
na sección 3.ª e na subsección 1.ª da sección 5.ª deste 
capítulo, cando as entidades locais teñan pendentes 
de retención débedas derivadas de tributos do Esta-
do que fosen legalmente repercutidos, de ingresos á 
conta correspondentes a retribucións en especie ou de 
cantidades retidas ou que se debesen reter á conta de 
calquera imposto, ou de cotizacións sociais que fosen 
ou debesen ser obxecto de retención.

Nos supostos en que a débeda naza como conse-
cuencia do reintegro de anticipos de financiamento a 
cargo do Tesouro Público, a retención deberase adecuar 
ás condicións fixadas na concesión do correspondente 
anticipo, xa sexa mediante a cancelación total do débito 
en forma singular ou en retencións sucesivas ata a defi-
nitiva extinción do débito da respectiva corporación.

Tres. Nos procedementos de reducción da por-
centaxe de retención a que se refire este artigo, a Di-
rección Xeral de Fondos Comunitarios e Financiamento 
Territorial dictará a resolución correspondente, tendo en 
conta a situación financeira da entidade e a necesidade 
de garanti-la prestación dos servicios públicos obriga-
torios. Na resolución fixarase o período de tempo en 
que o límite xeral deberá ser reducido á porcentaxe de 
retención que nela se sinale, e tal reducción poderase 
condicionar á existencia dun plan de saneamento ou á 
adaptación, de se-lo caso, doutro en curso.

As resolucións que declaren a extinción das débe-
das con cargo ás cantidades que se retivesen corres-
ponderán, en cada caso, ó órgano competente que teña 
atribuída a xestión recadatoria, de acordo coa normativa 
específica aplicable, producindo os seus efectos, na par-
te concorrente da débeda, desde o momento en que se 
efectuou a retención.

Catro. Devengarán xuro os pagamentos das obri-
gas tributarias das entidades locais que se realicen 
con posterioridade ó termo do prazo que inicialmente 
correspondese. O xuro aplicable será o xuro legal do 
diñeiro que en cada momento estea vixente.

Cinco. As entidades locais poderán presentar un 
plan específico de amortización das débedas tribu-
tarias estatais en que se estableza un programa de 
cancelación da débeda pendente. O plan comprenderá 
igualmente un compromiso relativo ó pagamento en 
período voluntario das obrigas tributarias correntes que 
no futuro se xeren.

Sempre que o plan presentado se considere viable 
e as entidades locais sufran graves desequilibrios finan-
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ceiros que poñan en perigo a prestación dos servicios 
públicos obrigatorios, reducirase o xuro legal do diñeiro 
aplicable nun punto.

Así mesmo, as entidades locais poderán presentar 
un plan específico de cancelación das débedas por 
cotas da Seguridade Social e conceptos de recadación 
conxunta, no cal se estableza un programa para a súa 
cancelación en condicións similares ás establecidas 
para débedas tributarias estatais e nel comprenderase 
tamén un compromiso relativo ó pagamento en prazo 
regulamentario das débedas por cotas e conceptos de 
recadación conxunta que no futuro se devenguen.

CAPÍTULO II

Comunidades autónomas

Artigo 92. Entregas á conta do Fondo de suficiencia.

Os créditos orzamentarios destinados ó financia-
mento do Fondo de suficiencia das comunidades autó-
nomas, correspondentes ás entregas á conta estableci-
das no artigo 15.1 da Lei 21/2001, do 27 de decembro, 
pola que se regulan as medidas fiscais e administrativas 
do novo sistema de financiamento das comunidades 
autónomas de réxime común e cidades con Estatuto 
de autonomía, son para cada comunidade autónoma e 
cidade con Estatuto de autonomía os que se inclúen na 
sección 32, «Dirección Xeral de Fondos Comunitarios 
e Financiamento Territorial» —«Entregas á conta por 
Fondo de suficiencia»— Programa 911B.

Artigo 93. Liquidación definitiva do Fondo de sufi-
ciencia do ano 2002 das comunidades autónomas 
e cidades con Estatuto de autonomía.

A práctica da liquidación definitiva do Fondo de su-
ficiencia a favor das comunidades autónomas e cidades 
con Estatuto de autonomía do ano 2002, realizarase con 
cargo ó crédito dotado na sección 32, servicio 18 —«Di-
rección Xeral de Fondos Comunitarios e Financiamento 
Territorial. Varias»—, —Liquidación definitiva do finan-
ciamento das comunidades autónomas e cidades con 
Estatuto de autonomía de exercicios anteriores.

Artigo 94. Aplicación das garantías de financiamento 
dos servicios de asistencia sanitaria no ano 2002.

Un. A aplicación das garantías de financiamento 
dos servicios de asistencia sanitaria correspondentes 
ó exercicio 2002, de conformidade co establecido na 
disposición transitoria segunda da Lei 21/2001, do 27 
de decembro, pola que se regulan as medidas fiscais e 
administrativas do novo sistema de financiamento das 
comunidades autónomas de réxime común e cidades 
con Estatuto de autonomía, realizarase con cargo ó 
crédito dotado na sección 32, servicio 18 —Dirección 
Xeral de Fondos Comunitarios e Financiamento Territo-
rial. Varias—, —Liquidación definitiva do financiamento 
das comunidades autónomas e cidades con Estatuto de 
autonomía de exercicios anteriores.

Dous. A garantía a que se refire o número 1 da 
disposición transitoria segunda da Lei 21/2001, do 27 de 
decembro, seralles de aplicación ás comunidades autó-
nomas de réxime común que tiñan asumida a xestión 
efectiva dos servicios de asistencia sanitaria da Seguri-
dade Social antes de finaliza-lo ano 2001, e calcularase 
conforme as seguintes regras:

1.ª Determinarase o importe do financiamento ob-
tido no ano 2001, último vixente do sistema de financia-
mento dos servicios de sanidade no período 1998-2001, 
como a suma do financiamento provisional do ano 2001 
e do importe do saldo da liquidación definitiva do ano 
2001, practicada no ano 2002.

2.ª Determinarase o importe do financiamento dos 
servicios de asistencia sanitaria da Seguridade Social 
no ano 2002 para cada comunidade autónoma multipli-
cando a porcentaxe que representan as necesidades de 
financiamento dos servicios de asistencia sanitaria da 
Seguridade Social no ano base 1999 sobre as necesida-
des totais de financiamento da comunidade autónoma 
neste ano base 1999 polo volume de recursos que pro-
porciona a cada comunidade no ano 2002 o sistema de 
financiamento das comunidades autónomas regulado 
na Lei 21/2001, do 27 de decembro. Para estes efectos: 

a) As necesidades de financiamento dos servicios 
de asistencia sanitaria para cada comunidade son as 
que resultan de efectua-las operacións que se regulan 
na letra B) do artigo 4 da Lei 21/2001, menos o importe 
dos fondos específicos regulados na alínea c) do citado 
punto.

b) As necesidades totais de financiamento no ano 
base 1999 para cada comunidade autónoma son as 
fixadas polas comisións mixtas Estado-Comunidade 
Autónoma en que se adoptou como propio o sistema de 
financiamento das comunidades autónomas de réxime 
común vixente a partir de 2002, minoradas no importe 
do Fondo de incapacidade temporal.

c) O volume de recursos que proporciona a cada 
comunidade no ano 2002 o sistema de financiamento 
das comunidades autónomas regulado na Lei 21/2001, 
do 27 de decembro, resulta de adiciona-los seguintes 
importes:

A recadación polos tributos cedidos sobre patri-
monio, transmisións patrimoniais e actos xurídicos 
documentados, sucesións e doazóns e sobre o xogo 
e taxas afectas ós servicios transferidos, polos seus 
valores normativos do ano 2002. Para estes efectos, 
considéranse valores normativos do ano 2002 destes 
tributos o seu valor no ano base 1999, actualizado ó 
ano 2002 aplicando a porcentaxe de crecemento entre 
os anos 1999 e 2002 do ITE utilizado para actualiza-lo 
Fondo de suficiencia de cada comunidade, conforme o 
artigo 15 da citada lei.

O rendemento definitivo da tarifa complementaria 
do imposto sobre a renda das persoas físicas no ano 
2002. No caso de que algunha comunidade autónoma 
exercese a potestade normativa en relación co imposto 
sobre a renda das persoas físicas no ano 2002, en lugar 
do importe que ofrece o rendemento da tarifa comple-
mentaria do imposto sobre a renda das persoas físicas, 
computarase o que resultaría de non ter exercido esta 
potestade.

O rendemento definitivo no ano 2002 da cesión do 
IVE e dos impostos sobre a cervexa, sobre productos 
intermedios, sobre o alcohol e bebidas derivadas, sobre 
hidrocarburos, sobre elaborados do tabaco e sobre a 
electricidade.

O rendemento definitivo no ano 2002 do imposto 
sobre determinados medios de transporte. Para estes 
efectos, entenderase como rendemento definitivo de 
2002 por este imposto o importe da recadación real 
líquida imputada a cada comunidade desde o 1 de 
xaneiro de 2002 ata o 31 de decembro de 2002. No su-
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posto de que algunha comunidade autónoma exercese 
a competencia normativa neste tributo no ano 2002, 
computarase como rendemento definitivo o que resul-
tase de non ter exercido esta potestade.

O rendemento definitivo no ano 2002 do imposto 
sobre vendas retallistas de determinados hidrocarbu-
ros. Para estes efectos, entenderase como rendemento 
definitivo de 2002 por este imposto o importe da reca-
dación real líquida imputada a cada comunidade desde 
o 1 de abril de 2002 ata o 31 de marzo de 2003. No su-
posto de que algunha comunidade autónoma exercese 
a competencia normativa neste tributo no ano 2002, 
computarase como rendemento definitivo o que resul-
tase de non ter exercido esta potestade.

O importe definitivo do fondo de suficiencia da co-
munidade autónoma no ano 2002.

3.ª O importe da garantía que percibirá cada co-
munidade autónoma será a diferencia positiva entre o 
importe que resulte da regra 1.ª anterior e o resultado 
das operacións reguladas na regra 2.ª No caso en que 
o importe que resulte da regra 2.ª sexa superior a aquel 
que resulte da regra 1.ª, non procederá o pagamento de 
garantía.

Tres. A garantía a que se refire o número 2 da dis-
posición transitoria segunda da Lei 21/2001, do 27 de 
decembro, seralles de aplicación a tódalas comunidades 
autónomas de réxime común e calcularase conforme as 
seguintes regras: 

1.ª Determinarase o índice de crecemento entre os 
anos 1999 e 2002 do financiamento asignado ós servi-
cios de asistencia sanitaria da Seguridade Social para 
cada comunidade autónoma, como o cociente entre o 
resultado da operación prevista na regra 2.ª do número 
dous anterior e as necesidades de financiamento dos 
servicios de asistencia sanitaria da Seguridade Social no 
ano base 1999 que se definen na letra a) da regra 2.ªdo 
número dous anterior.

No caso das comunidades que asumisen a xestión 
efectiva destes servicios a partir do 1 de xaneiro de 
2002, as necesidades de financiamento dos servicios 
de asistencia sanitaria da Seguridade Social no ano ba-
se 1999 serán o custo efectivo dos servicios sanitarios 
da Seguridade Social en valores do ano 1999 acordado 
na Comisión Mixta Estado-comunidade autónoma de 
transferencia destes servicios.

2.ª No caso en que para algunha comunidade 
autónoma o índice que resulte da regra 1.ª anterior 
sexa inferior ó índice de incremento entre 1999 e 2002 
do producto interior bruto estatal nominal a prezos de 
mercado, a comunidade percibirá a cantidade que resul-
te de lles aplicar ás necesidades de financiamento dos 
servicios de asistencia sanitaria da Seguridade Social no 
ano base 1999 a diferencia entre o índice que resulte da 
regra 1.ª anterior e o índice de incremento entre 1999 e 
2002 do producto interior bruto estatal nominal a prezos 
de mercado.

Artigo 95. Transferencias a comunidades autónomas 
correspondentes ó custo dos novos servicios tras-
pasados.

Se a partir do 1 de xaneiro do ano 2004 se efec-
túan novas transferencias de servicios ás comunidades 
autónomas, os créditos correspondentes ó seu custo 
efectivo dotaranse na Sección 32 «Transferencias a co-
munidades autónomas por custo dos servicios asumi-

dos» en conceptos específicos que serán determinados 
no seu momento pola Dirección Xeral de Orzamentos. 
No caso de transferencias correspondentes á xestión 
realizada polo INEM no ámbito do traballo, o emprego 
e a formación, estes créditos dotaranse no orzamento 
do INEM.

Para estes efectos, os reais decretos que aproben 
as novas transferencias de servicios conterán, como 
mínimo, os seguintes extremos: 

a) Data en que a comunidade autónoma debe asu-
mir efectivamente a xestión do servicio transferido.

b) O financiamento anual, en euros do exercicio 
2004, desagregado nos diferentes capítulos de gasto 
que comprenda.

c) A valoración referida ó ano base de 1999, corres-
pondente ó seu custo efectivo anual, para efectos da re-
visión do valor do Fondo de suficiencia da comunidade 
autónoma que corresponde prevista no artigo 16.1 da 
Lei 21/2001, do 27 de decembro, de medidas fiscais e 
administrativas do novo sistema de financiamento das 
comunidades autónomas de réxime común e cidades 
con Estatuto de autonomía.

Artigo 96. Fondos de compensación interterritorial.

Un. Na sección 33 dos orzamentos xerais do Esta-
do dótanse dous fondos de compensación interterrito-
rial. A suma de ambos ascende a 1.011.208,61 miles de 
euros, en cumprimento do disposto na Lei 22/2001, do 
27 de decembro, reguladora dos fondos de compensa-
ción interterritorial.

Dous. O Fondo de compensación, dotado con 
758.425,41 miles de euros, destinarase a financiar gas-
tos de investimento de acordo co previsto no artigo 2 
da Lei 22/2001.

Tres. As comunidades autónomas e cidades con 
Estatuto de autonomía propio poderán aplica-lo Fondo 
complementario, dotado con 252.783,20 miles de euros, 
ó financiamento dos gastos de posta en marcha ou fun-
cionamento dos investimentos realizados con cargo á 
sección 33 dos orzamentos xerais do Estado nos termos 
previstos no artigo 6.2 da Lei 22/2001.

Catro. A porcentaxe que representa o Fondo de 
compensación destinado ás comunidades autónomas 
sobre a base de cálculo constituída polo investimento 
público é do 26,26426 por cento, de acordo co artigo 
2.1.a) da citada lei. Ademais, en cumprimento da dispo-
sición adicional única da Lei 22/2001, a porcentaxe que 
representan os fondos de compensación interterritorial 
destinados ás comunidades autónomas e ás cidades 
con Estatuto de autonomía sobre a base de cálculo do 
investimento público é do 35,56793 por cento.

Cinco. Os proxectos de investimento que se poden 
financiar con cargo ós fondos anteriores son os que se 
detallan no anexo da sección 33.

Seis. No exercicio 2004 serán beneficiarias destes 
fondos as comunidades autónomas de: Galicia, Anda-
lucía, Asturias, Cantabria, Murcia, Valencia, Castilla-La 
Mancha, Canarias, Extremadura, Castilla y León e as 
cidades de Ceuta e Melilla de acordo coa disposición 
adicional única da Lei 22/2001, do 27 de decembro.

Sete. Os remanentes de crédito do Fondo de 
compensación interterritorial de exercicios anteriores 
incorporaranse automaticamente ó orzamento do ano 
2004 a disposición da mesma Administración a que 
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correspondía a execución dos proxectos en 31 de dec-
embro de 2003.

Oito. Mentres os remanentes de créditos orzamen-
tarios de exercicios anteriores se incorporan ó vixente, o 
Tesouro Público poderá efectuar anticipos de tesourería 
ás comunidades autónomas por igual importe ás pe-
ticións de fondos efectuadas por elas «á conta» dos 
recursos que deban percibir unha vez que se efectúe a 
antedita incorporación.

Os anticipos deberán quedar reembolsados antes 
de finaliza-lo exercicio económico.

TÍTULO VIII

Cotizacións sociais

Artigo 97. Bases e tipos de cotización á Seguridade 
Social, desemprego, Fondo de garantía salarial e 
formación profesional durante o ano 2004.

As bases e tipos de cotización á Seguridade Social, 
desemprego, Fondo de garantía salarial e formación 
profesional, a partir do 1 de xaneiro de 2004, serán as 
seguintes:

Un. Topes máximo e mínimo das bases de cotiza-
ción á Seguridade Social.

1. O tope máximo da base de cotización en cada 
un dos réximes da Seguridade Social que o teñan esta-
blecido queda fixado, a partir do 1 de xaneiro de 2004, 
na contía de 2.731,50 euros mensuais.

2. De acordo co establecido no número 2 do artigo 
16 do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, 
aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de 
xuño, durante o ano 2004, as bases de cotización nos 
réximes da Seguridade Social e respecto das continxen-
cias que se determinan neste artigo terán como tope 
mínimo as contías do salario mínimo interprofesional 
vixente en cada momento, incrementadas nun sexto, 
salvo disposición expresa en contrario.

Dous. Bases e tipos de cotización no réxime xeral 
da Seguridade Social.

1. As bases mensuais de cotización para tódalas 
continxencias e situacións protexidas polo réxime xeral 
da Seguridade Social, exceptuadas as de accidentes de 
traballo e enfermidades profesionais, estarán limitadas, 
para cada grupo de categorías profesionais, polas bases 
mínimas e máximas seguintes:

a) As bases mínimas de cotización, segundo catego-
rías profesionais e grupos de cotización, incrementaran-
se, desde o 1 de xaneiro de 2004 e respecto das vixen-
tes en 2003, na mesma porcentaxe en que aumente o 
salario mínimo interprofesional.

b) As bases máximas, calquera que sexa a cate-
goría profesional e grupo de cotización, durante o ano 
2004, serán de 2.731,50 euros mensuais ou de 91,05 
euros diarios.

2. Os tipos de cotización no réxime xeral da Segu-
ridade Social serán, durante o ano 2004, os seguintes:

a) Para as continxencias comúns o 28,30 por cento, 
sendo o 23,60 por cento por conta da empresa e o 4,70 
por cento por conta do traballador.

b) Para as continxencias de accidentes de traballo 
e enfermidades profesionais aplicaranse, reducidas nun 

10 por cento, as porcentaxes da tarifa de primas apro-
bada polo Real decreto 2930/1979, do 29 de decembro, 
sendo as primas resultantes por conta exclusiva da 
empresa.

3. Durante o ano 2004, para a cotización adicional 
por horas extraordinarias establecida no artigo 111 do 
texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, apli-
caranse os seguintes tipos de cotización:

a) Cando se trate das horas extraordinarias moti-
vadas por forza maior, o 14 por cento, o 12 por cento 
do cal será por conta da empresa e o 2 por cento por 
conta do traballador.

b) Cando se trate das horas extraordinarias non 
comprendidas no parágrafo anterior, o 28,30 por cento, 
o 23,60 por cento do cal será por conta da empresa e o 
4,70 por cento por conta do traballador.

4. A partir do 1 de xaneiro de 2004, a base máxima 
de cotización por continxencias comúns aplicable ós re-
presentantes de comercio será a prevista con carácter 
xeral no número dous.1.b) deste artigo.

5. Para efectos de determinar, durante o ano 2004, 
a base máxima de cotización por continxencias comúns 
dos artistas, aplicarase o seguinte: 

a) A base máxima de cotización para tódolos gru-
pos correspondentes ás distintas categorías profesio-
nais será de 2.731,50 euros mensuais. Non obstante, 
o límite máximo das bases de cotización en razón das 
actividades realizadas por un artista, para unha ou va-
rias empresas, terá carácter anual e determinarase pola 
elevación a cómputo anual da base mensual máxima 
sinalada.

b) O Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, ten-
do en conta a base e o límite máximos establecidos no 
parágrafo anterior, fixará as bases de cotización para 
determina-las liquidacións provisionais dos artistas, a 
que se refire a letra b) do número 5 do artigo 32 do Re-
gulamento xeral sobre cotización e liquidación doutros 
dereitos da Seguridade Social, aprobado polo Real de-
creto 2064/1995, do 22 de decembro.

6. Para efectos de determinar, durante o ano 2004, 
a base máxima de cotización por continxencias comúns 
dos profesionais taurinos, aplicarase o seguinte:

a) A base máxima de cotización para tódolos gru-
pos correspondentes ás distintas categorías profesio-
nais será de 2.731,50 euros mensuais. Non obstante, o 
límite máximo das bases de cotización para os profesio-
nais taurinos terá carácter anual e determinarase pola 
elevación a cómputo anual da base mensual máxima 
sinalada.

b) O Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, ten-
do en conta a base e o límite máximos establecidos no 
punto anterior, fixará as bases de cotización para de-
termina-las liquidacións provisionais dos profesionais 
taurinos, a que se refire a letra b) do número 5 do artigo 
33 do Regulamento xeral sobre cotización e liquidación 
doutros dereitos da Seguridade Social, aprobado polo 
Real decreto 2064/1995, do 22 de decembro.

Tres. Cotización no réxime especial agrario.

1. Durante o ano 2004, as bases de cotización dos 
traballadores por conta allea incluídos no réxime es-
pecial agrario da Seguridade Social para os grupos de 
cotización en que se encadran as diferentes categorías 
profesionais serán as seguintes:
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Grupo de cotización
Base de cotización

—
Euros/mes

 1 838,50

 2 695,40

 3 604,80

 4 561,30

 5 561,30

 6 561,30

 7 561,30

 8 561,30

 9 561,30

10 561,30

11 561,30

Durante o ano 2004, o tipo de cotización respecto ós 
traballadores por conta allea será 11,50 por cento.

2. As bases diarias de cotización por xornadas 
reais, correspondentes a cada un dos grupos de traba-
lladores que realicen labores agrarios por conta allea, 
serán, a partir do 1 de xaneiro de 2004, as seguintes:

Grupo de 
cotización Categorías profesionais

Base diaria de 
cotización

—
Euros

 1 Enxeñeiros e licenciados. 
Persoal de alta dirección 
non incluído no artigo 1.3.c) 
do Estatuto dos traballa-
dores ............................... 37,29

 2 Enxeñeiros técnicos, peritos 
e axudantes titulados ......... 30,92

 3 Xefes administrativos e de ta-
ller ....................................... 26,89

 4 Axudantes non titulados ........ 24,96
 5 Oficiais administrativos ......... 24,96
 6 Subalternos ........................... 24,96
 7 Auxiliares administrativos ... 24,96
 8 Oficiais de primeira e se-

gunda ................................. 24,96
 9 Oficiais de terceira e especia-

listas .................................... 24,96
10 Traballadores maiores de de-

zaoito anos non cualifica-
dos ...................................... 24,96

11 Traballadores menores de de-
zaoito anos, calquera que 
sexa a súa categoría pro-
fesional ............................... 24,96

A cotización por cada xornada real obterase apli-
cando o 15,50 por cento á base de cotización sinalada 
no cadro anterior.

3. Na cotización por accidentes de traballo e enfer-
midades profesionais aplicarase o establecido no Real 
decreto 2930/1979, do 29 de decembro.

Non obstante, ás empresas que, con anterioridade ó 
26 de xaneiro de 1996, viñesen cotizando pola modali-
dade de cotas por hectáreas, resultaralles de aplicación 
unha reducción do 45 por cento nos tipos de porcen-
taxes establecidas no citado real decreto.

4. A partir do 1 de xaneiro de 2004, a cotización 
dos traballadores por conta propia ós cales lles sexa 
de aplicación o novo réxime de cotización previsto na 
disposición adicional trixésimo sexta do texto refundi-
do da Lei xeral da Seguridade Social, efectuarase nos 
seguintes termos: 

A base máxima de cotización será de 2.731,50 euros 
mensuais.

A base mínima de cotización será de 755,40 euros 
mensuais.

O tipo de cotización durante o ano 2004 será o 16,30 
por cento.

A base de cotización dos traballadores por conta 
propia que en 1 de xaneiro de 2004 teñan unha idade 
inferior a 50 anos, será a elixida por eles dentro das 
bases máxima e mínima.

A elección da base de cotización polos traballadores 
por conta propia que, o 1 de xaneiro de 2004, tivesen 
50 ou máis anos cumpridos, estará limitada á contía de 
1.416,00 euros mensuais.

A cotización, para efectos de continxencias profesio-
nais, levarase a cabo aplicándolle á base de cotización 
o 0,60 por cento.

A cotización respecto á mellora voluntaria da in-
capacidade laboral efectuarase aplicando á base de 
cotización o tipo do 3,95 por cento, o 3,30 por cento do 
cal corresponderá a continxencias comúns e o 0,65 por 
cento a continxencias profesionais.

5. A partir do 1 de xaneiro de 2004, a cotización 
dos traballadores por conta propia que non se acollan 
ó novo réxime de cotización previsto na disposición adi-
cional trixésimo sexta do texto refundido da Lei xeral 
da Seguridade Social, no prazo outorgado para o efecto 
pola disposición transitoria segunda da Lei 36/2003, do 
11 de novembro, de medidas de reforma económica, 
realizarase conforme o seguinte: 

A base de cotización durante o ano 2004 será de 
596,70 euros mensuais.

O tipo de cotización durante o ano 2004 será o 18,75 
por cento.

A cotización, para efectos de continxencias profe-
sionais, levarase a cabo aplicando á base de cotización 
o 1 por cento.

A cotización respecto da mellora voluntaria da in-
capacidade temporal efectuarase aplicando á base de 
cotización o tipo do 4,35 por cento, o 3,70 por cento do 
cal corresponderá a continxencias comúns e o 0,65 por 
cento a continxencias profesionais.

Catro. Cotización no réxime especial dos traballa-
dores por conta propia ou autónomos.

No réxime especial dos traballadores por conta 
propia ou autónomos, as bases mínima e máxima e os 
tipos de cotización serán, desde o 1 de xaneiro de 2004, 
os seguintes: 

1. A base máxima de cotización será de 2.731,50 
euros mensuais. A base mínima de cotización será de 
755,40 euros mensuais.

2. A base de cotización dos traballadores autóno-
mos que, o 1 de xaneiro de 2004, teñan unha idade in-
ferior a 50 anos será a elixida por eles dentro das bases 
máxima e mínima fixadas no punto anterior.

A elección da base de cotización polos traballadores 
autónomos que, o 1 de xaneiro do 2004, tivesen 50 ou 
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máis anos cumpridos estará limitada á contía de 1.416,00 
euros mensuais, salvo que, con anterioridade, viñesen 
cotizando por unha base superior, caso no que poderán 
manter esta base de cotización ou incrementala, como 
máximo, na mesma porcentaxe en que aumentase a 
base máxima de cotización a este réxime.

3. Nos supostos de traballadores de 30 ou menos 
anos de idade, ou de mulleres de 45 ou máis anos de 
idade a que se refire a disposición adicional trixésimo 
quinta do texto refundido da Lei xeral da Seguridade 
Social, a base de cotización será a elixida por eles entre 
as contías seguintes: 566,70 e 2.731,50 euros mensuais, 
excepto no suposto en que sexa de aplicación o límite a 
que se refire o último parágrafo do punto anterior.

4. O tipo de cotización neste réxime especial da 
Seguridade Social será o 29,80 por cento. Cando o in-
teresado non se acollese á protección por incapacidade 
temporal, o tipo de cotización será o 26,50 por cento.

5. Para as continxencias de accidentes de traballo 
e enfermidades profesionais aplicaranse as porcentaxes 
da tarifa de primas incluída no anexo 2 do Real decreto 
2930/1979, do 29 de decembro, sobre a base de cotiza-
ción elixida polo interesado.

Cinco. Cotización no réxime especial de emprega-
dos de fogar.

No réxime especial da Seguridade Social de empre-
gados de fogar, a base e tipo de cotización serán, a partir 
do 1 de xaneiro de 2004, os seguintes: 

1. A base de cotización será de 561,30 euros men-
suais.

2. O tipo de cotización neste réxime será o 22 por 
cento, sendo o 18,30 por cento por conta do emprega-
dor e o 3,70 por cento por conta do traballador. Cando 
o empregado de fogar preste servicios con carácter 
parcial ou descontinuo a un ou máis empregadores, 
será do seu exclusivo cargo o pagamento da cota co-
rrespondente.

Seis. Cotización no réxime especial dos traballa-
dores do mar.

1. O establecido nos números un e dous deste 
artigo será de aplicación no réxime especial dos traba-
lladores do mar, sen prexuízo, de se-lo caso, e para a 
cotización por continxencias comúns, do disposto no 
artigo 19.6 do texto refundido das leis 116/1969, do 30 
de decembro, e 24/1972, do 21 de xuño, aprobado polo 
Decreto 2864/1974, do 30 de agosto, e do que se esta-
blece no número seguinte, e con excepción do tipo de 
cotización por continxencias comúns dos traballadores 
por conta propia, que será do 29,80 por cento.

2. A cotización para tódalas continxencias e situa-
cións protexidas neste réxime especial dos traballado-
res incluídos nos grupos segundo e terceiro a que se 
refire o artigo 19.5 do texto refundido aprobado polo 
Decreto 2864/1974, do 30 de agosto, efectuarase sobre 
as remuneracións que se determinen anualmente me-
diante orde do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, 
por proposta do Instituto Social da Mariña, oídas as or-
ganizacións representativas do sector. Tal determinación 
efectuarase por provincias, modalidades de pesca e ca-
tegorías profesionais, sobre a base dos valores medios 
de remuneración percibida no ano precedente.

As bases que se determinen serán únicas, sen que 
poidan ser inferiores nin superiores ás que se establezan 
para as distintas categorías profesionais, de conformidade 
co disposto no punto 1 do número dous deste artigo.

Sete. Cotización no réxime especial da minería do 
carbón.

1. A partir do 1 de xaneiro de 2004, a cotización no 
réxime especial da Seguridade Social para a minería do 
carbón determinarase mediante a aplicación do previsto 
no número dous, sen prexuízo de que, para efectos da 
cotización por continxencias comúns, as bases de coti-
zación se normalicen de acordo coas seguintes regras: 

Primeira. Terase en conta o importe das remune-
racións percibidas ou que tivesen dereito a percibir 
con anterioridade os traballadores, computables para 
efectos de cotización por accidentes de traballo e enfer-
midades profesionais, durante o período comprendido 
entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2003, ambos 
inclusive.

Segunda. Estas remuneracións totalizaranse agru-
pándoas por categorías, grupos profesionais e especia-
lidades profesionais e zonas mineiras, tendo en conta 
o disposto no artigo 57 do Regulamento xeral sobre 
cotización e liquidación doutros dereitos da Seguridade 
Social, aprobado polo Real decreto 2064/1995, do 22 de 
decembro.

Os importes obtidos, así totalizados, dividiranse 
pola suma dos días a que correspondan.

Terceira. Este resultado constituirá a base norma-
lizada diaria de cotización por continxencias comúns, e 
o seu importe non poderá ser inferior ó fixado para o 
exercicio inmediatamente anterior para esa categoría 
profesional, incrementado na mesma porcentaxe expe-
rimentada no presente exercicio polo tope máximo de 
cotización a que se refire o número un.1 deste artigo, nin 
superior á cantidade resultante de elevar a contía anual 
o citado tope máximo de cotización e dividilo polos días 
naturais do ano 2004.

2. O Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais fixará 
a contía das bases normalizadas mediante a aplicación 
das regras previstas no número anterior.

Oito. Base de cotización á Seguridade Social na 
situación de desemprego.

1. Durante a situación legal de desemprego, a 
base de cotización á Seguridade Social daqueles tra-
balladores polos que exista obriga legal de cotizar será 
equivalente á media das bases dos últimos seis meses 
de ocupación cotizada, por continxencias comúns ou, de 
se-lo caso, polas continxencias de accidentes de traba-
llo e enfermidades profesionais, anteriores á situación 
legal de desemprego ou ó momento en que cesou a 
obriga legal de cotizar.

2. A continuación da prestación por desemprego, 
nos supostos de suspensión do dereito, suporá a con-
tinuación da obriga de cotizar pola base de cotización 
correspondente ó momento do nacemento do dereito.

Cando se extinguise o dereito á prestación por des-
emprego e, en aplicación do número 3 do artigo 210 
do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, o 
traballador opte por reabri-lo dereito inicial polo perío-
do que lle restaba, e as bases e tipos de cotización que 
lle correspondían, a base de cotización á Seguridade 
Social, durante a percepción desta prestación, será a 
correspondente ó dereito inicial polo que opta.

Nove. Cotización por desemprego, Fondo de ga-
rantía salarial e formación profesional.

A cotización polas continxencias de desemprego, 
Fondo de garantía salarial e formación profesional 
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levarase a cabo, a partir do 1 de xaneiro de 2004, de 
acordo co que a continuación se sinala: 

1. A base de cotización polas continxencias citadas 
e en tódolos réximes da Seguridade Social que as teñan 
cubertas, será a correspondente ás continxencias de ac-
cidentes de traballo e enfermidades profesionais.

Ás bases de cotización para desemprego no réxime 
especial dos traballadores do mar seralles tamén de 
aplicación o disposto no artigo 19.6 do texto refundido 
aprobado polo Decreto 2864/1974, do 30 de agosto, e 
nas normas de desenvolvemento deste precepto, sen 
prexuízo do sinalado no número seis deste artigo.

A base de cotización por desemprego que corres-
ponde polos traballadores por conta allea, tanto de ca-
rácter fixo como eventual incluídos no réxime especial 
agrario da Seguridade Social, será a de xornadas reais 
establecida para tal réxime e á que se refire o número 
tres deste artigo. Así mesmo, a base de cotización pa-
ra determina-las achegas ó Fondo de garantía salarial 
por traballadores por conta allea incluídos no réxime 
especial agrario estará constituída pola correspondente 
base mensual de cotización por xornadas reais, a que 
se refire o número tres deste artigo.

2. A partir do 1 de xaneiro de 2004, os tipos de 
cotización serán os seguintes: 

A) Para a continxencia de desemprego: 

a) Contratación indefinida, incluídos os contratos 
indefinidos a tempo parcial e fixos descontinuos, así 
como a contratación de duración determinada nas 
modalidades de contratos formativos, en prácticas, de 
inserción, de relevo, interinidade e contratos, calquera 
que sexa a modalidade utilizada, realizados con traba-
lladores discapacitados: o 7,55 por cento, sendo o 6,00 
por cento por conta do empresario e o 1,55 por cento 
por conta do traballador.

b) Contratación de duración determinada: 

1.º Contratación de duración determinada a tempo 
completo: 8,30 por cento, o 6,70 por cento do cal será 
por conta do empresario e o 1,60 por cento por conta 
do traballador.

2.º Contratación de duración determinada a tempo 
parcial: 9,30 por cento, o 7,70 por cento do cal será por 
conta do empresario e o 1,60 por cento por conta do 
traballador.

Cando a contratación de duración determinada, 
a tempo completo ou parcial, a realicen empresas de 
traballo temporal para pór á disposición das empresas 
usuarias os traballadores contratados: 9,30 por cento, o 
7,70 por cento do cal será por conta do empresario e o 
1,60 por cento por conta do traballador.

Non obstante, o Goberno, como consecuencia da 
evolución do mercado de traballo e especificamente á 
vista do aumento da estabilidade no emprego, poderá 
reducir, logo de consulta cos interlocutores sociais, os 
tipos de cotización ó desemprego recollidos no pará-
grafo anterior.

O tipo de cotización para os traballadores por conta 
allea de carácter eventual, incluídos no réxime especial 
agrario da Seguridade Social, será o fixado no número 
1.º, alínea b), anterior, para a contratación de duración 
determinada a tempo completo, salvo cando sexa de 
aplicación outro tipo de cotización específico por tra-
tarse de empresas de traballo temporal, ou salvo can-
do sexa de aplicación o tipo de cotización previsto na 

letra a) anterior, para contratos concretos de duración 
determinada ou para traballadores discapacitados. A 
cota que deben ingresa-lo traballador e o empresario 
reducirase, respectivamente, nun 55 por cento.

B) Para a cotización ó Fondo de garantía salarial, o 
0,40 por cento por conta exclusivo da empresa.

C) Para a cotización por formación profesional, o 
0,70 por cento, sendo o 0,60 por cento por conta da 
empresa e o 0,10 por cento por conta do traballador.

Dez. Cotización nos contratos para a formación e 
de aprendizaxe.

Durante o ano 2004, a cotización polos traballadores 
que formalizasen un contrato para a formación, ou de 
aprendizaxe con anterioridade ó 17 de maio de 1997, 
realizarase de acordo co seguinte: 

a) A cotización á Seguridade Social consistirá nun-
ha cota única mensual, nos seguintes termos:

Nos contratos para a formación, 30,98 euros por 
continxencias comúns, sendo 25,83 euros por conta do 
empresario e 5,15 euros por conta do traballador. Nos 
contratos de aprendizaxe, 25,27 euros por continxencias 
comúns, dos que 21,08 euros serán por conta do em-
presario e 4,19 euros por conta do traballador.

En ámbalas modalidades de contratos, 3,56 euros 
por continxencias profesionais, por conta do empresa-
rio.

b) A cotización ó Fondo de garantía salarial con-
sistirá nunha cota mensual de 1,98 euros, por conta 
exclusiva do empresario.

c) A cotización por formación profesional con-
sistirá nunha cota mensual de 1,09 euros, sendo 0,95 
euros por conta do empresario e 0,14 euros por conta 
do traballador.

d) As retribucións percibidas en concepto de horas 
extraordinarias estarán suxeitas á cotización adicional a 
que se refire o número dous.3 deste artigo.

Once. Facúltase o ministro de Traballo e Asuntos 
Sociais para dicta-las normas necesarias para a aplica-
ción e o desenvolvemento do previsto neste artigo.

Artigo 98. Cotización ás mutualidades xerais de fun-
cionarios para o ano 2004.

Un. Os tipos de cotización e de achega do Estado ó 
réxime especial de Seguridade Social dos funcionarios 
civís do Estado, xestionado pola Mutualidade Xeral de 
Funcionarios Civís do Estado (MUFACE) a que se refire 
o Real decreto lexislativo 4/2000, do 23 de xuño, para o 
financiamento das prestacións a que se refire o artigo 
12, salvo a indicada na letra h) da citada disposición, 
serán as seguintes:

1. A porcentaxe de cotización dos funcionarios en 
activo e asimilados integrados en MUFACE fíxase no 
1,69 por cento sobre os haberes reguladores para efec-
tos de cotización de dereitos pasivos.

2. A contía da achega do Estado, regulada no ar-
tigo 35 do Real decreto lexislativo 4/2000, representará 
o 6,43 por cento dos haberes reguladores para efectos 
de cotización de dereitos pasivos. Deste tipo do 6,43, o 
5,07 corresponde á achega do Estado por activo e o 1,36 
á achega por pensionista exento de cotización.

Dous. Os tipos de cotización e de achega do 
Estado ó réxime especial de Seguridade Social das 
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Forzas Armadas, xestionado polo Instituto Social 
das Forzas Armadas (ISFAS), a que se refire o Real 
decreto lexislativo 1/2000, do 9 de xuño, para o fi-
nanciamento das prestacións a que se refire o artigo 
9, salvo a indicada na letra f) da citada disposición, 
serán os seguintes: 

1. A porcentaxe de cotización e de achega do per-
soal militar en activo e asimilado integrado no ISFAS 
fíxase no 1,69 por cento sobre os haberes reguladores 
para efectos de cotización de dereitos pasivos.

2. A contía da achega do Estado regulada no arti-
go 30 do Real decreto lexislativo 1/2000 representará o 
10,60 por cento dos haberes reguladores para efectos 
de cotización de dereitos pasivos. Deste tipo do 10,60, o 
5,07 corresponde á achega do Estado por activo e o 5,53 
á achega por pensionistas exento de cotización.

Tres. Os tipos de cotización e de achega do Esta-
do ó réxime especial da Seguridade Social dos funcio-
narios da Administración de xustiza, xestionado pola 
Mutualidade Xeral Xudicial (MUXEJU), a que se refire 
o Real decreto lexislativo 3/2000, do 23 de xuño, para o 
financiamento das prestacións a que se refire o artigo 
12, salvo a indicada na letra f) da citada disposición, 
serán os seguintes:

1. A porcentaxe de cotización do persoal da Admi-
nistración de xustiza en activo e asimilado, integrado 
en MUXEXU, fíxase no 1,69 por cento sobre os habe-
res reguladores para efectos de cotización de dereitos 
pasivos.

2. A contía da achega do Estado, regulada no 
artigo 23 do Real decreto lexislativo 3/2000, repre-
sentará o 7,20 por cento dos haberes reguladores 
para efectos de cotización de dereitos pasivos. Deste 
tipo do 7,20, o 5,07 corresponde á achega do Estado 
por activo e o 2,13 á achega por pensionista exento 
de cotización.

Disposición adicional primeira. Seguimento de obxec-
tivos.

Os programas e actuacións ós cales lles será de 
especial aplicación durante o ano 2004 o sistema 
previsto na disposición adicional décimo sexta da Lei 
37/1988, do 28 de decembro, de orzamentos xerais do 
Estado para 1989, serán, calquera que sexa o axente 
do sector público estatal que os execute ou xestione, 
os seguintes: 

Centros e institucións penitenciarias.
Tribunais de xustiza e Ministerio Fiscal.
Seguridade vial.
Atención a inmigrantes e refuxiados.
Xestión e infraestructura de recursos hidráulicos.
Infraestructura do transporte ferroviario.
Creación de infraestructura de estradas.
Plan Nacional de Regadíos.
Investigación científica.
Investigación e desenvolvemento tecnolóxico.

Tamén será de aplicación o sistema de seguimento 
especial, previsto nesta disposición, ós obxectivos es-
tablecidos nos plans de actuacións dos entes públicos 
Portos do Estado, Autoridades Portuarias e Aeroportos 
Españois e Navegación Aérea.

Disposición adicional segunda. Prestacións económi-
cas da Seguridade Social por fillo a cargo.

Un. O límite de ingresos a que se refire o primeiro 
parágrafo da letra c) do número 1 do artigo 182 do tex-
to refundido da Lei xeral da Seguridade Social queda 
fixado, a partir do 1 de xaneiro do ano 2004, en 8.495,69 
euros anuais.

Dous. A partir do 1 de xaneiro do ano 2004, a con-
tía das prestacións económicas da Seguridade Social 
por fillo a cargo, con 18 ou máis anos de idade e un 
grao de minusvalidez igual ou superior ó 65 por cento, 
será de 3.217,08 euros anuais.

Cando o fillo a cargo teña unha idade de dezaoito ou 
máis anos, estea afectado dunha minusvalidez nun grao 
igual ou superior ó 75 por cento e necesite o concurso 
doutra persoa para a realización dos actos esenciais da 
vida, a contía da prestación económica será de 4.825,68 
euros anuais.

Disposición adicional terceira. Subsidios económicos 
da Lei 13/1982, do 7 de abril, de integración social 
dos minusválidos, e pensións asistenciais.

Un. A partir do 1 de xaneiro do ano 2004, os 
subsidios económicos a que se refire a Lei 13/1982, 
do 7 de abril, de integración social dos minusválidos, 
fixaranse, segundo a clase de subsidio, nas seguintes 
contías:

Euros/mes

Subsidio de garantía de ingresos mínimos ........... 149,86
Subsidio por axuda de terceira persoa ................... 58,45
Subsidio de mobilidade e compensación para 

gastos de transporte ........................................... 42,96

Dous. A partir do 1 de xaneiro do ano 2004, as pensións 
asistenciais recoñecidas en virtude do disposto na Lei 
do 21 de xullo de 1960 e no Real decreto 2620/1981, do 
24 de xullo, fixaranse na contía de 149,86 euros ínte-
gros mensuais, aboándose dúas pagas extraordinarias 
do mesmo importe que se devengarán nos meses de 
xuño e decembro.

As pensións asistenciais serán obxecto de revisión 
periódica, co fin de comprobar que os beneficiarios 
manteñen os requisitos esixidos para o seu recoñe-
cemento e, en caso contrario, declara-la extinción do 
dereito e esixi-lo reintegro das cantidades indebida-
mente percibidas. O Ministerio de Traballo e Asuntos 
Sociais poderá insta-la incoación dos procedementos 
de revisión para efectos de practica-lo axuste económi-
co e orzamentario do gasto xerado. Os resultados que 
ofrezan aqueles procedementos serán comunicados ó 
citado departamento ministerial.

Disposición adicional cuarta. Axudas sociais ós afec-
tados polo virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH).

Durante o ano 2004 as contías mensuais das axu-
das sociais recoñecidas en favor das persoas conta-
minadas polo virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH), establecidas nas letras b), c) e d) do número 1 
do artigo 2 do Real decreto lei 9/1993, do 28 de maio, 
determinaranse mediante a aplicación das propor-
cións reguladas nas alíneas citadas sobre o importe 
de 497,05 euros.
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Disposición adicional quinta. Mantemento do poder 
adquisitivo das pensións no ano 2004.

Un. Os pensionistas do sistema da Seguridade 
Social e de clases pasivas, con pensións causadas 
con anterioridade ó 1 de xaneiro de 2003 e obxecto 
de revalorización no citado exercicio e que non se 
correspondan coas enumeradas na alínea quinta deste 
mesmo punto, recibirán, antes do 1 de abril de 2004 
e nun único pagamento, unha cantidade equivalente á 
diferencia entre a pensión percibida en 2003 e a que 
correspondería de ter aplicado ó importe da pensión 
vixente o 31 de decembro de 2002 o incremento real 
experimentado polo IPC no período novembro 2002 a 
novembro de 2003.

Para estes efectos, o límite de pensión pública du-
rante 2003 será o equivalente a incrementa-la contía 
deste límite en 31 de decembro de 2002 na porcentaxe 
indicada no parágrafo anterior.

O previsto no parágrafo primeiro será igualmente 
de aplicación ós pensionistas do sistema da Segurida-
de Social e de clases pasivas, con pensións causadas 
durante 2003, e que non se correspondan coas enume-
radas na alínea quinta deste mesmo punto, que per-
cibisen a contía correspondente a pensións mínimas, 
pensións non contributivas ou pensións limitadas pola 
contía do límite máximo de percepción das pensións 
públicas fixado para o citado ano. De igual modo, sera-
lles de aplicación ós beneficiarios no dito exercicio das 
prestacións da Seguridade Social por fillo a cargo con 
dezaoito ou máis anos de idade e un grao de minusva-
lidez igual ou superior ó 65 por cento, do subsidio de 
mobilidade e compensación para gastos de transporte 
ou das axudas sociais polo virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH).

Así mesmo, serán de aplicación as regras preceden-
tes respecto das pensións de clases pasivas, con data 
inicial de aboamento durante 2003, que para a súa de-
terminación tivesen en conta haberes reguladores sus-
ceptibles de actualización no mencionado exercicio.

Os pensionistas perceptores durante o ano 2003 de 
pensións mínimas de xubilación para titulares con me-
nos de 65 anos, con ou sen cónxuxe a cargo, de viuvez 
con menos de 65 anos, de orfandade ou en favor de 
familiares, así como de pensións do seguro obrigatorio 
de vellez ou invalidez (SOVI) non concorrentes, recibi-
rán, antes do 1 de abril de 2004 e nun único pagamento, 
unha cantidade equivalente á diferencia entre a pensión 
percibida no ano 2003 e a que lles correspondería de 
aumenta-la contía percibida co incremento real experi-
mentado polo IPC no período novembro de 2002 a nov-
embro de 2003, unha vez deducido desta 2 por cento.

Dous. A porcentaxe de revalorización establecida 
no título IV desta lei para as pensións do sistema da 
Seguridade Social e de clases pasivas aplicarase sobre 
a contía da pensión vixente en 31 de decembro de 2002, 
incrementada na porcentaxe que resulte do expresado 
na alínea primeira do número un desta disposición.

Tres. De igual forma, para a determinación inicial 
das pensións de clases pasivas con data de efectos 
económicos de 2003, os valores consignados na Lei 
52/2002, do 30 de decembro, de orzamentos xerais do 
Estado para 2003, adaptarán os seus importes, cando 
así proceda, á desviación á alza experimentada polo IPC 
no período novembro de 2002 a novembro de 2003.

Catro. As pensións de xubilación ou retiro e de viu-
vez do réxime de clases pasivas do Estado, causadas 
antes do 1 de xaneiro de 2004 ó abeiro da lexislación 

vixente en 31 de decembro de 1984, experimentarán 
un incremento adicional do 1 por cento e do 2 por cen-
to, respectivamente, unha vez aplicadas as previsións 
contidas nos números dous ou tres, segundo proceda, 
desta disposición.

Cando tales pensións se causen durante o ano 2004, 
a contía inicial que corresponda, de acordo coas bases 
reguladoras establecidas no artigo 36.dous desta lei, 
corrixirase mediante a aplicación do incremento esta-
blecido no parágrafo anterior.

Cinco. Facúltase o Goberno para dicta-las normas 
necesarias para a aplicación das previsións contidas 
nesta disposición.

Disposición adicional sexta. Xuro legal do diñeiro.

Un. De conformidade co disposto no artigo 1 da 
Lei 24/1984, do 29 de xuño, sobre modificación do tipo 
de xuro legal do diñeiro, este queda establecido no 3,75 
por cento ata o 31 de decembro do ano 2004.

Dous. Durante o mesmo período, o xuro de demora 
a que se refire o artigo 26.6 da Lei 58/2003, do 17 de 
decembro, xeral tributaria, será do 4,75 por cento.

Disposición adicional sétima. Garantía do Estado para 
obras de interese cultural.

Un. De acordo co establecido no número 3 da dis-
posición adicional novena da Lei 16/1985, do 25 de xuño, 
do patrimonio histórico español, o importe acumulado 
en 31 de decembro do ano 2004, dos compromisos 
outorgados polo Estado respecto a tódalas obras ou 
conxuntos de obras cedidas temporalmente para a súa 
exhibición en institucións de competencia exclusiva do 
Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e os seus 
organismos públicos adscritos, así como do Consello 
de Administración do Patrimonio Nacional, non poderá 
exceder de 1.600 millóns de euros.

Este límite poderá superarse ata o importe de 2.500 
millóns de euros por un só proxecto de exposición.

O límite máximo dos compromisos específicos que 
se outorguen por primeira vez no ano 2004 para obras 
ou conxuntos de obras destinadas á súa exhibición nun-
ha mesma exposición será de 200 millóns de euros.

Excepcionalmente, o límite máximo poderá elevarse 
por acordo do Consello de Ministros, por proposta do 
ministro de Facenda, sempre que non supere o límite 
global acumulado en 31 de decembro de 2004, estable-
cido en 1.600 millóns de euros ou en 2.500 millóns de 
euros por un só proxecto de exposición.

O límite máximo dos compromisos específicos que 
se lle outorguen á Fundación Colección Thyssen-Borne-
misza respecto ás obras destinadas á súa exhibición nas 
sedes da fundación situadas en España en relación co 
«Contrato de préstamo de obras de arte entre, dunha 
parte, a Fundación Colección Thyssen-Bornemisza e, 
doutra, Omicron Collections Limited, Nautilus Trustees 
Limited, Coraldale Navigation Incorporated, Imiberia 
Anstalt e a Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza», 
para 2004 será de 540,91 millóns de euros.

Dous. No ano 2004 será de aplicación o disposto 
no punto anterior ás exposicións organizadas pola «So-
ciedade Estatal para a Acción Cultural Exterior», e pola 
«Sociedade Estatal de Conmemoracións Culturais» que 
se realicen en institucións dependentes da Administra-
ción xeral do Estado.
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Disposición adicional oitava. Revalorización para o 
ano 2004 das prestacións de grande invalidez do 
réxime especial da Seguridade Social das Forzas 
Armadas.

As prestacións de grande invalidez destinadas a 
remunera-la persoa encargada da asistencia ó grande 
inválido, causadas ata o 31 de decembro de 2003 no 
réxime especial da Seguridade Social das Forzas Arma-
das, experimentarán con efectos do 1 de xaneiro do ano 
2004 un incremento do 2 por cento, unha vez adaptados 
os seus importes á desviación real do IPC no período 
novembro 2002 a novembro 2003.

Disposición adicional novena. Cadros de persoal máxi-
mos de militares profesionais de tropa e mariñeiría 
a alcanzar en 31 de decembro do ano 2004.

Os cadros de persoal máximos de militares pro-
fesionais de tropa e mariñeiría a alcanzar en 31 de 
decembro do ano 2004 non poderán supera-los 80.000 
efectivos.

Autorízase o Ministerio de Defensa para inicia-los 
procesos de selección e recrutamento a partir da apro-
bación desta lei.

Disposición adicional décima. Xestión directa polo INEM 
de créditos destinados a fomento do emprego.

O Instituto Nacional de Emprego reserva para a súa 
xestión directa os créditos especificamente consignados 
no estado de gastos deste organismo autónomo para 
financia-las seguintes actuacións: 

a) Xestión de programas para a mellora da ocupa-
ción dos demandantes de emprego, mediante a colabo-
ración do Instituto Nacional de Emprego con órganos da 
Administración xeral do Estado ou os seus organismos 
autónomos para a realización de accións formativas e 
execución de obras e servicios de interese xeral e social, 
relativas a competencias exclusivas do Estado.

b) Xestión de programas de formación e emprego 
que precisen unha coordinación unificada por se-lo seu 
ámbito de execución superior ó territorio dunha comu-
nidade autónoma.

c) Reforzamento de accións de mellora da ocupa-
bilidade de demandantes de emprego en zonas ultrape-
riféricas afectadas por taxas de desemprego superiores 
á media nacional, así como cofinanciamento de accións 
para o emprego acollidas a programas do Fondo Social 
Europeo dirixidos a estas zonas.

Esta reserva orzamentaria opera como reserva de 
xestión de políticas activas de emprego nos supos-
tos previstos no punto anterior en favor do Instituto 
Nacional de Emprego, non obstante as competencias 
asumidas da xestión realizada por este organismo no 
ámbito de traballo, o emprego e a formación polas co-
munidades autónomas mediante os correspondentes 
reais decretos de traspasos.

O financiamento da reserva de xestión, con cré-
ditos explicitamente autorizados no estado de gastos 
do INEM é independente da destinada a programas de 
fomento do emprego, cunha distribución territorial, en 
aplicación do procedemento establecido no artigo 153 
do texto refundido da Lei xeral orzamentaria, que se 
efectuará entre as comunidades autónomas con com-
petencias de xestión asumidas.

Disposición adicional décimo primeira. Actividades 
prioritarias de mecenado.

Un. De acordo co establecido no artigo 22 da Lei 
49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das enti-
dades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ó me-
cenado, durante o ano 2004, consideraranse actividades 
prioritarias de mecenado as seguintes: 

1.ª A promoción e a difusión da lingua española e 
das linguas oficiais dos diferentes territorios do Estado 
español, mediante redes telemáticas e novas tecno-
loxías, levadas a cabo polo Instituto Cervantes e polas 
institucións das comunidades autónomas con lingua 
oficial propia, con fins análogos a aquel.

2.ª A conservación, restauración ou rehabilitación 
dos bens do patrimonio histórico español que se rela-
cionan no anexo VIII desta lei, así como as actividades e 
bens que se inclúan, logo de acordo entre o Ministerio de 
Educación, Cultura e Deporte e o Ministerio de Ciencia e 
Tecnoloxía, no programa de dixitalización, conservación, 
catalogación, difusión e explotación dos elementos do 
patrimonio histórico español, «patrimonio.es», a que se 
refire o artigo 75 da Lei 53/2002, do 30 de decembro, de 
medidas fiscais, administrativas e da orde social.

3.ª Os programas de formación do voluntariado 
que fosen obxecto de subvención por parte das admi-
nistracións públicas.

4.ª A investigación nas instalacións científicas que, 
para este efecto, se relacionan no anexo IX desta lei.

5.ª A investigación nos ámbitos de microtecno-
loxías e nanotecnoloxías, xenómica e proteómica e 
enerxías renovables referidas a biomasa e biocombus-
tibles, realizadas polas entidades que, para estes efec-
tos, recoñeza o Ministerio de Facenda, por proposta do 
Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía e oídas, previamente, 
as comunidades autónomas competentes en materia de 
investigación científica e tecnolóxica, no prazo de dous 
meses desde a entrada en vigor desta lei.

6.ª Os proxectos de axuda oficial ó desenvolve-
mento a que se refire a disposición adicional vixésima 
da Lei 41/1994, do 30 de decembro, de orzamentos xe-
rais do Estado para 1995.

7.ª Os proxectos e actuacións das administracións 
públicas recollidos no Programa de Actuacións para o 
Desenvolvemento da Sociedade da Información en España, 
«España.es», así como todos aqueles dirixidos a promove-la 
prestación dos servicios públicos por medio dos servicios in-
formáticos e telemáticos, en particular, a través da Internet.

8.ª A restauración e conservación do Palacio de 
España en Roma e dos palacios de Santa Cruz e de 
Viana en Madrid.

9.ª A conservación, restauración ou rehabilitación 
dos seguintes reais palacios: o Palacio Real de Oriente 
e o Parque de Campo del Moro; o Palacio Real de Aran-
juez e a Casita del Labrador, cos seus xardíns e edificios 
anexos; o Palacio Real de San Lorenzo de El Escorial, 
o Palacete denominado La Casita del Príncipe, coa súa 
horta e terreos de labor, e a chamada «Casita de Arriba» 
coas Casas de Oficios da Raiña e dos Infantes; os palacios 
reais de La Granja e de Riofrío e os seus terreos anexos; o 
Palacio de La Almudaina cos seus xardíns, sito en Palma 
de Mallorca; así como dos bens mobles de titularidade 
estatal contidos nos reais palacios anteriores.

Dous. As porcentaxes e os límites das deduccións 
establecidos nos artigos 19, 20 e 21 da citada Lei 49/2002 
elevaranse en cinco puntos porcentuais en relación coas 
actividades incluídas no punto anterior.
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Disposición adicional décimo segunda. Pagamentos á 
conta á Igrexa Católica no ano 2004.

Un. Para o ano 2004 fíxase a contía dos pagamen-
tos á conta mensuais a que se refire o punto tres da 
disposición adicional vixésima da Lei 54/1999, do 29 de 
decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 
2000, en 11.557.980 euros.

Dous. Elévanse a definitivas as cantidades entrega-
das á conta no ano 2003.

Disposición adicional décimo terceira. Asignación de 
cantidades a fins sociais.

Para o ano 2004, o resultado da aplicación do dis-
posto na disposición adicional décimo segunda da Lei 
52/2002, do 30 de decembro, de orzamentos xerais 
do Estado para o ano 2003, non poderá ser inferior a 
118.805.669 euros. Cando non se alcance esta cifra, o 
Estado achegará a diferencia.

Disposición adicional décimo cuarta. Sorteo especial 
de lotería nacional a favor da Asociación Española 
contra o Cancro.

A entidade pública empresarial Loterías e Apostas 
do Estado destinará durante o ano 2004 os beneficios 
dun sorteo especial de lotería nacional a favor da Aso-
ciación Española contra o Cancro, de acordo coas nor-
mas que dicte para o efecto o Ministerio de Facenda.

Disposición adicional décimo quinta. Sorteo especial 
de lotería nacional a favor da Cruz Vermella Espa-
ñola.

A entidade pública empresarial Loterías e Apostas 
do Estado destinará durante o ano 2004 os beneficios 
dun sorteo especial de lotería nacional a favor da Cruz 
Vermella Española, de acordo coas normas que dicte 
para o efecto o Ministerio de Facenda.

Disposición adicional décimo sexta. Sorteo especial de 
lotería nacional a favor dos XV Xogos do Mediterrá-
neo. Almería 2005.

A entidade pública empresarial Loterías e Apostas do 
Estado destinará durante o ano 2004 os beneficios dun 
sorteo especial de lotería nacional a favor dos XV Xogos 
do Mediterráneo. Almería 2005, de acordo coas normas 
que dicte para o efecto o Ministerio de Facenda.

Disposición adicional décimo sétima. Sorteo especial 
de lotería nacional a favor do «Xacobeo 2004».

A entidade pública empresarial Loterías e Apostas 
do Estado destinará durante o ano 2004 os beneficios 
dun sorteo especial de lotería nacional a favor do «Xa-
cobeo 2004», de acordo coas normas que dicte para o 
efecto o Ministerio de Facenda.

Disposición adicional décimo oitava. Dotación dos 
fondos de fomento ó investimento español no ex-
terior.

Un. A dotación do Fondo para investimentos no 
exterior increméntase en 90.151,82 miles de euros. O co-
mité executivo do Fondo para investimentos no exterior 

poderá aprobar durante o ano 2004 operacións por un 
importe total máximo de 157.000,00 miles de euros.

Dous. A dotación do Fondo para operacións de in-
vestimento no exterior da pequena e mediana empresa 
increméntase en 9.019,69 miles de euros.

O comité executivo do Fondo de operacións de in-
vestimento no exterior da pequena e mediana empresa 
poderá aprobar durante o ano 2004 operacións por un 
importe total máximo de 17.000,00 miles de euros.

Disposición adicional décimo novena. Seguro de cré-
dito á exportación.

O límite máximo de cobertura para nova contrata-
ción, excluídas a modalidade de póliza aberta de xes-
tión de exportacións (PAXEX) e póliza 100, que poderá 
asegurar e distribuí-la Compañía Española de Seguros 
de Crédito á Exportación, Sociedade Anónima (CESCE) 
será, para o exercicio do ano 2004, de 4.547,28 millóns 
de euros.

Disposición adicional vixésima. Proxectos concertados 
de investigación dos programas nacionais científico-
tecnolóxicos.

En relación cos proxectos concertados de investi-
gación dos programas nacionais científico-tecnolóxicos, 
financiados mediante créditos privilexiados sen xuros 
con cargo ó Fondo nacional para o desenvolvemento da 
investigación científica e técnica, do cal ten atribuída a 
xestión o Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico 
Industrial (CDTI), autorízase este centro para a conce-
sión de moratorias ou adiamentos de ata un máximo 
de cinco anos e ó xuro legal do diñeiro, sempre que 
se presten garantías suficientes por parte do debedor, 
mediante avais bancarios, hipotecas e mesmo garan-
tías persoais, nos casos en que as anteriores non se 
puidesen obter, para a devolución das cantidades debi-
das por empresas que resultasen beneficiarias de tales 
créditos, no período de 1987 a 1993, e cunha situación 
financeira que xustifique a imposibilidade de atende-los 
pagamentos nas súas datas, sempre e cando se acredi-
te documentalmente esta situación, e logo de informe 
favorable da Secretaría de Estado de Política Científica 
e Tecnolóxica do Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía.

Disposición adicional vixésimo primeira. Axudas re-
embolsables para o financiamento de actuacións 
concertadas con fins de investigación científica e 
desenvolvemento tecnolóxico.

As axudas públicas que, de acordo co establecido 
no artigo 5.º da Lei 13/1986, do 14 de abril, de fomento 
e coordinación xeral da investigación científica e téc-
nica, e coas previsións do Plan Nacional de I + D, se 
concedan a empresas para o financiamento de actua-
cións das previstas nos números 1 e 2 do citado artigo 
5.º poderán configurarse como axudas reembolsables, 
total ou parcialmente —con cesión á Administración 
xeral do Estado, neste último caso, dos dereitos sobre 
os resultados— en función do conseguido na execución 
das citadas actuacións, e nos termos que establezan as 
respectivas bases reguladoras. Os ingresos derivados 
dos reembolsos das axudas públicas con fins de inves-
tigación científica e desenvolvemento tecnolóxico a que 
se refire este precepto poderán xerar crédito nas aplica-
cións 20.10.542M.740, 20.10.542M.750, 20.10.542M.760, 
20.10.542M.770 e 20.10.542M.780 do estado de gastos.
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Disposición adicional vixésimo segunda. Proceso de 
liquidación do Padroado de Vivendas da Garda 
Civil.

Os recursos obtidos como consecuencia do proce-
so de liquidación do Padroado de Vivendas da Garda 
Civil que, de conformidade co establecido no número 
5 da disposición derradeira primeira do Real decreto 
1885/1996, se ingresen no Tesouro Público, poderán xe-
rar crédito no orzamento do Ministerio do Interior con 
destino á Xerencia de Infraestructuras e Equipamento 
da Seguridade do Estado (XIESE), para financia-la 
construcción e reforma de cuarteis da Garda Civil e de 
comisarías de Policía.

Disposición adicional vixésimo terceira. Apoio finan-
ceiro a empresas de base tecnolóxica.

O importe total máximo das operacións que se po-
derán aprobar durante o ano 2004 para as operacións a 
que se refire o número 1 da disposición adicional segun-
da da Lei 6/2000, do 13 de decembro, pola que se apro-
ban medidas fiscais urxentes de estímulo ó aforro fami-
liar e á pequena e mediana empresa será de 24.579,76 
miles de euros. O importe total máximo que se poderá 
aprobar durante o ano 2004 para as operacións a que 
se refire o número 2 desta disposición adicional será de 
11.420,24 miles de euros. Estas cantidades financiaranse 
con cargo ás aplicacións orzamentarias 20.11.542E.822, 
20.11.542E.831.10, 20.14.542N.821.10 e 20.14.542N.831.10 
do seguinte modo:

1. O importe total máximo con cargo ás aplica-
cións orzamentarias 20.11.542E.822 e 20.11.542E.831.10, 
será de trinta millóns (30.000.000,00) de euros, dos 
cales once millóns catrocentos vinte mil douscentos 
corenta (11.420.240,00) euros se imputarán á aplica-
ción orzamentaria 20.11.542E.822 e dezaoito millóns 
cincocentos setenta e nove mil setecentos sesenta 
(18.579.760,00) euros se imputarán á aplicación orza-
mentaria 20.11.542E.831.10.

2. O importe total máximo con cargo ás aplicacións 
orzamentarias 20.14.542N.821.10 e 20.14.542N.831.10, 
será de seis millóns (6.000.000,00) de euros, dos cales 
cincocentos mil (500.000,00) euros se imputarán á apli-
cación orzamentaria 20.14.542N.821.10 e cinco millóns 
cincocentos mil (5.500.000,00) euros se imputarán á 
aplicación orzamentaria 20.14.542N.831.10.

Disposición adicional vixésimo cuarta. Xeración de 
crédito para financiamento de actuacións de apoio 
á actividade industrial e desenvolvemento tecnoló-
xico de Galicia.

Para atende-lo financiamento de actuacións de apoio 
á actividade industrial e desenvolvemento tecnolóxico 
de Galicia, poderase xerar crédito na sección 20, progra-
ma 723B, servicio 11, conceptos 774 e 784, cos ingresos 
derivados do reintegro efectivo en 2004 de pagamentos 
realizados en exercicios anteriores con cargo ó crédito 
20.15.723B.785, non aplicados á súa finalidade.

Disposición adicional vixésimo quinta. Financiamento 
da formación continua.

Un. Da cotización á formación profesional precep-
tivamente establecida, a contía que resulte de lle aplicar 
á base da citada continxencia como mínimo un 0,35 por 

cento afectarase ó financiamento de accións de forma-
ción continua de traballadores ocupados.

Para os efectos de lle dar cumprimento ó estableci-
do no parágrafo anterior, o importe da citada cantidade 
figurará no orzamento do Instituto Nacional de Emprego 
para financia-las iniciativas de formación continua regu-
ladas no Real decreto 1046/2003, do 1 de agosto, polo 
que se regula o subsistema de formación profesional 
continua, así como os gastos de funcionamento e in-
vestimento da Fundación Estatal para a Formación no 
Emprego. Ó financiamento da formación continua nas 
administracións públicas destinarase un 9,75 por cento 
da contía indicada no parágrafo primeiro deste punto. 
Esta contía virá consignada no orzamento do Instituto 
Nacional de Emprego como dotación diferenciada me-
diante subvención nominativa ó Instituto Nacional de 
Administración Pública, adscrito ó Ministerio de Admi-
nistracións Públicas.

No exercicio inmediato a aquel en que se peche o 
orzamento, efectuarase unha liquidación en razón das 
cotas de formación profesional efectivamente perci-
bidas, e o seu importe incorporarase ó orzamento do 
exercicio seguinte, co signo que corresponda.

Dous. As empresas que cotizan pola continxencia 
de formación profesional disporán dun crédito para o 
desenvolvemento das accións de formación continua 
reguladas no capítulo II do Real decreto 1046/2003, do 
1 de agosto, que resultará de aplicar á contía ingresa-
da pola empresa en concepto de formación profesional 
durante o ano 2003 a porcentaxe de bonificación que, 
en función do tamaño das empresas, se establece a 
continuación: 

Empresas de 6 a 9 traballadores: 90 por cento.
De 10 a 49 traballadores: 65 por cento.
De 50 a 249 traballadores: 52,5 por cento.
De 250 ou máis traballadores: 42,5 por cento.

As empresas de un a cinco traballadores disporán 
dun crédito de bonificación por empresa, en lugar 
dunha porcentaxe, nos termos que estableza a orde do 
ministro de Traballo e Asuntos Sociais a que se refire o 
artigo 8 do citado real decreto.

Así mesmo, poderanse beneficiar dun crédito de 
formación, nos termos establecidos na citada normati-
va, as empresas que durante o ano 2004 abran novos 
centros de traballo e as empresas de nova creación. 
Nestes supostos, cando a determinación do crédito se 
deba realizar aplicando a bonificación media por traba-
llador, tomarase como referencia para o ano 2004 unha 
bonificación media de 62 euros.

Disposición adicional vixésimo sexta. Compensación 
por posibles perdas de ingresos para as entidades 
locais, derivadas da reforma do imposto sobre ac-
tividades económicas introducida pola Lei 51/2002, 
do 27 de decembro.

Para o cálculo da compensación aprobada mediante 
a disposición adicional décima da Lei 51/2002, do 27 de 
decembro, no suposto de que se produza unha reduc-
ción substancial nas porcentaxes de recadación obtida 
no ano 2003, e logo de audiencia da entidade local, po-
derase aplicar, sobre o montante dos dereitos liquidados 
naquel exercicio, a porcentaxe de recadación que, polo 
imposto sobre actividades económicas, obtivese aquela 
no último exercicio coñecido pola Dirección Xeral de 
Fondos Comunitarios e Financiamento Territorial.
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Considerarase reducción substancial nas porcen-
taxes de recadación sobre os dereitos liquidados, 
correspondentes ó exercicio 2003 para cada entidade 
local, a diferencia superior en máis de 10 puntos por-
centuais en relación co exercicio de referencia definido 
no parágrafo anterior.

Disposición adicional vixésimo sétima. Fondo de co-
hesión sanitaria.

Adicionalmente ás cantidades que con cargo ó Fon-
do de cohesión sanitaria resulte necesario dotar para a 
atención dos colectivos recollidos no artigo 2.1.2.º do 
Real decreto 1247/2002, do 3 de decembro, poderanse 
destinar ata 10 millóns de euros para políticas de co-
hesión dirixidas a outros colectivos que se determinen 
regulamentariamente.

Disposición adicional vixésimo oitava. Pagamento 
de débedas coa Seguridade Social de institucións 
sanitarias con titularidade desempeñada polas ad-
ministracións públicas ou institucións sen ánimo 
de lucro.

As institucións sanitarias con titularidade desem-
peñada polas administracións públicas ou institucións 
públicas ou privadas sen ánimo de lucro, acollidas á 
moratoria prevista na disposición adicional trixésima 
da Lei 41/1994, do 30 de decembro, de orzamentos xe-
rais do Estado para 1995, poderán solicitar á Tesourería 
Xeral da Seguridade Social a ampliación da carencia 
concedida a dez anos; así mesmo, poderán solicita-la 
ampliación da moratoria concedida ata un máximo de 
dez anos con amortizacións anuais.

Disposición adicional vixésimo novena. Achega finan-
ceira do Instituto Nacional de Emprego ó financia-
mento do Plan Integral de Emprego de Canarias.

Un. O Instituto Nacional de Emprego achegará 
42.070.850 euros ó financiamento, no ano 2004, do 
Plan Integral de Emprego de Canarias.

Esta cantidade destinarase a financia-las accións e 
medidas de fomento de emprego descritas no anexo II do 
Convenio de colaboración do 27 de decembro de 2002, 
subscrito entre a Administración xeral do Estado e a 
Administración da Comunidade Autónoma de Canarias, 
segundo os ámbitos de actuación e as porcentaxes que 
se indican: 

Accións de emprego: 45 por 100.
Accións de formación profesional ocupacional: 31 

por 100.
Programas de escolas obradoiro, casas de oficios e 

obradoiros de emprego: 24 por 100.

Dous. A citada achega financeira librarase, no 
segundo mes de cada cuadrimestre natural do ano 
2004, logo de solicitude documentada da Comuni-
dade Autónoma de Canarias ó Instituto Nacional 
de Emprego da aplicación dos fondos, segundo os 
ámbitos de actuación desagregados no número un 
anterior.

Tres. A aplicación pola Comunidade Autónoma 
de Canarias da achega financeira, así como o seu 
seguimento e avaliación rexeranse polo precitado 
convenio de colaboración do 27 de decembro de 
2002.

Disposición transitoria primeira. Compensación fiscal 
ós arrendatarios de vivenda habitual en 2003.

Un. Os contribuíntes con deducción por aluguer 
de vivenda habitual no imposto sobre a renda das 
persoas físicas no ano 1998, con contratos de aluguer 
anteriores ó 24 de abril de 1998 e que se manteñan no 
exercicio 2003, terán dereito á deducción regulada nesta 
disposición, sempre e cando se cumpran os seguintes 
requisitos: 

a) Que a suma das partes xeral e especial da renda 
do período impositivo minorada nas reduccións por ren-
dementos do traballo e por discapacidade de traballado-
res activos reguladas, respectivamente, no artigo 46 bis 
e no número 3 do artigo 47 quinquies da Lei 40/1998, do 
9 de decembro, do imposto sobre a renda das persoas 
físicas e outras normas tributarias, non sexa superior a 
21.035,42 euros en tributación individual ou 30.050,61 
euros en tributación conxunta.

b) Que as cantidades satisfeitas en 2003 en con-
cepto de aluguer excedan do 10 por cento dos rende-
mentos netos do contribuínte.

Dous. A contía desta deducción será do 10 por cen-
to das cantidades satisfeitas en 2003 polo aluguer da 
 vivenda habitual, co límite de 601,01 euros anuais.

Tres. O importe da deducción a que se refire esta 
disposición restarase da cota líquida total do imposto, 
despois das deduccións por dobre imposición a que se 
refiren os artigos 66 e 67 da Lei 40/1998, do 9 de dec-
embro.

Disposición transitoria segunda. Compensación fiscal 
por deducción en adquisición de vivenda habitual 
en 2003.

Un. Os contribuíntes que adquirisen a súa vivenda 
habitual con anterioridade ó 4 de maio de 1998 e que 
poidan aplicar en 2003 a deducción por investimento en 
vivenda habitual prevista no artigo 55.1 da Lei 40/1998, 
do 9 de decembro, do imposto sobre a renda das per-
soas físicas e outras normas tributarias, terán dereito á 
deducción regulada nesta disposición.

Dous. A contía desta deducción será a diferencia 
positiva entre o importe do incentivo teórico que tería 
correspondido, de se mante-la normativa vixente en 31 
de decembro de 1998, e a deducción por investimento 
en vivenda que proceda para 2003.

Tres. O importe do incentivo teórico a que se 
refire o punto anterior será a suma das seguintes can-
tidades: 

a) O resultado de aplica-lo tipo medio de gravame 
á magnitude resultante de suma-los importes satisfei-
tos en 2003 por xuros dos capitais alleos investidos na 
adquisición da vivenda habitual, co límite de 4.808,01 
euros en tributación individual ou 6.010,12 euros en tri-
butación conxunta, e pola cota e as recargas, salvo a de 
constrinximento, devengadas polo imposto sobre bens 
inmobles, menos a contía do rendemento imputado que 
resultaría de aplica-lo artigo 34.b) da Lei 18/1991, do 6 de 
xuño, do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Por tipo medio de gravame deberá entenderse o ob-
tido de suma-los tipos medios, estatal e autonómico, a 
que se refiren os artigos 50.2 e 61.2 da Lei 40/1998, do 
9 de decembro.

b) O resultado de aplica-lo 15 por cento ás cantida-
des investidas durante 2003 na adquisición da vivenda 
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habitual que, de acordo co disposto no artigo 55.1.2.º da 
Lei 40/1998, dean dereito a deducción por investimento 
en vivenda habitual, excluídos os xuros derivados do 
financiamento alleo. As cantidades investidas terán co-
mo límite o 30 por cento do resultado de lles adicionar 
ás bases liquidables, xeral e especial, o mínimo persoal 
e familiar a que se refire o artigo 40 e as reduccións 
reguladas nos artigos 47, 47 bis e os números 1 e 2 do 
artigo 47 quinquies, da Lei 40/1998.

Catro. A contía da deducción así calculada resta-
rase da cota líquida total, despois das deduccións por 
dobre imposición a que se refiren os artigos 66 e 67 da 
Lei 40/1998.

Disposición transitoria terceira. Fondo de solidariedade.

Os remanentes de créditos que poidan derivar do 
Fondo de solidariedade, creado pola disposición adi-
cional décimo novena da Lei 50/1984, aplicaranse, ata 
o seu total esgotamento, ós programas de fomento 
de emprego xestionados directamente polo Instituto 
Nacional de Emprego, en colaboración con administra-
cións públicas, universidades e institucións sen ánimo 
de lucro, que determine o Goberno, por proposta do 
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

Disposición transitoria cuarta. Plans de pensións de 
emprego ou seguros colectivos.

Os plans de pensións de emprego ou seguros colec-
tivos en que as administracións, entidades ou socieda-
des a que se refire o artigo 19.Un desta lei actúen como 
promotores, que estivesen en vigor e autorizados con 
anterioridade ó 1 de outubro de 2003, e cunhas ache-
gas por conta dos citados promotores que superasen a 
porcentaxe do 0,5 por cento da masa salarial prevista 
no artigo 19.Tres desta lei, poderán mante-la contía e 
estructura desta achega, quedando absorbido dentro 
dela o incremento porcentual anteriormente citado.

Disposición transitoria quinta. Indemnización por 
residencia do persoal ó servicio do sector público 
estatal.

Durante o ano 2004, a indemnización por residencia 
do persoal en activo do sector público estatal continuará 
devengándose nas áreas do territorio nacional que a 
teñen recoñecida, cun incremento do 2 por cento sobre 
as contías vixentes en 31 de decembro de 2003.

Non obstante o disposto no parágrafo anterior, os 
que viñesen percibindo a indemnización por residencia 
en contías superiores ás establecidas para o persoal do 
sector público estatal continuarán devengándoa sen 
ningún incremento no ano 2004 ou co que proceda 
para alcanzar estas últimas.

Disposición transitoria sexta. Complementos persoais 
e transitorios.

Un. Os complementos persoais e transitorios re-
coñecidos en cumprimento do disposto no artigo 13 da 
Lei 50/1984, do 30 de decembro, de orzamentos xerais 

do Estado para 1985, ó persoal incluído no ámbito de 
aplicación da Lei 30/1984, do 2 de agosto, serán absor-
bidos por calquera mellora retributiva que se produza 
no ano 2004, incluídas as derivadas do cambio de posto 
de traballo.

Incluso no caso de que o cambio de posto de 
traballo determine unha diminución de retribucións, 
manterase o complemento persoal transitorio fixado 
ó se produci-la aplicación do novo sistema, e para a 
súa absorción imputarase calquera mellora retributiva 
ulterior, mesmo as que poidan derivar do cambio de 
posto de traballo.

Para efectos da absorción prevista nos parágrafos 
anteriores, o incremento de retribucións de carácter 
xeral que se establece nesta lei só se computará no 50 
por cento do seu importe, entendendo que teñen este 
carácter o soldo, referido a catorce mensualidades, o 
complemento de destino e o específico. En ningún 
caso se considerarán os trienios, o complemento de 
productividade nin as gratificacións por servicios ex-
traordinarios.

Dous. Os complementos persoais e transitorios re-
coñecidos ó persoal das Forzas Armadas e dos corpos 
da Garda Civil e Nacional de Policía, así como ó persoal 
funcionario da Administración da Seguridade Social e 
ó estatutario do Instituto Nacional de Xestión Sanitaria, 
e restante persoal con dereito a percibir estes comple-
mentos, rexeranse polas mesmas normas establecidas 
no número un anterior para os funcionarios incluídos no 
ámbito de aplicación da Lei 30/1984, do 2 de agosto.

Tres. Os complementos persoais e transitorios re-
coñecidos ó persoal destinado no estranxeiro absorbe-
ranse aplicando as mesmas normas establecidas para o 
que preste servicios en territorio nacional, sen prexuízo 
da súa supresión cando o funcionario afectado cambie 
de país de destino.

Disposición transitoria sétima. Niveis de vinculación.

As estructuras orzamentarias para 2004 adaptaran-
se ós niveis de vinculación establecidos na disposición 
transitoria segunda da Lei 47/2003, do 26 de novembro, 
xeral orzamentaria.

Disposición transitoria oitava. Xestión de créditos or-
zamentarios en materia de clases pasivas.

Prorrógase durante o ano 2004 a facultade confe-
rida na disposición derradeira terceira da Lei 39/1992, 
do 29 de decembro, de orzamentos xerais do Estado 
para 1993.

Por tanto,
Mando a tódolos españois, particulares e autorida-

des, que cumpran e fagan cumprir esta lei.
Madrid, 30 de decembro de 2003.

JUAN CARLOS R.  

  O presidente do Goberno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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ANEXO I

DISTRIBUCIÓN DOS CRÉDITOS POR PROGRAMAS

(En miles de euros)

nº PR. PROGRAMA CAPIT. 1 A 7 CAPÍT. 8 CAPÍT. 1 A 8 CAPÍT. 9 TOTAL

111.A Xefatura do Estado 7.513,37 7.513,37 7.513,37
111.B Actividade lexislativa 153.918,45 25,00 153.943,45 15,00 153.958,45
111.C Control do sector público 46.171,19 120,20 46.291,39 46.291,39
111.D Control constitucional 16.601,53 48,00 16.649,53 16.649,53
112.A Presidencia do Goberno 27.780,75 27.780,75 27.780,75
112.B Alto asesoramento do Estado 9.492,91 9,02 9.501,93 9.501,93
112.C Relac. Cortes Xerais, Secretariado do Gober-

no e apoio á alta dirección 77.335,62 40,87 77.376,49 77.376,49
112.D Asesoramento do Goberno en materia so-

cial, económica e laboral 8.254,44 24,04 8.278,48 8.278,48
112.E Asesoramento para a protección dos inte-

reses nacionais 161.701,61 250,72 161.952,33 161.952,33
121.A Dirección e servicios xerais da Administra-

ción xeral 46.720,84 395,65 47.116,49 6,01 47.122,50
121.B Dirección e organización da Administración 

pública 27.819,64 27.819,64 27.819,64
121.C Formación do persoal da Administración 

xeral 90.557,84 30,05 90.587,89 90.587,89
121.D Apoio á xestión administrativa da Xefatura 

do Estado 4.878,81 4.878,81 4.878,81
121.E Administración periférica do Estado 236.671,13 111,19 236.782,32 236.782,32
124.A Desenvolvemento da organiz. territ. do Esta-

do e os seus sistemas de colaborac. 3.766,38 3.766,38 3.766,38
124.D Coordinación e relacións financeiras cos 

entes territoriais 2.770,34 2.770,34 2.770,34
126.A Infraestructura para situacións de crise e 

comunicacións especiais 4.228,01 4.228,01 4.228,01
126.B Cobertura informativa 15.697,17 31,25 15.728,42 15.728,42
126.C Publicidade das normas legais 28.425,49 106,02 28.531,51 28.531,51
126.D Asesormento e defensa dos intereses do 

Estado 27.104,33 27.104,33 27.104,33
126.E Servicios de transportes de ministerios 50.839,40 91,95 50.931,35 50.931,35
126.F Publicacións 551,86 551,86 551,86
131.A Dirección e servicios xerais de asuntos 

exteriores 61.663,37 26,44 61.689,81 61.689,81
132.A Acción do Estado no exterior 558.767,57 95,60 558.863,17 558.863,17
132.B Acción diplomática ante a Unión Europea 19.249,53 19.249,53 19.249,53
134.A Cooperación para o desenvolvemento 297.592,97 60.175,61 357.768,58 357.768,58
134.B Cooperación, promoción e difusión cultural 

no exterior 95.325,29 45,00 95.370,29 95.370,29
141.A Goberno do Poder Xudicial 31.299,91 60,00 31.359,91 31.359,91
141.B Dirección e servicios xerais de Xustiza 43.072,47 62,38 43.134,85 43.134,85
141.C Selección e formación de xuíces 18.967,13 18.967,13 18.967,13
141.D Documentación e publicacións xudiciais 7.396,94 7.396,94 7.396,94
142.A Tribunais de xustiza e Ministerio Fiscal 966.994,93 1.202,02 968.196,95 968.196,95
142.C Formación do persoal da Administracion 

de xustiza 7.195,24 7.195,24 7.195,24
146.A Rexistros vinculados coa fe pública 14.888,12 14.888,12 14.888,12
146.B Protección de datos de carácter persoal 5.380,38 6,13 5.386,51 5.386,51
151.A Seguridade nuclear e protección radioló-

xica 48.182,72 84,36 48.267,08 48.267,08
211.A Administración e servicios xerados de de-

fensa 1.473.657,76 2.434,11 1.476.091,87 1.476.091,87
212.A Gastos operativos das Forzas Armadas 1.591.542,75 1.591.542,75 1.591.542,75
212.B Persoal en reserva 659.672,93 659.672,93 659.672,93
213.A Modernización das Forzas Armadas 627.633,92 627.633,92 627.633,92
213.B Programas especias de modernización 577.691,89 577.691,89 577.691,89
214.A Apoio loxísitico 1.226.125,94 462,63 1.226.588,57 51,60 1.226.640,17
215.A Formación do persoal das Forzas Armadas 339.550,40 339.550,40 339.550,40
221.A Dirección e servicios xerais de seguridade e 

protección civil 275.260,33 120,20 275.380,53 275.380,53
221.B Formación de forzas e corpos de seguridade 

do Estado 98.982,71 98.982,71 98.982,71
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222.A Seguridade cidadá 3.343.069,67 60,10 3.343.129,77 72,12 3.343.201,89
222.B Seguridade vial 580.916,04 1.373,31 582.289,35 582.289,35
222.C Actuacións policiais en materia de droga 57.244,24 57.244,24 57.244,24
222.D Forzas e corpos en reserva 609.426,70 609.426,70 609.426,70
222.E Centros e institucións penitenciarias 685.918,35 24,04 685.942,39 685.942,39
222.F Traballo, formación e asistencia a reclusos 48.008,00 30,05 48.038,05 48.038,05
222.G Coordinación en materia de estranxeiría e 

inmigración 29.693,19 29.693,19 29.693,19
223.A Protección civil 17.551,72 17.551,72 17.551,72
311.A Dirección e servicios xerais de seguirdade 

social e protección civil 1.738.680,51 3.653.716,54 5.392.397,05 77.295,00 5.469.692,05
311.B Inspección e control de seguridade e pro-

tección social 104.337,02 104.337,02 104.337,02
312.A Prestacións ós desempregados 11.088.019,94 504,85 11.088.524,79 11.088.524,79
313.G Plan Nacional sobre Drogas 32.777,27 32.777,27 32.777,27
313.H Acción a prol dos migrantes 82.911,51 82.911,51 82.911,51
313.I Servicios sociais da Seguridade Social a 

persoas con discapacidade 190.527,39 1,50 190.528,89 190.528,89
313.J Servicios sociais da Seguridade Social a 

persoas maiores 120.125,45 1,50 120.126,95 120.126,95
313.K Outros servicios sociais da Seguridade 

Social  267.863,23 0,60 267.863,83 34,92 267.898,75
313.L Outros servicios sociais do Estado 284.272,32 6,01 284.278,33 284.278,33
313.M Servicios sociais da Seguridade Social xes-

tionados polas CC.AA. 6.415,00 6.415,00 6.415,00
313.N Xestión dos servicios sociais da Seguridade 

Social 34.847,33 1.151,71 35.999,04 35.999,04
313.O Atención á infancia e á familia 49.037,07 49.037,07 49.037,07
314.B Pensións de clases pasivas 6.776.614,57 6.776.614,57 6.776.614,57
314.C Xestión de pensións de clases pasivas 7.996,24 7.996,24 7.996,24
314.D Prestacións económicas do mutualismo 

administrativo 440.657,71 383,94 441.041,65 216,50 441.258,15
314.E Pensións contributivas da Seguridade So-

cial 64.473.271,04 64.473.271,04 64.473.271,04
314.F Subsidios de incapacidade temporal e 

outras prest. económ. da Seg. Soc. 8.288.309,05 8.288.309,05 8.288.309,05
314.G Xestión das prestacións económicas da 

Seguridade Social 357.289,79 1.899,64 359.189,43 359.189,43
314.H Pensións de guerra 562.838,00 562.838,00 562.838,00
314.I Pensións non contributivas e prestacións 

asistenciais 1.958.270,72 1.958.270,72 1.958.270,72
314.J Outras pensións e prestacións de clases 

pasivas 53.600,00 53.600,00 53.600,00
315.A Administración das relacións laborais e 

condicións de traballo 62.966,02 85,01 63.051,03 63.051,03
315.B Prestacións de garantía salarial 483.453,82 659.314,40 1.142.768,22 1.142.768,22
322.A Fomento e xestión do emprego 3.632.852,09 348,60 3.633.200,69 3.633.200,69
322.C Desenvolvemento da economía social e do 

Fondo Social Europeo 19.151.05 19.151.05 19.151.05
323.A Promoción e servicios á xuventude 32.340,30 42,07 32.382,37 32.382,27
323.B Promoción da muller 24.314,27 24,04 24.338,31 24.338,31
324.A Formación profesional ocupacional 1.674.209,46 48,08 1.674.257,54 1.674.257,54
324.B Escolas taller, casas de oficios e talleres de 

emprego 501.372,13 501.372,13 501.372,13
411.A Dirección e servicios xerais de sanidade 91.193,84 398,06 91.591,90 91.591,90
412.B Asistencia hospitalaria nas forzas arma-

das 218.631,56 218.631,56 218.631,56
412.H Atención primaria de saúde. Instituto Nacio-

nal de  Xestión Sanitaria 42.362,58 18,28 42.380,86 42.380,86
412.I Atención especializada de saúde. Instituto 

Nacional de xestión sanitaria 95.375,50 91,75 95.467,25 95.467,25
412.J Medicina marítima 18.811,95 1,00 18.812,95 18.812,95
412.K Asistencia sanitaria da Seguridade Social 

xestionada polas CC.AA. 46.798,00 46.798,00 46.798,00
412.L Asistencia sanitaria do mutualismo admi-

nistrativo 1.722.979,26 1.722.979,26 1.722.979,26
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412.M Atención primaria de saúde Mutuas acc. 
Traballo e E.P. e I.S.M. 825,504,77 825,504,77 825,504,77

412.N Atención especializada da saúde Mutuas 
acc. Traballo e E.P. e I.S.M. 305.555,04 305.555,04 305.555,04

412.P Planificación e coordinación do sistema 
nacional de saúde 133.662,90 133.662,90 133.662,90

413.B Oferta e uso racional de medicamentos e 
productos sanitarios 25.099,81 55,71 25.155,52 25.155,52

413.C Sanidade exterior e planificación e coordi-
nación da saúde pública 32.050,32 32.050,32 32.050,32

413.D Seguridade alimentaria 13.810,82 3,00 13.813,82 13.813,82
421.A Dirección e servicios xerais da educación 98.959,25 252,55 99.211,80 99.211,80
421.B Formación permanente do profesorado de 

educación 6.272,79 6.272,79 6.272,79
422.A Educación infantil e primaria 155.663,12 155.663,12 155.663,12
422.C Educación secundaria, formación profesio-

nal e Esc. Oficiais de idiomas 150.802,85 150.802,85 150.802,85
422.D Ensino universitario 133.566,33 12,94 133.579,27 133.579,27
422.E Educación especial 9.828,73 9.828,73 9.828,73
422.F Ensinanzas artísticas 3.463,05 3.463,05 3.463,05
422.I Educación no exterior 112.979,29 112.979,29 112.979,29
422.J Educación compensatoria 8.658,10 8.658,10 8.658,10
422.K Educación permanente e a distancia non 

universitaria 4.901,93 4.901,93 4.901,93
422.N Ensinanzas especiais 104,76 104,76 104,76
422.O Novas tecnoloxías aplicadas á educación 8.981,08 8.981,08 8.981,08
422.P Deporte en idade escolar e na uni ver si da de 19.389,74 19.389,74 19.389,74
423.A Bolsas e axudas a estudiantes 819.064,27 819.064,27 819.064,27
423.B Servicios complementarios da ensinanza 7.373,38 7.373,38 7.373,38
423.C Apoio a outras actividades escolares 6.129,59 6.129,59 6.129,59
431.A Promoción, administración e axudas para 

rehabilitación e acceso á vivenda 599.960,36 7.684,01 607.644,37 10.818,21 618.462,58
432.A Ordenación e fomento da edificación 61.582,92 61.582,92 61.582,92
441.A Infraestructura urbana de saneamento e 

calidade da auga 487.116,90 25,52 487.142,42 1.260,00 488.402,42
443.A Defensa dos consumidores e información e 

atención ó cidadán 16.935,74 21,04 16.956,78 16.956,78
443.D Protección e mellora do ambiente 55.815,53 55.815,53 55.815,53
451.A Dirección e servicios xerais de cultura 4.529,92 4.529,92 4.529,92
452.A Arquivos 46.840,09 46.840,09 46.840,09
452.B Bibliotecas 61.078,43 61,08 61.139,51 61.139,51
453.A Museos 232.371,06 259,08 232.630,14 232.630,14
453.B Exposicións 3.612,70 3.612,70 3.612,70
455.C Promoción e cooperación cultural 28.057,92 28.057,92 28.057,92
455.D Promoción do libro e publicacións cultu-

rais 14.497,37 14.497,37 14.497,37
456.A Música e danza 84.951,04 84.951,04 84.951,04
456.B Teatro 33.086,69 324,11 33.410,80 33.410,80
456.C Cinematografía 47.422,16 48,00 47.470,16 47.470,16
457.A Fomento e apoio das actividades deporti-

vas 131.445,81 51,08 131.496,89 131.496,89
458.A Administración do patrimonio histórico 

nacional 104.375,47 250,00 104.625,47 100,00 104.725,47
458C Conservación e restauración de bens cul-

turais 51.156,13 51.156,13 51.156,13
458.D Protección do patrimonio histórico 9.268,63 9.268,63 9.268,63
463.A Eleccións e partidos políticos 333.000,07 333.000,07 333.000,07
511.C Estudios e servicios de asistencia técnica en 

obras públicas e urbanismo 36.327,32 34,39 36.361,71 36.361,71
511.D Dirección e servicios xerais de fomento 249.815,42 2.017.508,36 2.267.323,78 2.267.323,78
511.E Planificación e ordenación territorial 4.009,69 275.895,10 279.904,79 279.904,79
511.F Dirección e servicios xerais de ambiente 90.354,28 237,51 90.591,79 90.591,79
512.A Xestión e infraestructura de recursos hi-

dráulicos 1.713.755,69 827,64 1.714.583,33 48.120,14 1.762.703,47
513.A Infraestructura do transporte ferroviario 1.466.475,78 90.000,00 1.556.475,78 1.556.475,78
513.B Subvencións e apoio ó trasporte terrestre 1.129.102,00 1.129.102,00 1.129.102,00
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513.C Ordenación e inspección do transporte 
terrestre 36.751,48 36.751,48 36.751,48

513.D Creación de infraestrutura de estradas 2.328.504,86 2.328.504,86 2.328.504,86
513.E Conservación e explotación de estradas 687.972,52 687.972,52 687.972,52
514.A Seguranza do tráfico marítimo e vixilancia 

costeira 123.467,86 123.467,86 123.467,86
514.C Actuación na costa 200.649,54 200.649,54 200.649,54
514.D Subvencións e apoio ó transporte marítmo 47.899,95 47.899,95 47.899,95
515.B Regulación e supervisión da aviación civil 22.073,54 22.073,54 22.073,54
515.D Subvencións e apoio ó transporte aéreo 191.094,92 191.094,92 191.094,92
521.B Ordenación e promoción das telecomunica-

cións e da sociedade da información 32.798,64 32.798,64 32.798,64
521.C Comunicacións postais e telegráficas 92.735,81 16.027,00 108.762,81 108.762,81
531.B Plan nacional de regadíos 103.370,82 63.206,41 166.577,23 166.577,23
533.A Protección e mellora do medio natural 273.147,74 31,00 273.178,74 273.178,74
541.A Investigación científica 458.619,31 644,89 459.264,20 2,06 459.266,26
541.B Astronomía e astrofísica 12.262,58 40,00 12.302,58 12.302,58
542.B Investigación e estudios sociolóxicos e cons-

ti tucionais 11.491,68 24,05 11.515,73 11.515,73
542.C Investigación e estudios das forzas armadas 302.703,10 307,71 303.010,81 303.010,81
542.D Investigación e experimenación de obras 

públicas e transportes 3.545,85 3.545,85 3.545,85
542.E Investigación e desenvolvemento tecnoló-

xico 344.471,24 1.848.982,12 2.193.453,36 2.193.453,36
542.G Investigación e avaliación educativa 4.911,88 4.911,88 4.911,88
542.H Investigación sanitaria 222.146,69 225,20 222.371,89 222.371,89
542.I Investigación e estudios estatísticos e eco-

nómicos 6.390,94 32,50 6.393,44 6.393,44
542.J Investigación e experimentación agraria 54.392,63 67,00 54.459,63 54.459,63
542.K Investigación oceanográfica e pesqueira 38.127,50 26,05 38.153,55 38.153,55
542.L Investigación xeolóxico-mineira e ambiental 38.521,96 98,76 38.620,72 38.620,72
542.M Fomento e coordinación da investigación 

científica e técnica 395.798,88 55.000,00 450.798,88 450.798,88
542.N Investigación e desenvolvemento da socie-

dade da información 65.866,04 303.587,02 369.453,06 369.453,06
542.P Investigación enerxética, ambiental e tec-

nolóxica 72.542,60 438,74 72.981,34 72.981,34
542.Q Innovación tecnolóxica das telecomunica-

cións 46.529,31 60.000,00 106.529,31 106.529,31
543.A Dirección e servicios xerais de ciencia e 

tecnoloxía 66.184,84 220,81 66.405,65 66.405,65
551.A Desenvolvemento e aplicación da informa-

ción xeográfica española 38.629,50 38.629,50 38.629,50
551.B Meteoroloxía 92.232,64 92.232,64 92.232,64
551.C Elaboración e difusión estatística 193.232,16 221,01 193.453,17 193.453,17
551.D Metroloxía 6.874,51        7,81 6.882,32 6.882,32
611.A Dirección e servicios xerais de economía e 

facenda 270.834,14 1.642,54 272.476,68 272.476,68
611.B Formación do persoal de economía e fa-

cenda 13.432,19 32,50 13.464,69 13.464,69
612.A Previsión e política económica 44.342,51 44.342,51 44.342,51
612.B Planificación, orzamentación e política 

fiscal 49.056,57 49.056,57 49.056,57
612.C Control interno e contabilidade pública 73.811,84 73.811,84 73.811,84
612.D Xestión da débeda e da Tesourería do Es-

tado 181.987,05 181.987,05 181.987,05
612.E Control de auditorías e planificación con-

table 6.918,51 6.918,51 6.918,51
612.F Xestión do patrimonio do Estado 149.731,43 273.560,00 423.291,43 423.291,43
613.D Xestión de catastros inmobiliarios rústicos 

e urbanos 106.585,99 106.585,99 106.585,99
613.F Xestión de loterías, apostas e xogos de 

azar 139.118,07 215,00 139.333,07 139.333,07
613.G Aplicación do sistema tributario estatal 1.082.236,08 539,75 1.082.775,83 1.082.775,83
613.H Resolución de reclamacións económico-

administrativas 27.195,56 27.195,56 27.195,56
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614.B Defensa da competencia 8.221,02 8.221,02 8.221,02
614.C Regulación e vixilancia da competencia 

no mercado de tabacos 10.545,99 10.545,99 10.545,99
631.A Dirección, control e xestión de seguros 11.111,12 415.003,92 426.115,04 426.115,04
632.B Regulación de mercados financeiros 1.761,13 1.761,13 1.761,13
633.A Imprevistos e funcións non clasificadas 1.970.418,67 1.970.418,67 1.970.418,67
634.A Fondo de continxencia de execución 

orzamentaria 2.345.200,00 2.345.200,00 2.345.200,00
711.A Dirección e servicios xerais de Agricul-

tura, Pesca e Alimentación 124.360,93 132,22 124.493,15 124.493,15
713.D Competitividade e calidade da produc-

ción agrícola 100.956,52 100.956,52 100.956,52
713.E Competitividade e calidade da produc-

ción gandeira 139.519,28 139.519,28 139.519,28
713.F  Regulación dos mercados agrarios 6.323.178,87 158,17 6.323.337,04 90.151,82 6.413.488,86
716 A Comerc. e competit. da industria agroal. 

e calidade e seg. aliment. 80.880,55 80.880,55 80.880,55
717 A Desenvolvemento rural 805.499,49 805.499,49 805.499,49
718 A Protección e conservación de recursos 

pesqueiros 43.274,06 43.274,06 43.274,06
718 B Mellora de estructuras e mercados pes-

queiros 145.031,82 8.012,02 153.043,84 153.043,84
719 A Previsión de riscos nas produccións 

agrarias e pesqueiras 216.112,45 24,13 216.136,58 216.136,58
722 B Regulación e protección da propiedade 

industrial 62.315,74 89,77 62.405,51 62.405,51
722 C Calidade e seguridade industrial 9.078,33 9.078,33 9.078,33
723 B Reconversión e reindustrialización 204.518,60 32.584,86 237.103,46 237.103,46
724 B Apoio á pequena e mediana empresa 80.101,45 80.101,45 80.101,45
724 C Incentivos rexionais á localización in-

dustrial 275.575,13 275.575,13 275.575,13
724 D Desenvolvemento industrial 692,72 692,72 692,72
731 F Normativa e desenvolvemento ener-

xético 59.702,70 59.702,70 59.702,70
741 A Desenvolvemento alternativo das co-

marcas mineiras do carbón 548.110,00 548.110,00 548.110,00
741 F Explotación mineira 695.962,91 30,05 695.992,96 695.992,96
751 A Coordinación e promoción do turismo 140.449,44 42,00 140.491,44 140.491,44
761 A Dirección e servicios xerais de comercio 

e turismo 7.640,17 7.640,17 7.640,17
762 A Ordenación do comercio exterior 18.847,00 18.847,00 18.847,00
762 B Promoción comercial e internacionaliza-

ción da empresa 285.484,41 997.737,92 1.283.222,33 1.283.222,33
763 A Ordenación e modernización das estruc-

turas comerciais 13.930,52 13.930,52 13.930,52
911 B Transferencias a CC AA por participa-

ción nos ingresos do Estado 25.658.328,24 25.658.328,24 25.658.328,24
911 C Transferencias a CC AA polos fondos de 

compensación interterritorial 1.011.208,61 1.011.208,61 1.011.208,61
911 D Outras transferencias a comunidades 

autónomas 420.050,18 420.050,18 420.050,18
912 A Transferencias a CC LL por participación 

nos ingresos do Estado 10.377.518,88 10.377.518,88 10.377.518,88
912 B Cooperación económica local do Esta-

do 161.810,45 161.810,45 161.810,45
912 C Outras achegas a corporacións locais 125.107,55 125.107,55 125.107,55
921 A Transferencias ó orzamento xeral das 

Comunidades Europeas 9.117.341,01 9.117.341,01
9.117.341,01

921 B Cooperación ó desenvolvemento a través do 
Fondo Europeo de Desenvolvemento 157.800,00 157.800,00 157.800,00

011 A Amortización e gastos financeiros da 
débeda pública en moeda nacional 17.265.853,52 17.265.853,52 27.930.082,45 45.195.935,97

011 B Amortización e gastos financeiros de dé-
beda pública en moeda estranxeira 1.737.779,00 1.737.779,00 5.427.940,87 7.165.719,87

TOTAL 220.517.415,17 10.858.127,57 231.375.542,74 33.586.166,70 264.961.709,44



476 Venres 16 xaneiro 2004 Suplemento núm. 2

ANEXO II

Créditos ampliables

Consideraranse ampliables ata unha suma igual ás 
obrigas que se recoñezan, logo do cumprimento das 
formalidades legalmente establecidas ou das que se 
establezan, os créditos que, incluídos no orzamento 
do Estado, nos dos organismos autónomos e nos dos 
outros organismos públicos aprobados por esta lei, se 
detallan a continuación: 

Primeiro. Aplicables a tódalas seccións e programas.
Un. Os destinados a satisfacer: 
a) As cotas da Seguridade Social, de acordo cos 

preceptos en vigor, e a achega do Estado ó réxime de 
previsión social dos funcionarios públicos, civís ou mi-
litares, establecida polos reais decretos lexislativos 1/
2000, do 9 de xuño, e 3/2000 e 4/2000, do 23 de xuño.

b) Os créditos de transferencias a favor do Estado 
que figuren nos orzamentos de gastos dos organismos 
autónomos, ata o importe dos remanentes que resulten 
como consecuencia da xestión destes.

Segundo. Aplicables ás seccións e programas que 
se indican.

Un. Na sección 07, «Clases pasivas»: os créditos 
relativos a atender obrigas de pensións e indemniza-
cións.

Dous. Na sección 12, «Ministerio de Asuntos Exte-
riores»: o crédito 12, transferencias entre subsectores, 
03.415 «Á Axencia Española de Cooperación Interna-
cional para os fins sociais que se realicen no campo 
da cooperación internacional (artigo 2 do Real decreto 
825/1988, do 15 de xullo). Porcentaxe IRPF».

Tres. Na sección 14, «Ministerio de Defensa»: o cré-
dito 14.211A.03.228 para gastos orixinados por participa-
ción das FAS en operacións de mantemento da paz.

Catro. Na sección 16, «Ministerio do Interior»:
a) O crédito 16.221A.01.487, destinado ó pagamen-

to de indemnizacións en aplicación dos artigos 93 ó 96 
da Lei de medidas fiscais, administrativas e da orde 
social para 1997, así como as que deriven dos danos 
a terceiros, en relación cos artigos 139 a 144 da Lei 30/
1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento administrativo 
común, e a Lei 52/1984, do 26 de decembro, de protec-
ción de medios de transporte que se atopen en territorio 
español realizando viaxes de carácter internacional.

b) Os créditos 16.223A.01.461, 16.223A.01. 471, 
16.223A.01.482, 16.223A.01.761, 16.223A.01.782, destinados 
á cobertura de necesidades de toda orde motivadas por 
sinistros, catástrofes ou outras de recoñecida urxencia.

c) O crédito 16.221A.01.483, destinado a atende-lo 
pagamento das indemnizacións derivadas da aplicación 
da Lei 32/1999, do 8 de outubro, de solidariedade coas 
víctimas do terrorismo.

d) O crédito 16.463A.01.227.05 para gastos deriva-
dos de procesos electorais.

e) O crédito 16.463A.01.485.02, para subvenciona-
los gastos electorais dos partidos políticos (Lei orgánica 
5/1985, do 19 de xuño, de réxime electoral xeral).

Cinco. Na sección 18, «Ministerio de Educación, 
Cultura e Deportes»: 

a) Os créditos 18.458D.13.621 e 18.458C.13.631, 
pola diferencia entre a consignación inicial paro inves-

timentos producto do «1 % cultural» (artigo 68 da Lei 
16/1985, do patrimonio histórico español, e art. único 
do R. d. 162/2002, de desenvolvemento parcial desta) e 
as retencións de crédito non anuladas a que se refire o 
número tres do artigo 20 da Lei 33/1987, de orzamentos 
xerais do Estado para 1988.

Seis. Na sección 19, «Ministerio de Traballo e Asun-
tos Sociais»: 

a) O crédito 19.313L.04.484, destinado á cobertura 
dos fins de interese social, regulados polo artigo 2 do 
Real decreto 825/1988, do 15 de xullo.

b) Os créditos 19.312A.101.480.00, 19.312A. 
101.480.01, 19.312A.101.487.00 e 19.312A.101.487.01, 
destinados a financia-las prestacións por desempregos 
reguladas no título III do Real decreto lexislativo 1/1994, 
do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei xeral da Seguridade Social.

Sete. Na sección 21, «Ministerio de Agricultura, 
Pesca e Alimentación»: o crédito 21.719A.01.440, do 
Consorcio de Compensación de Seguros destinado á 
cobertura de perdas do seguro agrario combinado.

Oito. Na sección 24, «Ministerio de Economía»:

a) O crédito 24.612D.04.351, destinado á cobertura 
de riscos en avais prestados polo Tesouro.

b) O crédito 24.612D.04.357, gastos derivados da 
cuñaxe do euro.

c) O crédito 24.612D.04.486, para o pagamento das 
indemnizacións a que se refire a sentencia do Tribunal 
Supremo, do 26 de setembro de 1997, ós afectados pola 
síndrome tóxica.

Nove. Na sección 26, «Ministerio de Sanidade e 
Consumo»: o crédito 26.12.412P.453, «Fondo de cohe-
sión sanitaria».

Dez. Na sección 32, «Entes territoriais»: 

a) Os créditos destinados a financia-las comunida-
des autónomas por participación nos ingresos do Esta-
do, ata o importe que resulte da liquidación definitiva 
de exercicios anteriores, quedando exceptuados estes 
créditos das limitacións previstas no artigo 70.1 do Real 
decreto lexislativo 1091/1988, do 23 de setembro, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei xeral orzamen-
taria, así como os que, de se-lo caso, se habiliten no 
programa 911A, «Transferencias ás comunidades autó-
nomas por custo de servicios asumidos», polo importe 
da valoración provisional ou definitiva do custo efec-
tivo dos servicios transferidos, cando esta diferencia 
non apareza dotada formando parte dos créditos do 
departamento ou organismo de que as competencias 
procedan.

b) O crédito 32.912A.23.468, na medida que o esixa 
a liquidación definitiva da participación das corpora-
cións locais nos ingresos do Estado correspondente a 
exercicios anteriores e as compensacións derivadas do 
novo modelo de financiamento local.

c) Os créditos 460.04 e 460.05 do programa 912C, 
«Outras achegas a corporacións locais», por razón do-
utros dereitos legalmente establecidos ou que se esta-
blezan a favor das corporacións locais, habilitando, se 
for necesario, os conceptos correspondentes.

d) O crédito 32.911D.02.453, «Custo provisional da 
policía autonómica», incluso liquidacións definitivas de 
exercicios anteriores.

e) O crédito 32.911D.01.450, para compensación 
financeira derivada do imposto especial sobre os ela-
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borados do tabaco, incluída a liquidación do exercicio 
anterior.

Once. Os créditos da sección 34, «Relacións finan-
ceiras coa Unión Europea», ampliables tanto en función 
dos compromisos que adquirise ou que poida adquiri-
lo Estado español coa Unión Europea ou que deriven 
das súas disposicións financeiras, coma en función da 
recadación efectiva das exaccións agrarias, dereitos de 
aduanas pola parte suxeita ó arancel exterior comuni-
tario, e cotizacións do azucre e isoglicosa.

Terceiro. Tódolos créditos deste orzamento en 
función dos compromisos de financiamento exclusivo 
ou de cofinanciamento que se poidan contraer coas 
Comunidades Europeas.

Cuarto. No orzamento da Seguridade Social, os 
créditos que sexan necesarios nos programas de gastos 
do Instituto Nacional de Xestión Sanitaria para reflecti-
las repercusións que neles teñan as modificacións dos 
créditos, que figuran no estado de transferencias entre 
subsectores dos orzamentos xerais do Estado.

Así mesmo, serán ampliables os créditos destinados 
a dota-lo fondo de reserva da Seguridade Social.

ANEXO III 

Operacións de crédito autorizadas
a organismos públicos

Miles de euros

Ministerio de Facenda

Ente público Radio Televisión Española. 668.000,00
(Esta cifra entenderase como incremento 

neto máximo do endebedamento a cur-
to e longo prazo entre o 1 de xaneiro e 
o 31 de decembro do ano 2004.)

Ministerio de Fomento

Aeroportos Españois e Navegación Aérea 
(AENA) ..................................................... 2.327.230,00

(Cifra de incremento neto de endebeda-
mento bancario a longo prazo.)

Portos do Estado e Autoridades Portua-
rias .......................................................... 113.369,00

(Cifra de incremento neto de endebeda-
mento bancario a longo prazo.)

Ferrocarrís de Vía Estreita (FEVE)............. 35.276,00
(Cifra de incremento neto de endebeda-

mento bancario a longo prazo.)
Xestor de Infraestructuras Ferroviarias 

(XIF).......................................................... 500.000,00
(Cifra de incremento neto de endebeda-

mento bancario a longo prazo.)
Rede Nacional dos Ferrocarrís Españois 

(RENFE).................................................... 1.625.362,00
(Esta cifra entenderase como incremento 

neto máximo do endebedamento a lon-
go prazo, entre o 1 de xaneiro e o 31 de 
decembro do ano 2004, polo que non 
afectará as operacións de tesourería que 
se concerten e amorticen no ano, nin se 
computará nel o refinanciamento da dé-
beda contraída a curto e longo prazo.)

Miles de euros

Ministerio de Agricultura,
Pesca e Alimentación

Fondo Español de Garantía Agraria 
 (FEGA)...................................................... 90.151,82

Ministerio de Medio Ambiente

Confederación Hidrográfica del Sur de 
España ..................................................... 12.000,00

Confederación Hidrográfica del Guadiana. 30.000,00
Confederación Hidrográfica del Júcar..... 12.000,00
Confederación Hidrográfica del Segura.. 4.000,00
Confederación Hidrográfica del Norte..... 9.000,00
Confederación Hidrográfica del Tajo........ 20.000,00
Mancomunidad de los Canales del Taibilla . 14.000,00

Ministerio de Economía

Instituto de Crédito Oficial (ICO) .............. 3.606.073,00
(Este límite non afectará as operacións de 

tesourería que se concerten e amorti-
cen dentro do ano, nin o refinancia-
mento da débeda contraída a curto e 
longo prazo.)

ANEXO IV

Módulos económicos de distribución de fondos 
públicos para sostemento de centros concertados

Conforme o disposto no artigo 13 desta lei, os 
importes anuais e a desagregación dos módulos eco-
nómicos por unidade escolar nos centros concertados 
dos distintos niveis e modalidades educativas quedan 
establecidos con efectos do 1 de xaneiro, e ata o 31 de 
decembro de 2004 da seguinte forma:

Euros

Educación infantil e primaria

Salarios de persoal docente, incluídas 
cargas sociais.......................................... 24.927,69

Gastos variables......................................... 3.392,86
Outros gastos ............................................. 5.083,38

Importe total anual .................................... 33.403,93

Educación especial *
(niveis obrigatorios e gratuítos)

I. Educación básica/primaria:

Salarios de persoal docente, incluídas 
cargas sociais.......................................... 24.927,69

Gastos variables......................................... 3.392,86
Outros gastos ............................................. 5.422,29
Importe total anual .................................... 33.742,83

Persoal complementario (logopedas, 
fisioterapeutas, axudantes técnicos 
educativos, psicólogo-pedagogo e tra-
ballador social), segundo deficiencias:

Psíquicos ..................................................... 18.064,89
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Euros

Autistas ou problemas graves de perso-
nalidade ................................................... 14.653,41

Auditivos ..................................................... 16.808,67
Plurideficientes ........................................... 20.861,96

II. Formación profesional: «Aprendizaxe 
de tarefas»:

Salarios de persoal docente, incluídas 
cargas sociais.......................................... 49.855,37

Gastos variables......................................... 4.451,71
Outros gastos ............................................. 7.724,76

Importe total anual .................................... 62.031,83

Persoal complementario (logopedas, 
fisioterapeutas, axudantes técnicos 
educativos, psicólogo-pedagogo e tra-
ballador social), segundo deficiencias:

Psíquicos ..................................................... 28.843,09
Autistas ou problemas graves de perso-

nalidade ................................................... 25.798,32
Auditivos ..................................................... 22.347,68
Plurideficientes ........................................... 32.073,17

Educación secundaria obrigatoria

I. Primeiro ciclo:

Salarios de persoal docente, incluídas 
cargas sociais.......................................... 29.913,21

Gastos variables......................................... 3.991,43
Outros gastos ............................................. 6.608,42

Importe total anual .................................... 40.513,06

II. Segundo ciclo:

Salarios de persoal docente, incluídas 
cargas sociais.......................................... 39.810,99

Gastos variables......................................... 7.644,20
Outros gastos ............................................. 7.293,99

Importe total anual .................................... 54.749,17

Bacharelato

Salarios de persoal docente, incluídas 
cargas sociais.......................................... 42.152,81

Gastos variables......................................... 8.093,84
Outros gastos ............................................. 7.723,02

Importe total anual .................................... 57.969,67

Ciclos formativos

I. Salarios de persoal docente, incluídas 
cargas sociais:

Grupo 1. Ciclos formativos de grao me-
dio de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso............................................ 44.579,08
Segundo curso ........................................... 0

Euros

Grupo 2. Ciclos formativos de grao me-
dio de 2.000 horas:

Primeiro curso............................................ 44.579,08
Segundo curso ........................................... 44.579,08

Grupo 3. Ciclos formativos de grao su-
perior de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso............................................ 41.149,92
Segundo curso ........................................... 0

Grupo 4. Ciclos formativos de grao su-
perior de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso............................................ 41.149,92
Segundo curso ........................................... 41.149,92

II. Gastos variables:

Grupo 1. Ciclos formativos de grao me-
dio de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso............................................ 6.019,86
Segundo curso ........................................... 0

Grupo 2. Ciclos formativos de grao me-
dio de 2.000 horas:

Primeiro curso............................................ 6.019,86
Segundo curso ........................................... 6.019,86

Grupo 3. Ciclos formativos de grao su-
perior de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso............................................ 5.980,91
Segundo curso ........................................... 0

Grupo 4. Ciclos formativos de grao su-
perior de 2.000 horas:

Primeiro curso............................................ 5.980,91
Segundo curso ........................................... 5.980,91

III. Outros gastos:

Grupo 1. Ciclos formativos de:

Conducción de actividades físico-deporti-
vas no medio natural.

Pastelería e panadería.
Servicios de restaurante e bar.
Animación turística.
Estética persoal decorativa.
Química ambiental.
Farmacia.
Hixiene bucodental.

Primeiro curso............................................ 8.143,65
Segundo curso ........................................... 2.067,06

Grupo 2. Ciclos formativos de:

Secretariado.
Mergullo a media profundidade.
Laboratorio de imaxe.
Xestión comercial e mercadotecnia.
Servicios ó consumidor.
Axencias de viaxes.
Aloxamento.
Información e comercialización turísti-

cas.
Elaboración de aceites e zumes.
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Euros

Elaboración de productos lácteos.
Elaboración de viño e outras bebidas.
Matadoiro e carnicería-chacinería.
Monda e industrias cerealistas.
Panificación e repostería.
Laboratorio.
Fabricación de productos farmacéuticos 

e afíns.
Coidados auxiliares de enfermería.
Documentación sanitaria.
Curtumes.
Patronaxe.
Procesos de ennobrecemento téxtil.

Primeiro curso............................................ 9.641,99
Segundo curso ........................................... 2.067,06

Grupo 3. Ciclos formativos de:

Conservería vexetal, cárnica e de peixe.
Transformación de madeira e cortiza.
Operacións de fabricación de productos 

farmacéuticos.
Operacións de proceso e pasta de pa-

pel.
Operacións de proceso de planta quími-

ca.
Operacións de transformación de plásti-

cos e caucho.
Industrias de proceso de pasta e papel.
Industrias de proceso químico.
Plástico e caucho.

Primeiro curso............................................ 10.991,52
Segundo curso ........................................... 2.067,06

Grupo 4. Ciclos formativos de:

Encadernados e manipulados de papel 
e cartón.

Impresión en artes gráficas.
Fundición.
Tratamentos superficiais e térmicos.
Fabricación industrial de carpintería e 

moble.
Calzado e marroquinería.
Producción de fiatura e teceduría de ca-

lada.
Producción de tecidos de punto.
Procesos de confección industrial.
Procesos téxtiles de fiadura e teceduría 

de calada.
Procesos téxtiles de teceduría de punto.
Operacións de fabricación de productos 

cerámicos.
Operacións de fabricación de vidro e 

transformados.
Fabricación e transformación de produc-

tos de vidro.

Primeiro curso............................................ 12.455,73
Segundo curso ........................................... 2.067,06

Grupo 5. Ciclos formativos de:

Realización e plans de obra.
Asesoría de imaxe persoal.
Radioterapia.
Animación sociocultural.
Integración social.

Euros

Primeiro curso............................................ 8.143,65
Segundo curso ........................................... 3.342,66

Grupo 6. Ciclos formativos de:

Operacións de cultivo acuícola.

Primeiro curso............................................ 10.991,52
Segundo curso ........................................... 3.342,66

Grupo 7. Ciclos formativos de:

Explotacións gandeiras.
Xardinería.
Traballos forestais e de conservación de 

medio natural.
Xestión e organización de empresas 

agropecuarias.
Xestión e organización de recursos natu-

rais e paisaxísticos.
Administración e finanzas.
Pesca e transporte marítimo.
Navegación, pesca e transporte maríti-

mo.
Producción de audiovisuais, radio e es-

pectáculos.
Comercio internacional.
Xestión do transporte.
Obras de albanelería.
Obras de formigón.
Operación e mantemento de maquinaria 

de construcción.
Desenvolvemento e aplicación de proxec-

tos de construcción.
Desenvolvemento de proxectos urbanísti-

cos e operacións topográficas.
Óptica de anteollería.
Caracterización.
Estética.
Administración de sistemas informáti-

cos.
Desenvolvemento de aplicacións infor-

máticas.
Desenvolvemento de productos de car-

pintería e moble.
Anatomía patolóxica e citoloxía.
Saúde ambiental.
Audiopróteses.
Dietética.
Imaxe para o diagnóstico.
Laboratorio de diagnóstico clínico.
Ortoprotésica.
Educación infantil.
Interpretación da lingua de signos.

Primeiro curso............................................ 7.781,51
Segundo curso ........................................... 8.889,51

Grupo 8. Ciclos formativos de:

Explotacións agrarias extensivas.
Explotacións agrícolas intensivas.
Operación, control e mantemento de ma-

quinaria e instalacións do buque.
Supervisión e control de máquinas e ins-

talacións do buque.
Desenvolvemento de productos electró-

nicos.
Instalacións electrotécnicas.
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Euros

Sistemas de regulación e control auto-
máticos.

Acabamentos de construcción.
Cociña.
Restauración.
Mantemento de aviónica.
Análises e control.
Próteses dentais.

Primeiro curso............................................ 9.055,06
Segundo curso ........................................... 9.975,98

Grupo 9. Ciclos formativos de:

Animación de actividades físicas e de-
portivas.

Deseño e producción editorial.
Producción en industrias de artes gráfi-

cas.
Imaxe.
Realización de audiovisuais e espectá-

culos.
Son.
Sistemas de telecomunicación e infor-

máticos.
Desenvolvemento de proxectos mecáni-

cos.
Producción por fundición e pulvimeta-

lurxia.
Producción por mecanizado.
Producción de madeira e moble.
Montaxe e mantemento de instalacións 

de frío, climatización e producción de 
calor.

Desenvolvemento de proxectos de ins-
talacións de fluídos, térmicas e de 
manutención.

Mantemento e montaxe de instalacións 
de edificios e procesos.

Automoción.
Mantemento aeromecánico.

Primeiro curso............................................ 10.368,07
Segundo curso ........................................... 11.239,80

Grupo 10. Ciclos formativos de:

Producción acuícola.
Preimpresión en artes gráficas.
Industria alimentaria.
Mecanizado.
Soldadura e caldeirería.
Construccións metálicas.
Instalación e mantemento electromecá-

nico de maquinaria e conducción de 
liñas.

Mantemento ferroviario.
Mantemento de equipo industrial.
Desenvolvemento e fabricación de pro-

ductos cerámicos.

Primeiro curso............................................ 11.391,55
Segundo curso ........................................... 12.034,45

Grupo 11. Ciclos formativos de:

Xestión administrativa.
Comercio.

Primeiro curso............................................ 12.354,68
Segundo curso ........................................... 2.067,06

Euros

Grupo 12. Ciclos formativos de:

Confección.

Primeiro curso............................................ 13.160,29
Segundo curso ........................................... 2.067,06

Grupo 13. Ciclos formativos de:

Perruquería

Primeiro curso............................................ 8.908,29
Segundo curso ........................................... 10.282,71

Grupo 14. Ciclos formativos de:

Carrocería.

Primeiro curso............................................ 10.368,07
Segundo curso ........................................... 11.410,17

Grupo 15. Ciclos formativos de:

Fabricación á medida e instalación de 
madeira e moble.

Primeiro curso............................................ 10.597,64
Segundo curso ........................................... 11.410,17

Grupo 16. Ciclos formativos de:

Equipos e instalacións electrotécnicas.

Primeiro curso............................................ 10.894,99
Segundo curso ........................................... 12.090,58

Grupo 17. Ciclos formativos de:

Equipos electrónicos de consumo.

Primeiro curso............................................ 11.570,23
Segundo curso ........................................... 12.758,92

Grupo 18. Ciclos formativos de:

Electromecánica de vehículos.

Primeiro curso............................................ 12.074,02
Segundo curso ........................................... 13.179,76

Programas de garantía social
e programas de iniciación profesional

I.II Salarios de persoal docente, incluí-
das cargas sociais .................................. 44.579,08

II.I Gastos variables ................................. 6.019,86
III. Outros gastos:

Grupo 1 ....................................................... 6.334,26
Familias profesionais de:

Administración.
Comercio e mercadotecnia.
Hostalería e turismo.
Imaxe persoal.
Sanidade.
Servicios socioculturais e á comunidade.

Grupo 2 ....................................................... 7.241,96
Familias profesionais de:

Actividades agrarias.
Artes gráficas.
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Euros

Comunicación, imaxe e son.
Edificación e obra civil.
Electricidade e electrónica.
Fabricación mecánica.
Industrias alimentarias.
Madeira e moble.
Mantemento de vehículos autopropul-

sados.
Mantemento e servicios á producción.
Téxtil, confección e pel.

* As comunidades autónomas en pleno exercicio de competencias 
educativas poderán adecua-los módulos de persoal complementario de 
educación especial ás esixencias derivadas da normativa aplicable en 
cada unha delas.

ANEXO V 

Módulos económicos de distribución de fondos 
públicos para sostemento de centros concertados 

situados nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla

Conforme o disposto no artigo 13 desta lei, os 
importes anuais e desagregación dos módulos eco-
nómicos por unidade escolar nos centros concertados 
dos distintos niveis e modalidades educativas quedan 
establecidos con efectos do 1 de xaneiro, e ata o 31 de 
decembro de 2004 da seguinte forma:

Euros

EDUCACIÓN INFANTIL

Relación profesor/unidade: 1:1

Salarios de persoal docente, incluídas 
cargas sociais.......................................... 29.100,10

Gastos variables.........................................  3.392,86
Outros gastos .............................................  5.498,19

  Importe total anual ............................. 37.991,15

EDUCACIÓN PRIMARIA

Relación profesor/unidade: 1,17:1

Salarios de persoal docente, incluídas 
cargas sociais.......................................... 34.047,12

Gastos variables.........................................  3.392,86
Outros gastos .............................................  5.498,19

  Importe total anual ............................. 42.938,16

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

I. Primeiro ciclo

Relación profesor/unidade: 1,36:1
Salarios de persoal docente, incluídas 

cargas sociais.......................................... 39.576,14
Gastos variables.........................................  3.991,43
Outros gastos .............................................  7.147,66

  Importe total anual ............................. 50.715,23

Euros

II. Segundo ciclo

Relación profesor/unidade: 1,49:1
Salarios de persoal docente, incluídas 

cargas sociais.......................................... 50.107,15
Gastos variables.........................................  7.644,20
Outros gastos .............................................  7.889,17

  Importe total anual ............................. 65.640,52

A contía do compoñente do módulo de «Outros 
gastos» para as unidades concertadas nas ensinanzas 
de educación infantil, primaria e educación secundaria 
obrigatoria, será incrementada en 1.065,44 euros nos 
centros situados en Ceuta e Melilla, en razón do maior 
custo orixinado polo complemento de residencia do 
persoal de administración e servicios.

Ó persoal docente dos centros concertados situados 
en Ceuta e Melilla, aboaráselle a cantidade correspon-
dente ó complemento de residencia establecido no co-
rrespondente convenio colectivo, aínda que a Adminis-
tración educativa non asumirá incrementos superiores 
á porcentaxe de incremento global fixada nesta Lei de 
orzamentos xerais do Estado.

ANEXO VI

Custos de persoal da Universidade Nacional
de Educación a Distancia

Conforme o disposto no artigo 14 desta lei, o custo 
do persoal docente (funcionario e contratado) e do per-
soal de administración e servicios (funcionario e laboral 
fixo) ten o seguinte detalle, en miles de euros, sen incluír 
trienios, Seguridade Social nin as partidas que en apli-
cación do Real decreto 1558/1986, do 28 de febreiro, e 
disposicións que o desenvolvan, veña incorporar ó seu 
orzamento a universidade, procedente das institucións 
sanitarias correspondentes, para financia-las retribu-
cións das prazas vinculadas:

Universidades
Persoal docente

(funcionario e contratado)
—

Miles de euros

Persoal non docente
(funcionario e laboral fixo)

—
Miles de euros

UNED ................. 42.337 21.857

ANEXO VII

Remanentes de crédito incorporables
no exercicio 2004

Poderán incorporarse ós créditos do exercicio os 
remanentes que se recollen a continuación: 

a) Os créditos 14.02.213A.650, 14.03.213A. 
650, 14.12.213A.650, 14.17.213A.650, 14.22.213A.650, 
14.11.213A.650, 14.16.213A.650, 14.21.213A.650 e 
14.107.213A.650 para a modernización das Forzas Ar-
madas.

b) Os procedentes dos créditos concedidos polos 
reais decretos leis 1/2003, 3/2003 e 5/2003 promulgados 
para repara-los danos causados por diversas situacións 
de emerxencia.
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c) O do crédito 17.38.513D.752 para investimentos 
do artigo 12 da Lei 19/1994, así como o que corresponda 
ó superproxecto 96.17.38.9500 «Convenio coa Comuni-
dade Autónoma de Canarias», sempre que sexa inferior 
ó que se produza no crédito 17.38.513D.60.

d) O do crédito 17.38.513D.601 para investimentos 
que correspondan ó proxecto 98.17.038.0600 «Con-
venio coa Comunidade Autónoma das Illes Balears», 
sempre que sexa inferior ó que se produza no crédito 
17.38.513D.60.

e) O do crédito 18.103.422A.750 para investimen-
tos para dar cumprimento ó artigo 12 da Lei 19/1994, R. 
E. F. de Canarias.

f) O do crédito 18.103.422C.750 para investimentos 
para dar cumprimento ó artigo 12 da Lei 19/1994, R. E. 
F. de Canarias.

g) Os procedentes dos créditos 18.103.422C.754 
e 18.103.422C.755, para investimentos derivadas dos 
convenios para gastos de investimento en centros edu-
cativos non universitarios subscritos coas comunidades 
autónomas de Extremadura e Castilla-La Mancha, res-
pectivamente.

h) O do crédito 23.06.514C.601 que corresponda 
á anualidade establecida no convenio de colaboración 
subscrito entre o Ministerio de Medio Ambiente e a 
Comunidade Autónoma de Canarias para actuacións 
en infraestructura de costas, incluída no superproxecto 
99.23.06.9501, sempre que sexa inferior ó remanente 
que se produza no crédito 23.06.514C.60.

i) O do crédito 23.05.441A.601 que corresponda 
á anualidade establecida no convenio de colaboración 
subscrito entre o Ministerio de Medio Ambiente e a Co-
munidade Autónoma de Canarias para actuacións de 
infraestructuras hidráulicas e de calidade das augas, 
sempre que sexa inferior ó remanente que se produza 
no crédito 23.05.441A.60.

j) O do crédito 23.05.512A.611 que corresponda á 
anualidade establecida no convenio de colaboración 
subscrito entre o Ministerio de Medio Ambiente e a 
Comunidade Autónoma de Canarias para actuacións 
de infraestructuras hidráulicas e de calidade das augas, 
sempre que sexa inferior ó remanente que se produza 
no crédito 23.05.512A.61.

k) Os dos créditos 24.101.741A.741, 24.101.741A.751, 
24.101.741A.761 e 24.101.741A.771, para reactivación 
económica das comarcas mineiras do carbón.

l) Os da sección 32, procedentes das transferen-
cias realizadas como consecuencia dos reais decretos 
de traspasos de servicios.

ll) Os procedentes do Fondo de compensación 
interterritorial, nos termos establecidos na Lei 29/1990, 
do 26 de decembro.

ANEXO VIII

Bens do patrimonio histórico

De conformidade co establecido na disposición adi-
cional décimo primeira desta lei, especifícanse a seguir 
os bens do patrimonio histórico a que é aplicable.

GRUPO I. BENS SINGULARES DECLARADOS PATRIMONIO DA 
HUMANIDADE

Tódolos bens declarados de interese cultural inte-
grados na seguinte relación: 

Andalucía

Mezquita de Córdoba (novembro 1984).
Alhambra e Generalife. Granada (novembro 1984).
Catedral, Alcázar e Arquivo de Indias de Sevilla (de-

cembro 1987).
Conxuntos monumentais renacentistas de Úbeda e 

Baeza na provincia de Jaén (xullo 2003).

Aragón

Arquitectura mudéxar de Aragón (novembro 1986 e 
decembro de 2001): 

Torre e igrexa de San Pedro (Teruel).
Torres e artesoado, catedral (Teruel).
Torre de San Salvador (Teruel).
Torre de San Martín (Teruel).
Palacio de la Aljafería (Zaragoza).
Seo de San Salvador (Zaragoza).
Igrexa de San Pablo (Zaragoza).
Igrexa de Santa María (Tobed).
Igrexa de Santa Tecla (Cervera de la Cañada).
Colexiata de Santa María (Calatayud).

Asturias

Prerrománico asturiano (decembro 1985 e amplia-
ción de 2000):

Santa María del Naranco.
San Miguel de Lillo.
Santa Cristina de Lena.
San Salvador de Valdediós.
Cámara Santa Catedral de Oviedo.
San Julián de los Prados.

Canarias

Parque Nacional de Garajonay. Gomera (decembro 
1986).

Cantabria

Cova de Altamira. Santillana del Mar (decembro 
1985).

Castilla y León

Catedral de Burgos (novembro 1984).
Igrexas extramuros de Ávila (decembro 1985):

San Pedro.
San Vicente.
San Segundo.
San Andrés.
As Médulas, León (decembro 1997).
O xacigo arqueolóxico da Serra de Atapuerca (dec-

embro 2000).

Cataluña

Parque Güell, Palacio Güell, Casa Milá en Barcelona 
(novembro 1984).

Mosteiro de Poblet. Vimbodí. Tarragona (decembro 
1991).

Palau de la Música Catalana (decembro 1997).
Hospital de San Pau de Barcelona (decembro 

1997).
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O conxunto arqueolóxico de Tarraco (decembro 
2000).

As igrexas románicas do Vall de Boí (decembro 
2000).

Extremadura

Mosteiro de Guadalupe. Cáceres (decembro 1993).
Conxunto arqueolóxico de Mérida. Badajoz (decem-

bro 1993).

Galicia

A Muralla Romana de Lugo (decembro 2000).

Madrid

Mosteiro de El Escorial. San Lorenzo de El Escorial. 
Madrid (novembro 1984).

Paisaxe cultural de Aranjuez.

La Rioja

Mosteiros de Suso e Yuso, San Millán de la Cogolla. 
La Rioja (decembro 1997).

Valencia

A Lonxa de Valencia, Valencia (decembro 1996).
O Palmeiral de Elche (decembro 2000).

GRUPO II. EDIFICIOS ECLESIÁSTICOS INCLUÍDOS
NO PLAN NACIONAL DE CATEDRAIS

Andalucía

Almería. Catedral de Nosa Señora da Encarnación.
Cádiz. Catedral de Santa Cruz.
Cádiz. Noso Señor San Salvador. Jerez de la Fron-

tera. Catedral.
Córdoba. Catedral da Asunción de Nosa Señora. 

Mezquita.
Granada. Catedral da Anunciación.
Huelva. Nosa Señora da Mercé. Catedral.
Guadix, Granada. Catedral da Encarnación da Asun-

ción.
Jaén. Catedral da Asunción da Virxe.
Málaga. Catedral da Encarnación.
Sevilla. Catedral de Santa María.
Concatedral de Baza.
Cádiz Vella. Ex-catedral.
Baeza, Jaén. A Natividade de Nosa Señora. Ex-catedral.

Aragón

Huesca. Catedral da Transfiguración do Señor.
Teruel. O Salvador. Albarracín. Catedral.
Barbastro, Huesca. Catedral de Santa María.
Jaca, Huesca. Catedral de San Pedro Apóstolo.
Teruel. Catedral de Santa María de Mediavilla.
Zaragoza. Salvador. Catedral.
Tarazona, Zaragoza. Catedral de Santa María.
Zaragoza. Catedral Basílica de Nosa Señora do Pilar.
Monzón. Huesca. Santa María do Romeiral. Conca-

tedral.
Huesca. Ex-catedral de Roda de Isábena.

Asturias

Oviedo. Catedral de San Salvador.

Baleares

Mallorca. Catedral de Santa María de Palma.
Menorca. Catedral de Ciudadela.
Ibiza. Catedral de Santa María de Ibiza.

Castilla y León

Ávila. Catedral do Salvador.
Burgos. Catedral de Santa María.
León. Catedral de Santa María.
Astorga, León. Catedral de Santa María.
Palencia. Catedral de San Antolín.
Salamanca. Catedral nova da Asunción da Virxe.
Ciudad Rodrigo, Salamanca. Catedral de Santa María.
Segovia. Catedral de Santa María.
Burgo de Osma, Soria. Catedral da Asunción.
Valladolid. Catedral de Nosa Señora da Asunción.
Zamora. Catedral da Transfiguración.
Soria. Concatedral de San Pedro.
Salamanca. Catedral vella de Santa María.

Castilla-La Mancha

Albacete. Catedral de San Xoán Bautista.
Ciudad Real. Catedral de Santa María do Prado.
Cuenca. Catedral de Santa María e San Xulián.
Sigüenza, Guadalajara. Catedral de Nosa Señora.
Toledo. Catedral de Santa María.
Guadalajara. Concatedral.

Canarias

Las Palmas de Gran Canaria. Catedral Basílica de 
Canarias. Igrexa de Santa Ana.

La Laguna. Catedral de La Laguna. Igrexa de Nosa 
Señora dos Remedios.

Cataluña

Barcelona. Catedral de Santa Creu i Santa Eulàlia.
Vic. Catedral de Sant Pere.
Girona. Catedral de Santa María.
Lleida. Catedral de Santa María de la Seu Nova.
La Seu d’Urgell. Catedral de Santa María.
Solsona. Catedral de Santa María.
Tarragona. Catedral de Santa María.
Tortosa. Catedral de Santa María.
Lleida. Catedral de Santa Maria de la Seu Vella.
Sagrada Familia, Barcelona.

Cantabria

Santander. Catedral da Asunción da Virxe.

Extremadura

Badajoz. Catedral de San Xoán Bautista.
Coria, Cáceres. Catedral da Asunción de Nosa Señora.
Plasencia, Cáceres. Catedral de Santa María.
Cáceres. Concatedral de Santa María.
Mérida. Concatedral de Santa María.



484 Venres 16 xaneiro 2004 Suplemento núm. 2

Galicia

Santiago de Compostela, A Coruña. Catedral basíli-
ca metropolitana.

Lugo. Catedral de Santa María.
Mondoñedo, Lugo. Catedral de Nosa Señora dos 

Remedios.
Ourense. Catedral de San Martiño.
Tui, Pontevedra. Catedral da Asunción.
Concatedral de Vigo.
Concatedral de Ferrol.

Murcia

Cartagena. Igrexa Antiga de Santa María. Catedral.
Murcia. Concatedral de Santa María.

Navarra

Pamplona. Catedral da Asunción de Nosa Señora.
Tudela. Virxe María. Catedral.

País Vasco

Bilbao. Catedral de Santiago Apóstolo.
San Sebastián. Bo Pastor. Catedral.
Vitoria. Catedral vella de Santa María.

La Rioja

Calahorra. Catedral da Asunción de Nosa Señora.
Santo Domingo de la Calzada. Catedral do Salvador.
Logroño. Concatedral de Santa María de La Redonda.

Valencia

Orihuela, Alicante. Catedral do Salvador e Santa María.
Valencia. Catedral de San Pedro e Santa María.
Castellón. Segorbe. Catedral.
Alicante. Concatedral de San Nicolás.
Castellón. Santa María. Concatedral.

Ceuta

A Asunción. Catedral.

Madrid

Madrid. A Almudena. Catedral.
Alcalá de Henares. A Maxistral. Catedral.
Getafe. Santa María Madanela. Catedral.
San Isidro, Madrid. Ex-catedral.

GRUPO III. OUTROS BENS CULTURAIS

Andalucía

Zona arqueolóxica de Madinat Azhara. Córdoba.

Aragón

Palacio de los Pujadas de Velozpe (r/ Amparados, 2) 
de Calatayud.

Asturias

Mosteiro de San Salvador de Cornellana. Salas.

Baleares

A Lonxa de Palma.

Canarias

Casa dos Coroneis. La Oliva. Fuerteventura.

Cantabria

Colexiata románica de Santillana del Mar.

Castilla-La Mancha

Mosteiro de Uclés.

Castilla y León

Mosteiro de Silos.

Cataluña

Gran Teatro do Liceo. Barcelona.

Comunidade Valenciana

Mosteiro de Santa María de la Valldigna. Simat de 
Valldigna. Valencia.

Ceuta

Conxunto das murallas merinidas. Ceuta.

Extremadura

Mosteiro de Calera de León. Badajoz.

Galicia

Área de gravados rupestres de Paredes, Praderrei. 
Campo Lameiro, Pontevedra.

Madrid

Conxunto palacial de Nuevo Baztán.

Murcia

Teatro Romano de Cartagena.

Navarra

Conxunto Histórico de Roncesvalles.

País Vasco

Basílica de San Prudencio. Barrio de Armentia. Vi-
toria-Gasteiz.

La Rioja

Mosteiro de Santa María la Real de Nájera. La Rioja.

Melilla

Forte de Victoria Chica e Forte do Rosario. Melilla.

ANEXO IX

Grandes instalacións científicas

Bases antárticas españolas Juan Carlos I e Gabriel 
de Castilla.

Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides.
Buque Oceanográfico Cornide de Saavedra.
Centro Astronómico de Yebes.
Gran Telescopio de Canarias.
Dispositivo de fusión termonuclear TJ-II.
Instalación de Alta Seguridade Biolóxica (CISA).
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Instalacións singulares de enxeñería civil no CEDEX.
Planta de química fina de Cataluña.
Plataforma solar de Almería.
Centro de Computación e Comunicacións de Cata-

luña, C 4 (CESCA-CEPBA).
Rede IRIS de servicios telemáticos avanzados á co-

munidade científica española.
Laboratorio de resonancia magnética nuclear (RMN 

de 800 MHz) do Parque Científico de Barcelona.
Sala Branca do Centro Nacional de Microelectrónica.
Instituto de Radioastronomía Milimétrica.
Centro Astronómico de Calar Alto.
Observatorio do Teide.
Observatorio de Roque de los Muchachos.
Central de Tecnoloxía do Instituto de Sistemas Opto-

electrónicos da Universidade Politécnica de Madrid.
Fonte de Radiación do Sincrotrón do Vallès.

ANEXO X

Retribucións de membros do poder xudicial
e do Ministerio Fiscal

Determinados membros do poder xudicial
e do Ministerio Fiscal

Contía que se 
incluirá en cada 

paga extraordinaria
—

Euros

Membros do poder xudicial

Presidentes de sala do Tribunal Supremo 
(non inclúe o presidente deste)........... 578,02

Determinados membros do poder xudicial
e do Ministerio Fiscal

Contía que se 
incluirá en cada 

paga extraordinaria
—

Euros

Presidente da Audiencia Nacional 
(maxistrado do Tribunal Supremo) ...... 578,02

Presidentes de sala da Audiencia Nacio-
nal (maxistrados do Tribunal Supre-
mo)........................................................... 547,42

Maxistrados do Tribunal Supremo (non 
incluídos nos puntos anteriores). ........ 547,42

Membros do Ministerio Fiscal

Tenente fiscal do Tribunal Supremo........ 578,02
Fiscal inspector .......................................... 547,42
Fiscal xefe da Fiscalía ante o Tribunal 

Constitucional......................................... 547,42
Fiscal xefe da Fiscalía da Audiencia Na-

cional ....................................................... 547,42
Fiscal xefe da Fiscalía do Tribunal de 

Contas...................................................... 547,42
Fiscal xefe da Secretaría Técnica do fiscal 

xeral do Estado ...................................... 547,42
Fiscal xefe da Fiscalía especial para a 

prevención e represión do tráfico ile-
gal de drogas.......................................... 547,42

Fiscal xefe da Fiscalía especial para a 
represión dos delictos económicos 
relacionados coa corrupción ................ 547,42

Fiscais de sala do Tribunal Supremo ...... 547,42

ANEXO XI

Retribucións de membros da carreira xudicial
e da carreira fiscal, dos secretarios xudiciais

e do persoal ó servicio da Administración xudicial

Membros da carreira xudicial ou da carreira fiscal
Grupo de poboación

(anexos II.I e V.I
da Lei 15/2003)

Contía que se incluirá en 
cada paga extraordinaria

—
Euros

Membros da carreira xudicial

Presidente da Audiencia Nacional (non maxistrado do Tribunal Supremo)......... 1 578,02
Presidentes de sala da Audiencia Nacional (non maxistrados do Tribunal Supre-

mo)............................................................................................................................. 1 468,80
Maxistrado da Audiencia Nacional (non maxistrado do Tribunal Supremo). ...... 1 468,80
Maxistrado do Gabinete Técnico do Tribunal Supremo .......................................... 1 468,80
Presidente do Tribunal Superior de Xustiza ............................................................. 1 468,80
Presidentes de sala e maxistrados do Tribunal Superior de Xustiza .................... 1 468,80
Presidentes e maxistrados de Audiencia Provincial................................................ 1 462,20
Xuíces centrais e maxistrados dos órganos unipersoais ....................................... 1 396,24
Presidente do Tribunal Superior de Xustiza ............................................................. 2 462,52
Presidentes de sala e maxistrados do Tribunal Superior de Xustiza .................... 2 424,12
Presidentes e maxistrados de Audiencia Provincial................................................ 2 417,54
Maxistrados dos órganos unipersoais...................................................................... 2 351,58
Presidente do Tribunal Superior de Xustiza ............................................................. 3 456,52
Presidentes de sala e maxistrados do Tribunal Superior de Xustiza .................... 3 410,02
Presidentes e maxistrados de Audiencia Provincial................................................ 3 403,44
Maxistrados dos órganos unipersoais...................................................................... 3 337,46
Presidentes e maxistrados de Audiencia Provincial................................................ 4 373,38
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Membros da carreira xudicial ou da carreira fiscal
Grupo de poboación

(anexos II.I e V.I
da Lei 15/2003)

Contía que se incluirá en 
cada paga extraordinaria

—
Euros

Maxistrados dos órganos unipersoais...................................................................... 4 307,42
Xuíces............................................................................................................................ 5 249,38

Membros da carreira fiscal

Fiscais da Fiscalía ante o Tribunal Constitucional.................................................... 1 468,80
Fiscais da Fiscalía do Tribunal Supremo................................................................... 1 468,80
Fiscais da Fiscalía ante a Audiencia Nacional.......................................................... 1 468,80
Fiscal xefe no Tribunal Superior de Xustiza ............................................................. 1 468,80
Tenente fiscal do Tribunal Superior de Xustiza ........................................................ 1 468,80
Fiscais da Fiscalía ante o Tribunal de Contas ........................................................... 1 468,80
Fiscais da Fiscalía Xeral do Estado ........................................................................... 1 468,80
Fiscais e avogados fiscais da Fiscalía Especial de Prevención e Represión do 

Tráfico Ilegal de Drogas........................................................................................... 1 468,80
Fiscais e avogados fiscais da Fiscalía Especial para a represión dos delictos 

económicos relacionados coa corrupción............................................................. 1 468,80
Resto de fiscais de segunda categoría salvo coordinadores ................................. 1 396,24
Fiscais coordinadores.................................................................................................. 1 450,82
Fiscal xefe no Tribunal Superior de Xustiza ............................................................. 2 462,52
Tenente fiscal no Tribunal Superior de Xustiza ........................................................ 2 424,12
Fiscais xefes e tenentes fiscais da Audiencia Provincial......................................... 2 417,54
Resto de fiscais de segunda categoría salvo coordinadores ................................. 2 351,58
Fiscais coordinadores.................................................................................................. 2 406,18
Fiscal xefe no Tribunal Superior de Xustiza ............................................................. 3 456,52
Tenente fiscal do Tribunal Superior de Xustiza ........................................................ 3 410,02
Fiscais xefes e tenentes fiscais da Audiencia Provincial......................................... 3 403,44
Resto de fiscais de segunda categoría salvo coordinadores ................................. 3 337,46
Fiscais coordinadores.................................................................................................. 3 392,06
Fiscais xefe e tenentes fiscais de Audiencia Provincial .......................................... 4 373,38
Resto de destinos correspondentes á segunda categoría de fiscais, salvo coor-

dinadores................................................................................................................... 4 307,42
Fiscais coordinadores.................................................................................................. 4 362,00
Resto de destinos correspondentes á terceira categoría de fiscais. ..................... 5 249,38

Secretarios xudiciais
Grupo (conforme o 

anexo II.1 do R.d. 1130/
2003)

Contía que se incluirá en 
cada paga extraordinaria

—
(Euros)

Secretarios do Tribunal Supremo............................................................................... 1 393,22
Secretario de goberno da Audiencia Nacional ........................................................ 1 393,22
Secretarios da Audiencia Nacional............................................................................ 1 373,04
Secretarios do Tribunal Superior de Xustiza ............................................................ 1 373,04
Secretario coordinador provincial e secretario da Audiencia Provincial. ............. 1 368,28
Secretario de órgano unipersoal, de órganos non xurisdiccionais e rexistros 

civís e de xulgados centrais.................................................................................... 1 330,20
Secretarios do Tribunal Superior de Xustiza ............................................................ 2 335,84
Secretario coordinador provincial e secretario da Audiencia Provincial. ............. 2 331,04
Secretario de órgano unipersoal, órganos non xurisdiccionais e rexistros civís 2 292,98
Secretarios do Tribunal Superior de Xustiza ............................................................ 3 325,98
Secretario coordinador provincial e secretario da Audiencia Provincial. ............. 3 321,18
Secretario de órgano unipersoal, órganos non xurisdiccionais e rexistros civís 3 283,12
Secretario coordinador provincial e secretario da Audiencia Provincial. ............. 4 319,62
Resto de destinos correspondentes á segunda categoría de secretarios xudi-

ciais ............................................................................................................................ 4 281,56
Destinos correspondentes á terceira categoría de secretarios xudiciais.............. 5 204,22
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Outro persoal ó servicio da Administración de xustiza Grupo (conforme o 
artigo 7.º R.d. 1909/2000)

Contía que se incluirá en 
cada paga extraordinaria

—
(Euros)

Médicos forenses e técnicos facultativos
Director do Instituto de Toxicoloxía ........................................................................... I 312,42
Director do Instituto de Medicina Legal de Madrid ou Barcelona, ou institutos 

con competencias pluriprovinciais......................................................................... I 312,42
Director de institutos de medicina legal con competencias pluriprovinciais....... II 305,42

III 298,42
Director de departamento de institutos de toxicoloxía........................................... I 298,42

II 291,42
Director de institutos de medicina legal con competencias uniprovinciais ou de 

ámbito inferior .......................................................................................................... II 291,42
III 284,42

Subdirector de Instituto de medicina legal de Madrid ou Barcelona e director 
con competencias pluriprovinciais......................................................................... I 298,42

Subdirector de institutos de medicina legal con competencias pluriprovinciais II 291,42
III 284,42

Subdirector de institutos de medicina legal con competencias uniprovinciais 
ou de ámbito inferior II 277,42

III 284,42
Xefaturas de servicio de institutos de medicina legal e Instituto de Toxicoloxía 

e os seus departamentos ........................................................................................ I 277,42
II 270,44
III 270,44

Xefaturas de sección de institutos de medicina legal e Instituto de Toxicoloxía. I 270,44
II 263,42
III 256,42

Médicos forenses e técnicos facultativos do Instituto de Toxicoloxía................... I 228,42
II 221,44
III 214,42

Médicos forenses en rexistros civís (Real decreto 181/1993, do 9 de febreiro, 
disposición adicional 2.ª)......................................................................................... I  52,52

 II  38,50
III  31,50

Persoal ó servicio da Administración de xustiza Grupo (conforme o 
artigo 7.º R.d 1909/2000)

 Contía que se incluirá en 
cada paga extraordinaria

—
(Euros)

Secretarios de paz (a extinguir) ................................................................................. IV 167,10
Oficiais........................................................................................................................... I 153,68

II 143,68
III 138,68
IV 133,70

Auxiliares ...................................................................................................................... I 140,34
II 130,32
III 125,32
IV 120,32

Axentes ......................................................................................................................... I 120,20
II 110,22
III 105,22
IV 100,22

Técnicos especialistas do Instituto de Toxicoloxía ................................................... I 138,32
II 129,32
III 120,30

Auxiliares de laboratorio do Instituto de Toxicoloxía .............................................. I 126,30
II 117,30
III 112,80

Axentes a extinguir do Instituto de Toxicoloxía ....................................................... I 108,20
II  99,20
III  94,68
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Réxime transitorio de integración e retributivo de médicos forenses Grupo (conforme o 
artigo 7.º R.d. 1909/2000)

Contía que se incluirá en 
cada paga extraordinaria

—
(Euros)

Réxime de xornada completa

Director rexional de instituto anatómico-forense ou de clínica médico-forense ... I
II
III

297,50
290,50
283,50

(En agrupacións de xulgados algún dos cales estea servido por maxistrado ou 
que conxuntamente con xulgado sexan titulares de especialidade ou cargo 
directivo.)

Director rexional de instituto anatómico-forense ou de clínica médico-forense ... I
II
III

290,50
283,50
276,52

(En agrupacións non incluídas no punto anterior.)

Director provincial de instituto anatómico-forense ou de clínica médico-forense.... I
II
III

283,50
276,52
269,52

(En agrupacións de xulgados algún dos cales estea servido por maxistrado ou 
que conxuntamente con xulgado sexan titulares de especialidade ou cargo 
directivo.)

Director provincial de instituto anatómico-forense ou de clínica médico-forense.... I
II
III

276,52
269,52
262,52

(En agrupacións non incluídas no punto anterior.)

Xefe de servicio de instituto anatómico-forense ou de clínica médico-forense.. I
II
III

269,52
262,52
255,52

(En agrupacións de xulgados algún dos cales estea servido por maxistrado ou 
que conxuntamente con xulgado sexan titulares de especialidade ou cargo 
directivo.)

Xefe de servicio de instituto anatómico-forense ou de clínica médico-forense.. I
II
III

262,52
255,52
248,52

(En agrupacións non incluídas no punto anterior.)

Xefe de sección de instituto anatómico-forense ou de clínica médico-forense.. I
II
III

255,52
248,52
241,50

(En agrupacións de xulgados algún dos cales estea servido por maxistrado ou 
que conxuntamente con xulgado sexan titulares de especialidade ou cargo 
directivo.)

Xefe de sección de instituto anatómico-forense ou de clínica médico-forense.. I
II
III

248,52
241,50
234,50

(En agrupacións non incluídas no punto anterior.)

Médico forense ............................................................................................................ I
II
III

227,52
220,52
213,52

(En agrupacións de xulgados algún dos cales estea servido por maxistrado ou 
que conxuntamente con xulgado sexan titulares de especialidade ou cargo 
directivo.)

Médico forense ............................................................................................................ I
II
III

220,52
213,52
206,52

(En agrupacións non incluídas no punto anterior.)

Réxime de xornada normal

Director rexional de instituto anatómico-forense ou de clínica médico-forense. I
II
III

203,02
196,02
189,02

Director provincial de instituto anatómico-forense ou de clínica médico-forense.... I
II
III

189,02
182,02
175,02

Xefe de servicio de instituto anatómico-forense ou de clínica médico-forense.. I
II
III

175,02
168,00
161,00

Xefe de sección de instituto anatómico-forense ou de clínica médico-forense.. I
II
III

161,00
154,00
147,02

Médicos forenses......................................................................................................... I
II
III

133,02
126,02
119,00

(En suplemento á parte publícanse os cadros-resumo dos gastos e ingresos)


