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CAP DE L'ESTAT

23935  LLEI 61/2003, de 30 de desembre, de Pressu-
postos Generals de l’Estat per a l’any 2004. 
(«BOE» 313, de 31-12-2003.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.

Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 
següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2004 
s’orienten, en primer lloc, a reforçar el creixement per 
a refermar la recuperació de l’economia espanyola que 
s’ha iniciat al llarg del 2003. Estos Pressupostos conte-
nen la política econòmica que ha propiciat el creixement 
d’Espanya durant estos anys de dificultats en l’economia 
mundial i que ara permet beneficiar-se anticipadament 
del favorable canvi de tendència que estem apreciant 
en els mercats internacionals.

Els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2004 
contribuïxen al creixement amb una forta inversió en 
infraestructures i en investigació científica i tècnica, 
amb reformes tributàries i altres polítiques actives que 
afavorixen l’activitat empresarial i l’ocupació, i amb 
una atenció preferent a la seguretat i a la justícia, per a 
millorar la protecció de l’àmbit , on s’exercix l’activitat 
econòmica i la convivència social.

Els Pressupostos per al 2004 són, una vegada més, 
uns Pressupostos equilibrats. Per quart any consecutiu 
els comptes públics es tancaran sense dèficit, aprofun-
dint el solc de la cultura d’estabilitat i reforçant el crèdit 
de l’economia espanyola davant dels agents econòmics 
nacionals i internacionals. Amb cada exercici que cul-
mina en equilibri pressupostari augmenta la capacitat 
del Pressupost per a estimular i acompanyar l’activitat 
de les empreses i les famílies i afavorir la creació d’ocu-
pació.

El procés d’elaboració dels Pressupostos Generals 
de l’Estat per al 2004 es va iniciar amb l’Acord del Con-
sell de Ministres de 14 de març del 2003, que va ser 
aprovat pels Plens del Congrés i el Senat en les sessions 

de 27 de març i 8 d’abril, respectivament, i en el qual es 
fixava l’objectiu d’estabilitat pressupostària per al perío-
de 2004-2006, així com el límit de gasto no financer de 
l’Estat per al 2004.

Per a l’any 2004, l’objectiu d’estabilitat pressupostà-
ria determinat en l’Acord de 14 de març manté l’equilibri 
pressupostari ja aconseguit com a eix fonamental d’una 
política pressupostària que permetrà continuar recolzant 
l’estabilitat macroeconòmica, la millora de les condici-
ons de finançament de la nostra economia i la formació 
d’expectatives dels agents econòmics i socials.

El límit de gasto no financer del Pressupost de 
l’Estat per al 2004 és de 117.260 milions d’euros, i això 
suposa un increment en termes pressupostaris del 2,4 
per cent, que s’eleva fins al 3,9 per cent si considerem 
exclusivament el gasto de les Seccions del Pressupost 
que corresponen als Departaments Ministerials, i elimi-
nem, per tant, el canvi en el sistema de finançament de 
les Administracions Territorials. Este increment equival 
en comptabilitat nacional al 4,2 per cent. L’any que ve, 
per tant, es continuarà aplicant la política de contenció 
del gasto sobre la qual ha girat la consolidació fiscal des 
de 1996, al situar-se el creixement d’eixa variable per 
sota de la taxa del 5,8 per cent prevista per al Producte 
Interior Brut nominal en l’escenari central del Programa 
d’Estabilitat.

Dins del límit de gasto es regula, d’acord amb el que 
establix la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, un 
Fons de Contingència dotat amb el 2 per cent del Pressu-
post, que en 2004 ascendix a 2.345,2 milions d’euros.

Les Lleis d’Estabilitat han reformat el procediment 
pressupostari introduint millores dirigides a garantir 
tant la transparència en les fases d’elaboració, execu-
ció i control del Pressupost, com una assignació i gestió 
dels recursos pressupostaris dins d’un horitzó plurianu-
al orientat pels principis d’eficàcia, eficiència i qualitat.

En els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2004 es reflectix la reforma tributària que s’ha dut 
a terme des de 1996, i en especial l’última reducció 
de l’Impost sobre la Renda i la supressió de l’Impost 
d’Activitats Econòmiques als treballadors autònoms i a 
la gran majoria de les empreses. De fet, 2004 serà el 
primer any en què els contribuents faran la declaració 
i es beneficiaran de la segona baixada del IRPF. Els 
ciutadans s’estalviaran més d’un 25 per cent per l’efecte 
conjunt de les dos reformes d’este impost. També l’any 
2004 es mantindran congelats els Impostos Especials, 
la qual cosa suposa un estalvi afegit de 300 milions 
d’euros.

Per tercer any consecutiu, la descentralització admi-
nistrativa introduïx una diferència en els Pressupostos 
Generals de l’Estat. Els Pressupostos dels anys 2002 i 
2003 han estat influïts només per la reforma del Sistema 

I. Disposicions generals
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de Finançament de les comunitats autònomes de règim 
comú, i enguany, 2004, serà també el nou finançament 
de les entitats locals el que determine una sèrie de can-
vis respecte a l’any 2003.

Es pot dir que l’any 2004, i també en el seu Pressu-
post, aconseguix un alt grau de maduresa el procés de 
descentralització territorial que es va iniciar fa 25 anys 
amb la Constitució Espanyola. De fet, els últims tres 
anys es caracteritzen precisament per una intensificació 
ben visible de la voluntat per descentralitzar el sector 
públic per a dotar totes les comunitats autònomes i les 
entitats locals de major autonomia i responsabilitat tant 
sobre els seus gastos com sobre els ingressos.

Este gran impuls del procés de descentralització po-
lítica i administrativa d’Espanya, amb la transferència de 
l’educació, la sanitat i altres competències a totes les 
comunitats autònomes i l’aprovació de nous sistemes 
de finançament autonòmic i local, ha anat modificant els 
pressupostos d’ingressos i gastos de l’Estat a mesura 
que s’anava configurant el nou mapa competencial i 
financer.

La delimitació de competències entre les Adminis-
tracions públiques i la major autonomia financera de 
les Hisendes Territorials permeten a l’Estat centrar més 
la seua atenció en els servicis públics que li són més 
propis, com la seguretat i la justícia.

En els Pressupostos per al 2004 es fa visible d’una 
manera especial esta característica, com s’aprecia a 
continuació en l’anàlisi de les prioritats de gasto.

Amb el creixement de l’economia espanyola i de 
l’ocupació estem millorant la nostra posició en la Unió 
Europea tant en termes de renda com en la qualitat i se-
guretat del sistema de protecció social, que és el factor 
més determinant de cohesió de la nostra societat i una 
garantia d’estabilitat i de progrés per al futur.

Els Pressupostos Generals de l’Estat tenen el seu 
marc normatiu constitucional en l’article 134 de la Carta 
Magna, corresponent al Govern la seua elaboració, i a 
les Corts Generals el seu examen, esmena i aprovació, 
incorporant, amb caràcter anual, la totalitat dels gastos i 
ingressos del sector públic estatal, així com l’import dels 
beneficis fiscals que afecten els tributs de l’Estat.

El Tribunal Constitucional ha anat precisant el con-
tingut possible de la llei anual de Pressupostos Generals 
de l’Estat (SSTC 27/1981, 76/1992, 195/1994, entre altres) 
i manifestat que hi ha un contingut mínim necessari i 
indisponible que està constituït per la determinació de 
la previsió d’ingressos i l’autorització de gastos que po-
den realitzar l’Estat i ens que hi estan vinculats o que en 
depenen en l’exercici de què es tracte. Junt amb este 
contingut necessari, hi ha la possibilitat que s’afija un 
contingut eventual, encara que estrictament limitat a les 
matèries o qüestions que guarden relació directa amb 
les previsions d’ingressos, les habilitacions de gasto o 
els criteris de política econòmica general, que siguen 
complement necessari per a la més fàcil interpretació 
i més eficaç execució dels Pressupostos Generals de 
l’Estat i de la política econòmica del Govern.

Les matèries que queden al marge d’estes previsi-
ons són matèries alienes a la Llei de Pressupostos Ge-
nerals de l’Estat. D’esta manera, el contingut de la Llei 
està constitucionalment tancat —a diferència del que 
succeïx amb les altres lleis, el contingut de les quals 
resulta, en principi, il·limitat— dins de l’àmbit competen-
cial de l’Estat i amb les exclusions pròpies de la matèria 
reservada a llei orgànica.

La delimitació constitucional del contingut de la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, unida a la 
necessitat o conveniència d’introduir modificacions en 
l’ordenament jurídic que no siguen matèria de la Llei 
de Pressupostos Generals de l’Estat, però que guarden 
alguna relació amb el programa econòmic del Govern, 
va determinar, a partir de l’any 1993, la tramitació si-
multània a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, 
d’una Llei ordinària denominada Llei de mesures fiscals, 
administratives i de l’orde social, que recull este conjunt 
de disposicions.

Igual que en l’exercici 2003, primer en què té apli-
cació la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d’Es-
tabilitat Pressupostària, la consecució d’un objectiu de 
dèficit afecta els Pressupostos Generals de l’Estat en 
tres moments distints. Amb caràcter previ a l’elaboració, 
en tant que preveu la fixació d’un sostre de gasto, al 
qual han d’acomodar-se les dotacions que figuren 
en els  estats de gasto dels Pressupostos Generals 
de l’Estat. En el moment de l’elaboració, en tant que 
afecta l’estructura dels estats de gasto, en exigir que 
hi haja una nova secció pressupostària, secció 35, sota 
la rúbrica «Fons de Contingència». En l’execució dels 
Pressupostos Generals de l’Estat, ja que s’exigix que les 
modificacions pressupostàries, si no poden finançar-se 
amb baixa en un altre crèdit, siguen finançades a càrrec 
del Fons de Contingència, de manera que la realització 
d’estes modificacions pressupostàries deixe inalterat 
l’objectiu de dèficit fixat pel Govern.

II

La part típica i essencial de la Llei de Pressupostos 
es recull en el títol I «De l’aprovació dels Pressupostos 
i les seues modificacions», ja que en el seu capítol I, 
sota la rúbrica «Crèdits inicial i finançament d’estos» 
s’aproven la totalitat dels estats d’ingressos i gastos del 
sector públic estatal i es consigna l’import dels beneficis 
fiscals que afecten els tributs de l’Estat.

En este capítol I en definir l’àmbit dels Pressupostos 
Generals de l’Estat es té en compte la classificació que 
dels organismes públics realitza la Llei 6/1997, de 14 
d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administra-
ció General de l’Estat, classificació que es fa present en 
la resta de la Llei. La distribució dels fons atén, en canvi, 
a la finalitat perseguida amb la realització del gasto, i es 
distribuïx per funcions.

L’àmbit dels PGE es completa amb el pressupost 
de gastos de funcionament i inversions del Banc d’Es-
panya, que, d’acord amb la seua legislació específica 
(article 4.2 de la Llei 13/1994, d’1 de juny, d’Autonomia 
del Banc d’Espanya), no es consolida amb els restants 
pressupostos del sector públic estatal.

El capítol II conté les normes sobre modificació i 
execució de crèdits pressupostaris, les limitacions pres-
supostàries i els crèdits vinculants que han d’operar 
durant l’exercici 2004.

El capítol III, de la Seguretat Social, regula el fi-
nançament de l’assistència sanitària, a través del Pres-
supost de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària i les 
aportacions de l’Estat, així com aquelles que destine a 
la Seguretat Social, per a atendre el finançament dels 
complements per a mínims de pensions, a l’Institut de 
Migracions i Servicis Socials i a l’Institut Social de la 
Marina.
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III

El títol II de la Llei de Pressupostos relatiu a la «Ges-
tió Pressupostària» s’estructura en tres capítols.

El capítol I regula la gestió dels Pressupostos do-
cents. S’hi fixa el mòdul econòmic de distribució de 
fons públics per a sosteniment de centres concertats i 
l’import de l’autorització dels costos de personal de la 
Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).

En el capítol II, relatiu a la «gestió pressupostària de 
la Sanitat», es recullen les normes de modificació dels 
crèdits del Pressupost de l’Institut Nacional de Gestió 
Sanitària, transferències de crèdit, generació de crèdit i 
aplicació dels romanents de tresoreria.

De la mateixa manera, es recullen normes sobre 
transferències i generació de crèdit en l’IMSERSO i 
l’aplicació del romanent de tresoreria d’este organisme.

El capítol III recull altres normes de gestió pressu-
postària i s’hi establix el percentatge de participació en 
la recaptació bruta obtinguda per l’activitat pròpia de 
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, fixant-se 
tal percentatge per al 2004 en un 5 per cent amb un 
màxim de 60 milions d’euros.

IV

El títol III de la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat es rubrica com «Dels gastos de personal», i 
s’estructura en tres capítols.

La repercussió que l’estabilitat i creixement sostin-
gut de la nostra economia tenen sobre el personal al 
servici del sector públic es reflectix en el capítol I, relatiu 
a l’«increment dels gastos del personal al servici del 
sector públic», que després de definir el que constituïx 
«sector públic» a estos efectes, establix un increment de 
les retribucions del personal al servici del sector públic, 
xifrat en un 2 per cent.

S’ha introduït com a novetat ressenyable la fixació 
de l’import de les pagues extraordinàries que incorpo-
ren el 40 per cent de l’import del complement de destí 
corresponent a una mensualitat d’acord amb el conveni 
Administració-sindicats.

S’incorporen en l’articulat les modificacions legis-
latives necessàries per a instrumentar i desenrotllar 
els plans de pensions d’ocupació i assegurances col-
lectives amb l’objecte de complir l’Acord Administració-
sindicats. No obstant això, el text no incorpora l’import 
de les aportacions, que queda pendent de fixar.

Així mateix, s’inclou en este capítol la regulació de 
l’oferta d’ocupació pública. Esta Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat, igual que l’anterior, manté la regu-
lació en un únic article, mantenint les restriccions a la 
incorporació de personal de nou ingrés, que no podrà 
superar el 100 per cent de la taxa de reposició d’efectius, 
criteri que no s’aplicarà, i del qual s’exceptuen determi-
nats supòsits entre els quals podem citar les Forces i 
Cossos de Seguretat de l’Estat, Policia Local i Personal 
de l’Administració de Justícia.

Es mantenen les restriccions a la contractació de 
personal laboral temporal i al nomenament de funci-
onaris interins, se’ls atribuïx un caràcter rigorosament 
excepcional vinculant-lo a necessitats urgents i inajorna-
bles. Així mateix, es manté l’automatisme en l’extinció 
de contractes per a cobrir necessitats estacionals, en 
ocasió del venciment del seu termini temporal.

En el capítol II, sota la rúbrica «dels règims retri-
butius», s’inclouen, junt amb les retribucions dels alts 
càrrecs del Govern de la Nació i de l’Administració 
General de l’Estat, les corresponents als alts càrrecs 
del Consell d’Estat, Consell Econòmic i Social, Tribunal 
de Comptes, Tribunal Constitucional, Defensor del Po-
ble i Consell General del Poder Judicial. La necessitat 
d’inclusió d’estes previsions en la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat deriva del fet que l’aprovació dels 
Pressupostos d’estos òrgans i, per tant, de les referides 
retribucions, l’han de fer les Corts Generals. Els principis 
d’unitat i universalitat del pressupost exigixen que eixa 
aprovació es realitze en el document únic, comprensiu 
de tots els gastos de l’Estat, que és la Llei de Pressu-
postos Generals de l’Estat.

El capítol es completa amb les normes relatives a 
les retribucions dels funcionaris de l’Estat, personal de 
les Forces Armades, Guàrdia Civil i Cos Nacional de Po-
licia, personal de la Seguretat Social i normes relatives 
a l’increment retributiu que experimentarà el personal 
del sector públic estatal subjecte a règim administratiu 
i estatutari i personal laboral del sector públic estatal.

Junt amb les reguladores del personal al servici de 
l’Administració de Justícia, menció específica mereixen 
les normes de regulació de les retribucions dels mem-
bres de la carrera judicial i fiscal de conformitat amb el 
que resulta de la Llei 15/2003, de 26 de maig.

El capítol III d’este títol recull una norma de tanca-
ment, aplicable al personal el sistema retributiu de la 
qual no tinga un adequat encaix en les normes contingu-
des en el capítol II. Junt amb això recull, com en lleis de 
Pressupostos anteriors, altres disposicions en matèria 
de règim del personal actiu relatives, entre altres aspec-
tes, a la prohibició d’ingressos atípics, a l’increment de 
les quanties a percebre pels conceptes de recompenses, 
encreuaments, medalles i pensions de mutilació.

Es manté la subjecció específica al procediment es-
tablit en la llei per a l’emissió d’informe favorable con-
junt dels Ministeris d’Hisenda i d’Administracions Públi-
ques entre altres actuacions que suposen determinació 
o modificació de condicions retributives del personal no 
funcionari, l’atorgament de qualsevol classe de millores 
salarials de tipus unilateral, amb caràcter individual o 
col·lectiu, encara que es deriven de l’aplicació extensiva 
del règim retributiu dels funcionaris públics.

V

Reproduint l’estructura mantinguda en exercicis 
anteriors, el títol IV de la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat, sota la rúbrica «de les pensions públiques», 
es dividix en cinc capítols. El capítol I està dedicat a re-
gular la determinació inicial de les pensions del Règim 
de Classes Passives de l’Estat, especials de guerra i no 
contributives de la Seguretat Social, i la modificació de 
la qual respecte d’exercicis anteriors és la derivada de 
l’actualització de les quanties que hi estan reflectides.

El capítol II conté les limitacions de l’assenyalament 
inicial de les pensions públiques, instrumentant un sis-
tema de limitació màxima o «límit» a estes. Esta limita-
ció és ja tradicional en el nostre sistema de pensions, i 
s’altera, exclusivament, l’import del «límit».

En el capítol III d’este títol IV, el relatiu a la revalora-
ció i modificació dels valors de les pensions públiques, 
s’establix un increment d’estes per a l’any 2004 d’un 
2 per cent, la qual cosa garantix el poder adquisitiu de 
les pensions, assegurant d’esta manera els nivells de 
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cobertura i protecció del gasto social. Esta regulació es 
completa amb l’establiment de limitacions a la revalo-
ració de pensions, coherent amb el sistema de limitació 
de la quantia màxima d’estes, així com la determinació 
de les pensions no revalorables en 2004.

El capítol IV recull el sistema de complements per 
a mínims, regulat en dos articles, relatius, respectiva-
ment, a pensions de Classes Passives i pensions del 
sistema de la Seguretat Social.

El capítol V, com en anys anteriors, recull en un 
únic article la fixació de la quantia de les pensions no 
concurrents de l’extingida Assegurança Obligatòria de 
Vellesa i Invalidesa.

Respecte d’estos capítols, la qual cosa principalment 
cal ressenyar és que es realitza la pertinent actualització 
de les quanties que hi ha consignades.

VI

El títol V, «De les Operacions Financeres», s’estruc-
tura en tres capítols, relatius, respectivament, a deute 
públic, avals públics i altres garanties i relacions de 
l’Estat amb l’Institut de Crèdit Oficial.

L’objecte fonamental d’este títol és autoritzar la 
quantia fins a la qual l’Estat i els organismes públics pu-
guen realitzar operacions d’endeutament, matèria que 
es regula en el capítol I, sota la rúbrica «Deute Públic». 
Estes autoritzacions genèriques es completen amb la 
determinació de la informació que han de subministrar 
els organismes públics i el mateix Govern sobre evolu-
ció del Deute Públic i els comptes oberts pel Tresor en 
el Banc d’Espanya i altres entitats financeres.

En matèria de Deute de l’Estat, l’autorització al Go-
vern ve referida a la quantia de l’increment del saldo viu 
del deute de l’Estat a 31 de desembre. Així, per a l’exerci-
ci de l’any 2004 s’autoritza el Govern perquè incremente 
esta, amb la limitació que el saldo viu del dit Deute a 31 
de desembre de l’any 2004 no supere el corresponent 
a 1 de gener del 2004 en més de 12.838.282,67 d’eu-
ros, permetent-se que tal límit siga sobrepassat en el 
curs de l’exercici amb l’autorització prèvia del Ministeri 
d’Economia i establint els supòsits en què quedarà au-
tomàticament revisat.

Respecte del deute dels organismes públics, es de-
termina l’import autoritzat a cada un d’ells per a l’exer-
cici en l’annex III de la Llei.

En el capítol II, relatiu als avals públics i altres garan-
ties es fixa el límit total dels avals a prestar per l’Estat 
i els organismes públics. Dins dels avals de l’Estat me-
reix especial menció l’autorització d’avals per a garan-
tir valors de renda fixa emesos per Fons de Titulització 
d’Actius, orientats a millorar el finançament de l’activitat 
productiva empresarial, per a la qual cosa s’establix una 
quantia d’1.803,04 milions d’euros.

En relació amb els avals que han de prestar els orga-
nismes públics, només s’autoritza la Societat Estatal de 
Participacions Industrials a prestar els esmentats avals, 
donat el criteri restrictiu que sobre este punt establix la 
normativa comunitària. Esta autorització va acompanya-
da de la determinació de la informació a subministrar 
pel Govern a les Corts Generals sobre l’evolució dels 
avals atorgats.

Les relacions de l’Estat amb l’Institut de Crèdit Ofici-
al estan recollides en el capítol III, i se centren a regular 
els reembossaments de l’Estat a eixe Institut, la infor-
mació corresponent a les Corts Generals i la dotació del 

Fons d’Ajuda al Desenrotllament, dotació que en 2004 
s’incrementarà en 520 milions d’euros.

Independent de la dotació anual al Fons d’Ajuda al 
Desenrotllament és el volum de les operacions que el 
Consell de Ministres pot autoritzar durant l’exercici a 
càrrec del Fons d’Ajuda al Desenrotllament, també re-
collit en el mateix article, ascendint esta última, en el 
present exercici, a 672 milions d’euros.

Dins d’este Capítol s’inclou la dotació al fons de 
microcrèdits per a projectes de desenrotllament social 
bàsic en l’exterior, que ascendix, l’any 2004, a 60.101,21 
milers d’euros.

VII

El títol VI inclou, únicament, les disposicions de 
vigència anual a què es remeten les lleis substantives 
dels diferents tributs.

Pel que fa a l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques, i a efectes del càlcul dels guanys patrimonials, 
derivats de béns immobles, s’inclou l’actualització dels 
coeficients correctors del valor d’adquisició al 2 per cent, 
que és el percentatge d’inflació previst per al pròxim 
exercici.

També s’establixen les disposicions que permeten 
compensar la pèrdua de beneficis fiscals que afecten 
determinats contribuents amb la vigent Llei de l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques, com són els 
arrendataris i adquirents de vivenda habitual respecte 
als establits en la Llei anterior.

En l’àmbit de l’Impost de Societats, les mesures 
incloses són, igual que en l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques, aquelles de vigència anual a què 
es referix la Llei de l’Impost sobre Societats. S’inclou, 
per tant, l’actualització dels coeficients aplicables als 
actius immobiliaris, que permet corregir la depreciació 
monetària en els supòsits de transmissió. A més, s’hi 
recull la forma de determinar els pagaments fraccionats 
de l’Impost durant l’exercici 2004.

En matèria de tributs locals s’actualitzen els valors 
cadastrals dels béns immobles en un 2 per cent.

En l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats es procedix a actualitzar la tarifa 
que grava la transmissió i rehabilitació de Grandeses i 
Títols Nobiliaris al tipus d’inflació previst.

Pel que fa a les taxes, s’actualitzen al tipus d’infla-
ció previst els tipus de quantia fixa de les taxes de la 
Hisenda estatal, excepte les taxes que s’hagen creat o 
actualitzat específicament per normes dictades l’any 
2003. La taxa per reserva del domini públic radioelèc-
tric s’actualitza d’acord amb el que disposa la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2002.

Es mantenen, en canvi, per a l’exercici 2004, els 
tipus i les quanties fixes establides per a les taxes que 
graven els jocs de sort, envit o atzar, en els imports 
exigibles durant 2003.

També s’establixen les activitats i els programes pri-
oritaris de mecenatge i altres incentius d’interés general 
a què resultaran aplicables les deduccions i la resta de 
beneficis establits en la normativa vigent a l’entrada en 
vigor de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 

Finalment, s’inclou el sistema de pagaments a 
compte per a l’any 2004 corresponent al sistema d’as-
signació tributària a l’Església Catòlica. També es fixa 
el percentatge d’assignació per a finançar activitats 
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d’interés social a càrrec dels Pressupostos Generals de 
l’Estat. Així mateix, s’incorpora una disposició establint 
l’interés legal dels diners i l’interés de demora tributari 
per al pròxim exercici.

VIII

El títol VII s’estructura en dos capítols, dedicats, 
respectivament, a corporacions locals i comunitats 
autònomes.

Dins del capítol I es contenen normes relatives al 
finançament de les corporacions locals, englobant-hi els 
municipis, les províncies, els capítols i els consells insu-
lars, així com comunitats autònomes uniprovincials.

El nucli fonamental està constituït per l’articulació de 
la participació de les corporacions locals en els tributs 
de l’Estat, tant en la determinació de la seua quantia, 
com en la forma de fer-la efectiva. Cal destacar com a 
instrument la participació, per mitjà de cessió, en la re-
captació de determinats impostos com el IRPF, IVA i els 
impostos especials sobre fabricació d’alcohols, sobre 
hidrocarburs i sobre les llavors del tabac; la participació 
a través del Fons Complementari de Finançament amb 
atenció específica a la compensació als municipis per 
pèrdues de recaptació en l’Impost sobre Activitats Eco-
nòmiques, així com a la participació en el Fons d’Apor-
tació a l’Assistència Sanitària per al manteniment dels 
centres sanitaris de caràcter no psiquiàtric de les dipu-
tacions, comunitats autònomes insulars no provincials, 
i consells i capítols insulars.

Finalment es recull la regulació dels règims especi-
als de participació de Ceuta i Melilla, de les entitats lo-
cals de les Illes Canàries, així com al relatiu a les entitats 
locals dels Territoris Històrics del País Basc i Navarra.

No obstant això, esta regulació es completa amb 
altres transferències, constituïdes per subvencions per 
servicis de transport col·lectiu urbà, compensació als 
ajuntaments dels beneficis fiscals concedits a les perso-
nes físiques o jurídiques en els tributs locals, complint 
al que preveu l’article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.

Igualment, es regulen les obligacions d’informació 
a subministrar per les corporacions locals, les normes 
de gestió pressupostària, l’atorgament de bestretes als 
ajuntaments per a cobrir els desfasaments que puguen 
ocasionar-se en la gestió recaptatòria dels tributs locals 
i l’articulació del procediment per a complir les com-
pensacions de deutes ferms contretes amb l’Estat per 
les corporacions locals.

El capítol II articula el sistema de finançament de les 
comunitats autònomes.

El finançament de les comunitats autònomes de 
règim comú, d’acord amb el sistema de la Llei 21/2001, 
de 27 de desembre, es realitza a través dels mecanismes 
següents: 

 1r. La recaptació de tributs cedits i taxes.
 2n. La tarifa autonòmica del IRPF, que es corres-

pon amb el 33 per cent de la tarifa total de l’impost.
 3r. La cessió del 35 per cent de la recaptació líqui-

da produïda per l’Impost sobre el Valor Afegit correspo-
nent al consum de cada comunitat autònoma.

 4t. La cessió del 40 per cent de la recaptació líqui-
da dels impostos especials sobre la cervesa, sobre pro-
ductes intermedis i sobre alcohols i begudes derivades, 
sobre hidrocarburs i sobre llavors del tabac, distribuïts 

per comunitats autònomes en qualitat dels índexs de-
tallats en l’acord del Consell.

 5t. La cessió del 100 per cent de la recaptació 
líquida dels impostos especials sobre l’electricitat i 
sobre determinats mitjans de transport, distribuïts per 
comunitats autònomes també en qualitat dels índexs 
aprovats pel Consell.

 6t. El Fons de Suficiència.

El Fons de Suficiència, principal mecanisme anive-
llador i de tancament del sistema té com a finalitat co-
brir la diferència entre les necessitats de gasto de cada 
comunitat autònoma i la seua capacitat fiscal l’any base 
del sistema (1999).

 Dels mecanismes enumerats, tan sols el Fons de 
Suficiència està constituït per recursos de l’Estat, els 
quals es transferixen a les comunitats autònomes. En 
este capítol II es contenen les normes necessàries per 
a la realització d’estes transferències.

Així, s’establixen les regles que han de seguir-se per 
al repartiment i l’assignació del crèdit global que es dota 
per al finançament del Fons de Suficiència a les comuni-
tats autònomes. A més, es regula el règim d’entregues 
a compte d’este Fons i la seua liquidació definitiva.

Amb caràcter específic es regula la determinació del 
sistema d’aplicació de les garanties de finançament dels 
servicis d’assistència sanitària l’any 2002, de conformi-
tat amb el que establix la disposició transitòria segona 
de la Llei 21/2001, de 27 de desembre.

Igualment, i per a noves transferències de servicis 
en les comunitats autònomes, es regula el règim de 
transferència corresponent al cost efectiu del servici 
assumit, així com el contingut mínim, a estos efectes, 
dels reials decrets que aproven les noves transferèn-
cies.

Finalment, es recull la regulació dels Fons de Com-
pensació Interterritorial. Es distingix entre Fons de Com-
pensació i un Fons Complementari. El Fons de Compen-
sació és l’equivalent a l’anterior Fons de Compensació 
Interterritorial. El Fons Complementari està destinat 
inicialment al finançament de gastos d’inversió per les 
comunitats autònomes, però admet la possibilitat que 
les comunitats autònomes destinen les quantitats d’este 
al finançament de gastos corrents associats a inversions 
finançades amb el Fons de Compensació, o amb les 
dotacions del mateix Fons Complementari.

IX

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat conté 
en este títol, sota la rúbrica «Cotitzacions Socials», la 
normativa relativa a les bases i tipus de cotització dels 
distints règims de la Seguretat Social, procedint a l’ac-
tualització de les bases de cotització.

El títol consta de dos capítols, relatius, respectiva-
ment, a «Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, 
Desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Pro-
fessional durant l’any 2004» i «Cotització a les Mutuali-
tats Generals de Funcionaris per a l’any 2004».

X

El contingut de la Llei de Pressupostos es completa 
amb diverses disposicions addicionals i transitòries en 
les que es recullen preceptes d’índole molt variada.
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Norma de contingut eminentment pressupostari, ja 
que afecta el control de l’execució del pressupost, és la 
determinació dels programes i actuacions a què li serà 
d’especial aplicació el sistema de seguiment d’objectius. 
Per a l’exercici 2004 s’inclouen els mateixos programes 
que ja van ser objecte d’este seguiment especial en 
l’exercici 2003.

En matèria de personal, es fixen les plantilles mà-
ximes de militars professionals de tropa i marineria a 
aconseguir a 31 de desembre de l’any 2004.

En matèria de pensions públiques i prestacions as-
sistencials, s’establixen les quanties de les prestacions 
econòmiques de la Seguretat Social per fill a càrrec, de 
les pensions assistencials i subsidis econòmics de la Llei 
13/1982, d’Integració social de Minusvàlids, revaloració 
per a l’any 2004 de les prestacions de gran invalidesa 
del Règim Especial de la Seguretat Social de les Forces 
Armades i de les Ajudes Socials als afectats pel Virus 
d’Immunodeficiència Humana (VIH).

Les normes d’índole econòmica es referixen a 
l’interés legal dels diners, que se situa en un 3,75 
per cent i a l’interés de demora que es fixa en un 
4,75 per cent. Es regulen, Així mateix, els crèdits 
destinats a foment de l’ocupació, de gestió directa 
per l’INEM, així com el finançament de la formació 
contínua. Igualment es recullen els preceptes relatius 
a la Garantia de l’Estat per a obres d’interés cultural 
cedides temporalment per a la seua exhibició en 
institucions de competència exclusiva del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport.

El foment del comerç exterior té la seua plasmació 
en sengles disposicions addicionals relatives, una a la 
dotació de fons de foment de la inversió espanyola en 
l’exterior (Fons per a Inversions en l’Exterior, Fons per 
a Operacions d’Inversions en l’Exterior de la Xicoteta i 
Mitjana Empresa), i una altra relativa a l’Assegurança de 
Crèdit a l’Exportació.

El límit màxim de cobertura per a nova contracta-
ció, exclosa la modalitat de Pòlissa Oberta de Gestió 
d’Exportacions (PAGEX) i Pòlissa 100 que pot assegurar 
i distribuir CESCE en l’exercici 2004 s’eleva a 4.547,28 
milions d’euros.

Els increments de dotació dels fons de foment de 
la inversió espanyola en l’exterior mantenen la matei-
xa quantia respecte de les establides per a l’exercici 
2003. No passa igual amb l’import total màxim de 
les operacions que poden aprovar els respectius Co-
mités Executius, quantia que s’eleva a 157.000 milers 
d’euros en el Fons per a Inversions en l’Exterior i de 
17.000 milers d’euros en el Fons per a Operacions 
d’Inversions en l’Exterior per a la Xicoteta i Mitjana 
Empresa.

Com en exercicis anteriors, es preveu la realització 
de sortejos especials de Loteria Nacional a favor de 
Creu Roja Espanyola i de l’Associació Espanyola contra 
el Càncer, i s’incorpora com a novetat el sorteig a favor 
de l’Associació XV Jocs del Mediterrani-Almeria 2005 i 
del «Xacobeo 2004».

També té reflex en les disposicions addicionals el 
suport a la investigació científica i el desenrotllament 
tecnològic, que es manifesta d’una triple forma, per mit-
jà de la concessió de moratòries a empreses que hagen 
resultat beneficiàries de crèdits atorgats a càrrec del 
Fons Nacional per al Desenrotllament de la Investigació 
Científica i Tècnica, per mitjà de la concessió d’ajudes 
reembossables per al finançament d’actuacions concer-
tades, i per mitjà de la instrumentació de suport financer 

per a les empreses de base tecnològica, bé per mitjà de 
participació en el seu capital, bé per mitjà de la figura 
del préstec participatiu.

La llei es tanca amb un conjunt de disposicions 
transitòries relatives a la indemnització per residència 
del personal al servici del sector públic estatal, a l’ab-
sorció dels complements personals i transitoris, i a la 
gestió de crèdits pressupostaris en matèria de Classes 
Passives, i a l’aplicació dels romanents de crèdit que 
puguen derivar-se del Fons de Solidaritat, creat per la 
Llei 50/1984, als programes de foment de l’ocupació 
gestionada per l’INEM.

TÍTOL I

De l’aprovació dels Pressupostos
i de les seues modificacions

CAPÍTOL I

Crèdits inicial i el seu finançament

Article 1. Àmbit dels Pressupostos Generals de l’Estat.

En els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exer-
cici de l’any 2004 s’integren:

a) El pressupost de l’Estat.
b) Els pressupostos dels organismes autònoms de 

l’Administració General de l’Estat.
c) El pressupost de la Seguretat Social.
d) Els pressupostos dels organismes públics, la 

normativa específica dels quals conferix caràcter limi-
tador als crèdits del seu pressupost de gastos:

Consell de Seguretat Nuclear.
Consell Econòmic i Social.
Agència Estatal d’Administració Tributària.
Institut Cervantes.
Agència de Protecció de Dades.
Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX).
Centre Nacional d’Intel·ligència.
Museu Nacional del Prado.

e) El pressupost del ens públic Radiotelevisió Es-
panyola i de les restants societats mercantils estatals 
per a la gestió dels servicis públics de radiodifusió i 
televisió.

f) Els pressupostos de les societats mercantils 
estatals.

g) Els pressupostos de les fundacions estatals.
h) Els pressupostos de les entitats públiques em-

presarials i restants organismes públics.

Article 2. De l’aprovació dels estats de gastos i in-
gressos dels ens referits en els paràgrafs a) a d) de 
l’article 1 d’esta llei.

U. Per a l’execució dels programes integrats en 
els estats de gastos dels pressupostos dels ens menci-
onats en els paràgrafs a), b), c) i d) de l’article anterior, 
s’aproven crèdits en els capítols econòmics I a VII per 
un import de 220.517.415,17 milers d’euros, segons la 
distribució per programes detallada en l’annex I d’esta 
llei. L’agrupació per funcions dels crèdits d’estos progra-
mes és la següent:
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Milers d’euros

Alta Direcció de l’Estat i del Govern........ 508.769,87
Administració General............................... 540.031,24
Relacions Exteriors .................................... 1.032.598,73
Justícia ........................................................ 1.095.204,12
Protecció i Seguretat Nuclear................... 48.182,72
Defensa ....................................................... 6.495.875,59
Seguretat i Protecció Civil......................... 5.746.070,95
Seguretat i Protecció Social...................... 97.429.081,00
Promoció Social ......................................... 5.884.239,30
Sanitat ......................................................... 3.571.836,35
Educació...................................................... 1.545.888,26
Vivenda i Urbanisme................................. 661.543,28
Benestar Comunitari.................................. 559.868,17
Cultura......................................................... 852.943,42
Altres Servicis Comunitaris i Socials....... 333.000,07
Infraestructures Bàsiques i Transports..... 8.328.254,85
Comunicacions........................................... 125.534,45

Milers d’euros

Infraestructures Agràries........................... 376.518,56
Investigació Científica, Tècnica i Aplica-

da........................................................... 2.144.477,03
Informació Bàsica i Estadística................. 330.968,81
Regulació econòmica ................................ 2.164.016,95
Regulació financera ................................... 4.328.490,92
Agricultura, Pesca i Alimentació .............. 7.978.813,97
Indústria ...................................................... 632.281,97
Energia ........................................................ 59.702,70
Mineria ........................................................ 1.244.072,91
Turisme........................................................ 140.449,44
Comerç ........................................................ 325.902,10
Transferències a Administracions Públi-

ques Territorials....................................... 37.754.023,91
Relacions financeres amb la Unió Euro-

pea............................................................ 9.275.141,01
Deute Públic................................................ 19.003.632,52

Dos. Per a l’execució de les operacions d’Actius Financers contingudes en els programes integrats en els es-
tats de gastos dels ens referits en els paràgrafs a), b), c) i d) de l’article anterior s’aproven crèdits per un import de 
10.858.127,57 milers d’euros, segons la distribució per programes detallada en l’annex I d’esta llei.

Tres. En els estats d’ingressos dels ens a què es referixen els apartats u i dos d’este article, es recullen les 
 estimacions dels drets econòmics que es preveu liquidar durant l’exercici pressupostari. La distribució del seu import 
consolidat, expressat en milers d’euros, es recull a continuació: 

Milers d’euros

Ens

Capítols econòmics

Capítols I a VII
Ingressos no financers

Capítol VIII
Actius financers Total ingressos

Estat ............................................................ 107.458.378,99   457.839,40 107.916.218,39
Organismes autònoms ..............................  31.741.964,36 1.001.145,08  32.743.109,44
Seguretat Social ........................................  77.539.995,83  208.025,05  77.748.020,88
Organismes de l’article 1.d) d’esta Llei ..     92.683,31   63.188,27    155.871,58

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

Quatre. Per a les transferències internes entre els ens a què es referixen els apartats u i dos d’este article, 
s’aproven crèdits per un import de 15.816.178,67 milers d’euros amb el següent desglossament per ens:

Milers d’euros

Transferències segons origen

Transferències segons destinació

Estat Organismes
autònoms

Seguretat
Social

Organismes
de l’article 1.d)

d’esta Llei
Total

Estat ............................................ — 3.765.065,69  4.681.586,14 1.441.741,65 9.888.393,48
Organismes autònoms .............. 2.884.846,45   93.569,53 — — 2.978.415,98
Seguretat Social ........................    152.974,56 — 2.796.394,65 — 2.949.369,21
Organismes de l’article 1.d) 

d’esta Llei .............................
— — — — —

   Total .....................................   3.037.821,01 3.858.635,22  7.477.980,79 1.441.741,65 15.816.178,67
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Sis. Per a l’amortització de passius financers, 
s’aproven crèdits en el capítol IX dels estats de gas-
tos dels Ens a què es referix l’apartat u, per un import 
33.586.166,70 milers d’euros la distribució del qual per 
programes es detalla en l’annex I d’esta llei.

Article 3. Dels beneficis fiscals.

Els beneficis fiscals que afecten els tributs de l’Es-
tat s’estimen en 37.931,61 milions d’euros. La seua 
 ordenació sistemàtica s’incorpora com a annex a l’estat 
d’ingressos de l’Estat.

Article 4. Del finançament dels crèdits aprovats en 
l’article 2 d’esta llei.

Els crèdits aprovats en els apartats u i dos de l’arti-
cle 2 d’esta llei, que ascendixen a 231.375.542,74 milers 
d’euros, es finançaran: 

a) Amb els drets econòmics a liquidar durant 
l’exercici, que es detallen en els estats d’ingressos 
corresponents i que s’estimen en 218.563.220,29 milers 
d’euros i

b) Amb l’endeutament net resultant de les operaci-
ons que es regulen en el capítol I del títol V d’esta llei.

Article 5. Del compte d’operacions comercials.

S’aproven les estimacions de gastos i previsions 
d’ingressos referides a les operacions comercials dels 
organismes autònoms que, a l’entrada en vigor de la 
Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament 
de l’Administració General de l’Estat, es trobaven inclo-
sos en el paràgraf b) de l’article 4.1 del text refós de la 
Llei General Pressupostària, així com les de l’organisme 
públic Institut Cervantes.

Article 6. Dels pressupostos dels ens referits en els 
paràgrafs e), f), g) i h) de l’article 1 d’esta llei.

U. 1. S’aprova el pressupost del ens públic Radio-
televisió Espanyola en què es concedixen les dotacions 
necessàries per a atendre l’exercici de les seues activi-
tats, per un import de 440.340 milers d’euros, estimant-
se els seus recursos en la mateixa quantia.

2. S’aproven els pressupostos de les Societats 
mercantils estatals per a la gestió dels servicis públics 

de radiodifusió i televisió a què es referix la Llei 4/1980, 
de 10 de gener, amb el detall següent:

«Televisió Espanyola, Societat Anònima», per un im-
port total de gastos d’1.031.863 milers d’euros, ascendint 
els recursos a la mateixa quantia.

«Ràdio Nacional d’Espanya, Societat Anònima», per 
un import total de gastos de 181.587 milers d’euros, as-
cendint els recursos a la mateixa quantia.

Dos. S’aproven els pressupostos de les restants 
Societats mercantils estatals amb majoria de capital 
públic, que arrepleguen les seues estimacions de gastos 
i previsions d’ingressos, presentats de manera indivi-
dualitzada o consolidats amb els del grup d’empreses 
a què pertanyen, relacionant-se en este últim cas les 
societats objecte de presentació consolidada. Sense 
perjuí de l’anterior, s’inclouen, en tot cas, de manera 
separada els de les societats mercantils estatals que 
reben subvencions a càrrec dels Pressupostos Gene-
rals de l’Estat.

Tres. S’aproven els pressupostos de les fundaci-
ons estatals que arrepleguen les seues estimacions de 
gastos i previsions d’ingressos que a continuació es 
relacionen:

Fundació AENA.
Fundació Agència Nacional d’Avaluació de la Quali-

tat i Acreditació.
Fundació Almadén-Francisco Javier Villegas.
Fundació Canària Puertos de las Palmas.
Fundació Carolina.
Fundació Centre d’Estudis i Conservació de la Bio-

diversitat.
Fundació Centre Nacional d’Investigació Oncològica 

Carles III.
Fundació Centre Nacional del Vidre.
Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza.
Fundació Col·legis Majors MAE-AECI.
Fundació Cultural Espanyola per al Foment de l’Ar-

tesania.
Fundació dels Ferrocarrils Espanyols.
Fundació de Servicis Laborals.
Fundació del Teatre Líric.
Fundació Efe.
Fundació ENRESA.
Fundació Entorn, Empresa i Medi Ambient.

Cinc. Els crèdits inclosos en els programes i transferències entre subsectors dels estats de gastos aprovats en este 
article, es distribuïxen orgànicament i econòmicament, expressats en milers d’euros, segons s’indica a continuació: 

Milers d’euros

Ens

Capítols econòmics

Capítols I a VII
Gastos no financers

Capítol VIII
Actius financers Total gastos

Estat ................................................................ 117.260.044,96  6.532.277,11 123.792.322,07
Organismes autònoms ..................................  35.985.633,23    667.481,13  36.653.114,36
Seguretat Social ............................................  81.491.565,99  3.657.105,76  85.148.671,75
Organismes de l’article 1.d) d’esta Llei ..........   1.596.349,66     1.263,57     1.597.613,23

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



Suplement núm. 2 Dilluns 1 març 2004 267

Fundació Escola d’Organització Industrial.
Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnolo-

gia.
Fundació FNMT.
Fundació Iberoamericana per al Foment de la Cultu-

ra i Ciències del Mar.
Fundació ICO.
Fundació Institut d’Investigació Cardiovascular 

Carles III.
Fundació Institut Iberoamericà de Mercat de Va-

lors.
Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació de 

la Comunitat Valenciana.
Fundació Internacional i per a Iberoamèrica d’Admi-

nistració i Polítiques Públiques.
Fundació Laboral de Minusvàlids Santa Bàrbara.
Fundació Museu Lázaro Galdiano.
Fundació Museu Sorolla.
Fundació Observatori de Prospectiva Tecnològica 

Industrial (OPTI).
Fundació per al Desenrotllament de la Formació en 

les Zones Mineres.
Fundació per al Desenrotllament de la Investigació 

en Genòmica i Proteòmica.
Fundació per a la Cooperació i Salut Internacional 

Carles III.
Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals.
Fundació Parcs Nacionals.
Fundació Residència d’Estudiants.
Fundació SEPI.
Fundació Servici Interconfederal de Mediació i ar-

bitratge-Sima.
Fundació Tripartida per a la Formació en l’Ocupa-

ció.
Fundació Víctimes del Terrorisme.
Fundació Centre d’Investigació de Malalties Neuro-

lògiques.

Quatre. S’aproven els pressupostos de les Entitats 
públiques empresarials i dels organismes públics que a 
continuació s’especifiquen, en els quals s’inclouen les 
estimacions de gastos i previsions d’ingressos que s’hi 
referixen i als seus estats financers, sense perjuí dels 
mecanismes de control que, si és el cas, puguen contin-
dre les disposicions que els siguen d’aplicació: 

Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA).
Centre per al Desenrotllament Tecnològic i Industrial 

(CDTI).
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions 

(CMT).
Comissió Nacional de l’Energia (CNE).
Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS).
Consorci de la Zona Especial de Canàries 

(CZEC).
Entitat Pública Empresarial Red.es (Red.es).
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de 

la Moneda (FNMT-RCM).
Ferrocarrils de Via Estreta (FEVE).
Gerència del Sector de la Construcció Naval.
Ens Gestor d’Infraestructures Ferroviàries (GIF).
Institut de Crèdit Oficial (ICO).

Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia 
(IDAE).

Ports de l’Estat i Autoritats Portuàries.
Xarxa Nacional dels Ferrocarrils Espanyols 

(RENFE).
Societat de Salvament i Seguretat Marítima (SASE-

MAR).
Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI).
Societat Estatal de Promoció i Equipament del Sòl 

(SEPES).

Article 7. Pressupost del Banc d’Espanya.

D’acord amb el que preveu l’article 4.2 de la Llei 
13/1994, d’1 de juny, d’Autonomia del Banc d’Espanya, 
s’aprova el pressupost de gastos de funcionament i in-
versions del Banc d’Espanya, que s’unix a esta llei.

CAPÍTOL II

Normes de modificació i execució
de crèdits pressupostaris

Article 8. Principis generals.

U. Amb vigència exclusiva durant l’any 2004, les 
modificacions dels crèdits pressupostaris autoritzats en 
esta llei se subjectaran a les regles següents:

Primera. Les modificacions dels crèdits pressupos-
taris s’ajustaran al que disposa esta llei, i al que a este 
efecte disposa la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
 General Pressupostària, en aquells aspectes que no 
són modificats per aquella.

Segona. Tot acord de modificació pressupostària 
ha d’indicar expressament la secció, servici o organisme 
públic a què es referisca, així com el programa, article, 
concepte i subconcepte, si és el cas, afectats per esta, 
inclús en aquells casos en què el crèdit es consigne a 
nivell d’article. No obstant això, les limitacions assenya-
lades en els articles 52.1.c) i 54.4 de la Llei 47/2003, de 
26 de novembre, General Pressupostària, s’entendran 
referides a nivell de concepte o subconceptes, per a 
aquells casos en què la vinculació establida ho siga a 
nivell d’article.

En la corresponent proposta de modificació pres-
supostària i en la seua resolució es farà constar, de-
gudament quantificada i justificada, la incidència en la 
consecució dels objectius previstos.

Tercera. Quan les modificacions autoritzades afec-
ten crèdits del capítol I, «Gastos de Personal», han de 
ser comunicades pel Ministeri d’Hisenda al Ministeri 
d’Administracions Públiques perquè en prenga conei-
xement.

Quarta. Les limitacions contingudes en l’article 
52.1.b) de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària, no s’aplicaran quan les transferències 
s’efectuen fent ús de l’autorització continguda en els 
apartats 2 i 3 de l’article 10.U d’esta llei.

Dos. A les retencions de crèdit que s’efectuen 
com a conseqüència de la Llei 16/1985, de 25 de juny, 
del Patrimoni Històric Espanyol, no se’ls aplicaran les 
limitacions establides en l’article 22 de la Llei 37/1988, 
de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a 1989.
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Article 9. Crèdits vinculants.

U. Amb vigència exclusiva durant l’any 2004, es 
consideraran vinculants, amb el nivell de desagregació 
econòmica amb què apareguen en els estats de gastos, 
els crèdits consignats per a atendre obligacions d’exer-
cicis anteriors.

Així mateix, tindrà caràcter vinculant el crèdit 
16.06.313G.227.11 «Per a atencions de prevenció, inves-
tigació, persecució i repressió dels delictes relacionats 
amb el tràfic de drogues i la resta de fins a què es referix 
l’article 2 i la disposició addicional primera de la Llei 
36/1995, d’11 de desembre».

Dos. Amb vigència exclusiva per a l’any 2004 
vincularan a nivell de capítol, sense perjuí de la seua 
especificació a nivell de concepte en els estats de gas-
to, els crèdits pressupostaris consignats en el capítol 7 
«Transferències de Capital», del pressupost de la Secció 
20 «Ministeri de Ciència i Tecnologia», per als següents 
servicis i programes: Servici 11 «Direcció General de 
Política Tecnològica», Programa 542.E «Investigació i 
Desenrotllament Tecnològic»; Servici 10 «Direcció Ge-
neral d’Investigació», Programa 542.M «Foment i Coor-
dinació de la Investigació Científica i Tècnica»; Servici 14 
«Direcció General per al Desenrotllament de la Societat 
de la Informació», Programa 542.N «Investigació i Des-
enrotllament de la Societat de la Informació».

Article 10. Competències específiques en matèria de 
modificacions pressupostàries.

U. Amb vigència exclusiva durant l’any 2004, 
corresponen al ministre d’Hisenda les següents com-
petències específiques en matèria de modificacions 
pressupostàries: 

1. Autoritzar les transferències que afecten els crè-
dits previstos en l’apartat 3, paràgraf b) de l’article 59 
del Reial Decret Legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei General Pres-
supostària, així com les que es referisquen als crèdits 
assenyalats en l’article 9 d’esta llei quan el seu nivell de 
vinculació siga distint de l’establit amb caràcter general 
per als capítols en què estiguen consignats i les que 
afecten el crèdit 16.06.313G.227.11.

2. Autoritzar les transferències de crèdit entre ser-
vicis o organismes autònoms de distints departaments 
ministerials, quan això siga necessari per a la distribució 
dels crèdits dotats en el vigent pressupost amb destí al 
Fons Nacional per al Desenrotllament de la Investigació 
Científica i Tècnica.

3. Autoritzar transferències de crèdit entre servicis 
o organismes autònoms de distints departaments mi-
nisterials, quan això siga necessari per a fer efectiva la 
redistribució, reassignació o mobilitat dels efectius de 
personal o dels llocs de treball, en els casos previstos 
en el capítol IV del Reglament General d’Ingressos del 
Personal al Servici de l’Administració General de l’Estat 
i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professio-
nal dels Funcionaris Civils de l’Administració General 
de l’Estat, aprovat per Reial Decret 364/1995, de 10 de 
març, així com per a fer efectiva la mobilitat forçosa del 
personal laboral de l’Administració General de l’Estat 
d’acord amb la normativa que se’ls aplique.

4. Autoritzar generacions de crèdit en el Ministeri 
de Defensa com a conseqüència d’ingressos proce-
dents de la Gerència d’Infraestructures i Equipament 

de Defensa, destinats a gastos operatius de les Forces 
Armades.

5. Autoritzar les generacions de crèdit a què es 
referix la disposició addicional vint primera bis d’esta 
llei.

Dos. Amb vigència exclusiva durant l’any 2004, 
corresponen al ministre de Defensa les següents com-
petències específiques en matèria de modificacions 
pressupostàries: 

1. Autoritzar les generacions de crèdit previstes 
en l’article 53.2.b) de la Llei 47/2003, de 26 de novem-
bre, General Pressupostària, motivades per ingressos 
procedents de vendes de productes farmacèutics o de 
prestació de servicis hospitalaris, així com per ingres-
sos procedents de subministraments de queviures, 
combustibles o prestacions alimentàries degudament 
autoritzades, i prestacions de servicis a exèrcits de paï-
sos integrats en l’OTAN.

2. Autoritzar les transferències de crèdit que hagen 
de realitzar-se en el pressupost de la Gerència d’Infraes-
tructures i Equipament de Defensa, per a remetre fons 
a l’Estat amb destí a cobrir necessitats operatives de 
les Forces Armades, inclús amb creació de conceptes 
nous.

Tres. Amb vigència exclusiva durant l’any 2004, 
correspon al ministre de Sanitat i Consum autoritzar les 
generacions de crèdit previstes en l’article 53.2.b) de la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostà-
ria, com a conseqüència dels ingressos a què es referix 
la disposició addicional vint segona del text refós de la 
Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

A fi de reflectir les repercussions que en el pressu-
post de gastos de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària 
hagen de tindre les transferències de l’Estat a la Segu-
retat Social, per la generació de crèdit que s’haguera 
produït com a conseqüència de la recaptació efectiva 
d’ingressos a què es referix la disposició addicional vint 
segona del text refós de la Llei General de la Seguretat 
Social, el ministre de Sanitat i Consum podrà autoritzar 
les ampliacions de crèdit que siguen necessàries en el 
pressupost de gastos de la dita entitat.

En tot cas, una vegada autoritzades les modificaci-
ons pressupostàries a què es referix el paràgraf anterior, 
es remetran al Ministeri d’Hisenda, Direcció General de 
Pressupostos, perquè en prenguen coneixement.

Quatre. Amb vigència exclusiva durant l’any 2004, 
corresponen al ministre de Ciència i Tecnologia les se-
güents competències específiques en matèria de modi-
ficacions pressupostàries: 

1. Autoritzar generacions de crèdit en l’aplicació 
20.10.542M.780 pels ingressos derivats dels reembossa-
ments de les ajudes públiques amb fins d’investigació i 
desenrotllament tecnològic a què es referix la disposició 
addicional vint d’esta llei.

2. Autoritzar les generacions de crèdit previstes en 
la disposició addicional vint segona d’esta llei.

3. Autoritzar les transferències de crèdit, que afec-
ten les transferències de capital entre subsectors, quan 
estes siguen conseqüència de l’atorgament d’ajudes a 
organismes públics en el marc de convocatòries públi-
ques i es financen des dels programes d’Investigació 
542.E «Investigació i Desenrotllament Tecnològic», 
542.M «Foment i Coordinació de la Investigació Cien-
tífica i Tècnica» i 542.N «Investigació i Desenrotllament 
de la Societat de la Informació».
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Cinc. Amb vigència exclusiva durant l’any 2004, 
correspon al ministre d’Economia autoritzar en la Sec-
ció 06 «Deute Públic» les transferències de crèdit, inclús 
amb la creació de conceptes nous, i les ampliacions de 
crèdit que són necessàries per a satisfer les obligacions 
derivades del Deute Públic en les seues distintes moda-
litats, emesa o contreta per l’Estat i els seus organismes 
autònoms, tant per interessos i amortitzacions de prin-
cipal com per gastos derivats de les operacions d’emis-
sió, canvi, amortització i qualssevol altres relacionades 
amb la gestió d’esta, sempre que estes modificacions 
de crèdit no tinguen efecte en la determinació de la ca-
pacitat de finançament computat en la forma establida 
per l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, General d’Estabilitat Pressupostària.

Sis. De totes les transferències a què es referix 
este article, es remetrà trimestralment informació a les 
Comissions de Pressupostos del Congrés dels Diputats 
i del Senat, identificant les partides afectades, el seu 
import i la finalitat d’estes.

Article 11. De les incorporacions de crèdit i limitacions 
pressupostàries.

U. A efectes del qual disposa l’article 58.a) de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, 
podran incorporar-se als crèdits de l’exercici 2004 els 
romanents que es recullen en l’annex VII d’esta llei.

Dos. La limitació per a realitzar transferències de 
crèdit des d’operacions de capital a corrents, a què es 
referix l’article 52 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària, no s’aplicarà per a les transfe-
rències següents: 

a) Les que siguen necessàries per a atendre obli-
gacions de tot tipus motivades per sinistres, catàstrofes 
o altres de reconeguda urgència declarades per normes 
amb rang de llei.

b) Les que siguen necessàries per a distribuir els 
crèdits dotats en el vigent pressupost amb destí al Fons 
Nacional per al Desenrotllament de la Investigació Ci-
entífica i Tècnica.

c) Les que són procedents en el pressupost de la 
Gerència d’Infraestructures i Equipament de Defensa 
per a possibilitar l’ingrés en l’Estat de fons destinats a 
atendre necessitats operatives de les Forces Armades.

Tres. El Govern comunicarà trimestralment a les 
Comissions de Pressupostos del Congrés i del Senat 
les operacions d’execució del Pressupost de l’Estat i de 
la Seguretat Social realitzades en tal període de temps, 
als efectes d’informar del compliment del que preveu 
este article.

CAPÍTOL III

De la Seguretat Social

Article 12. De la Seguretat Social.

U. El finançament de l’assistència sanitària, a 
través del Pressupost de l’Institut Nacional de Gestió 
Sanitària, s’efectuarà amb dos aportacions finalistes de 
l’Estat, una per a operacions corrents per un import de 
147.583,03 milers d’euros i una altra per a operacions 
de capital per un import de 18.201,02 milers d’euros, i 
amb qualsevol altre ingrés afectat a aquella entitat per 
un import estimat de 447,46 milers d’euros.

Dos. L’Estat aporta al sistema de la Seguretat So-
cial 906.350,00 milers d’euros per a atendre el finança-
ment dels complements per a mínims de les pensions 
d’este sistema.

Tres. El Pressupost de l’Institut de Migracions i 
Servicis Socials es finançarà en l’exercici de l’any 2004 
amb aportacions de l’Estat per a operacions corrents 
per un import de 2.325.636,70 milers d’euros i per a 
operacions de capital per un import de 37.381,49 milers 
d’euros, així com per qualsevol altre ingrés afectat als 
servicis prestats per l’entitat, per un import estimat de 
82.480,11 milers d’euros.

Quatre. L’assistència sanitària no contributiva de 
l’Institut Social de la Marina es finança amb una apor-
tació finalista de l’Estat de 72.384,70 milers d’euros. Així 
mateix, es finançaran per aportació de l’Estat els servicis 
socials d’este Institut a través d’una transferència cor-
rent per un import de 44.800,85 milers d’euros i d’una 
transferència per a operacions de capital per valor de 
6.271,99 milers d’euros.

TÍTOL II

De la gestió pressupostària

CAPÍTOL I

De la gestió dels pressupostos docents

Article 13. Mòdul econòmic de distribució de fons pú-
blics per a sosteniment de centres concertats.

U. D’acord amb el que establix els apartats segon i 
tercer de l’article 76 de la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de 
desembre, de Qualitat de l’Educació, l’import del mòdul 
econòmic per unitat escolar, a efectes de distribució de 
la quantia global dels fons públics destinats al sosteni-
ment dels centres concertats per a l’any 2004, és el fixat 
en l’annex IV d’esta llei.

A fi de complir el que preveu l’article 75.1, en re-
lació amb el 11.1 de la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de 
desembre, de Qualitat de l’Educació, les unitats que es 
concerten en les ensenyances d’Educació Infantil es fi-
nançaran d’acord amb els mòduls econòmics establits 
en l’annex IV d’esta llei.

Els cicles formatius de grau mitjà i de grau supe-
rior es finançaran d’acord amb els mòduls econòmics 
establits en l’annex IV d’esta llei. En la partida corres-
ponent a altres gastos d’aquelles unitats concertades 
de formació professional específica, a l’empara del que 
disposa el Reial Decret 777/1998, de 30 d’abril, pel qual 
es desenrotllen determinats aspectes de l’ordenació de 
la formació professional en l’àmbit del sistema educa-
tiu, compten amb autorització per a una ràtio inferior a 
30 alumnes per unitat escolar, s’aplicarà un coeficient 
reductor de 0,015 per cada alumne menys autoritzat.

El finançament de la FCT corresponent als cicles 
formatius de grau mitjà i superior, en allò que la par-
ticipació de les empreses en el desenrotllament de les 
pràctiques dels alumnes, es realitzarà en termes anàlegs 
als establits per als centres públics.

Les unitats concertades de Programes de Garan-
tia Social o de Programes d’Iniciació Professional, es 
finançaran d’acord amb el mòdul econòmic establit en 
l’annex IV d’esta llei.

Així mateix, les unitats concertades en què s’im-
partisquen les ensenyances de Batxillerat, es finançaran 
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d’acord amb el mòdul econòmic establit en l’annex IV 
d’esta llei.

Les comunitats autònomes en ple exercici de com-
petències educatives, podran adequar els mòduls es-
tablits en el citat annex a les exigències derivades del 
currículum establit per cada una de les ensenyances, 
sempre que això no supose una disminució de les quan-
ties d’estos mòduls en cap de les quantitats en què es 
diferencien, fixades en esta llei.

Les retribucions del personal docent tindran efec-
tivitat des de l’1 de gener del 2004, sense perjuí de la 
data en què es firmen els respectius convenis col·lectius 
de l’ensenyança privada, aplicables a cada nivell edu-
catiu en els centres concertats, podent l’Administració 
acceptar pagaments a compte, amb la sol·licitud prèvia 
expressa i coincident de totes les organitzacions pa-
tronals i consulta amb les sindicals negociadores dels 
esmentats convenis col·lectius, fins al moment en què 
es produïsca la firma del corresponent conveni, consi-
derant-se que estos pagaments a compte tindran efecte 
des de l’1 de gener del 2004. El component del mòdul 
destinat a «Altres Gastos» produirà efecte a partir de l’1 
de gener del 2004.

Les quanties assenyalades per a salaris del personal 
docent, incloses càrregues socials, seran abonades di-
rectament per l’Administració, sense perjuí de la relació 
laboral entre el professorat i el titular del centre respec-
tiu. La distribució dels imports que integren els «Gastos 
Variables» s’efectuarà d’acord amb el que establixen les 
disposicions reguladores del règim de concerts.

La quantia corresponent a «Altres gastos» s’abo-
narà mensualment podent els centres justificar la seua 
aplicació al finalitzar el corresponent exercici econò-
mic de manera conjunta per a totes les ensenyances 
concertades del centre. En els cicles formatius de grau 
mitjà i superior la duració dels quals siga de 1.300 o 
1.400 hores, les Administracions educatives podran 
establir l’abonament de la partida d’altres gastos del 
segon curs, fixada en el mòdul previst en l’annex IV, de 
manera conjunta amb la corresponent al primer curs; 
sense que això supose en cap cas un increment de la 
quantia global resultant.

Dos. Als centres docents que tinguen unitats 
concertades en el primer i segon cicle de l’Educació 
Secundària Obligatòria, se’ls dotarà del finançament 
dels servicis d’orientació educativa a què es referix 
la disposició addicional tercera.3 de la Llei Orgànica 
1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Siste-
ma Educatiu. Esta dotació es realitzarà sobre la base 
de calcular l’equivalent a una jornada completa del 
professional adequat a estes funcions, per cada 25 
unitats concertades d’Educació Secundària Obligatòria. 
Per tant, els centres concertats tindran dret a la jornada 
corresponent del citat professional, en qualitat del nom-
bre d’unitats d’Educació Secundària Obligatòria que tin-
guen concertades. En l’àmbit de les seues competències 
i d’acord amb les seues disponibilitats pressupostàries, 
les Administracions Educatives podran incrementar el 
finançament dels servicis d’orientació educativa.

Tres. En l’àmbit de les seues competències, les 
Administracions educatives podran fixar les relacions 
professor/unitat concertada, adequades per a impartir el 
pla d’estudis vigent en cada nivell objecte del concert, 
calculades basant-se en jornades de professor amb vint-
i-cinc hores lectives setmanals.

L’Administració no assumirà els increments retribu-
tius, les reduccions horàries, o qualsevol altra circums-

tància que conduïsca a superar el que preveuen els 
mòduls econòmics de l’annex IV.

Així mateix, l’Administració no assumirà els in-
crements retributius, fixats en conveni col·lectiu, que 
suposen un percentatge superior a l’increment establit 
per al professorat de l’ensenyança pública en els distints 
nivells d’ensenyança llevat que, per tal d’aconseguir 
l’analogia retributiva a què fa referència l’article 76.4 de 
la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat 
de l’Educació, es produïsca el seu reconeixement exprés 
per part de l’Administració i la consegüent consignació 
pressupostària.

Quatre. Les Administracions educatives podran, 
en l’àmbit de les seues competències, incrementar les 
relacions professor/unitat dels centres concertats, en 
qualitat del nombre total de professors afectats per les 
mesures de recol·locació que s’hagen vingut adoptant 
fins a l’entrada en vigor d’esta llei i es troben en este 
moment inclosos en la nòmina de pagament delegat, 
així com de la progressiva potenciació dels equips do-
cents.

Tot això, sense perjuí de les modificacions d’unitats 
que es produïsquen en els centres concertats, com a 
conseqüència de la normativa vigent en matèria de 
concerts educatius.

Cinc. Els centres docents concertats es dotaran de 
les compensacions econòmiques i professionals per a 
l’exercici a la funció directiva, en els termes previstos 
en la disposició addicional sèptima de la Llei Orgànica 
9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l’avalua-
ció i el govern dels centres docents.

Sis. Les quantitats màximes a percebre dels alum-
nes en concepte de finançament complementari a la 
provinent dels fons públics que s’assignen al règim de 
concerts singulars, subscrits per a ensenyances de ni-
vells no obligatoris, i en concepte exclusiu d’ensenyança 
reglada, són les que s’establixen a continuació: 

a) Cicles formatius de grau superior: 18,03 euros 
alumne/mes durant 10 mesos, en el període comprés 
entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2004.

b) Batxillerat LOGSE: 18,03 euros alumne/mes du-
rant 10 mesos, en el període comprés entre l’1 de gener 
i el 31 de desembre del 2004.

El finançament obtingut pels centres, conseqüència 
del cobrament als alumnes d’estes quantitats tindrà el 
caràcter de complementària a l’abonada directament 
per l’Administració per al finançament dels «Altres gas-
tos».

Els centres que l’any 2003 estigueren autoritzats per 
a percebre quotes superiors a les assenyalades podran 
mantindre per a l’exercici 2004.

La quantitat abonada per l’Administració no podrà 
ser inferior a la resultant de minorar en 3.606,08 euros 
l’import corresponent al component de «Altres gastos» 
dels mòduls econòmics establits en l’annex IV d’esta 
llei, podent les Administracions educatives competents 
establir la regulació necessària respecte d’això.

Set. Finançament de l’ensenyança concertada en 
les Ciutats de Ceuta i Melilla. A fi d’avançar en el procés 
d’analogia retributiva a què fa referència l’article 76.4 de 
la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat 
de l’Educació; de dotar els centres dels equips direc-
tius en els termes establits en la disposició addicional 
sèptima de la Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre, 
de la participació, l’avaluació i el govern dels Centres 
docents i de procedir a l’augment de la dotació del 
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finançament dels servicis d’orientació educativa a què 
es referix la disposició addicional tercera.3 de la Llei Or-
gànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del 
Sistema Educatiu, sobre la base de calcular l’equivalent 
a una jornada completa del professional adequat a estes 
funcions, per cada 16 unitats concertades d’Educació 
Secundària Obligatòria; l’import del mòdul econòmic 
per unitat escolar per a l’àmbit territorial de les Ciutats 
de Ceuta i Melilla serà el que s’establix en l’annex V 
d’esta llei.

Article 14. Autorització dels costos de personal de 
la Universitat Nacional d’Educació a Distància 
(UNED).

A l’empara del que disposa la disposició addicional 
primera de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’Universitats, s’autoritzen els costos de personal do-
cent (funcionari i contractat) i del personal d’adminis-
tració i servicis (funcionari i laboral fix) de la Universitat 
Nacional d’Educació a Distància (UNED) per a l’any 2004 
i pels imports consignats en l’annex VI d’esta llei.

CAPÍTOL II

De la gestió pressupostària de la Sanitat
i dels Servicis Socials

Article 15. Competències específiques en matèria de 
transferències de crèdit en els Pressupostos de l’Ins-
titut Nacional de Gestió Sanitària i de l’Institut de 
Migracions i Servicis Socials (IMSERSO).

U. Amb vigència exclusiva per a l’any 2004, corres-
pon al ministre de Sanitat i Consum autoritzar les trans-
ferències de crèdit en el Pressupost de l’Institut Nacional 
de Gestió Sanitària entre rúbriques de distints capítols, 
sempre que no afecten a gastos de personal, a atencions 
protocol·làries i representatives, ni suposen creació de 
crèdits nous per a transferències corrents o de capital o 
desviació dels objectius del programa.

Correspondrà al ministre d’Hisenda autoritzar aque-
lles transferències del Pressupost de l’Institut Nacional 
de Gestió Sanitària que afecten gastos de personal, a 
atencions protocol·làries i representatives, o suposen 
creació de crèdits nous per a transferències corrents o 
de capital o desviació en els objectius del programa.

Dos. Amb vigència exclusiva per a l’any 2004, cor-
respon al ministre de Treball i Assumptes Socials auto-
ritzar les transferències de crèdit en el Pressupost de 
l’Institut de Migracions i Servicis Socials entre rúbriques 
de distints capítols, sempre que no afecten gastos de 
personal, a atencions protocol·làries i representatives, 
ni suposen creació de crèdits nous per a transferències 
corrents o de capital o desviació en els objectius del 
programa.

Correspondrà al ministre d’Hisenda autoritzar aque-
lles transferències del Pressupost de l’Institut de Migra-
cions i Servicis Socials que afecten gastos de personal, 
a atencions protocol·làries i representatives, o suposen 
creació de crèdits nous per a transferències corrents o 
de capital o desviació en els objectius del programa.

Tres. En tot cas, una vegada autoritzades les mo-
dificacions pressupostàries a què es referix el primer 
paràgraf del punt u i el primer paràgraf del punt dos 
d’este article, es remetran al Ministeri d’Hisenda (Direc-
ció General de Pressupostos) perquè en tinga coneixe-
ment.

Article 16. Generacions de crèdits en els Pressupostos 
de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària i de l’Insti-
tut de Migracions i Servicis Socials.

Correspon al ministre d’Hisenda autoritzar les ge-
neracions de crèdit a què es referix l’article 53 de la 
Llei General Pressupostària en els estats de gastos del 
Pressupost de l’Institut de Migracions i Servicis Socials, 
excepte en els supòsits següents, que correspondrà al 
director general de l’Institut de Migracions i Servicis 
Socials: 

a) Pels ingressos realitzats per la Unió Europea o 
per qualsevol departament ministerial o per qualsevol 
entitat pública o privada, per a promocionar projectes 
d’investigació, per a impulsar la cooperació en la for-
mació professional o per a realitzar qualsevol altra acti-
vitat en els centres de l’Institut de Migracions i Servicis 
Socials.

Els ingressos a què es referix l’apartat anterior 
podran generar crèdits destinats a cobrir gastos de 
funcionament, o gastos de formació o de contractació 
necessària de personal eventual.

Quan es tracte de finançar gastos de contractació 
de personal eventual, ha d’informar preceptivament 
la Direcció General de Pressupostos, amb els previs 
informes pertinents.

b) Pel reembossament dels gastos de viatge i di-
etes del personal al servici de l’Institut de Migracions i 
Servicis Socials inclòs en l’àmbit d’aplicació del Reial 
Decret 1344/1984, de 4 de juliol, per la seua participació 
en Comités i Grups de Treball de la Comunitat Euro-
pea.

c) Pel reintegrament efectiu de pagaments realit-
zats indegudament a càrrec dels crèdits pressupostaris 
del propi exercici o d’exercicis anteriors.

Article 17. Aplicació de romanents de tresoreria en 
el Pressupost de l’Institut de Migracions i Servicis 
Socials.

Els romanents de tresoreria, a favor de l’Institut de 
Migracions i Servicis Socials, que hi ha en la Tresoreria 
General de la Seguretat Social a 31 de desembre de ca-
da any, es destinaran a finançar el Pressupost de Gastos 
de l’Institut de Migracions i Servicis Socials del primer 
exercici pressupostari que s’elabore. Així mateix, po-
dran ser utilitzats per a finançar possibles modificacions 
en l’exercici següent a què es produïsquen.

CAPÍTOL III

Altres normes sobre gestió pressupostària

Article 18. Agència Estatal d’Administració Tributària.

U. El percentatge de participació en la recaptació 
bruta obtinguda en el 2004 derivada dels actes de liqui-
dació i gestió recaptatòria o d’altres actes administratius 
acordats o dictats per l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària serà del 5 per cent, amb un màxim de 65 
milions d’euros.

Dos. Als efectes del que disposa el paràgraf quart 
del punt cinc.b) de l’article 103 de la Llei 31/1990, de 27 
de desembre, la variació de recursos de l’Agència Es-
tatal d’Administració Tributària derivada de la indicada 
participació, s’instrumentarà a través d’una generació 
de crèdit que serà autoritzada pel ministre d’Hisenda, 
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la quantia de la qual serà la resultant d’aplicar, fins al 
màxim indicat, el percentatge assenyalat en el punt 
anterior.

TÍTOL III

 Dels gastos de personal

CAPÍTOL I

De l’increment dels gastos del personal
al servici del sector públic

Article 19. Bases i coordinació de la planificació gene-
ral de l’activitat econòmica en matèria de gastos de 
personal al servici del sector públic.

U. A efectes del que establix el present article, 
constituïxen el sector públic: 

a) L’Administració General de l’Estat i els seus or-
ganismes autònoms.

b) Les Administracions de les comunitats autòno-
mes, els organismes que en depenen i les universitats 
de la seua competència.

c) Les corporacions locals i organismes que en 
 depenen, de conformitat amb els articles 126.1 i 4 i 153.3 
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.

d) Les entitats gestores i servicis comuns de la 
Seguretat Social.

e) Els òrgans constitucionals de l’Estat, sense per-
juí del que establix l’article 72.1 de la Constitució.

f) El Banc d’Espanya.
g) L’ens públic Radiotelevisió Espanyola i les seues 

societats estatals per a la gestió dels servicis públics de 
radiodifusió i televisió.

h) Les societats mercantils públiques que perce-
ben aportacions de qualsevol naturalesa a càrrec dels 
pressupostos públics o a càrrec dels pressupostos dels 
ens o societats que pertanguen al sector públic destina-
des a cobrir dèficit d’explotació.

i) Les entitats públiques empresarials i la resta dels 
ens del sector públic estatal, autonòmic i local.

Dos. Amb efectes d’1 de gener de l’any 2004, les 
retribucions del personal al servici del sector públic no 
podran experimentar un increment global superior al 2 
per cent respecte a les de l’any 2003, en termes d’homo-
geneïtat per als dos períodes de la comparació tant pel 
que fa a efectius de personal com a la seua antiguitat.

Amb independència del que establix el paràgraf 
anterior, les pagues extraordinàries dels funcionaris en 
servici actiu a què siga d’aplicació el règim retributiu 
de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la 
Reforma de la Funció Pública, tindran un import, cada 
una d’elles, d’una mensualitat de sou i triennis i un 40 
per cent del complement de destí mensual que perceba 
el funcionari.

Les pagues extraordinàries de la resta del personal 
sotmés a règim administratiu i estatutari, en servici ac-
tiu, incorporaran un percentatge de la retribució com-
plementària que es perceba, equivalent al complement 
de destí, de manera que abaste una quantia individual 
semblant a la resultant per aplicació del paràgraf anteri-
or per als funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de 
la Llei 30/1984. En el cas que el complement de destí, 
o concepte retributiu equivalent, es merite en 14 men-
sualitats, la quantia addicional, definida en el paràgraf 

anterior, es distribuirà entre les dites mensualitats, de 
manera que l’increment anual siga igual a l’experimen-
tat per la resta de funcionaris.

Així mateix, la massa salarial del personal laboral 
experimentarà l’increment necessari per a fer possible 
l’aplicació d’este d’una quantia anual equivalent al que 
resulte per als funcionaris públics, d’acord amb el que 
disposen els dos paràgrafs anteriors del present apar-
tat.

Tres. A més de l’increment general de retribucions 
previst en l’apartat anterior, les Administracions, entitats 
i societats a què es referix l’apartat U del present arti-
cle podran destinar fins a un 0,5 per cent de la massa 
salarial a finançar les aportacions a plans de pensions 
d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectiva que 
incloguen la cobertura de la contingència de jubilació, 
per al personal inclòs en els seus àmbits, d’acord amb 
el que establix la disposició final segona del text refós 
de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.

Per al càlcul del límit de l’aportació total l’any 2004, 
s’aplicarà el percentatge sobre el gasto corresponent al 
conjunt de les retribucions meritades pel personal funci-
onari en els següents conceptes retributius: retribucions 
bàsiques, complement de destí, complement específic 
i complement de productivitat o conceptes anàlegs, i 
sobre la massa salarial corresponent al personal sotmés 
a la legislació laboral definida en l’article 22.u d’esta 
llei, sense computar a estos efectes els gastos d’acció 
social.

L’assignació individual de les aportacions corres-
ponents al personal funcionari i estatutari es deter-
minarà en relació amb el grup de classificació a què 
pertanguen i amb la seua antiguitat, d’acord amb 
allò que establix cada pla de pensions o contracte 
d’assegurança.

L’assignació individual de les aportacions correspo-
nents al personal laboral es determinarà de manera que 
resulte equivalent a la del personal funcionari, d’acord 
amb el que establix cada pla de pensions o contracte 
d’assegurança.

Les quantitats destinades a finançar aportacions a 
plans de pensions o contractes d’assegurança, d’acord 
amb el que preveu este apartat, tindran a tots els efectes 
la consideració de retribució diferida.

Quatre. El que disposen els apartats anteriors 
ha d’entendre’s sense perjuí de les adequacions retri-
butives que, amb caràcter singular i excepcional, són 
imprescindibles per al contingut dels llocs de treball, 
per la variació del nombre d’efectius assignats a cada 
programa o pel grau de consecució dels objectius fixats 
a este, sempre amb estricte compliment del que dispo-
sen els articles 23 i 24 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, 
de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.

Cinc. Els acords, convenis o pactes que impliquen 
creixements retributius superiors als que s’establixen 
en el present article o en les normes que ho desenrotllen 
han d’experimentar l’oportuna adequació, esdevenint 
inaplicables en cas contrari les clàusules que s’hi 
oposen.

Sis. Este article té caràcter bàsic i es dicta a l’em-
para dels articles 149.1.13a i 156.1 de la Constitució. Les 
Lleis de Pressupostos de les comunitats autònomes i els 
Pressupostos de les corporacions locals corresponents 
a l’exercici 2004 recolliran expressament els criteris 
assenyalats en el present article.
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Article 20. Oferta d’ocupació pública.

U. Durant l’any 2004, el nombre total de places de 
nou ingrés del personal del sector públic delimitat en 
l’article anterior serà, com a màxim, igual al 100 per 
cent de la taxa de reposició d’efectius i es concentraran 
en els sectors, funcions i categories professionals que 
es consideren prioritaris o que afecten el funcionament 
dels servicis públics essencials. Dins d’este límit, l’oferta 
d’ocupació pública inclourà tots els llocs i places exer-
cits per personal interí, nomenat o contractat en els dos 
exercicis anteriors, excepte aquells sobre els quals hi ha 
una reserva de lloc o estiguen sotmesos en processos 
de provisió.

Este últim criteri no s’aplicarà a les Forces Arma-
des, on el nombre de places de militars de carrera i de 
militars de complement, d’acord amb el que establix 
la Llei 17/1999, de 18 de maig, de Règim de Personal 
de les Forces Armades, serà el resultant de l’aplicació 
del model genèric de provisió de places per a quadres 
de comandament en les Forces Armades, aprovat pel 
Reial Decret 1205/2003, de 19 de setembre, tenint-se 
en compte, si és el cas, allò que preveu el punt 3 de la 
 disposició transitòria segona de l’esmentada Llei 17/1999, 
 i es determinarà reglamentàriament d’acord amb el 
que preveu l’article 18 sobre plantilles de quadres de 
comandament i en l’article 21 sobre provisió de places 
de les Forces Armades, ambdós de la referida llei. El 
nombre de places de militars professionals de tropa i 
marineria serà el necessari per a aconseguir els efectius 
fixats en la disposició addicional novena de la present 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

La limitació continguda en el paràgraf primer d’este 
article no s’aplicarà a les Forces i Cossos de la Seguretat 
de l’Estat ni a aquelles comunitats autònomes que ha-
gen d’efectuar un desplegament dels efectius de Policia 
Autònoma en el seu territori en relació a la cobertura de 
les corresponents places, ni tampoc al personal de l’Ad-
ministració de Justícia, per a qui es determinarà d’acord 
amb el que disposa la llei 38/1988, de 28 de desembre, 
de Demarcació i de Planta Judicial, ni a les Administra-
cions públiques amb competències educatives per al 
desenrotllament de les Lleis Orgàniques 1/1990, de 3 
d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu, i 
10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l’Educació, 
en relació a la determinació del nombre de places per 
a l’accés als cossos de funcionaris docents.

En l’àmbit de l’Administració local, el referit criteri 
no s’aplicarà al personal de la Policia Local.

Amb independència del que disposa el paràgraf 
primer d’este apartat, les Administracions públiques 
podran convocar els llocs o places corresponents als 
distints cossos, escales o categories que, dotats pres-
supostàriament i inclosos en les seues relacions de 
llocs de treball o catàlegs, així com en les plantilles de 
personal laboral, es troben exercits interinament o tem-
poralment amb anterioritat a l’1 de gener del 2002.

Dos. Durant l’any 2004 no es procedirà a la con-
tractació de personal temporal, ni al nomenament de 
funcionaris interins, en l’àmbit a què es referix l’apartat 
U de l’article anterior, excepte en casos excepcionals i 
per a cobrir necessitats urgents i inajornables. En tot 
cas, estos nomenaments computaran a efectes de com-
plir el límit màxim de la taxa de reposició d’efectius en 
l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’any següent 
a què es produïsca l’esmentat nomenament.

Tres. El Govern, amb el límit establit en l’apartat u 
anterior, podrà autoritzar, a través de l’oferta d’ocupació 

pública, amb un informe previ favorable del Ministeri 
d’Hisenda, a proposta del Ministeri d’Administracions 
Públiques i a iniciativa dels departaments o organis-
mes públics competents en la matèria, la convocatòria 
de places vacants de nou ingrés que es referisquen al 
personal de l’Administració Civil de l’Estat i els seus or-
ganismes autònoms, personal civil de l’Administració 
militar i els seus organismes autònoms, personal de 
l’Administració de la Seguretat Social, personal estatu-
tari de la Seguretat Social, personal de l’Administració 
de Justícia, Forces Armades i Forces i Cossos de Segu-
retat de l’Estat, i personal dels ens públics Agència Es-
tatal de l’Administració Tributària, Consell de Seguretat 
Nuclear, Agència de Protecció de Dades, i de l’entitat 
pública empresarial «Loteries i Apostes de l’Estat», així 
com dels llocs i places a què es referix l’últim paràgraf 
de l’apartat u. 

La contractació de personal laboral temporal i el 
nomenament de funcionaris interins, en les condicions 
establides en l’apartat dos d’este article, requerirà l’au-
torització prèvia conjunta dels Ministeris d’Administra-
cions Públiques i d’Hisenda.

Estos Departaments podran, així mateix, autoritzar 
les corresponents convocatòries de llocs o places va-
cants de les entitats públiques empresarials i ens pú-
blics no mencionats anteriorment, respectant la taxa de 
reposició d’efectius establida amb caràcter general. La 
referida autorització conjunta serà també d’aplicació a 
les societats estatals per a la gestió dels servicis públics 
de radiodifusió i televisió dependents de l’ens públic 
Radiotelevisió Espanyola.

Quatre. La contractació de personal fix o temporal 
en l’estranger d’acord amb la legislació local o, si és 
el cas, legislació espanyola, en l’àmbit a què es referix 
l’apartat tres, requerirà l’autorització prèvia conjunta 
dels Ministeris d’Administracions Públiques i d’Hisen-
da. 

Cinc. Els apartats un i dos d’este article tenen ca-
ràcter bàsic i es dicten a l’empara dels articles 149.1.13a 
i 156.1 de la Constitució.

Les Lleis de Pressupostos de les comunitats autò-
nomes i els Pressupostos de les corporacions locals 
corresponents a l’exercici de l’any 2004 recolliran ex-
pressament els criteris assenyalats en dits apartats.

CAPÍTOL II 

 Dels règims retributius

Article 21. Personal del sector públic estatal sotmés a 
règim administratiu i estatutari.

U. Amb efectes d’1 de gener de l’any 2004, les 
quanties dels components de les retribucions del per-
sonal del sector públic estatal sotmés a règim adminis-
tratiu i estatutari seran les derivades de l’aplicació de 
les normes següents: 

a) Les retribucions bàsiques d’este personal, així 
com les complementàries de caràcter fix i periòdic 
assignades als llocs de treball que exercisca, experi-
mentaran un creixement del 2 per cent respecte de 
les establides per a l’exercici de 2003, sense perjuí del 
que establixen els paràgrafs segon i tercer de l’article 
19.Dos d’esta llei i, si és el cas, de l’adequació de les 
retribucions complementàries quan siga necessària per 
a assegurar que les assignades a cada lloc de treball 
guarden la relació procedent amb el contingut d’espe-
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cial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillo-
sitat o penositat d’este.

b) El conjunt de les restants retribucions comple-
mentàries tindrà, així mateix, un creixement del 2 per 
cent respecte de les establides per a l’exercici de 2003, 
sense perjuí de les modificacions que es deriven de la 
variació del nombre d’efectius assignats a cada progra-
ma, del grau de consecució dels objectius fixats per 
este, i del resultat individual de la seua aplicació.

c) Els complements personals i transitoris i la resta 
de retribucions que tinguen anàleg caràcter, així com 
les indemnitzacions per raó del servici, es regiran per 
la seua normativa específica i pel que disposa esta llei, 
sense que se li aplique l’augment del 2 per cent que hi 
ha previst.

d) Durant l’any 2004 es destinarà un 0,5 per cent 
de la massa salarial d’este personal, d’acord amb la 
definició de massa salarial que a estos efectes establix 
l’article 19.Tres d’esta llei per a finançar les aportacions 
previstes en el referit article a plans de pensions o con-
tractes d’assegurances que instrumenten compromisos 
per pensions que incloguen la cobertura de la contin-
gència de jubilació respecte de què l’Administració 
General de l’Estat i els seus organismes públics actuen 
com a promotors o acceptants. Les dites aportacions 
seran distribuïdes individualment d’acord amb el que 
establix cada pla de pensions, tenint en compte allò que 
s’indica en l’article 19.Tres d’esta llei.

Dos. El que preveu esta llei s’aplicarà, així mateix, 
a les retribucions fixades en euros que correspondrien 
en territori nacional als funcionaris destinats en l’estran-
ger, sense perjuí de la successiva aplicació dels mòduls 
que procedisquen en virtut de la normativa vigent.

Els referits mòduls en cap cas s’aplicaran ni utilitzaran 
per a la determinació de l’assignació individual de les 
aportacions corresponent al personal funcionari i estatu-
tari, que es referix el paràgraf d) de l’apartat anterior.

Tres. Les retribucions bàsiques del personal funci-
onari que presta servicis en la Societat Estatal Correus 
i Telègrafs, Societat Anònima, experimentaran un crei-
xement del 2 per cent respecte de les establides per 
a l’exercici de 2003, sense perjuí de l’aplicació a este 
col·lectiu del que disposa el paràgraf segon de l’article 
19.Dos d’esta llei.

Les retribucions complementàries d’estos funciona-
ris experimentaran, en el seu conjunt, un increment del 
2 per cent respecte de les establides per a l’exercici de 
2003, sense perjuí de les adequacions que són neces-
sàries per a adaptar-les als requeriments i continguts 
específics dels llocs de treball de la Societat Estatal, i 
del grau de consecució dels seus objectius, així com de 
la normativa que dicte el Govern per al desenrotllament 
del règim jurídic singular d’estos funcionaris.

El que disposen els apartats anteriors ha d’enten-
dre’s en termes d’homogeneïtat per als dos períodes 
de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal 
com a l’antiguitat d’este.

Article 22. Personal laboral del sector públic estatal.

U. Als efectes d’esta llei s’entén per massa salarial 
el conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i 
els gastos d’acció social meritats durant 2003 pel perso-
nal laboral del sector públic estatal, amb el límit de les 
quanties informades favorablement pel Ministeri d’Hi-

senda per a este exercici pressupostari, exceptuant-ne, 
en tot cas:

a) Les prestacions i indemnitzacions de la Segu-
retat Social.

b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat So-
cial a càrrec de l’ocupador.

c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, 
suspensions o acomiadaments.

d) Les indemnitzacions o bestretes per gastos que 
haguera realitzat el treballador.

Amb efectes d’1 de gener de l’any 2004 la massa 
salarial del personal laboral del sector públic estatal no 
podrà experimentar un creixement global superior al 2 
per cent respecte de l’establida per a l’exercici de 2003, 
comprés en este percentatge el de tots els conceptes, 
sense perjuí del que disposa el quart paràgraf de l’article 
19.Dos i del qual poguera derivar-se de la consecució 
dels objectius assignats a cada departament ministerial 
o organisme públic per mitjà de l’increment de la pro-
ductivitat o modificació dels sistemes d’organització del 
treball o classificació professional.

Les variacions de la massa salarial bruta es calcu-
laran en termes d’homogeneïtat per als dos períodes 
objecte de comparació, tant pel que fa a efectius de 
personal i antiguitat d’este com al règim privatiu de 
treball, jornada, hores extraordinàries efectuades i al-
tres condicions laborals, computant-se per separat les 
quantitats que corresponguen a les variacions en estos 
conceptes.

El que preveuen els paràgrafs anteriors representa 
el límit màxim de la massa salarial, la distribució i de 
l’aplicació individual de la qual es produirà a través de la 
negociació col·lectiva. L’autorització de la massa salarial 
serà requisit previ per al començament de les negocia-
cions de convenis o acords col·lectius que se celebren 
l’any 2004, i a càrrec d’esta han de satisfer-se la totalitat 
de les retribucions del personal laboral derivades del 
corresponent acord i totes les que es meriten al llarg 
de l’any citat.

Durant l’any 2004 es destinarà un 0,5 per cent de la 
massa salarial definida en l’apartat tres de l’article 19 
d’esta llei per a finançar aportacions a plans de pensions 
o contractes d’assegurances que instrumenten compro-
misos per pensions que incloguen la cobertura de la 
contingència de jubilació, previstos en este article i res-
pecte dels quals l’Administració General de l’Estat i els 
organismes, entitats o societats a què es referix l’article 
34.U d’esta llei actuen com a promotors o acceptants. 
Les dites aportacions seran distribuïdes individualment 
d’acord amb el que establix cada pla de pensions, tenint 
en compte allò que s’indica en l’esmentat article 19.Tres 
d’esta llei.

Dos. Durant el primer trimestre de 2004 els de-
partaments ministerials, organismes, entitats públiques 
empresarials i la resta d’ens públics han de sol·licitar 
del Ministeri d’Hisenda la corresponent autorització de 
massa salarial, aportant a este efecte la certificació de 
les retribucions salarials satisfetes i meritades en 2003. 
La massa salarial autoritzada es tindrà en compte per a 
determinar els crèdits corresponents a les retribucions 
del personal laboral del sector públic estatal que haja 
de prestar servicis l’any 2004.

Tres. Quan es tracte de personal no subjecte a 
conveni col·lectiu, les retribucions del qual estiguen 
determinades en tot o en part per mitjà de contracte 
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individual, han de comunicar-se al Ministeri d’Hisenda 
les retribucions satisfetes i meritades durant 2003.

Quatre. Les indemnitzacions o bestretes del perso-
nal laboral, que es regiran per la seua normativa espe-
cífica, no podran experimentar creixements superiors 
a les que s’establisquen amb caràcter general per al 
personal no laboral de l’Administració de l’Estat.

Article 23. Retribucions dels Alts Càrrecs del Govern de 
la Nació, dels òrgans consultius i de l’Administració 
General de l’Estat.

U. Les retribucions per a l’any 2004 dels Alts Càrrecs 
compresos en el present número es fixen en les següents 
quanties, sense dret a pagues extraordinàries i referides 
a dotze mensualitats, sense perjuí de la percepció de ca-
torze mensualitats de la retribució per antiguitat que puga 
correspondre’ls d’acord amb la normativa vigent:

Euros

President del Govern................................. 83.294,76
Vicepresident del Govern.......................... 78.288,72
Ministre del Govern................................... 73.490,04
President del Consell d’Estat .................... 78.288,72
President del Consell Econòmic i Social. 85.528,56

Dos. El règim retributiu per a l’any 2004 dels 
secretaris d’Estat, subsecretaris, directors generals 
i assimilats serà l’establit amb caràcter general per 
als funcionaris públics en els apartats 2.a) i c), i 3.a), 
b) i c) de l’article 23 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, 
de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, a 
l’efecte de la qual es fixen les següents quanties de 
sou, complement de destí i complement específic, 
referides a dotze  mensualitats, així com la quantia a 
incloure en cada una de les pagues extraordinàries en 
aplicació de l’article 19.Dos d’esta llei.

Secretari d’Estat
i assimilats

—
Euros

Subsecretari
i assimilats

—
Euros

Director general
i assimilats

—
Euros

Sou ........................................................................... 12.583,44 12.583,44 12.583,44
Complement de destinació .................................... 21.675,12 17.340,12 13.872,12
Complement específic ........................................... 32.635,20 28.575,72 22.813,56
Quantia de complement de destinació a incloure en 

cada paga extraordinària .....................................   722,50   578,00   462,40

Tres. Tots els Alts Càrrecs a què es referix el nú-
mero anterior mantindran la categoria i rang que els 
corresponga d’acord amb la normativa vigent, sense 
perjuí que el complement de productivitat que, si és el 
cas, s’assigne a estos pel titular del departament dins 
dels crèdits assignats per a esta finalitat puga ser dife-
rent d’acord amb el que preveu l’article 25.U.E) d’esta 
llei, i de la percepció, en catorze mensualitats, de la re-
tribució per antiguitat que puga correspondre’ls d’acord 
amb la normativa vigent. Així mateix, se’ls aplicarà el 
que preveu l’article 19.Tres.

Quatre. 1. Les retribucions dels consellers per-
manents i del secretari general del Consell d’Estat l’any 
2004 seran les que s’establixen a continuació sense 
perjuí del que puga correspondre’ls pel concepte d’an-
tiguitat:

Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats)....... 14.680,68
Complement de destí ................................ 23.164,20
Complement específic ............................... 34.875,64
Quantia a incloure en cada paga extraor-

dinària ......................................................    772,14

2. Dins dels crèdits establits a este efecte el presi-
dent del Consell d’Estat podrà assignar complement de 
productivitat als consellers permanents i secretari ge-
neral d’este, d’acord amb el que preveu l’article 25.U.E) 
d’esta llei.

3. A més de les quantitats derivades del que dispo-
sen els paràgrafs anteriors, els dits Alts Càrrecs perce-
bran, si és el cas, les retribucions fixades en els acords 

aprovats pel mateix òrgan en matèria d’adequació pel 
concepte d’antiguitat, i si han tingut la condició prèvia 
de funcionaris públics, amb independència de la seua 
situació d’activitat, jubilació o retir com a funcionaris, 
tindran dret a continuar perfeccionant els triennis re-
coneguts sota la dita condició segons la normativa en 
cada cas aplicable i a percebre, en 14 mensualitats, la 
diferència resultant per este concepte quan la quantia 
derivada de dita normativa siga superior a l’aprovada 
en els referits acords.

Cinc. Les retribucions dels presidents i vicepresi-
dents i, si és el cas, les dels directors generals quan 
els corresponga l’exercici de les funcions executives de 
màxim nivell de les entitats públiques empresarials i la 
resta d’ens públics seran autoritzades, durant l’exercici 
de l’any 2004, pel ministre d’Hisenda a proposta del 
titular del departament a què es troben adscrits, dins 
dels criteris sobre increments retributius establits en 
l’article 21 d’esta llei.

Article 24. Retribucions dels membres del Consell Ge-
neral del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional 
i del Tribunal de Comptes.

Les retribucions per a l’any 2004 dels membres del 
Consell del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional 
i del Tribunal de Comptes, sense perjuí del que puga 
correspondre’ls pel concepte d’antiguitat, es fixen en 
les quanties següents: 

U. Consell General del Poder Judicial.

1. President del Tribunal Suprem i del Consell Ge-
neral del Poder Judicial:
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Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats)....... 28.466,76
Altres remuneracions (a percebre en 12 

mensualitats)........................................... 104.394,60

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

2. Vocal del Consell General del Poder Judicial:

Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats)....... 28.466,76
Altres remuneracions (a percebre en 12 

mensualitats)........................................... 84.806,28

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

3. Secretari general del Consell General del Poder 
Judicial:

Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats)....... 26.968,90
Altres remuneracions (a percebre en 12 

mensualitats)........................................... 82.471,56

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

Dos. Tribunal Constitucional.

1. President del Tribunal Constitucional:

Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats)....... 44.589,86
Altres remuneracions (a percebre en 12 

mensualitats)........................................... 88.271,84

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

2. Vicepresident del Tribunal Constitucional:

Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats)....... 44.589,86
Altres remuneracions (a percebre en 12 

mensualitats)........................................... 80.832,00

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

3. President de Secció del Tribunal Constitucional:

Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats)....... 44.589,86
Altres remuneracions (a percebre en 12 

mensualitats)........................................... 75.131,16

    Total ............................................... 119.721,02

4. Magistrat del Tribunal Constitucional:

Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats)....... 44.589,86
Altres remuneracions (a percebre en 12 

mensualitats)........................................... 69.430,32

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

5. Secretari general del Tribunal Constitucional:

Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats)....... 34.805,12
Altres remuneracions (a percebre en 12 

mensualitats)........................................... 61.642,56

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

Tres. Tribunal de Comptes.

1. President del Tribunal de Comptes:

Euros

Remuneracions anuals a percebre en 14 
mensualitats iguals ................................ 113.272,88

2. President de Secció del Tribunal de Comptes:

Euros

Remuneracions anuals a percebre en 14 
mensualitats iguals ................................ 113.272,88

3. Conseller de Comptes del Tribunal de Comp-
tes:

Euros

Remuneracions anuals a percebre en 14 
mensualitats iguals ................................ 113.272,88

4. Secretari general del Tribunal de Comptes:

Euros

Remuneracions anuals a percebre en 14 
mensualitats iguals ................................ 96.447,68

Quatre. Retribucions pel concepte d’antiguitat.

A més de les quantitats derivades d’allò que dispo-
sen els paràgrafs anteriors estos càrrecs percebran, si 
és el cas, les retribucions fixades en els acords aprovats 
pel mateix òrgan en matèria d’adequació pel concepte 
d’antiguitat, i si han tingut la condició prèvia de funci-
onaris públics, amb independència de la seua situació 
d’activitat, jubilació o retir com a funcionaris, tindran 
dret a continuar perfeccionant els triennis reconeguts 
sota la dita condició segons la normativa en cada cas 
aplicable i a percebre, en catorze mensualitats, la dife-
rència resultant per este concepte quan la quantia deri-
vada de la dita normativa siga superior a l’aprovada en 
els referits acords.
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Article 25. Retribucions dels funcionaris de l’Estat inclosos 
en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de 
Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.

U. De conformitat amb el que establix l’article 21.U 
d’esta llei, les retribucions a percebre l’any 2004 pels 
funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, que exercisquen llocs de treball 
per als quals el Govern ha aprovat l’aplicació del règim 
retributiu previst en la dita llei, sense perjuí de l’aplicació 
d’allò que preveu el paràgraf d) d’eixe mateix article, 
seran les següents: 

A) El sou i els triennis que corresponguen al grup 
en què es trobe classificat el cos o escala a què pertan-
ga el funcionari, d’acord amb les següents quanties en 
euros referides a 12 mensualitats:

Grup Sou Triennis

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) Les pagues extraordinàries, que seran dos a 
l’any, es meritaran d’acord amb el que preveu l’article 
33 de la Llei 33/1987, de 23 de desembre, de Pressu-
postos Generals de l’Estat per a 1988. L’import de cada 
una de les dites pagues serà d’una mensualitat de sou i 
triennis i, en aplicació d’allò que establix l’article 19.Dos, 
paràgraf segon, d’esta llei, la quantia que a continuació 
s’assenyala, segons el nivell del complement de destí 
mensual que es perceba:

Nivell
Import

—
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

Quan els funcionaris hagen prestat una jornada de 
treball reduïda durant els sis mesos immediats anteri-
ors als mesos de juny o desembre, l’import de la paga 
extraordinària experimentarà la corresponent reducció 
proporcional.

C) El complement de destí corresponent al nivell 
del lloc de treball que s’exercisca, d’acord amb les se-
güents quanties referides a dotze mensualitats:

Nivell
Import

—
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

En l’àmbit de la docència universitària, la quantia del 
complement de destí fixada en l’escala anterior podrà 
ser modificada, en els casos en què així siga procedent, 
d’acord amb la normativa vigent, sense que això impli-
que variació del nivell de complement de destí assignat 
al lloc de treball.

D) El complement específic que, si és el cas, es-
tiga assignat al ja que s’exercisca, la quantia del qual 
experimentarà un increment del 2 per cent respecte de 
l’aprovada per a l’exercici de 2003, sense perjuí, si és el 
cas, del que preveu l’article 21.U.a) d’esta llei.

E) El complement de productivitat, que retribuirà 
l’especial rendiment, l’activitat i dedicació extraordinà-
ries, i l’interés o iniciativa amb què s’exercisquen els 
llocs de treball, sempre que redunden a millorar els 
seus resultats.

Cada departament ministerial determinarà els crite-
ris de distribució i de fixació de les quanties individuals 
del complement de productivitat, d’acord amb les nor-
mes següents:
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1a. La valoració de la productivitat ha de realitzar-
se en qualitat de circumstàncies objectives relacionades 
directament amb l’acompliment del lloc de treball i la 
consecució dels resultats o objectius assignats a este en 
el corresponent programa.

 2a. En cap cas les quanties assignades per com-
plement de productivitat durant un període de temps 
originaran drets individuals respecte de les valoracions 
o apreciacions corresponents a períodes successius.

F) Les gratificacions per servicis extraordinaris, 
que es concediran pels departaments ministerials o 
organismes públics dins dels crèdits assignats amb 
este fi.

Estes gratificacions tindran caràcter excepcional i 
només podran ser reconegudes per servicis extraordi-
naris prestats siga de la jornada normal de treball sense 
que, en cap cas, puguen ser fixes en la seua quantia ni 
periòdiques en la seua meritació, ni originar drets indi-
viduals en períodes successius.

Dos. D’acord amb el que preveu l’article 21.U.b) 
d’esta llei, el Ministeri d’Hisenda podrà modificar la 
quantia dels crèdits globals destinats a atendre el com-
plement de productivitat, les gratificacions per servicis 
extraordinaris i altres incentius al rendiment, per a ade-
quar-la al nombre d’efectius assignats a cada programa 
i al grau de consecució dels objectius fixats a este. Els 
departaments ministerials, al seu torn, donaran compte 
de les quanties individuals d’estos incentius als Ministeris 
d’Hisenda i d’Administracions Públiques, especificant 
els criteris de concessió aplicats.

Tres. Els funcionaris interins inclosos en l’àmbit de 
l’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, percebran les 
retribucions bàsiques, exclosos triennis, corresponents 
al grup en què estiga inclòs el Cos en què ocupen va-
cant, i s’aplicarà a este col·lectiu el que disposa el segon 
paràgraf de l’article 19.Dos i en l’article 25.U.B) i les re-
tribucions complementàries que corresponguen al lloc 
de treball que exercisquen, excloses les que estiguen 
vinculades a la condició de funcionari de carrera.

Quatre. El personal eventual regulat en l’article 
20.2 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, percebrà les retri-
bucions per sou i pagues extraordinàries corresponents 
al grup d’assimilació en què el Ministeri d’Administraci-
ons Públiques classifique les seues funcions, i s’aplicarà 
a este col·lectiu el que disposa el segon paràgraf de 
l’article 19.Dos i en l’article 25.U.B), ambdós d’esta llei, 
i les retribucions complementàries que corresponguen 
al lloc de treball reservat a personal eventual que exer-
cisca.

Els funcionaris de carrera que, en situació d’actiu o 
de servicis especials, ocupen llocs de treball reservats 
a personal eventual percebran les retribucions bàsiques 
corresponents al seu grup de classificació, inclosos tri-
ennis, si és el cas, i les retribucions complementàries 
que corresponguen al lloc de treball que exercisquen.

Cinc. El complement de productivitat podrà assig-
nar-se, si és el cas, als funcionaris interins i al personal 
eventual, així com als funcionaris en pràctiques, quan 
estes es realitzen exercint un lloc de treball, sempre que 
estiga autoritzada la seua aplicació als funcionaris de 
carrera que exercisquen anàlegs llocs de treball, llevat 
que este complement estiga vinculat a la condició de 
funcionari de carrera. Així mateix, se’ls aplicarà el que 
preveu el paràgraf d) de l’article 21.U, si és el cas, tenint 
en compte el que establix el text refós de la Llei de Re-
gulació dels Plans i Fons de Pensions.

Sis. Els funcionaris en qualsevol situació admi-
nistrativa en què, d’acord amb la normativa vigent 
aplicable en cada cas, tinguen reconegut el dret a la 
percepció de triennis percebran, a més, l’import de la 
part proporcional que, per este concepte, corresponga 
a les pagues extraordinàries.

Set. Quan el nomenament de funcionaris en pràcti-
ques a què es referix l’article 24.1 del Reglament aprovat 
per Reial Decret 364/1995, de 10 de març, recaiga en 
funcionaris de carrera d’un altre Cos o Escala de grups 
de titulació inferior a aquell en què s’aspira a ingressar, 
durant el temps corresponent al període de pràctiques o 
el curs selectiu es continuaran percebent els triennis en 
cada moment perfeccionats i es computarà este temps, 
a efectes de consolidació de triennis i de drets passius, 
com servit en el nou cos o escala en el cas que, de ma-
nera efectiva, s’adquirisca la condició de funcionari de 
carrera en estos últims.

Article 26. Retribucions del personal de les Forces 
Armades.

U. D’acord amb el que disposa l’article 21.U d’esta 
llei, les retribucions a percebre l’any 2004 pels militars 
professionals previstos en l’article 2 de la Llei 17/1999, 
de 18 de maig, de Règim del Personal de les Forces 
Armades, seran les següents:

a) Les retribucions bàsiques, exclosos triennis en 
el cas dels militars de complement i els militars pro-
fessionals de tropa i marineria amb una relació de ser-
vicis de caràcter temporal, que corresponguen al grup 
d’equivalència en què es trobe classificada l’ocupació 
corresponent, en la quantia establida per als funciona-
ris de l’Estat inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de 
la Funció Pública.

La valoració i meritació dels triennis i de les pagues 
extraordinàries s’efectuarà d’acord amb la normativa 
específica aplicable a este personal i, supletòriament, 
amb la normativa dels funcionaris inclosos en l’àmbit 
de la referida Llei 30/1984, i és igualment d’aplicació al 
personal en actiu el que disposa el paràgraf segon de 
l’article 19.Dos d’esta llei en relació amb les esmentades 
pagues, per la qual cosa s’hi inclourà un 40 per cent del 
complement d’ocupació mensual, segons les quanties 
assenyalades en l’article 25.U.B) d’esta llei. 

b) Les retribucions complementàries de caràcter 
general, el component singular del complement espe-
cífic, i el complement per incorporació, si és el cas, que 
experimentaran un increment del 2 per cent respecte 
de les establides en 2003, sense perjuí del que preveu 
l’article 21.U.a) d’esta llei.

c) El complement de dedicació especial, inclòs el 
concepte d’«atenció continuada» a què fa referència 
l’article 19.1 del Reial Decret 662/2001, de 22 de juny, 
i la gratificació per servicis extraordinaris, les quanties 
de la qual seran determinades pel Ministeri de Defensa 
dins dels crèdits que s’assignen específicament per a 
estes finalitats.

d) L’incentiu per anys de servici, les quanties i re-
quisits del qual per a la seua percepció seran fixades pel 
ministre de Defensa, amb un informe previ favorable 
del ministre d’Hisenda.

D’acord amb el que preveu l’article 21.U.b) d’esta 
llei i en la regulació específica del règim retributiu del 
personal militar, el ministre d’Hisenda podrà modificar 
la quantia dels crèdits destinats a atendre la dedicació 
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especial i la gratificació per servicis extraordinaris, per 
a adequar-la al nombre d’efectius assignats a cada pro-
grama i al grau de consecució dels objectius que hi ha 
fixats.

En cap cas, les quanties assignades per complement 
de dedicació especial o per gratificació per servicis ex-
traordinaris originaran drets individuals respecte de 
valoracions o apreciacions corresponents a períodes 
successius.

Dos. Quan el Ministeri de Defensa haja subscrit 
concerts amb les universitats per a la utilització de 
les institucions sanitàries del departament segons 
les bases establides per al règim d’estos en el Reial 
Decret 1652/1991, d’11 d’octubre, el personal mèdic i 
sanitari que ocupe llocs de treball en estos centres amb 
la condició de places vinculades percebrà, a més de les 
retribucions bàsiques que els corresponga, en concepte 
de retribucions complementàries, els complements de 
destí, específic i de productivitat en les quanties 
 establides en aplicació de la base tretzena.huit, 4, 5 i 6, 
a) i b) del citat reial decret.

Este personal, quan exercisca, a més, la condició 
de militar, podrà percebre, així mateix, l’ajuda per a 
vestuari i les pensions de recompenses, l’import del 
complement de dedicació especial en concepte d’aten-
ció continuada, segons el que establix el paràgraf c) de 
l’apartat u anterior, així com les prestacions familiars 
a què fa referència l’article 6 del Reglament de Retri-
bucions del Personal de les Forces Armades, aprovat 
per Reial Decret 662/2001, de 22 de juny, tot això sense 
perjuí del compliment d’allò que disposa pel que fa 
a la nòmina única la Universitat i als mecanismes de 
compensació pressupostària a què es referixen, res-
pectivament, l’apartat set de l’esmentada base tretzena 
i les bases establides a este efecte en el corresponent 
concert.

Tres. Els membres de les Forces Armades que ocu-
pen llocs de treball inclosos en les relacions de llocs de 
treball del Ministeri o els seus organismes autònoms 
percebran les retribucions bàsiques corresponents a 
la seua ocupació militar, d’acord amb el que establix 
l’apartat u d’este article, i les complementàries assig-
nades al lloc que exercisquen, d’acord amb les quanti-
es establides en esta llei per als funcionaris de l’Estat 
inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost, tot això sense perjuí de continuar percebent les 
pensions i gratificacions que siguen conseqüència de 
les recompenses militars a què es referix la disposició 
final primera de la Llei 17/1999, de 18 de maig, així com 
l’ajuda per a vestuari en la mateixa quantia i condicions 
que la resta del personal de les Forces Armades.

Quatre. Així mateix, al personal a qui es referix 
este article se li aplicarà el que preveu el paràgraf d) 
de l’article 21.U, si és el cas, tenint en compte el que 
establix el text refós de la Llei de Regulació dels Plans 
i Fons de Pensions.

El que disposa este article ha d’entendre’s sense 
perjuí de la regulació específica que per a determinats 
conceptes i personal de les Forces Armades s’establix 
en la normativa vigent.

Article 27. Retribucions del personal del Cos de la 
Guàrdia Civil.

U. D’acord amb el que disposa l’article 21.U d’esta 
llei, les retribucions a percebre l’any 2004 pel personal 
del Cos de la Guàrdia Civil seran les següents:

a) Les retribucions bàsiques que corresponguen 
al Grup d’equivalència en què es trobe classificada 
l’ocupació corresponent, en la quantia establida per als 
funcionaris de l’Estat inclosos en l’àmbit d’aplicació de 
la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Refor-
ma de la Funció Pública.

La valoració i meritació dels triennis i de les pagues 
extraordinàries s’efectuarà d’acord amb la normativa 
aplicable a este personal i, supletòriament, amb la 
normativa dels funcionaris públics inclosos en l’àmbit 
d’aplicació de la referida Llei 30/1984, sent igualment 
d’aplicació per al personal en servici actiu el que dis-
posa el paràgraf segon de l’article 19.Dos d’esta llei en 
relació amb les esmentades pagues, per la qual cosa 
s’hi inclourà un 40 per cent del complement de destí 
mensual, segons les quanties assenyalades en l’article 
25.U.B) d’esta llei.

B) Les retribucions complementàries de caràcter 
fix i periòdic, que experimentaran un increment del 2 
per cent respecte de les establides en 2003, sense perjuí, 
si és el cas, del que preveu l’article 21.U.a) d’esta llei.

La quantia del complement de productivitat es re-
girà per les normes establides per als funcionaris de 
l’Estat inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, 
de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció 
Pública.

Dos. Així mateix, al personal al qual es referix este 
article se li aplicarà el que preveu la lletra d) de l’article 
21.U, si és el cas, tenint en compte el que establix el 
text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de 
Pensions.

Article 28. Retribucions del personal del Cos Nacional 
de Policia.

U. D’acord amb el que disposa l’article 21.U d’esta 
llei, les retribucions a percebre l’any 2004 pels funcio-
naris del Cos Nacional de Policia, seran les següents: 

a) Les retribucions bàsiques que corresponguen al 
Grup en què es trobe classificada, a efectes econòmics, 
la categoria corresponent, en la quantia establida per 
als funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de 
la Funció Pública.

La valoració i meritació dels triennis i de les pagues 
extraordinàries s’efectuarà d’acord amb la normativa 
específica aplicable a este personal i, supletòriament, 
amb la normativa dels funcionaris inclosos en l’àmbit 
de la referida Llei 30/1984, sent igualment d’aplicació per 
al personal en servici actiu el que disposa el paràgraf 
segon de l’article 19.Dos de la present llei en relació amb 
les esmentades pagues, per la qual cosa s’hi inclourà un 
40 per cent del complement de destí mensual segons les 
quanties assenyalades en l’article 25.U.B) d’esta llei.

B) Les retribucions complementàries de caràcter 
fix, que experimentaran un increment del 2 per cent 
respecte de les establides en 2003, sense perjuí, si és el 
cas, del que preveu l’article 21.U.a) d’esta llei.

La quantia del complement de productivitat es re-
girà per les normes establides per als funcionaris de 
l’Estat inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, 
de 2 d’agost.

Dos. Així mateix, se’ls aplicarà el que preveu el pa-
ràgraf d) de l’article 21.U, si és el cas, tenint en compte 
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el que establix el text refós de la Llei de Regulació dels 
Plans i Fons de Pensions.

Article 29. Retribucions dels membres de les Carreres 
Judicial i Fiscal i del personal al servici de l’Admi-
nistració de Justícia.

U. D’acord amb el que disposa l’article 21.U 
d’esta llei, les retribucions a percebre l’any 2004 pels 
membres del Poder Judicial i del Ministeri Fiscal i pel 
personal al servici de l’Administració de Justícia seran 
les  següents: 

1. El sou, d’acord amb el detall que a continuació 
es reflectix, i la retribució per antiguitat o triennis, si és 
el cas, que els corresponga:

a) El sou dels membres de les carreres judicial i fis-
cal a què es referixen els annexos I i IV, respectivament, 
de la Llei 15/2003, de 26 de maig, reguladora del règim 
retributiu de les Carreres Judicial i Fiscal, queda establit 
per a l’any 2004, en les quanties següents referides a 
12 mensualitats:

Euros

 Carrera Judicial:

President de l’Audiència Nacional (no 
Magistrat del Tribunal Suprem) ............ 23.945,52

President de Sala de l’Audiència Nacional 
(no Magistrat del Tribunal Suprem) ..... 22.684,40

President del Tribunal Superior de Justí-
cia ............................................................. 23.116,68

Magistrat ..................................................... 20.548,68
Jutge............................................................ 17.979,60

 Carrera Fiscal:

Fiscal en cap del Tribunal Superior de 
Justícia..................................................... 23.116,68

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

 El que establix este apartat s’entén sense perjuí del 
que preveu l’article 9.2 de l’esmentada Llei 15/2003.

b) El sou del Cos de Secretaris Judicials queda es-
tablit per a l’any 2004 en les quanties següents, referides 
a 12 mensualitats: 

Secretaris Judicials de primera categoria: 17.979,60 
euros.

Secretaris Judicials de segona categoria: 16.695,36 
euros.

Secretaris Judicials de tercera categoria: 15.411,12 
euros.

c) El sou del personal al servici de l’Administració 
de Justícia regulat per les Lleis 17/1980, de 13 d’abril; 
31/1981, d’1 de juliol, i 45/1983, de 29 de desembre, en la 
redacció donada per la Llei 42/1994, de 30 de desembre, 
la base de la qual es fixa en 428,08 euros.

2. Les pagues extraordinàries, que es meritaran 
d’acord amb la normativa aplicable als funcionaris inclo-
sos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, 
seran dos a l’any per un import, cada una d’elles, d’una 
mensualitat del sou, antiguitat o triennis, segons el cas, 
i la quantia del complement de destí que, per aplicació 

del que disposa l’article 19.Dos, tercer paràgraf, d’esta 
llei, s’assenyalen en l’annex XI.

3. Les retribucions complementàries, variables i 
especials, d’este personal, que experimentaran un in-
crement del 2 per cent respecte de les vigents en 2003, 
sense perjuí, si és el cas, del que preveu l’article 21.U.a) 
d’esta llei.

El crèdit total destinat a les retribucions variables 
per objectius dels membres de les Carreres Judicial i 
Fiscal assenyalades en el capítol III del títol I i en el títol 
II de la Llei 15/2003, no podrà excedir el 5 per cent de la 
quantia global de les retribucions dels membres de les 
Carreres Judicial i Fiscal, respectivament.

4. Així mateix, al personal al qual es referix l’apar-
tat U d’este mateix article se li aplicarà el que preveu el 
paràgraf d) de l’article 21.U d’esta llei.

5. Les retribucions bàsiques i complementàries cor-
responents als funcionaris a què es referix l’article 146.1 
de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, 
que experimentaran un increment del 2 per cent respecte 
a les vigents en 2003, sense perjuí, si és el cas, i pel que es 
referix a les esmentades retribucions complementàries, 
del que preveu l’article 21.U.a) d’esta llei.

Dos. Les retribucions per a l’any 2004 dels mem-
bres del Poder Judicial i del Ministeri Fiscal a què es 
referixen els apartats 1 i 2 següents es percebran segons 
les quanties que en els dits apartats s’especifiquen per 
a cada un d’ells:

1. Les dels presidents de Sala del Tribunal Suprem 
i del president de l’Audiència Nacional (magistrats del 
Tribunal Suprem) en les quanties següents:

Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).......  27.936,44
Altres remuneracions (a percebre en 12 

mensualitats)...........................................  83.512,68

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

Les dels magistrats del Tribunal Suprem i dels pre-
sidents de Sala de l’Audiència Nacional (magistrats del 
Tribunal Suprem), en les quanties següents:

Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).......  26.466,30
Altres remuneracions (a percebre en 12 

mensualitats)...........................................  82,082,88

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

2. Les retribucions del fiscal general de l’Estat, 
en la quantia de 113.272,92 euros a percebre en dotze 
 mensualitats sense dret a pagues extraordinàries.

Les del tinent fiscal del Tribunal Suprem, en les 
quanties següents:

Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).......  27.936,44
Altres remuneracions (a percebre en 12 

mensualitats)...........................................  83.512,68

    Total ............................................... 111.449,12
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Les del fiscal inspector, del fiscal en cap de la Fisca-
lia davant del Tribunal Constitucional i del fiscal en cap 
de la Fiscalia de l’Audiència Nacional, en les quanties 
següents:

Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).......  26.466,30
Altres remuneracions (a percebre en 12 

mensualitats)...........................................  83.512,68

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

Les dels fiscals en cap de la Fiscalia del Tribunal de 
Comptes, de la Secretaria Tècnica del Fiscal General de l’Es-
tat i de les Fiscalies especials per a la prevenció i repressió 
del tràfic il·legal de drogues i per a la repressió dels delictes 
econòmics relacionats amb la corrupció; i dels fiscals de 
Sala del Tribunal Suprem, en les quanties següents:

Euros

Sou (a percebre en 14 mensualitats).......  26.466,30
Altres remuneracions (a percebre en 12 

mensualitats)...........................................  82.082,88

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

3. Els membres del Poder Judicial i del Ministeri 
Fiscal a què es referixen els números anteriors d’este 
apartat dos percebran 14 mensualitats de la retribució 
per antiguitat o triennis, si és el cas, que els correspon-
ga. Així mateix percebran dos pagues a l’any, per la 
quantia que es detalla per a cada un dels càrrecs, en 
l’annex X d’esta llei, en aplicació del que disposa l’article 
19.Dos, tercer paràgraf, d’esta llei. Les dites quanties es 
meritaran d’acord amb la normativa sobre pagues extra-
ordinàries aplicable als funcionaris inclosos en l’àmbit 
d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.

4. El sou i les retribucions complementàries dels 
membres del Poder Judicial i del Ministeri Fiscal a què 
es referixen els punts 1 i 2 de l’apartat dos d’este article, 
seran les s’establides en estos i en el punt 3 del mateix 
apartat, quedant exclosos, a estos efectes, de l’àmbit 
d’aplicació de la Llei 15/2003, de 26 de maig, reguladora 
del règim retributiu de les Carreres Judicial i Fiscal, sense 
perjuí del dret a la meritació de les retribucions especials 
que els corresponguen, així com a l’aplicació del que dis-
posa l’article 19.Dos, tercer paràgraf, d’esta llei.

5. D’altra banda, al personal al qual es referix este 
apartat, se li aplicarà el que preveu el paràgraf d) de 
l’article 21.U d’esta llei.

Article 30. Retribucions del personal de la Seguretat 
Social.

U. Les retribucions a percebre l’any 2004 pel perso-
nal funcionari de l’Administració de la Seguretat Social, 
ja homologat amb la resta del personal de l’Administra-
ció General de l’Estat, seran les establides en l’article 
21 d’esta llei per als funcionaris de l’Estat inclosos en 
l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost. Així 
mateix, se’ls aplicarà el que preveu el paràgraf d) de 
l’article 21.U d’esta llei.

Dos. El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació del 
Reial Decret Llei 3/1987, d’11 de setembre, sobre retri-

bucions del personal estatutari de l’Institut Nacional de 
la Salut, percebrà les retribucions bàsiques i el comple-
ment de destí en les quanties assenyalades per a estos 
conceptes retributius en l’article 25. U.A), B) i C) d’esta 
llei, sense perjuí del que establix la disposició transitòria 
segona, dos, d’este reial decret llei i que la quantia anual 
del complement de destí fixat en la lletra C) de l’esmen-
tat article 25 se satisfaça en 14 mensualitats.

 Als efectes de l’aplicació, per al citat personal esta-
tutari, del que disposa l’article 19.Dos, tercer paràgraf, 
d’esta llei, la quantia del complement de destí prevista 
en l’article 25.U.B), corresponent a les dos pagues ex-
traordinàries de juny i desembre, es farà efectiva també 
en 14 mensualitats.

L’import de les retribucions corresponents als com-
plements específic i d’atenció continuada que, si és el 
cas, estiguen fixats al referit personal, experimentarà 
un increment del 2 per cent respecte a l’aprovat per 
a l’exercici de 2003, sense perjuí, si és el cas, del que 
preveu l’article 21.U.a) d’esta llei.

La quantia individual del complement de productivi-
tat es determinarà d’acord amb els criteris assenyalats 
en l’article 2.Tres.c) i disposició transitòria tercera del 
Reial Decret Llei 3/1987, i en les altres normes dictades 
en el seu desplegament.

D’altra banda, al personal a qui es referix este ma-
teix apartat se li aplicarà el que preveu el paràgraf d) de 
l’article 21.U d’esta llei.

Tres. Les retribucions del restant personal funciona-
ri i estatutari de la Seguretat Social experimentaran l’in-
crement previst en l’article 21.U d’esta llei. Així mateix, 
se’ls aplicarà el que preveu la lletra d) de l’article 21.U, si 
és el cas, tenint en compte el que establix el text refós de 
la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.

CAPÍTOL III

Altres disposicions en matèria de règim
del personal actiu

Article 31. Prohibició d’ingressos atípics.

Els empleats públics compresos dins de l’àmbit 
d’aplicació d’esta llei, a excepció d’aquells sotmesos 
al règim d’aranzel, no podran percebre cap participació 
dels tributs, comissions o altres ingressos de qualse-
vol naturalesa, que corresponguen a l’Administració 
o a qualsevol poder públic com a contraprestació de 
qualsevol servici o jurisdicció, ni participació o premi 
en multes imposades encara que estigueren normativa-
ment atribuïdes a estos, havent de percebre únicament 
les remuneracions del corresponent règim retributiu, i 
sense perjuí del que resulte de l’aplicació del sistema 
d’incompatibilitats i del que disposa la normativa es-
pecífica sobre gaudi de vivenda per raó del treball o 
càrrec exercit.

Article 32. Recompenses, encreuaments, medalles i 
pensions de mutilació.

U. Durant l’any 2004 les quanties a percebre pels 
conceptes de recompenses, creus, medalles, i pensions 
de mutilació experimentaran un increment del 2 per 
cent sobre les reconegudes en 2003.

Dos. La Creu Llorejada de Sant Ferran i la Meda-
lla Militar individual es regiran per la seua legislació 
especial.
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Tres. La Creu a la Constància i les diferents cate-
gories de la Reial i Militar Orde de Sant Hermenegild 
es regiran pel que establix el Reial Decret 1189/2000, de 
23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de la Reial i 
Militar Orde de Sant Hermenegild.

Article 33. Altres normes comunes.

U. El personal contractat administratiu i els fun-
cionaris de Cossos de Sanitaris Locals, així com el 
personal les retribucions del qual en 2003 no corres-
pongueren a les establides amb caràcter general en 
el títol III de la Llei 52/2002, de 30 de desembre, i no 
els foren d’aplicació les establides expressament en el 
mateix títol d’esta llei, continuaran percebent durant 
l’any 2004 les mateixes retribucions amb un increment 
del 2 per cent sobre les quanties corresponents a l’any 
2003, sense perjuí de l’aplicació a este personal del 
que disposa el tercer paràgraf de l’article 19.Dos d’esta 
llei, així com el que preveu l’apartat Tres d’eixe mateix 
article.

Dos. En l’Administració General de l’Estat i els seus 
organismes autònoms, en els casos d’adscripció durant 
l’any 2004 d’un funcionari subjecte a un règim retribu-
tiu distint del corresponent al lloc de treball a què se 
l’adscriu, este funcionari percebrà les retribucions que 
corresponguen al lloc de treball que exercisca, amb la 
prèvia oportuna assimilació de les retribucions bàsiques 
que autoritzen conjuntament els Ministeris d’Hisenda i 
d’Administracions Públiques a proposta dels departa-
ments ministerials interessats. 

Només als efectes de l’assimilació a què es referix 
el paràgraf anterior, es podrà autoritzar que la quantia 
de la retribució per antiguitat siga la que procedisca 
d’acord amb el règim retributiu d’origen del funcio-
nari.

Tres. La Societat Estatal Correus i Telègrafs, Soci-
etat Anònima, no podrà abonar, per retribucions vari-
ables en concepte d’incentius al rendiment, quantitats 
superiors a les que, per a esta finalitat, es consignen en 
el seu pressupost, llevat que hi haja un informe previ 
favorable del Ministeri d’Hisenda.

Quatre. Les referències relatives a retribucions 
contingudes en esta llei s’entenen sempre fetes a retri-
bucions íntegres.

Article 34. Requisits per a la determinació o modi-
ficació de retribucions del personal laboral i no 
funcionari.

U. Durant l’any 2004 caldrà un informe favorable 
conjunt dels Ministeris d’Hisenda i d’Administracions 
Públiques per a procedir a determinar o modificar les 
condicions retributives del personal laboral i no funci-
onari al servici de: 

a) L’Administració General de l’Estat i els seus or-
ganismes autònoms.

b) Les entitats gestores i servicis comuns de la 
Seguretat Social.

c) L’ens públic Radiotelevisió Espanyola i les seues 
societats.

d) Les restants entitats públiques empresarials i 
ens públics, en les condicions i pels procediments que 
a este efecte s’establisquen per la Comissió lntermi-
nisterial de Retribucions, atenent les característiques 
específiques d’aquelles.

Dos. S’entendrà per determinació o modificació de 
condicions retributives del personal no funcionari les 
actuacions següents: 

a) Determinació de les retribucions de llocs de 
nova creació.

b) Firma de convenis col·lectius subscrits pels or-
ganismes esmentats en l’apartat u anterior, així com les 
seues revisions i les adhesions o extensions a estos.

c) Aplicació del conveni únic per al personal labo-
ral de l’Administració de l’Estat i dels convenis col·lectius 
d’àmbit sectorial, així com les seues revisions i les ad-
hesions o extensions a estos. 

d) Fixació de retribucions per mitjà de contracte 
individual, ja es tracte de personal fix o contractat per 
temps determinat, quan no estiguen regulades en tot o 
en part per mitjà de conveni col·lectiu, a excepció del 
personal temporal subjecte a la relació laboral de caràc-
ter especial regulada en l’article 2, apartat 1, paràgraf 
e), del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Tre-
balladors. No obstant això, s’ha de facilitar informació 
de les retribucions d’este últim personal als Ministeris 
d’Hisenda i d’Administracions Públiques.

e) Atorgament de qualsevol classe de millores 
salarials de tipus unilateral, amb caràcter individual o 
col·lectiu, encara que es deriven de l’aplicació extensiva 
del règim retributiu dels funcionaris públics.

f) Determinació de les retribucions corresponents 
al personal contractat en l’exterior.

Tres. L’informe citat en l’apartat u d’este article 
afectarà tots els organismes, entitats, societats i ens 
assenyalats en els seus paràgrafs a), b) i c), i serà emés 
pel procediment i amb l’abast previst en els punts se-
güents:

1. Els organismes afectats remetran als Ministeris 
d’Hisenda i d’Administracions Públiques el corresponent 
projecte, amb caràcter previ al seu acord o firma en el 
cas dels convenis col·lectius o contractes individuals, 
acompanyant la valoració de tots els seus aspectes 
econòmics.

2. L’informe, que en el supòsit de projectes de con-
venis col·lectius serà evacuat en el termini màxim de 15 
dies, a comptar de la data de recepció del projecte i de la 
seua valoració, versarà sobre tots aquells aspectes de què 
es deriven conseqüències directes o indirectes en matèria 
de gasto públic, tant per a l’any 2004 com per a exercicis 
futurs, i, especialment, pel que fa a la determinació de 
la massa salarial corresponent i al control del seu creixe-
ment, sense perjuí del que disposa l’article 21 d’esta llei.

Quatre. Seran nuls de ple dret els acords adoptats 
en esta matèria amb omissió del tràmit d’informe o en 
contra d’un informe desfavorable, així com els pactes 
que impliquen creixements salarials per a exercicis suc-
cessius contraris a qui determinen les futures Lleis de 
Pressupostos.

Cinc. Els Ministeris d’Hisenda i d’Administracions 
Públiques determinaran i, si és el cas, actualitzaran les 
retribucions del personal laboral en l’exterior d’acord 
amb les circumstàncies específiques de cada país.

Sis. No podran autoritzar-se gastos derivats de 
l’aplicació de les retribucions per a l’any 2004 sense el 
compliment dels requisits establits en el present article.

Set. Els Ministeris d’Hisenda i d’Administracions 
Públiques informaran amb caràcter previ el marc ge-
neral de negociació de la Societat Estatal Correus i Te-
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lègrafs, Societat Anònima, per a la determinació de les 
condicions retributives del seu personal laboral, prenent 
com a referència els criteris establits en esta llei per al 
sector públic estatal.

Article 35. Contractació de personal laboral a càrrec 
dels crèdits d’inversions.

U. Els departaments ministerials, organismes au-
tònoms i entitats gestores de la Seguretat Social podran 
formalitzar durant l’any 2004, a càrrec dels respectius 
crèdits d’inversions, contractacions de personal de 
caràcter temporal per a la realització d’obres o servi-
cis, sempre que es done la concurrència dels requisits 
següents: 

a) Que la contractació tinga com a objecte l’execu-
ció d’obres per administració directa i amb aplicació de 
la legislació de contractes de l’Estat, o la realització de 
servicis que tinguen la naturalesa d’inversions.

b) Que estes obres o servicis corresponguen a 
inversions previstes i aprovades en els Pressupostos 
Generals de l’Estat.

c) Que les obres o servicis no puguen ser executats 
amb el personal fix de plantilla i no hi haja disponibilitat 
suficient en el crèdit pressupostari destinat a la contrac-
tació de personal.

Dos. Els contractes han de materialitzar-se seguint 
les prescripcions dels articles 15 i 17 del text refós de 
la Llei de l’Estatut dels Treballadors, i respecte al que 
disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompati-
bilitats del Personal al Servici de l’Administració Pública. 
En els contractes es farà constar, quan siga procedent, 
l’obra o servici per a la realització dels quals es formalitza 
el contracte i el temps de duració, així com la resta de 
les formalitats que imposa la legislació sobre contractes 
laborals, eventuals o temporals. Els departaments, 
 organismes o entitats han d’evitar l’incompliment de les 
esmentades obligacions formals, així com l’assignació 
de personal contractat per a funcions distintes de les 
determinades en els contractes, dels quals puguen de-
rivar-se drets de permanència per al personal contractat, 
actuacions que, si és el cas, podran donar lloc a l’exigèn-
cia de responsabilitats, de conformitat amb l’article 140 
del text refós de la Llei General Pressupostària.

La informació als representants dels treballadors 
es realitzarà de conformitat amb el que establix el text 
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Tres. La contractació podrà excedir l’exercici pres-
supostari quan es tracte d’obres o servicis que hagen 
d’excedir este exercici i corresponguen a projectes 
d’inversió de caràcter plurianual que complisquen els 
requisits que per a estos es preveu en l’article 61 del 
text refós de la Llei General Pressupostària o en esta 
mateixa Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2004.

Quatre. Els contractes han de ser informats, amb 
caràcter previ a la seua formalització, per l’Advocacia 
de l’Estat en el departament, organisme o entitat que, 
en especial, es pronunciarà sobre la modalitat de con-
tractació utilitzada i l’observança en les clàusules del 
contracte dels requisits i formalitats exigits per la legis-
lació laboral.

Cinc. La realització dels contractes regulats en el 
present article serà objecte de fiscalització prèvia en 
els casos en què esta resulte preceptiva, de confor-
mitat amb el que disposen els articles 92 a 99 del text 

refós de la Llei General Pressupostària. A estos efectes, 
els crèdits d’inversions s’entendran adequats per a la 
contractació de personal eventual si no hi ha crèdit su-
ficient per a això en el concepte pressupostari destinat 
específicament a la dita finalitat.

En els organismes autònoms de l’Estat, amb activi-
tats industrials, comercials, financeres o anàlogues, i en 
les entitats públiques empresarials, esta contractació re-
querirà informe favorable del corresponent interventor 
delegat, que versarà sobre la no disponibilitat de crèdit 
en el concepte pressupostari destinat a la contractació 
de personal eventual en el capítol corresponent. En cas 
de disconformitat amb l’informe emés, l’organisme au-
tònom o l’entitat pública empresarial podrà elevar l’ex-
pedient al Ministeri d’Hisenda per a la seua resolució.

TÍTOL IV

De les pensions públiques

CAPÍTOL I

Determinació inicial de les pensions del Règim de 
Classes Passives de l’Estat, especials de guerra i no 

contributives de la Seguretat Social

Article 36. Determinació inicial de les pensions del 
Règim de Classes Passives de l’Estat.

U. Per a la determinació inicial de les pensions re-
gulades en els capítols II, III, IV i VII del subtítol segon del 
títol primer del text refós de la Llei de Classes Passives 
de l’Estat, aprovat per Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 
30 d’abril, causades pel personal a què es referix l’article 
3, apartat 1, paràgrafs a), b) i e) del mateix text legal, es 
tindran en compte per al 2004 els havers reguladors que 
a continuació s’establixen, assignant-se d’acord amb les 
regles que es contenen en cada un dels respectius apar-
tats de l’article 30 de l’esmentada norma:

a) Per al personal inclòs en els supòsits de l’apar-
tat 2 de l’article 30 del text refós de la Llei de Classes 
Passives de l’Estat:

Grup
Haver regulador

—
Euros/any

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

b) Per al personal mencionat en l’apartat 3 del refe-
rit article 30 del text refós de la Llei de Classes Passives 
de l’Estat:

Administració civil i militar de l’Estat

Índex
Haver regulador

—
Euros/any

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

Multiplicador
Haver regulador

—
Euros/any

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

Cos
Haver regulador

—
Euros/any

Secretari general............................ 32.795,39
De lletrats ...................................... 32.795,39
Gerent ............................................. 32.795,39

Corts Generals

Cos
Haver regulador

—
Euros/any

De lletrats ..................................... 32.795,39
D’arxivers bibliotecaris ................. 32.795,39
D’assessors facultatius ................. 32.795,39
De redactors, taquígrafs i esteno-

tipistes ..........................................
32.795,39

Tècnic  administratiu ........................ 32.795,39
Auxiliar administratiu ..................... 19.823,14
D’uixers .......................................... 15.683,39

Dos. Per a la determinació inicial de les pensions 
causades pel personal a què es referix l’article 3, apartat 
2, paràgrafs a) i c), del text refós de la Llei de Classes 
Passives de l’Estat, que produïsquen efectes econòmics 
a partir de l’1 de gener del 2004, es tindran en compte 
les bases reguladores que són de l’aplicació de les re-
gles següents:

a) Es prendrà l’import que, dins dels quadres que 
es recullen a continuació, corresponga al causant pels 
conceptes de sou i, si és el cas, grau, en còmput anual, 
en qualitat del cos o de l’índex de proporcionalitat i grau 
de carrera administrativa o de l’índex multiplicador que 
tinga assignat a 31 de desembre de 1984 el cos, carre-
ra, escala, plaça, ocupació o categoria a què pertanga 
aquell.

Administració civil i militar de l’Estat

Índex Grau Grau especial

Import per concepte
de sou i grau

en còmput 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 per 100) 11.718,64
6 1 10.501,86
4 3  8.843,38
4 2 (24 per 100) 10.552,34
4 2  8.601,74
4 1 (12 per 100)  9.336,28
4 1  8.360,10
3 3  7.635,65
3 2  7.454,45
3 1  7.273,28

Administració de justícia

Multiplicador
Import per concepte

de sou en còmput 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

Cos
Import per concepte

de sou en còmput anual
—

Euros

Secretari general ............................. 34.012,87
De lletrats ........................................ 30.233,67
Gerent ............................................. 30.233,67
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Corts Generals

Cos
Import per concepte

de sou en còmput anual
—

Euros

De lletrats ...................................... 19.786,06
D’arxivers bibliotecaris ................ 19.786,06
D’assessors facultatius ................. 19.786,06
De redactors, taquígrafs i esteno-

tipistes ........................................
18.169,83

Tècnic administratiu ................... 18.169,83
Auxiliar administratiu ................... 10.942,52
D’uixers ........................................  8.655,65

b) A l’import anual pels conceptes de sou i, si és el 
cas, grau, a què es referix l’apartat anterior, se sumarà 
la quantia que s’obtinga de multiplicar el nombre de 
triennis que tinga acreditats el causant pel valor unitari 
en còmput anual que corresponga a cada trienni en 
funció del cos o plaça en què haja prestat servicis el 
causant, atenent, si és el cas, els índexs de proporcio-
nalitat o multiplicadors assignats a estos en els quadres 
següents:

Administració civil i militar de l’Estat

Índex
Valor unitari del trienni

en còmput anual
—

Euros

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

Administració de justícia

Multiplicadors
a l’efecte

de triennis

Valor unitari del trienni
en còmput 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

Cos
Valor unitari del trienni

en còmput anual
—

Euros

Secretari general .............................. 1.322,71
De lletrats .......................................... 1.322,71
Gerent ................................................ 1.322,71

Corts Generals

Cos
Valor unitari del trienni

en còmput anual
—

Euros

De lletrats ........................................ 809,00
D’arxivers bibliotecaris ................... 809,00
D’assessors facultatius ................... 809,00
De redactors, taquígrafs i estenoti-

pistes .............................................
809,00

Tècnic administratiu ....................... 809,00
Auxiliar administratiu ..................... 485,42
D’uixers ........................................ 323,61

Tres. L’import mensual de les pensions a què es 
referix este precepte s’obtindrà dividint per 14 l’anual 
calculat segons el que disposen les regles precedents i 
la legislació corresponent.

Article 37. Determinació inicial i quantia de les pensi-
ons especials de guerra per al 2004.

U. L’import de les pensions reconegudes a l’em-
para de la Llei 5/1979, de 18 de setembre, en favor de 
familiars de difunts com a conseqüència de la guerra 
civil, no podrà ser inferior, per al 2004, a l’establit com 
a quantia mínima en el sistema de la Seguretat Social 
per a les pensions de viudetat en favor de titulars majors 
de 65 anys.

El que disposa el paràgraf anterior no s’aplicarà a les 
pensions causades pel personal no funcionari en favor 
d’òrfens no incapacitats amb dret a pensió, d’acord amb 
la seua legislació reguladora, la quantia de la qual serà 
de 56,86 euros mensuals.

Dos. 1. Les pensions reconegudes a l’empara de 
la Llei 35/1980, de 26 de juny, de mutilats de guerra ex-
combatents de la zona republicana, els causants de les 
quals no tinguen la condició de militar professional de 
les Forces i Instituts Armats, es fixen per al 2004 en les 
quanties següents:

a) La pensió de mutilació serà la que resulte 
d’aplicar els percentatges establits per a cada grau 
d’incapacitat a la quantitat de 4.052,48 euros, referida 
a 12 mensualitats.

b) La suma de la remuneració bàsica, la remu-
neració substitutòria de triennis i les remuneracions 
suplementàries en compensació per retribucions no 
percebudes, serà de 10.929,46 euros, referida a 12 men-
sualitats, sent l’import de cada una de les dos mensua-
litats extraordinàries de la mateixa quantia que la de la 
mensualitat ordinària per estos conceptes.

c) Les pensions en favor de familiars es fixen en el 
mateix import que l’establit com de quantia mínima en 
el sistema de la Seguretat Social per a les pensions de 
viudetat en favor de titulars majors de 65 anys, excepte 
les pensions en favor d’òrfens no incapacitats majors 
de 21 anys amb dret a pensió, d’acord amb la seua le-
gislació reguladora, la quantia de la qual serà de 43,27 
euros mensuals.

2. L’import de les pensions en favor de familiars 
d’excombatents professionals reconegudes a l’empara 
de la Llei 35/1980, no podrà ser inferior, per al 2004, 
a l’establit com a quantia mínima en el sistema de la 
Seguretat Social per a les pensions de viudetat en favor 
de titulars majors de seixanta-cinc anys.
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Tres. Les pensions reconegudes a l’empara de la 
Llei 6/1982, de 29 de març, sobre retribució bàsica a 
Mutilats Civils de Guerra, es fixen per al 2004 en les 
quanties següents: 

a) La retribució bàsica per als que tinguen recone-
guda una incapacitat de segon, tercer o quart grau, en 
el 100 per cent de la quantitat de 7.650,63 euros, referida 
a 12 mensualitats.

b) Les pensions en favor de familiars en el mateix 
import que l’establit com de quantia mínima en el siste-
ma de la Seguretat Social per a les pensions de viudetat 
en favor de titulars majors de seixanta-cinc anys.

Quatre. Les pensions reconegudes a l’empara del 
Decret 670/1976, de 5 de març, en favor de mutilats de 
guerra que no van poder integrar-se en el cos de cava-
llers mutilats, s’establiran, per al 2004, en l’import que 
resulte d’aplicar els percentatges establits per a cada 
grau d’incapacitat a la quantia de 4.855,38 euros, refe-
rida a 12 mensualitats.

Cinc. La quantia per al 2004 de les pensions cau-
sades a l’empara del títol II de la Llei 37/1984, de 22 
d’octubre, sobre reconeixement de drets i servicis pres-
tats als qui durant la guerra civil van formar part de les 
Forces Armades i d’Orde Públic i Cos de Carrabiners de 
la República, es fixarà prenent en consideració l’import 
pels conceptes de sou i grau que corresponga entre els 
continguts en l’apartat dos.a) del precedent article 36.

Les quanties d’estes pensions no podran ser inferi-
ors a les següents: 

a) En les pensions en favor de causants, a l’im-
port establit com de quantia mínima en el sistema de 
la Seguretat Social per a les pensions de jubilació, amb 
cònjuge a càrrec, en favor de titulars majors de seixan-
ta-cinc anys.

b) En les pensions de viudetat, a l’import establit 
com de quantia mínima en el sistema de la Seguretat 
Social per a les pensions de viudetat en favor de titulars 
majors de seixanta-cinc anys.

Article 38. Determinació inicial de les pensions no 
contributives de la Seguretat Social.

Per a l’any 2004, la quantia de les pensions de ju-
bilació i invalidesa de la Seguretat Social, en la seua 
modalitat no contributiva, es fixarà en 3.868,20 euros 
íntegres anuals.

CAPÍTOL II

Limitacions en l’assenyalament inicial
de les pensions públiques

Article 39. Limitació de l’assenyalament inicial de les 
pensions públiques.

U. L’import a percebre com a conseqüència de l’as-
senyalament inicial de les pensions públiques no podrà 
superar durant l’any 2004 la quantia íntegra de 2.086,10 
euros mensuals, sense perjuí de les pagues extraordinà-
ries que puguen correspondre al seu titular i la quantia 
de la qual també estarà afectada per l’esmentat límit.

No obstant l’anterior, si el pensionista té dret a 
percebre menys o més de 14 pagues a l’any, incloses 
les extraordinàries, este límit mensual haurà de ser 
adequat, a l’efecte que la quantia íntegra anual que 

corresponga a l’interessat abaste o no supere, durant 
l’any 2004, l’import de 29.205,40 euros.

Dos. En aquells supòsits en què un mateix titular 
cause simultàniament dret a dos o més pensions públi-
ques de les enumerades en l’article 37 de la Llei 4/1990, 
de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a 1990, l’import conjunt a percebre com a conseqüència 
de l’assenyalament inicial de totes estes estarà subjecte 
a estos límits que s’establixen en l’apartat anterior.

A este efecte es determinarà, en primer lloc, l’import 
íntegre de cada una de les pensions públiques de què 
es tracte i, si la suma de totes estes excedix de 2.086,10 
euros mensuals, es reduiran proporcionalment fins a 
absorbir este excés.

No obstant això, si alguna de les pensions que 
s’originen estan a càrrec del Fons Especial d’una de les 
Mutualitats de Funcionaris incloses en el paràgraf c) de 
l’article 37 de la Llei 4/1990, de 29 de juny, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 1990, la minoració s’efectuarà 
preferentment i, si és possible, amb simultaneïtat al 
seu reconeixement sobre l’import íntegre de les dites 
pensions, amb posterioritat, es procedirà, si això fóra 
necessari, a l’aplicació de la reducció proporcional en 
les restants pensions, perquè la suma de totes estes no 
supere l’indicat límit màxim.

Tres. Quan s’efectue l’assenyalament inicial d’una 
pensió pública en favor de qui ja estiga percebent una 
altra o altres pensions públiques, si la suma conjunta de 
l’import íntegre de totes estes supera els límits establits 
en l’apartat u d’este precepte, es minorarà o suprimirà 
l’import íntegre a percebre com a conseqüència de 
l’últim assenyalament fins a absorbir la quantia que 
excedisca l’esmentat límit legal.

No obstant això, si la pensió objecte d’assenya-
lament inicial, en el present o en anteriors exercicis 
econòmics, té la consideració de renda exempta en 
la legislació reguladora de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques, a sol·licitud del seu titular, cor-
respondrà efectuar l’esmentada minoració o supressió 
sobre la pensió o pensions públiques que l’interessat 
haja causat anteriorment. En estos supòsits, els efectes 
de la regularització es retrotrauran al dia 1 de gener de 
l’any en què se sol·licite o a la data inicial d’abonament 
de la nova pensió, si esta és posterior.

Quatre. Si en el moment de l’assenyalament inicial 
a què es referixen els apartats anteriors, els organismes 
o entitats competents no coneixen la quantia i natura-
lesa de les altres pensions que corresponguen al be-
neficiari, este assenyalament es realitzarà amb caràcter 
provisional fins al moment en què es puguen practicar 
les oportunes comprovacions.

La regularització definitiva dels assenyalaments pro-
visionals portarà, si és el cas, aparellada l’exigència del 
reintegrament de l’indegudament percebut pel titular de 
la pensió. Este reintegrament podrà practicar-se a càrrec 
de les successives mensualitats de pensió.

Cinc. Si, amb posterioritat a la minoració o su-
pressió de l’import de l’assenyalament inicial a què es 
referixen els apartats dos i tres, s’altera, per qualsevol 
circumstància, la quantia o composició de les altres 
pensions públiques percebudes pel titular, es revisaran 
d’ofici o a instància de part les limitacions que s’hagen 
efectuat, amb efectes del primer dia del mes següent a 
aquell en què s’haja produït la variació.

En tot cas, els assenyalaments inicials realitzats en 
supòsits de concurrència de pensions públiques estaran 
subjectes a revisió periòdica.
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Sis. La minoració o supressió de l’import dels 
assenyalaments inicials de pensions públiques que pu-
guen efectuar-se per aplicació de les normes limitadores 
no significarà, de cap manera, minva o perjuí dels drets 
annexos al reconeixement de la pensió diferents al del 
cobrament d’esta.

Set. El límit màxim de percepció establit en este 
article no s’aplicarà a les següents pensions públiques 
que s’originen durant l’any 2004: 

a) Pensions extraordinàries del Règim de Classes 
Passives de l’Estat, originades per actes terroristes.

b) Pensions del Règim de Classes Passives de l’Es-
tat millorades a l’empara del Reial Decret Llei 19/1981, de 
30 d’octubre, sobre pensions extraordinàries a víctimes 
del terrorisme.

c) Pensions extraordinàries reconegudes per la 
Seguretat Social, originades per actes terroristes.

Huit. Quan en el moment de l’assenyalament inici-
al de les pensions públiques concórreguen en un mateix 
titular alguna o algunes de les pensions mencionades 
en l’apartat set d’este article o de les establides en el 
títol II del Reial Decret 851/1992, de 10 de juliol, pel 
qual es regulen determinades pensions extraordinàries 
causades per actes de terrorisme, amb una altra o al-
tres pensions públiques, les normes limitadores d’este 
article només s’aplicaran respecte de les no procedents 
d’actes terroristes.

CAPÍTOL III

Revaloració i modificació dels valors de les pensions 
públiques per a l’any 2004

Article 40. Revaloració i modificació dels valors de les 
pensions públiques per al 2004.

U. Les pensions de Classes Passives de l’Estat, lle-
vat de les excepcions que es contenen en els següents 
articles d’este capítol i que se’ls apliquen, experimenta-
ran en el 2004 un increment del 2 per cent, de conformi-
tat amb el que preveu l’article 27 del text refós de la Llei 
de Classes Passives de l’Estat. L’anterior s’entén sense 
perjuí dels imports de garantia que figuren en el prece-
dent article 37, respecte de les pensions reconegudes a 
l’empara de la legislació especial de la guerra civil.

Dos. Les pensions abonades pel Sistema de la 
Seguretat Social, en la seua modalitat contributiva, 
experimentaran l’any 2004 un increment del 2 per cent, 
de conformitat amb el que preveu l’article 48 del text 
refós de la Llei General de la Seguretat Social, sense 
perjuí de les excepcions contingudes en els articles 
següents d’este capítol i que els siguen expressament 
d’aplicació.

Tres. Les pensions esmentades en l’article 38 d’es-
te Títol que perceben al 31 de desembre de 2003, es 
fixaran l’any 2004 en 3.868,20 euros íntegres anuals.

Quatre. D’acord amb el que establix la disposició 
addicional sexta, apartat u del text refós de la Llei so-
bre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l’Estat, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 4/2000, de 23 de 
juny, les pensions de les mutualitats integrades en el 
Fons Especial de la Mutualitat General de Funcionaris 
Civils de l’Estat, quan hagen sigut causades amb pos-
terioritat a 31 de desembre de 1998, experimentaran 
l’1 de gener de l’any 2004 una reducció, respecte dels 
imports percebuts en 31 de desembre de 2003, del 20 

per cent de la diferència entre la quantia corresponent 
a 31 de desembre de 1978 —o tractant-se del Mont de 
Pietat de Funcionaris de l’Organització Sindical, al 31 
de desembre de 1977— i la que correspondria en 31 de 
desembre de 1973.

Cinc. Les pensions abonades a càrrec dels 
 règims o sistemes de previsió enumerats en l’article 
37 de la Llei 4/1990, de 29 de juny, de Pressupostos 
Generals de  l’Estat per a 1990, i no mencionades en 
els apartats anteriors d’este article, experimentaran 
en 2004 la  revaloració o modificació que, si és el cas, 
corresponga  segons la  seua normativa pròpia, que 
s’aplicarà sobre les quanties percebudes a 31 de 
desembre de 2003,  llevat de les  excepcions que es 
contenen en els següents articles d’este capítol i que 
els siguen expressament d’aplicació.

Article 41. Pensions no revalorables durant l’any 
2004.

U. L’any 2004 no experimentaran revaloració les 
pensions públiques següents: 

a) Les pensions abonades a càrrec de qualsevol 
dels règims o sistemes de previsió enumerats en l’arti-
cle 37 de la Llei 4/1990, de 29 de juny, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 1990, l’import íntegre mensu-
al de les quals, sumat, si és el cas, a l’import íntegre 
mensual de les altres pensions públiques percebudes 
pel seu titular, excedisca de 2.086,10 euros íntegres en 
còmput mensual, s’entendrà esta quantitat en els ter-
mes exposats en el precedent article.

El que disposa el paràgraf anterior no s’aplicarà a les 
pensions extraordinàries del Règim de Classes Passives 
de l’Estat i de la Seguretat Social, originades per actes 
terroristes, així com a les pensions millorades a l’empa-
ra del Reial Decret Llei 19/1981, de 30 d’octubre, sobre 
pensions extraordinàries a víctimes del terrorisme.

b) Les pensions de Classes Passives reconegudes 
a favor dels peons caminers de l’Estat i causades amb 
anterioritat a l’1 de gener de 1985, a excepció d’aquelles 
el titular de les quals només perceba esta pensió com 
a tal peó caminer.

c) Les pensions reconegudes a l’empara de la Llei 
5/1979, de 18 de setembre, en favor d’òrfens no incapaci-
tats, excepte quan els causants d’estes pensions hagen 
tingut la condició de funcionaris.

d) Les pensions reconegudes a l’empara de la Llei 
35/1980, de 26 de juny, en favor d’òrfens majors de 21 
anys no incapacitats, excepte quan els causants d’es-
tes pensions hagen tingut la condició d’excombatents 
professionals.

e) Les pensions de l’extingida Assegurança Obliga-
tòria de Vellesa i Invalidesa, quan entren en concurrència 
amb altres pensions públiques, excepte amb el subsidi 
d’ajuda per tercera persona previst en la Llei 13/1982, de 
7 d’abril, d’Integració Social dels Minusvàlids.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan 
la suma de totes les pensions concurrents i les de l’es-
mentada Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalide-
sa, una vegada revalorades aquelles, siga inferior a les 
quanties fixes assenyalades per a esta Assegurança en 
l’article 45 d’esta Llei, calculades unes i altres en còmput 
anual, la pensió de l’Assegurança Obligatòria de Vellesa 
i Invalidesa es revalorarà en un import igual a la diferèn-
cia resultant. Esta diferència no té caràcter consolidable, 
sent absorbible amb qualsevol increment que puguen 
experimentar les percepcions de l’interessat, ja siga en 
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concepte de revaloracions o per reconeixement de no-
ves prestacions de caràcter periòdic.

f) Les pensions de les mutualitats integrades en el 
Fons Especial de la Mutualitat General de Funcionaris 
Civils de l’Estat que, en 31 de desembre de 2003, ha-
gen ja aconseguit les quanties corresponents al 31 de 
desembre de 1973.

Dos. En el cas que mutualitats, monts de pietat 
o entitats de previsió social de qualsevol tipus que 
integren personal pertanyent a empreses o societats 
amb participació majoritària de l’Estat, de comunitats 
autònomes, de corporacions locals o d’organismes 
autònoms i es financen amb fons procedents d’estos 
òrgans o entitats públiques, o en el cas que estos, direc-
tament, estiguen abonant al personal inclòs en l’acció 
protectora d’aquelles pensions complementàries per 
qualsevol concepte sobre les quals els correspondria 
abonar els règims generals que s’apliquen, les revalo-
racions a què es referix l’article 40 seran considerades 
com a límit màxim, podent aplicar-se coeficients me-
nors i inclús inferiors que la unitat, a les dites pensions 
complementàries, d’acord amb les seues regulacions 
pròpies o amb els pactes que es produïsquen.

Article 42. Limitació de l’import de la revaloració per a 
l’any 2004 de les pensions públiques.

U. L’import de la revaloració per a l’any 2004 de les 
pensions públiques que, conforme a les normes dels 
preceptes d’este capítol, puguen incrementar-se, no 
podrà suposar per a estes, una vegada revalorades, un 
valor íntegre anual superior a 29.205,40 euros.

Dos. En aquells supòsits en què un mateix titular 
perceba dos o més pensions públiques, la suma de l’im-
port anual íntegre de totes estes, una vegada revalora-
des les que corresponguen, no podrà superar el límit 
màxim a què es referix l’apartat anterior. Si el supera, es 
minorarà proporcionalment la quantia de la revaloració, 
fins a absorbir l’excés sobre este límit.

A este efecte, cada entitat o organisme competent 
per a revalorar determinarà el seu propi límit màxim de 
percepció anual per a les pensions a càrrec seu. Este lí-
mit consistirà en una xifra que guarde amb l’esmentada 
quantia íntegra de 29.205,40 euros anuals la mateixa pro-
porció que la que guarda la pensió o pensions a càrrec 
de l’organisme o entitat de què es tracte amb el conjunt 
total de les pensions públiques que perceba el titular.

El referit límit (L) s’obtindrà per mitjà de l’aplicació 
de la fórmula següent:

L
P
T

euros anuals= × 29 205 40. , .

Sent «P» el valor íntegre teòric anual aconseguit a 
31 de desembre de 2003 per la pensió o pensions a 
càrrec de l’organisme o entitat competent, i «T» el re-
sultat d’afegir a la xifra anterior el valor íntegre anual 
de les restants pensions concurrents del mateix titular 
en idèntic moment.

No obstant l’anterior, si alguna de les pensions que 
percep l’interessat està a càrrec del Fons Especial d’una 
de les Mutualitats de Funcionaris incloses en el parà-
graf c) de l’article 37 de la Llei 4/1990, de 29 de juny, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a 1990, o es tracta 
de les pensions no revalorables a càrrec d’alguna de 
les entitats a què es referix l’apartat dos de l’article 41, 
l’aplicació de les regles arreplegades en els paràgrafs 
anteriors s’adaptarà reglamentàriament a fi que es puga 

aconseguir, si és el cas, el límit màxim de percepció, en 
el supòsit de concórrer les dites pensions complemen-
tàries amb una altra o altres l’import de la qual haja 
sigut minorat o suprimit a l’efecte de no sobrepassar la 
quantia màxima fixada en cada moment.

Tres. Quan l’organisme o entitat competent per a 
efectuar la revaloració de la pensió pública, en el mo-
ment de practicar-la, no puga comprovar fefaentment la 
realitat de la quantia de les altres pensions públiques 
que perceba el titular, la dita revaloració s’efectuarà amb 
caràcter provisional fins al moment en què es puguen 
practicar les oportunes comprovacions.

La regularització definitiva comportarà, si és el cas, 
l’exigència del reintegrament de l’indegudament perce-
but pel titular. Este reintegrament podrà practicar-se a 
càrrec de les successives mensualitats de pensió.

En tot cas, les revaloracions efectuades en supòsits 
de concurrència de pensions públiques estaran subjec-
tes a revisió o inspecció periòdica.

Quatre. Les normes limitadores regulades en este 
precepte no s’aplicaran a: 

a) Pensions extraordinàries del Règim de Classes 
Passives de l’Estat, originades per actes terroristes.

b) Pensions del Règim de Classes Passives de l’Es-
tat millorades a l’empara del Reial Decret Llei 19/1981, de 
30 d’octubre, sobre pensions extraordinàries a víctimes 
del terrorisme.

c) Pensions extraordinàries reconegudes per la 
Seguretat Social, originades per actes terroristes.

Cinc. Quan en un mateix titular concórreguen algu-
na o algunes de les pensions mencionades en el prece-
dent apartat tres o de les establides en el títol II del Reial 
Decret 851/1992, de 10 de juliol, pel qual es regulen de-
terminades pensions extraordinàries causades per actes 
terroristes, amb una altra o altres pensions públiques, les 
normes limitadores d’este precepte només s’aplicaran 
respecte de les no procedents d’actes terroristes.

CAPÍTOL IV

Complements per a mínims

Article 43. Reconeixement de complements per a mí-
nims en les pensions de Classes Passives.

U. En els termes que reglamentàriament es deter-
minen, els pensionistes de Classes Passives de l’Estat, 
que no perceben durant l’exercici de 2004 ingressos de 
treball o de capital per un import superior a 5.915,49 
euros anuals, tindran dret a percebre els complements 
econòmics necessaris per a aconseguir la quantia mí-
nima de les pensions.

Es presumirà que concorren els requisits indicats 
quan l’interessat haja percebut durant 2003 ingressos 
per quantia igual o inferior a 5.754,37 euros anuals. Esta 
presumpció es podrà destruir, si és el cas, per les proves 
obtingudes per l’Administració.

Només a l’efecte de garantia de complements per 
a mínims, s’equipararan a ingressos de treball les pen-
sions públiques que no estiguen a càrrec de qualssevol 
dels règims públics bàsics de previsió social.

En els supòsits en què, de conformitat amb les pre-
visions legals, es tinga reconeguda una part proporcional 
de la pensió de viudetat, el complement per a mínims a 
aplicar, si és el cas, ho serà en la mateixa proporció que es 
va tindre en compte per al reconeixement de la pensió.
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Els efectes econòmics del reconeixement dels com-
plements econòmics es retrotrauran al dia 1 de gener de 
l’any en què se sol·liciten o a la data d’inici de la pensió, 
si esta és posterior a l’1 de gener.

No obstant això, si la sol·licitud d’este reconeixement 
s’efectua amb ocasió d’exercitar el dret al cobrament de 
la pensió, els efectes econòmics podran ser els de la 
data d’inici d’esta, amb una retroactivitat màxima d’un 
any des que se sol·liciten i sempre que es reunisquen 
els requisits necessaris per a la seua percepció.

Dos. Els reconeixements de complements econò-
mics que s’efectuen en el 2004 amb base en declaraci-
ons de l’interessat tindran caràcter provisional fins que 
es comprove la realitat o efectivitat del que declara.

En tot cas, l’Administració podrà revisar periòdica-
ment, d’ofici o a instància de l’interessat, les resolucions 
de reconeixement de complements econòmics, i podrà 
comportar, si és el cas, l’exigència del reintegrament de 
l’indegudament percebut pel titular de la pensió. Este 
reintegrament podrà practicar-se a càrrec de les succes-
sives mensualitats de pensió.

Tres. Durant el 2004 les quanties mínimes de les 
pensions de Classes Passives queden fixades, en còm-
put anual, en els imports següents: 

Complements per a mínims

Classe de pensió
Import

Amb cònjuge a càrrec Sense cònjuge a càrrec

Pensió de jubilació 
o retir.

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

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

Pensió de viudetat.    411,76 euros/mes
5.764,64 euros/any

Pensió familiar dife-
rent de la viudetat; 
N és el nombre 
de beneficiaris 
de la pensió o 
pensions.

411 76

5 764 64

,
/

. ,
/

N
euros mes

N
euros any

Quatre. Els complements econòmics regulats en 
els apartats precedents no s’aplicaran a les pensions re-
conegudes a l’empara de la legislació especial derivada 
de la guerra civil les quanties de les quals es fixen en 
l’article 37 d’esta Llei, excepte a les pensions d’orfandat 
reconegudes a l’empara del títol II de la Llei 37/1984, de 
22 d’octubre, a les quals sí que se’ls aplicaran els referits 
complements econòmics.

Article 44. Reconeixement dels complements per a 
les pensions inferiors a la mínima en el sistema de 
la Seguretat Social i imports de les dites pensions 
l’any 2004.

U. En els termes que reglamentàriament es deter-
minen, tindran dret a percebre els complements neces-
saris per a aconseguir la quantia mínima de pensions, 
els pensionistes del Sistema de la Seguretat Social en la 
seua modalitat contributiva, que no perceben ingressos 
de capital o treball personal o que, si els perceben, no 
excedisquen de 5.915,49 euros a l’any.

No obstant això, els pensionistes de la Seguretat 
Social, en la seua modalitat contributiva, que perceben 
ingressos pels conceptes indicats en quantia superior a 
la xifra assenyalada en el paràgraf anterior, tindran dret 
a un complement per mínims quan la suma en còmput 
anual d’estos ingressos i dels corresponents a la pensió 
ja revalorada resulte inferior a la suma de 5.915,49 euros 
més l’import en còmput anual de la quantia mínima 
fixada per a la classe de pensió de què es tracte. En 
este cas, el complement per a mínims consistirà en la 
diferència entre els imports d’ambdós sumes, sempre 
que esta diferència no determine per a l’interessat una 
percepció mensual conjunta de pensió i complement 
per un import superior al de la quantia mínima de pen-
sió que corresponga en termes mensuals.

Només als efectes de garantia de complements per 
a mínims, s’equipararan com a ingressos de treball les 
pensions públiques que no estiguen a càrrec de quals-
sevol dels règims públics bàsics de previsió social.

Dos. Es presumirà que concorren els requisits 
indicats en el número anterior quan l’interessat haja 
percebut durant l’any 2003 ingressos per quantia igual 
o inferior a 5.754,37 euros. Esta presumpció podrà 
destruir-se, si és el cas, per les proves obtingudes per 
l’Administració.

Tres. Als efectes previstos en l’apartat u del present 
article, els pensionistes de la Seguretat Social, en la seua 
modalitat contributiva, que tinguen reconegut comple-
ment per mínims i hagen percebut durant l’any 2003 
ingressos de capital o treball personal que excedisquen 
de 5.754,37 euros, estaran obligats a presentar, abans 
de l’1 de març de l’any 2004, declaració que expresse la 
quantia d’estos ingressos. L’incompliment d’esta obliga-
ció donarà lloc al reintegrament de les quantitats inde-
gudament percebudes pel pensionista amb els efectes i 
en la forma que reglamentàriament es determinen.

Quatre. Durant l’any 2004, les quanties mínimes 
de les pensions del Sistema de la Seguretat Social, en 
la seua modalitat contributiva, queden fixades, en còm-
put anual, classe de pensió i requisits concurrents en el 
titular, en les quanties següents:

Classe de pensió

Titulars

Amb cònjuge a càrrec
—

Euros/any

Sense cònjuge a càrrec
—

Euros/any

Jubilació
Titular amb seixanta-cinc anys ................................................................  6.788,46 5.764,64
Titular de menys de seixanta-cinc anys ......................................................  6.344,24 5.371,24

Incapacitat permanent

Gran invalidesa amb increment del 50 per 100 ................................. 10.182,76 8.646,96
Absoluta .................................................................................................   6.788,46 5.764,64
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CAPÍTOL V

Altres disposicions en matèria de pensions públiques

Article 45. Pensions no concurrents de l’extingida As-
segurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa.

A partir de l’1 de gener de l’any 2004 la quantia de 
les pensions de l’extingida Assegurança Obligatòria de 
Vellesa i Invalidesa, no concurrents amb altres pensions 
públiques, queda fixada, en còmput anual, en 4.195,38 
euros.

A este efecte, no es considerarà pensió concurrent 
la percebuda pels mutilats útils o incapacitats de primer 
grau per causa de la passada guerra civil espanyola, 
siga quina siga la legislació reguladora, ni el subsidi 
d’ajuda per tercera persona previst en la Llei 13/1982, de 
7 d’abril, d’Integració Social dels Minusvàlids, ni les pen-
sions extraordinàries derivades d’actes de terrorisme.

TÍTOL V

De les operacions financeres

CAPÍTOL I

Deute Públic

Article 46. Deute Públic.

U. S’autoritza el Govern perquè, a proposta del 
Ministeri d’Economia, incremente el Deute de l’Estat, 

amb la limitació que el saldo viu d’este al 31 de de-
sembre de l’any 2004 no supere el corresponent saldo 
a 1 de gener de 2004 en més de 12.838.282,67 milers 
d’euros.

Dos. Este límit serà efectiu al terme de l’exercici, 
podrà ser sobrepassat en el curs d’este amb l’autorit-
zació prèvia del Ministeri d’Economia, i quedarà auto-
màticament revisat: 

a) Per l’import de les modificacions netes de crè-
dits pressupostaris corresponents als capítols I a VIII.

b) Per les desviacions entre les previsions d’ingres-
sos contingudes en esta llei i l’evolució real d’estos.

c) Per les bestretes de tresoreria i la variació neta 
de les operacions extrapressupostàries previstes legal-
ment.

d) Per la variació neta en els drets i les obligacions 
de l’Estat reconeguts i pendents d’ingrés o pagament.

Les esmentades revisions incrementaran o reduiran 
el límit assenyalat en l’apartat anterior segons suposen 
un augment o una disminució, respectivament, de la 
necessitat de finançament de l’Estat.

Article 47. Operacions de crèdit autoritzades a Orga-
nismes públics.

S’autoritza els Organismes públics que figuren en 
l’annex III d’esta llei a concertar operacions de crèdit 
durant l’any 2004 pels imports que, per a cada un, figu-
ren en l’annex mencionat.

Classe de pensió

Titulars

Amb cònjuge a càrrec
—

Euros/any

Sense cònjuge a càrrec
—

Euros/any

Total: titular amb seixanta-cinc anys ....................................................  6.788,46 5.764.64
Parcial del règim d’accidents de treball:
Titular amb seixanta-cinc anys ................................................................  6.788,46 5.764,64

Viudetat

Titular amb seixanta-cinc anys ................................................................ — 5.764,64
Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys ..................... — 5.371,24
Titular amb menys de seixanta anys ...................................................... — 4.286,10
Titular amb menys de seixanta anys amb càrregues familiars ................ — 5.371,24

Orfandat

Per beneficiari ........................................................................................... — 1.742,44
En l’orfandat absoluta el mínim s’incrementa en 4.286,10 euros dis-

tribuïts, si s’escau, entre els beneficiaris.

A favor de familiars

Per beneficiari ........................................................................................ — 1.742,44
Si no hi ha viuda ni orfe pensionistes:
Un sol beneficiari, amb seixanta-cinc anys ...................................... — 4.486,16
Un sol beneficiari, de menys de seixanta-cinc anys ........................... — 4.223,94
Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cada un d’ells s’incremen-

ta en l’import que resulte de prorratejar 2.543,66 euros entre el 
nombre de beneficiaris.
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Article 48. Informació de l’evolució del Deute de l’Estat 
al Ministeri d’Economia i al Congrés dels Diputats i 
al Senat; i dels comptes oberts pel Tresor en el Banc 
d’Espanya o en altres entitats financeres al Congrés 
dels Diputats i al Senat.

Els Organismes públics que tenen a càrrec seu la 
gestió del Deute de l’Estat o assumida per este, encara 
que allò que s’ha assumit siga únicament la càrrega fi-
nancera, remetran a la Direcció General del Tresor i Po-
lítica Financera del Ministeri d’Economia la informació 
següent: mensualment sobre els pagaments efectuats 
en el mes precedent; trimestralment, sobre la situació 
del Deute el dia últim del trimestre, i al començament 
de cada any, sobre la previsió de gastos financers i 
amortitzacions per a l’exercici.

El Govern comunicarà a les Comissions de Pressu-
postos del Congrés dels Diputats i el Senat l’import i 
les característiques de les operacions de Deute públic 
realitzat, així com l’import i desglossaments per instru-
ments del Deute Públic viu.

El Govern comunicarà trimestralment al Congrés 
dels Diputats i al Senat el nombre de comptes oberts 
pel Tresor en el Banc d’Espanya o en altres entitats finan-
ceres, així com els imports i l’evolució dels saldos.

CAPÍTOL II

Avals Públics i Altres Garanties

Article 49. Import dels avals de l’Estat.

U. L’import dels avals a prestar per l’Estat durant 
l’exercici de l’any 2004 no podrà excedir 1.742,94 milions 
d’euros.

Dos. Dins del total assenyalat en l’apartat anterior, 
s’aplicaran els següents límits màxims d’avals de l’Estat: 

a) A la Xarxa Nacional de Ferrocarrils Espanyols, 
per un import màxim de 180,30 milions d’euros.

b) A l’Ens Públic Ràdio Televisió Espanyola, per un 
import màxim de 668,00 milions d’euros.

c) Dins del total assenyalat en l’apartat u, s’aplicarà 
el límit màxim de 39,07 milions d’euros a garantir opera-
cions d’inversió destinades a l’adquisició de vaixells per 
empreses navilieres domiciliades a Espanya, per mitjà de 
la seua compra o arrendament amb opció de compra.

L’import avalat no podrà superar el 27 per cent del 
preu total del vaixell finançat.

Este import s’entendrà referit al principal de les ope-
racions de crèdit objecte de l’aval, estenent-se este a les 
seues corresponents càrregues financeres.

Les condicions dels préstecs assegurables des d’es-
te sistema seran, com a màxim, les establides en el Reial 
Decret 442/1994, d’11 de març, o disposicions posteriors 
que el modifiquen.

El procediment per a la concessió dels avals serà el 
determinat per la Comissió Delegada del Govern per a 
Assumptes Econòmics.

Tres. En tot cas, la materialització de la responsabi-
litat de l’Estat a què es referixen els apartats anteriors, 
requerirà l’atorgament previ de l’aval exprés a cada 
operació de crèdit.

Quatre. Els imports indicats en els apartats u i 
dos s’entendran referits al principal de les operacions 
de crèdit objecte de l’aval, estenent-se este a les seues 
corresponents càrregues financeres.

Article 50. Avals de les entitats públiques empresarials 
i societats mercantils estatals.

S’autoritza la Societat Estatal de Participacions In-
dustrials a prestar avals en l’exercici de l’any 2004, en 
relació amb les operacions de crèdit que concerten i 
amb les obligacions derivades de concursos d’adjudi-
cació en què participen durant l’esmentat exercici les 
societats mercantils en el capital de les quals participe 
directament o indirectament, fins a un límit màxim de 
1.210 milions d’euros.

Article 51. Informació sobre avals públics atorgats.

El Govern comunicarà trimestralment a les Comis-
sions de Pressupostos del Congrés dels Diputats i del 
Senat l’import i característiques principals dels avals 
públics atorgats.

Article 52. Avals per a garantir valors de renda fixa 
emesos per Fons de Titulització d’Actius.

U. L’Estat podrà atorgar avals fins a una quantia 
màxima, durant l’exercici de 2004, de 1.803,04 milions 
d’euros, amb l’objecte de garantir valors de renda fixa 
emesos per Fons de Titulització d’actius constituïts a 
l’empara dels convenis que subscriga el Ministeri d’Eco-
nomia i les societats gestores de Fons de Titulització 
d’Actius inscrites en la Comissió Nacional del Mercat 
de Valors, amb l’objecte de millorar el finançament de 
l’activitat productiva empresarial.

L’import viu acumulat dels avals atorgats per l’Es-
tat a 31 de desembre de l’any 2004 no podrà superar 
7.212,15 milions d’euros.

Dos. El volum total del principal pendent d’amor-
tització dels bons avalats per l’Estat en virtut del que 
establix el present article, en l’article 52 de la Llei 
 52/2002, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2003, en l’article 53 de la Llei 23/2001, 
de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2002, en l’article 54 de la Llei 13/2000, de 
28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a l’any 2001, en l’article 53 de la Llei 54/1999, de 29 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2000 i en l’article 53 de la Llei 49/1998, de 30 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 1999, no podrà excedir 7.212,15 milions d’euros. El 
ministre d’Economia, i amb la seua habilitació expressa, 
el director general del Tresor i Política Financera, podran 
determinar el procediment i els terminis per a demanar 
de les Societats Gestores de Fons de Titulització la 
 informació relativa al volum total del principal pendent 
d’amortització dels valors de renda fixa emesos per 
Fons de Titulització d’Actius constituïts a l’empara dels 
convenis mencionats en el paràgraf anterior.

Tres. L’atorgament dels avals assenyalats en 
l’apartat anterior haurà de ser acordat pel Ministeri 
d’Economia, en ocasió de la constitució del fons i amb 
la tramitació prèvia del preceptiu expedient.

Quatre. La constitució dels Fons de Titulització 
d’Actius a què es referixen els apartats anteriors estarà 
exempta de tot aranzel notarial i, si és el cas, registral.

Cinc. Es faculta el ministre d’Economia perquè 
establisca, si és el cas, les normes i requisits a què 
s’ajustaran els convenis a què fa menció l’apartat U 
d’este article.
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CAPÍTOL III

Relacions de l’Estat amb l’Institut de Crèdit Oficial

Article 53. Reembossaments de l’Estat a l’Institut de 
Crèdit Oficial.

U. L’Estat reembossarà durant l’any 2004 a l’Ins-
titut de Crèdit Oficial tant les quantitats que este haja 
satisfet a les institucions financeres en recompensa de 
les operacions d’ajust d’interessos previstes en la Llei 
11/1983, de 16 d’agost, de Mesures financeres d’estímul 
a l’exportació, com els costos de gestió de les dites ope-
racions en què aquell haja incorregut.

Els ingressos depositats en l’Institut de Crèdit Oficial 
durant l’any 2004 per aplicació del que preveu l’apartat 
2 de l’article 15 del Reial Decret 677/1993 podran ser 
destinats a finançar, conjuntament amb les dotacions 
que anualment figuren en els Pressupostos Generals de 
l’Estat en l’aplicació 24.14.762B.444, el resultat net de les 
operacions d’ajust recíproc d’interessos, quan este siga 
positiu i corresponga el seu abonament per l’Institut 
de Crèdit Oficial a l’entitat financera participant en el 
conveni. En el cas que hi haja saldos positius a favor 
de l’Institut de Crèdit Oficial a 31 de desembre de l’any 
2004, estos s’ingressaran en el Tresor.

Així mateix, i amb la finalitat d’optimitzar la gestió 
financera de les operacions d’ajust recíproc d’interes-
sos, l’Institut de Crèdit Oficial podrà, a càrrec d’estos 
ingressos i dotacions assenyalades en el paràgraf an-
terior i conforme als seus Estatuts i normes d’actuació, 
concertar per si o a través d’agents financers d’inter-
mediació, operacions d’intercanvi financer que tinguen 
com a objecte cobrir el risc que per al Tresor puga su-
posar l’evolució dels tipus d’interés, amb l’autorització 
prèvia de la Direcció General de Comerç i Inversions del 
Ministeri d’Economia.

Dos. En els supòsits d’interessos subvencionats 
per l’Estat, en operacions financeres instrumentades 
a través de l’Institut de Crèdit Oficial, els acords del 
Consell de Ministres o de la Comissió Delegada del 
Govern per a Assumptes Econòmics requeriran l’acre-
ditació prèvia de reserva de crèdits en els Pressupostos 
Generals de l’Estat.

Tres. L’import màxim dels crèdits a l’exportació a 
què es referix l’article 4.2 del Reglament aprovat pel Reial 
Decret 677/1993, de 7 de maig, que podran ser aprovats 
durant l’any 2004, ascendix a 480,81 milions d’euros.

Quatre. A càrrec dels recursos del préstec de l’Estat 
a què es referix l’apartat quart del número u de l’Acord 
de Consell de Ministres d’11 de desembre de 1987, el 
Consell de Ministres, en cas d’esgotar-se el saldo exis-
tent a 31 de desembre de 2002 del Fons de Provisió 
constituït en l’Institut de Crèdit Oficial, d’acord amb 
l’apartat quart de la disposició addicional sexta del Reial 
Decret Llei 12/1995, de 28 de desembre, podrà durant 
l’any 2004 i amb justificació de noves necessitats, dotar 
el Fons fins a un límit de 150,25 milions d’euros. 

Article 54. Informació a les Corts Generals en matèria 
de l’Institut de Crèdit Oficial.

El Govern remetrà trimestralment a les Comissions 
de Pressupostos del Congrés dels Diputats i del Senat 
informació detallada de totes les compensacions de 
l’Estat, en virtut del que establix l’article 53 d’esta Llei. 
Així mateix, la informació inclourà les quantitats reem-
bossades a l’Institut per l’Estat a què es referix l’últim 

paràgraf del número 6 de l’article 118 de la Llei 66/1997, 
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives 
i de l’orde social.

Article 55. Fons d’Ajuda al Desenvolupament.

La dotació al Fons d’Ajuda al Desenvolupament s’in-
crementarà l’any 2004 en 520 milions d’euros, que es 
destinaran als fins previstos en els apartats 1 i 3 de l’ar-
ticle 118 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesu-
res fiscals, administratives i de l’orde social, modificats 
per l’article 104 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i de l’orde social.

El Consell de Ministres podrà aprovar operacions a 
càrrec del Fons d’Ajuda al Desenvolupament per un import 
de fins a 672 milions d’euros al llarg de l’any 2004, sense 
que, en cap cas, les dotacions que s’utilitzen per a finançar 
les operacions realitzades a càrrec del Fons d’Ajuda al Des-
envolupament puguen sobrepassar l’import total indicat 
en el paràgraf anterior i sense perjuí de la utilització de 
quanties provinents d’anys anteriors. Queden expressa-
ment excloses d’esta limitació les operacions de refinan-
çament de crèdits concedits amb anterioritat a càrrec del 
Fons d’Ajuda al Desenvolupament que es duguen a terme 
en compliment dels oportuns acords bilaterals o multila-
terals acordats en el si del Club de París, de renegociació 
del deute exterior dels països prestataris.

El Govern informarà semestralment el Congrés i el 
Senat de l’import, país de destinació i condicions de 
les operacions autoritzades pel Consell de Ministres a 
càrrec d’este Fons.

Article 56. Fons per a la concessió de microcrèdits 
per a projectes de desenvolupament social bàsic 
en l’exterior.

La dotació al Fons per a la concessió de microcrè-
dits a què es referix l’article 105 de la Llei 50/1998, de 
30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i 
de l’orde social, ascendirà, l’any 2004 a 60.101,21 milers 
d’euros i es destinarà als fins previstos en l’apartat tres 
d’eixe article, així com als gastos d’assistència tècnica 
dels distints projectes.

El Consell de Ministres podrà autoritzar operacions a 
càrrec del Fons per un import de fins a 60.101,21 milers 
d’euros al llarg de l’any 2004.

El Govern informarà semestralment el Congrés i el 
Senat de l’import, país de destinació i condicions de 
les operacions autoritzades pel Consell de Ministres a 
càrrec d’este Fons.

TÍTOL VI

Normes Tributàries

CAPÍTOL I

Impostos Directes

SECCIÓ 1a. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Article 57. Coeficients d’actualització del valor d’ad-
quisició.

U. Als efectes del que preveu l’apartat 2 de l’article 
33 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost so-
bre la Renda de les Persones Físiques i altres Normes 
Tributàries, per a les transmissions de béns immobles 
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no afectes a activitats econòmiques que s’efectuen du-
rant l’any 2004, els coeficients d’actualització del valor 
d’adquisició seran els següents:

Any d’adquisició Coeficient

1994 i anteriors .................. 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

No obstant això, quan les inversions s’hagen efec-
tuat el 31 de desembre de 1994 s’aplicarà el coeficient 
1,2108.

L’aplicació d’un coeficient diferent de la unitat exigirà 
que la inversió haja sigut realitzada amb més d’un any 
d’antelació a la data de la transmissió del bé immoble.

Dos. A l’efecte de l’actualització del valor d’adqui-
sició prevista en l’apartat anterior, els coeficients apli-
cables als béns immobles afectes a activitats econòmi-
ques seran els previstos per a l’Impost sobre Societats 
en l’article 58 d’esta llei.

Tres. Tractant-se d’elements patrimonials actua-
litzats d’acord amb el que preveu l’article 5 del Reial 
Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents 
de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat 
econòmica, s’aplicaran les regles següents:

 1a. Els coeficients d’actualització a què es referix 
l’apartat anterior s’aplicaran sobre el preu d’adquisició 
i sobre les amortitzacions comptabilitzades correspo-
nents a este, sense prendre en consideració l’import 
de l’increment net del valor resultant de les operacions 
d’actualització.

 2a. La diferència entre les quantitats determinades 
per l’aplicació del que establix el número anterior es 
minorarà en l’import del valor anterior de l’element 
patrimonial.

Per a determinar el valor anterior de l’element pa-
trimonial actualitzat es prendran els valors que hagen 
sigut considerats als efectes d’aplicar els coeficients 
d’actualització.

 3a. L’import que resulte de les operacions descrites 
en el número anterior es minorarà en l’increment net de 
valor derivat de les operacions d’actualització previstes 
en el Reial Decret Llei 7/1996, sent la diferència positiva 
així determinada, l’import de la depreciació monetària.

 4a. El guany o pèrdua patrimonial serà el resultat 
de minorar la diferència entre el valor de transmissió i el 
valor comptable en l’import de la depreciació monetària 
a què es referix el número anterior.

SECCIÓ 2a. IMPOST SOBRE SOCIETATS

Article 58. Coeficient de correcció monetària.

U. Amb efectes per als períodes impositius que 
s’inicien durant l’any 2004, els coeficients previstos en 

l’article 15.11.a) de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, 
de l’Impost sobre Societats, en funció del moment 
d’adquisició de l’element patrimonial transmés, seran 
els següents:

Coeficient

Amb anterioritat a 1 de gener de 1984 2,0150
En l’exercici 1984 1,8296
En l’exercici 1985 1,6898
En l’exercici 1986 1,5907
En l’exercici 1987 1,5154
En l’exercici 1988 1,4478
En l’exercici 1989 1,3845
En l’exercici 1990 1,3303
En l’exercici 1991 1,2850
En l’exercici 1992 1,2564
En l’exercici 1993 1,2401
En l’exercici 1994 1,2176
En l’exercici 1995 1,1689
En l’exercici 1996 1,1133
En l’exercici 1997 1,0883
En l’exercici 1998 1,0743
En l’exercici 1999 1,0668
En l’exercici 2000 1,0615
En l’exercici 2001 1,0397
En l’exercici 2002 1,0270
En l’exercici 2003 1,0097
En l’exercici 2004 1,0000

Dos. Els coeficients s’aplicaran de la manera se-
güent:

a) Sobre el preu d’adquisició o cost de producció, 
atenent a l’any d’adquisició o producció de l’element 
patrimonial. El coeficient aplicable a les millores serà el 
corresponent a l’any en què s’hagen realitzat.

b) Sobre les amortitzacions comptabilitzades, aten-
dran l’any en què es van realitzar.

Tres. Tractant-se d’elements patrimonials actualit-
zats d’acord amb el que preveu l’article 5 del Reial De-
cret Llei 7/1996, de 7 de juny, els coeficients s’aplicaran 
sobre el preu d’adquisició i sobre les amortitzacions 
comptabilitzades corresponents a este, sense prendre 
en consideració l’import de l’increment net de valor 
resultant de les operacions d’actualització.

La diferència entre les quantitats determinades per 
l’aplicació del que establix l’apartat anterior es minorarà 
en l’import del valor anterior de l’element patrimonial 
i al resultat s’aplicarà, en allò que corresponga, el coe-
ficient a què es referix el paràgraf c) de l’apartat 11 de 
l’article 15 de la Llei 43/1995.

L’import que resulte de les operacions descrites en 
el paràgraf anterior es minorarà en l’increment net de 
valor derivat de les operacions d’actualització previstes 
en el Reial Decret Llei 7/1996, sent la diferència positiva 
així determinada l’import de la depreciació monetària 
a què fa referència l’apartat 11 de l’article 15 de la Llei 
43/1995.

Per a determinar el valor anterior de l’element pa-
trimonial actualitzat es prendran els valors que hagen 
sigut considerats als efectes d’aplicar els coeficients 
establits en l’apartat u.
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Article 59. Pagament fraccionat de l’Impost sobre So-
cietats.

Respecte dels períodes impositius que s’inicien du-
rant l’any 2004, el percentatge a què es referix l’apartat 
4 de l’article 38 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, 
de l’Impost sobre Societats, serà el 18 per cent per a la 
modalitat de pagament fraccionat prevista en l’apartat 
2 d’este. Les deduccions i bonificacions a què es referix 
el dit apartat inclouran totes aquelles altres que se li 
aplicaren al subjecte passiu.

Per a la modalitat prevista en l’apartat 3 de l’article 
38 de la Llei 43/1995, de l’Impost sobre Societats, el per-
centatge serà el resultat de multiplicar per cinc sèptims 
el tipus de gravamen arredonit per defecte. 

Estaran obligats a aplicar la modalitat a què es re-
ferix el paràgraf anterior els subjectes passius el volum 
d’operacions dels quals, calculat conforme al que dispo-
sa l’article 121 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 
l’Impost sobre el Valor Afegit, haja superat la quantitat 
de 6.010.121,04 euros durant els dotze mesos anteriors 
a la data en què s’inicien els períodes impositius dins 
de l’any 2004.

Les societats patrimonials, les agrupacions d’interés 
econòmic, espanyoles i europees, i les unions tempo-
rals d’empreses estaran obligades a realitzar pagaments 
fraccionats en les condicions establides amb caràcter 
general, i amb les especialitats previstes en la normativa 
que se’ls aplique.

SECCIÓ 3a. IMPOSTOS LOCALS

Article 60. Impost sobre Béns Immobles.

U. Amb efectes d’1 de gener de l’any 2004, s’actu-
alitzaran tots els valors cadastrals dels béns immobles 
per mitjà de l’aplicació del coeficient 1,02. Este coeficient 
s’aplicarà en els termes següents:

a) Quan es tracte de béns immobles valorats con-
forme a les dades obrants en el Cadastre Immobiliari, 
s’aplicarà sobre el valor assignat als dits béns per al 
2003.

b) Quan es tracte de béns immobles que hagen 
patit alteracions de les seues característiques conforme 
a les dades obrants en el Cadastre Immobiliari, sense 
que les dites variacions hagen tingut efectivitat, el 
mencionat coeficient s’aplicarà sobre el valor assignat 
a estos immobles, en virtut de les noves circumstànci-
es, per la Direcció General del Cadastre, amb aplicació 
dels mòduls que hagen servit de base per a la fixació 
dels valors cadastrals de la resta dels béns immobles 
del municipi.

Dos. Queden exclosos de l’actualització regulada 
en este article els valors cadastrals obtinguts de l’apli-
cació de les Ponències de valors totals aprovades entre 
l’1 de gener de 1997 i el 30 de juny de 2002, així com 
els valors obtinguts de l’aplicació de les Ponències de 
valors parcials aprovades des de la primera de les dates 
indicades en els municipis en què s’haja aplicat l’article 
segon de la Llei 53/1997, de 27 de novembre, per la qual 
es modifica parcialment la Llei 39/1988, de 28 de desem-
bre, reguladora de les Hisendes Locals, i s’establix una 
reducció en la base imposable de l’Impost sobre Béns 
Immobles.

Tres. L’increment dels valors cadastrals dels béns 
immobles rústics previst en este article no tindrà efectes 
respecte al límit de base imposable de les explotacions 

agràries que condiciona la inclusió en el Règim Espe-
cial Agrari de la Seguretat Social dels Treballadors Per 
Compte Propi, que seguirà regint-se per la seua legis-
lació específica.

CAPÍTOL II

Impostos Indirectes

SECCIÓ ÚNICA. IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS
I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Article 61. Actualització de les tarifes per transmissió i 
rehabilitació de Grandeses i Títols nobiliaris.

Amb efectes des d’1 de gener de l’any 2004, l’esca-
la a què fa referència el paràgraf primer de l’article 43 
del text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, serà 
la següent:

Escala
Transmissions

directes
—

Euros

Transmissions
transversals

—
Euros

Rehabilitacions
i reconeixement

de títols
estrangers

—
Euros

1r.  Per cada títol amb 
grandesa ............. 2.303 5.773 13.841

2n.  Per cada grande-
sa sense títol ........ 1.646 4.127  9.880

3r.  Per cada títol 
sense grandesa ..   657 1.646  3.961

CAPÍTOL III

Altres Tributs

Article 62. Taxes.

U. S’eleven a partir de l’1 de gener de 2004 els ti-
pus de quantia fixa de les taxes de la Hisenda estatal fins 
a la quantia que resulte de l’aplicació del coeficient 1,02 
a l’import exigible durant l’any 2003, tenint en compte 
allò que disposa l’article 62.U de la Llei 52/2002, de 30 
de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a l’any 2003.

S’exceptuen del que preveu el paràgraf anterior les 
taxes que hagen sigut creades o objecte d’actualització 
específica per normes dictades l’any 2003.

Les taxes exigibles per la Direcció Central de Trànsit 
i per la Direcció General del Cadastre s’ajustaran, una 
vegada aplicat el coeficient anteriorment indicat, al múl-
tiple de 20 cèntims d’euro més pròxim.

Quan l’import a ajustar siga múltiple de 10 cèntims 
d’euro s’elevarà al múltiple de 20 cèntims immediat 
superior a aquell. Les taxes exigibles per la Direcció 
General de Transports per Carretera previstes en l’article 
27 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i de l’orde social, s’ajustaran, 
una vegada aplicat el coeficient anteriorment indicat, a 
dos decimals per defecte si el tercer decimal resultara 
inferior a cinc i per excés, en cas contrari.

Dos. Es consideren tipus de quantia fixa aquells 
que no es determinen per un percentatge de la base o 
la base del qual no es valore en unitats monetàries.
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Tres. Es mantenen per a l’any 2004 els tipus i quan-
ties fixes establits en l’apartat 4 de l’article 3 del Reial 
Decret Llei 16/1977, de 25 de febrer, pel qual es regulen 
els aspectes penals, administratius i fiscals dels jocs 
de sort, envit o atzar, en l’import exigible durant l’any 
2003, d’acord amb el que establix l’article 62.Tres de la 
Llei 52/2002.

Article 63. Quantificació de la taxa per reserva del do-
mini públic radioelèctric.

U. La taxa per reserva de domini públic radioe-
lèctric establida en la Llei 32/2003, de 3 de novembre, 
General de Telecomunicacions, ha de calcular-se per 
mitjà de l’expressió:

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

= × = × ×
×
[ ] / , [ ( ) ( )

( , , , , )] / ,
166 386

166 386
2

1 2 3 4 5

On:

T =  És la taxa anual per reserva de domini públic radi-
oelèctric.

N =  És el nombre d’unitats de reserva radioelèctrica 
(URR) que es calcula com el producte de S x B, és a 
dir, superfície en quilòmetres quadrats de la zona de 
servici, per amplada de banda expressat en kHz.

V =  És el valor de la URR, que està determinat en funció 
dels cinc paràmetres C, establits en la Llei General 
de Telecomunicacions, i la quantificació de la qual, 
de conformitat amb la dita Llei, serà l’establida en 
la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

F (C1, C2, C3, C4, C5) =  és la funció que relaciona els cinc 
paràmetres C. Esta funció és el 
producte dels cinc paràmetres 
indicats anteriorment.

L’import, en euros, a satisfer en concepte d’esta 
taxa anual serà el resultat de dividir entre el tipus de 
conversió previst en la Llei 46/1998, de 17 de desembre, 
sobre Introducció de l’Euro, el resultat de multiplicar la 
quantitat d’unitats de reserva radioelèctrica del domini 
públic reservat pel valor que s’assigne a la unitat:

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

= × = × ×
× × × × ×
[ ] / , [ ( ) ( )

( )] / ,
166 386

166 386
2

1 2 3 4 5

En els casos de reserves de domini públic radioe-
lèctric que afecten tot el territori nacional, el valor de la 
superfície a considerar per al càlcul de la taxa, és l’exten-
sió d’este, la qual segons l’Institut Nacional d’Estadística 
és de 505.990 quilòmetres quadrats.

En els servicis de radiocomunicaciones que corres-
ponguen, la superfície a considerar podrà incloure, si és 
el cas, la corresponent al mar territorial espanyol.

Per a fixar el valor dels paràmetres C1 a C5 en cada 
servici de radiocomunicacions, s’ha tingut en compte 
el significat que els atribuïx la Llei 32/2003, de 3 de 
novembre, General de Telecomunicacions i les normes 
reglamentàries que la despleguen.

Estos cinc paràmetres són els següents:

 1r. Coeficient C1: grau d’utilització i congestió de 
les distintes bandes i en les distintes zones geogràfi-
ques. Es valoren els conceptes següents:

Nombre de freqüències per concessió o autorització.
Zona urbana o rural.
Zona de servici.

 2n. Coeficient C2: tipus de servici per al qual es 
pretén utilitzar i, en particular, si este comporta per a qui 
el preste les obligacions de servici públic arreplegades 
en el Títol III de la Llei General de Telecomunicacions. Es 
valoren els conceptes següents:

Suport a altres xarxes (infraestructura).
Prestació a tercers.
Autoprestació.
Servicis de telefonia amb drets exclusius.
Servicis de radiodifusió.

 3r. Coeficient C3: banda o subbanda de l’espectre. 
Es valoren els conceptes següents:

Característiques radioelèctriques de la banda (ido-
neïtat de la banda per al servici sol·licitat).

Previsions d’ús de la banda.
Ús exclusiu o compartit de la subbanda.

 4t. Coeficient C4: equips i tecnologia que s’em-
pren. Es valoren els conceptes següents:

Xarxes convencionals.
Xarxes d’assignació aleatòria. 
Modulació en radioenllaços.
Diagrama de radiació.

 5t. Coeficient C5: valor econòmic derivat de l’ús o 
aprofitament del domini públic reservat. Es valoren els 
conceptes següents:

Experiències no comercials.
Rendibilitat econòmica del servici.
Interés social de la banda.
Usos derivats de la demanda de mercat.
Densitat de població.

Considerant els distints factors que afecten la de-
terminació de la taxa, s’han establit diverses modalitats 
per a cada servici a cada una de les quals se li assigna 
un codi identificatiu.

A continuació s’indiquen quins són els factors de 
ponderació dels distints coeficients, així com el seu pos-
sible marge de valoració respecte al valor de referència. 
Este valor de referència és el que es pren per defecte, 
el qual s’aplica en aquells casos en què, per la natura-
lesa del servici o de la reserva efectuada, el paràmetre 
corresponent no és d’aplicació.

Coeficient C1: per mitjà d’este paràmetre es té en 
compte el grau d’ocupació de les distintes bandes de 
freqüència per a un determinat servici. A estos efec-
tes s’ha fet una tabulació en marges de freqüència 
els extrems inferior i superior de la qual comprenen 
les bandes típicament utilitzades en els respectius 
servicis. També recull este paràmetre la zona geogrà-
fica d’utilització, distingint generalment entre zones 
d’elevat interés i alta utilització, les quals s’assimilen 
a les grans concentracions urbanes, i zones de baix 
interés i escassa utilització com són els entorns rurals. 
Es partix d’un valor unitari o de referència per a les 
bandes menys congestionades i en les zones geo-
gràfiques d’escassa utilització, pujant el cost relatiu 
fins a un màxim de dos per estos conceptes per a les 
bandes de freqüència més demandades i en zones 
d’alt interés o utilització.
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Concepte Escala de valors Observacions

Valor de referència. 1 D’aplicació en 
una o diverses 
modalitats en 
cada servici.

Marge de valors. 1 a 2 —

Zona alta/baixa uti-
lització.

Fins a +25 % D’aplicació se-
gons criteris es-
pecífics per ser-
vicis i bandes 
de freqüències 
en les modali-
tats i conceptes 
afectats.

Demanda de la ban-
da.

Fins  a +20%

Concessions i usu-
aris.

Fins  a +30%

Coeficient C2: per mitjà d’este coeficient es fa 
una distinció entre les xarxes d’autoprestació i les 
que tenen com a finalitat la prestació a tercers d’un 
servici de radiocomunicacions amb contraprestació 
econòmica. Al seu torn, en determinats servicis, com 
radiodifusió, s’ha tingut en compte la seua consi-
deració de servici públic, si bé també poden haver-hi 
determinades reserves d’altres servicis radioelèctrics 
amb la dita condició, i en este cas es valora més baix 
este coeficient respecte del valor que s’assigna a les 
reserves d’espectre per a les xarxes que no tenen eixa 
consideració.

Concepte Escala de valors Observacions

Valor de referència. 1 D’aplicació en 
una o diverses 
modalitats en 
cada servici.

Marge de valors. 1 a 2 —

Prestació a tercers/
autoprestació.

Fins a + 10 % D’aplicació se-
gons criteris es-
pecífics per ser-
vicis i bandes 
de freqüències 
en les modali-
tats i conceptes 
afectats.

Servici públic. Fins a –75 % 
depenent 
del servici

Coeficient C3: amb el coeficient C3 es consideren 
les possibles modalitats d’atorgament de la reserva 
de domini públic radioelèctric d’una determinada 
freqüència o subbanda de freqüències, amb caràcter 
exclusiu o compartit amb altres usuaris en una deter-
minada zona geogràfica. Estes possibilitats s’apliquen 
en el cas del servici mòbil. Per a altres servicis, la 
reserva de domini públic radioelèctric ha de ser amb 
caràcter exclusiu per la naturalesa d’este. Aquelles 
reserves sol·licitades en bandes no adequades al 
servici, en funció de les tendències d’utilització i previ-
sions del Quadre Nacional d’Atribució de Freqüències 
(CNAF), es penalitzen amb una taxa més elevada, a 
fi d’afavorir la tendència cap a l’harmonització de les 
utilitzacions radioelèctriques, la qual cosa es reflectix 
en la valoració d’este coeficient.

Concepte Escala de valors Observacions

Valor de referència. 1 D’aplicació en 
una o diverses 
modalitats en 
cada servici.

Marge de valors. 1 a 2 —

Freqüència exclusiva/
compartida.

Fins a + 75 % D’aplicació se-
gons criteris es-
pecífics per ser-
vicis i bandes 
de freqüències 
en les modali-
tats i conceptes 
afectats.

Idoneïtat de la ban-
da de freqüència.

Fins a +  60% 

Coeficient C4: amb este coeficient és possible pon-
derar d’una manera distinta les diferents tecnologies 
o sistemes emprats, afavorint aquelles que fan un ús 
més eficient de l’espectre radioelèctric respecte a altres 
tecnologies. Així, per exemple, en xarxes mòbils, s’afa-
vorix la utilització de sistemes d’assignació aleatòria de 
canal davant dels tradicionals d’assignació fixa. En el 
cas de radioenllaços, el tipus de modulació utilitzat és 
un factor determinant a l’hora de valorar la capacitat 
de transmissió d’informació per unitat d’amplada de 
banda i açò s’ha tingut en compte de manera general, 
considerant les tecnologies disponibles segons la banda 
de freqüències.

En radiodifusió s’han inclòs els nous sistemes de 
radiodifusió sonora i televisió digital, a més dels clàssics 
analògics.

Concepte Escala de valors Observacions

Valor de referència. 2 D’aplicació en 
una o diverses 
modalitats en 
cada servici.

Marge de valors. 1 a 2 —

Tecnologia utilitzada/
tecnologia de refe-
rència.

Fins a + 50 % D’aplicació se-
gons criteris es-
pecífics per ser-
vicis i bandes 
de freqüències 
en les modali-
tats i conceptes 
afectats.

Coeficient C5: este coeficient considera els aspectes 
de rellevància social d’un determinat servici davant 
d’altres servicis de semblant naturalesa des del punt 
de vista radioelèctric. També inclou el relatiu interés eco-
nòmic o rendibilitat del servici prestat, gravarà més per 
unitat d’amplada de banda aquells servicis d’alt interés 
i rendibilitat davant d’altres que, inclús sent semblants 
des del punt de vista radioelèctric, oferisquen una ren-
dibilitat molt distinta i tinguen diferent consideració des 
del punt de vista de rellevància social.

En radiodifusió, donades les peculiaritats del servici, 
s’ha considerat un factor determinant per a fixar la taxa 
d’una determinada reserva de domini públic radioelèc-
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tric, la densitat de població dins de la zona de servici de 
l’emissora considerada.

Quan la reserva de freqüències es destine a la rea-
lització d’emissions de caràcter experimental o situaci-
ons semblants sense contraprestació econòmica per al 
titular d’esta, ni una altra finalitat que la investigació i 
desenvolupament de noves tecnologies durant un perío-
de de temps limitat i definit, el valor del coeficient C5 en 
estos casos serà el 15 per cent del valor general.

Concepte Escala de valors Observacions

Valor de referèn-
cia.

1 D’aplicació en 
una o diverses 
modalitats en 
cada servici.

Marge de valors. > 0 —

Rendibilitat econò-
mica.

Fins a + 30 % D’aplicació se-
gons criteris es-
pecífics per ser-
vicis i bandes 
de freqüències 
en les modali-
tats i conceptes 
afectats.

Interés social ser-
vici.

Fins a – 20 %

Població. Fins a + 100 %
Experiències no 

comercials.
– 85 %

Càlcul de la taxa per reserva de domini públic ra-
dioelèctric.

Servicis radioelèctrics i modalitats considerades.
Es consideren els següents grups o classificacions:

1. Servicis mòbils.
1.1 Servici mòbil terrestre i altres associats.
1.2 Servici mòbil terrestre amb cobertura nacio-

nal.
1.3 Sistemes de telefonia mòbil automàtica 

(TMA).
1.4 Servici mòbil marítim.
1.5 Servici mòbil aeronàutic.
1.6 Servici mòbil per satèl·lit.

2. Servici fix.
2.1 Servici fix punt a punt.
2.2 Servici fix punt a multipunt.
2.3 Servici fix per satèl·lit.

3. Servici de Radiodifusió.
3.1 Radiodifusió sonora.
Radiodifusió sonora d’ona llarga i d’ona mitjana 

(OL/OM).
Radiodifusió sonora d’ona curta (OC).
Radiodifusió sonora amb modulació de freqüència 

(FM).
Radiodifusió sonora digital terrenal (T-DAB).

3.2 Televisió.
Televisió (analògica).
Televisió digital terrenal (DVB-T).

3.3 Servicis auxiliars a la radiodifusió.

4. Altres servicis.

4.1 Radionavegació.
4.2 Radiodeterminació.
4.3 Radiolocalització.

4.4 Servicis per satèl·lit, com ara d’investigació 
espacial, d’operacions espacials i altres.

4.5 Servicis no previstos en apartats anteriors.

Tenint en compte estos grups de servicis radioe-
lèctrics, les possibles bandes de freqüències per a la 
prestació del servici i els cinc coeficients amb els seus 
corresponents conceptes o factors a considerar per a 
calcular la taxa de diferents reserves de domini públic 
radioelèctric d’un servici donat, s’obtenen les modalitats 
que s’indiquen a continuació.

1. Servicis mòbils.

1.1 Servici mòbil terrestre i servicis associats.

S’inclouen en esta classificació les reserves de do-
mini públic radioelèctric per a xarxes del servici mòbil 
terrestre i altres modalitats com a operacions portuàries 
i de moviment de vaixells i els enllaços monocanals de 
banda estreta.

Els cinc paràmetres establits en l’article 73 de la Llei 
General de Telecomunicacions obliguen a distingir en 
xarxes del servici mòbil terrestre, almenys les següents 
modalitats, i avaluar diferenciadament els criteris per a 
fixar la taxa d’una determinada reserva.

En cada modalitat s’han tabulat els marges de fre-
qüència que és necessari distingir a l’efecte de calcular 
la taxa per a tindre en compte l’ocupació relativa de les 
distintes bandes de freqüència i altres aspectes previs-
tos en la Llei General de Telecomunicacions, com per 
exemple la idoneïtat o no d’una determinada banda de 
freqüències per al servici considerat.

Dins d’estos marges de freqüència, únicament 
s’atorgaran reserves de domini públic radioelèctric en 
les bandes de freqüències reservades en el CNAF al 
servici considerat.

Amb caràcter general, per a xarxes del servici mòbil 
s’aplica, a l’efecte de calcular la taxa, la modalitat de 
zona geogràfica d’alta utilització, sempre que la cober-
tura de la xarxa comprenga, totalment o parcialment, 
poblacions amb més de 50.000 habitants. Per a xarxes 
amb freqüències en diferents bandes, el concepte de 
zona geogràfica s’aplicarà de forma independent per a 
cada una d’estes.

1.1.1 Servici mòbil assignació fixa/freqüència 
compartida/zona de baixa utilització/autoprestació.

En estos casos, la superfície a considerar és la que 
figure en la corresponent reserva de domini públic ra-
dioelèctric; s’establix una superfície mínima de 1.000 
quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és el re-
sultant de multiplicar el valor de la canalització (12,5 kHz, 
25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències utilitzades.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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
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1.1.2 Servici mòbil assignació fixa/freqüència 
compartida/zona d’alta utilització/autoprestació.

En estos casos, la superfície a considerar és la que 
figure en la corresponent reserva de domini públic ra-
dioelèctric; s’establix una superfície mínima de 1.000 
quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és el re-
sultant de multiplicar el valor de la canalització (12,5 kHz, 
25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències utilitzades.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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 Servici mòbil assignació fixa/freqüència 
exclusiva/zona de baixa utilització/autoprestació.

En estos casos, la superfície a considerar és la que 
figure en la corresponent reserva de domini públic ra-
dioelèctric; s’establix una superfície mínima de 1.000 
quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és el re-
sultant de multiplicar el valor de la canalització (12,5 kHz, 
25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències utilitzades.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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 Servici mòbil assignació fixa/freqüència 
exclusiva/zona d’alta utilització/autoprestació.

En estos casos, la superfície a considerar és la que 
figure en la corresponent reserva de domini públic ra-
dioelèctric; s’establix una superfície mínima de 1.000 
quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és el re-
sultant de multiplicar el valor de la canalització (12,5 kHz, 
25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències utilitzades.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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

1.1.5 Servici mòbil assignació fixa/freqüència 
exclusiva/qualsevol zona/prestació a tercers.

En estos casos la superfície a considerar és la que 
figura en la corresponent reserva de domini públic ra-
dioelèctric; s’establix una superfície mínima de 1.000 
quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és el re-
sultant de multiplicar el valor de la canalització (12,5 kHz, 
25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències utilitzades.

Freqüències
Coeficients

Codi de 
modalitat

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 Servici mòbil assignació aleatòria/freqüència 
exclusiva/qualsevol zona/autoprestació.

En estos casos, la superfície a considerar és la que 
figure en la corresponent reserva de domini públic ra-
dioelèctric; s’establix una superfície mínima de 1.000 
quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és el re-
sultant de multiplicar el valor de la canalització (12,5 kHz, 
25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències utilitzades.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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 Servici mòbil assignació aleatòria/freqüència 
exclusiva/qualsevol zona/prestació a tercers.

En estos casos, la superfície a considerar és la que 
figure en la corresponent reserva de domini públic ra-
dioelèctric; s’establix una superfície mínima de 1.000 
quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és 
el resultant de multiplicar el valor de la canalització 
(12,5 kHz, 25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències 
utilitzades.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

C1 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
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1.1.8 Radiolocalització (freqüència exclusiva/
qualsevol zona/prestació a tercers).

En estos casos, la superfície a considerar és la que 
figure en la corresponent reserva de domini públic ra-
dioelèctric.

En xarxes d’àmbit nacional s’aplicarà el valor de 
superfície corresponent a tot el territori nacional.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és el re-
sultant de multiplicar el valor de la canalització (12,5 kHz 
o 25 kHz) pel nombre de freqüències utilitzades.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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 Dispositius de curt abast: telecomandaments, 
alarmes, dades, etc./qualsevol zona.

S’inclouen en este epígraf les instal·lacions de dis-
positius de curt abast sempre que el ràdio de cobertura 
de la xarxa no siga major que 3 quilòmetres en qual-
sevol direcció.

Per a xarxes de major distància de cobertura s’apli-
carà la modalitat corresponent entre la resta de servicis 
mòbils o servici fix en funció de la naturalesa del servici 
i característiques pròpies de la xarxa.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és el re-
sultant de multiplicar el valor de la canalització (10, 12,5, 
25 o 200 kHz) en els casos que s’aplique pel nombre de 
freqüències utilitzades. Si, en virtut de les característi-
ques tècniques de l’emissió, no és aplicable cap canalit-
zació entre les indicades es prendrà l’amplada de banda 
de la denominació de l’emissió o, si no n’hi ha, s’aplicarà 
la totalitat de la corresponent banda de freqüències des-
tinada en el CNAF per a estes aplicacions.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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 Servici mòbil terrestre de cobertura nacional.
1.2.1 Servici mòbil assignació fixa/xarxes o conces-

sions de cobertura nacional.
En estos casos, la superfície a considerar és la cor-

responent a tot el territori nacional.
L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és el re-

sultant de multiplicar el valor de la canalització (12,5 kHz, 
25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències utilitzades.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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 Servici mòbil assignació aleatòria/xarxes o 
concessions de cobertura nacional.

En estos casos la superfície a considerar és la cor-
responent a tot el territori nacional.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és el 
resultant de multiplicar el valor de la canalització (12,5 
kHz, 25 kHz, un altre) pel nombre de freqüències utilit-
zades.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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 Sistemes de telefonia mòbil automàtica 
(TMA).

Les modalitats que s’inclouen en este apartat són 
les següents:

1.3.1 Sistema TACS analògic (freqüència exclusiva/
qualsevol zona/prestació a tercers).

La superfície a considerar és la corresponent a tot 
el territori nacional.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és el re-
sultant de multiplicar el valor de la canalització (25 kHz) 
pel nombre de freqüències utilitzades.

En el cas en què esta banda de freqüències s’utilitze 
exclusivament per a proporcionar accés al servici uni-
versal, el coeficient C5 prendrà el valor 0,01355.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

CNAF notes UN-40, 
41, 42.

 2 2 1 1,8 3,030 10–2 1311

1.3.2 Sistema GSM (freqüència exclusiva/qualsevol 
zona/prestació a tercers).

La superfície a considerar és la corresponent a tot 
el territori nacional.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és el 
resultant de multiplicar el valor de la canalització (200 
kHz) pel nombre de freqüències utilitzades.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

CNAF notes UN:41, 
42, 43, 44.

 2 2 1 1,8 3,030 10–2 1321

1.3.3 Sistema DCS-1800 (freqüència exclusiva/
qualsevol zona/prestació a tercers).

La superfície a considerar és la corresponent a tot 
el territori nacional.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és el re-
sultat de multiplicar el valor de la canalització (200 kHz) 
pel nombre de freqüències utilitzades.
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Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

CNAF nota UN:48.  2 2 1 1,6 2,727 10–2 1331

1.3.4 Sistema TFTS (freqüència exclusiva/qualsevol 
zona/prestació a tercers).

En este tipus de xarxes es considera cada estació 
fixa amb el ràdio de cobertura planificat, d’on s’obté la 
superfície per a calcular el nombre d’URR d’una deter-
minada estació terrena.

El nombre total d’URR serà el corresponent a la 
suma de totes les estacions de terra en ruta que com-
ponen la xarxa.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és el 
resultant de multiplicar el valor de la canalització (30,3 
kHz) pel nombre de canals utilitzats en cada una de les 
estacions fixes de la xarxa.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

CNAF notes UN:45. 1,5 2 2 1 7,477 10–2 1341

1.3.5 Comunicacions Mòbils de Tercera Generació, 
Sistema UMTS (freqüència exclusiva/qualsevol zona/
prestació a tercers).

La superfície a considerar és la corresponent a tot 
el territori nacional.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és el 
resultant de multiplicar el valor de la canalització (5.000 
kHz) pel nombre de freqüències utilitzades.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

CNAF notes UN:48. 2 2 1 1,5 3,636 10–2 1351

1.3.6 Sistema europeu de comunicacions en ferro-
carrils (GSM-R).

La superfície a considerar és la que resulte de mul-
tiplicar la suma de les longituds de tots els trajectes 
viaris, expressats en quilòmetres, per una amplària de 
deu quilòmetres.

L’amplada de banda a tindre en compte serà 
l’amplada de banda total assignat expressat en kHz.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

CNAF nota UN:40. 2 2 1 1,8 0,0255 1361

1.4 Servici mòbil marítim.

1.4.1 Servici mòbil marítim.

En estos casos, la superfície a considerar és la que 
figure en la corresponent reserva de domini públic ra-
dioelèctric.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és el re-
sultant de multiplicar el valor de la canalització (12,5 kHz, 
25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències utilitzades.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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 Servici mòbil aeronàutic.

1.5.1 Servici mòbil aeronàutic.
En estos casos, la superfície a considerar és la que 

figure en la corresponent reserva de domini públic ra-
dioelèctric.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és el re-
sultant de multiplicar el valor de la canalització (12,5 kHz, 
25 kHz, etc.) pel nombre de freqüències utilitzades.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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 Servici mòbil per satèl·lit.

En este servici, la superfície a considerar serà la 
corresponent a l’àrea de la zona de servici autoritzada 
de l’estació de què es tracte que, en general, serà la 
corresponent a tot el territori nacional; s’establirà una 
superfície mínima de 100.000 quilòmetres quadrats.

L’amplada de banda per a cada freqüència serà l’am-
plada de banda reservada al sistema, computant-se la 
suma de l’amplada de banda de l’enllaç ascendent i de 
l’amplada de banda de l’enllaç descendent.

1.6.1 Servici de comunicacions mòbils per satèl·lit.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

En les freqüènci-
es previstes en 
el CNAF.

1 1,25 1 1 17,68 10–4 1611

2. Servici fix.

2.1 Servici fix punt a punt.

En cada un dels marges de freqüència tabulats el 
servici considerat podrà prestar-se únicament en les 
bandes de freqüències destinades a este en el CNAF.

Amb caràcter general, per a reserves de freqüència 
del servici fix punt a punt, s’aplicarà a l’efecte de càlcul 
de la taxa, la modalitat de zona geogràfica d’alta utilit-
zació en aquells trams individuals o que formen part 
d’una xarxa radioelèctrica extensa, en els quals alguna 
de les estacions extrem dels trams es troben ubicades 
en alguna població amb més de 250.000 habitants, o en 
les seues proximitats o el feix principal del radioenllaç 
la travesse fins a la seua estació receptora.

Per a cada freqüència utilitzada es prendrà el seu 
valor nominal amb independència que els extrems del 
canal puguen comprendre dos dels marges de freqüèn-
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cies tabulats, i si este valor nominal coincidix amb un 
dels dits extrems, es prendrà el marge per al qual resulte 
una menor quantia de la taxa.

2.1.1 Servici fix punt a punt/freqüència exclusiva/
zona de baixa utilització/autoprestació.

La superfície a considerar és la que resulte de mul-
tiplicar la suma de les longituds de tots els trams per 
una amplada d’un quilòmetre.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és el re-
sultant de multiplicar el valor de la canalització utilitzada 
o, si no n’hi ha, es prendrà l’amplada de banda, segons 
la denominació de l’emissió, pel nombre de freqüències 
usades en cada direcció del radioenllaç.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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 Servici fix punt a punt/freqüència exclusiva/
zona d’alta utilització/autoprestació.

La superfície a considerar és la que resulte de mul-
tiplicar la suma de les longituds de tots els trams per 
una amplada d’un quilòmetre.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és el re-
sultant de multiplicar el valor de la canalització utilitzada, 
o, si no n’hi ha, es prendrà l’amplada de banda, segons 
la denominació de l’emissió, pel nombre de freqüències 
usades en cada direcció del radioenllaç.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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 Servici fix punt a punt/freqüència exclusiva/
zona de baixa utilització/prestació a tercers.

La superfície a considerar és la que resulte de mul-
tiplicar la suma de les longituds de tots els trams per 
una amplada d’un quilòmetre.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és el re-
sultant de multiplicar el valor de la canalització utilitzada 
o, si no n’hi ha, es prendrà l’amplada de banda, segons 
la denominació de l’emissió, pel nombre de freqüències 
usades en cada direcció del radioenllaç.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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 Servici fix punt a punt/freqüència exclusiva/
zona d’alta utilització/prestació a tercers.

La superfície a considerar és la que resulte de mul-
tiplicar la suma de les longituds de tots els trams per 
una amplada d’un quilòmetre.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és 
el resultant de multiplicar el valor de la canalitza-
ció utilitzada, o, si no n’hi ha, es prendrà l’amplada 
de banda, segons la denominació de l’emissió, pel 
nombre de freqüències usades en cada direcció del 
radioenllaç.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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 Servici fix punt a punt/freqüència exclusiva/
qualsevol zona/servici públic.

La superfície a considerar és la que resulte de mul-
tiplicar la suma de les longituds de tots els trams per 
una amplada d’un quilòmetre.

L’amplada de banda (kHz) a tindre en compte és 
el resultant de multiplicar el valor de la canalitza-
ció utilitzada o, si no n’hi ha, es prendrà l’amplada 
de banda, segons la denominació de l’emissió, pel 
nombre de freqüències usades en cada direcció del 
radioenllaç.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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 Servici fix punt a punt/reserves d’espectre en 
tot el territori nacional.

En estos casos, a l’efecte de calcular la correspo-
nent taxa, es considerarà l’amplada de banda reservada, 
expressada en kHz, sobre la superfície corresponent 
a tot el territori nacional, amb total independència de 
la reutilització efectuada de tota o part de la banda 
assignada.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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
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2.1.7 Servici fix punt a punt, d’alta densitat en 
qualsevol zona.

Per al servici fix punt a punt d’alta densitat, en fre-
qüències no coordinades amb altres autoritzacions d’ús 
en la mateixa zona, a l’efecte de determinar la superfície 
que s’ha de considerar en el càlcul de la taxa, per cada 
va autoritzat serà el resultat de multiplicar una longitud 
nominal d’1,5 quilòmetres per una amplada d’un qui-
lòmetre.

L’amplada de banda (expressat en kHz) a tindre en 
compte per a cada canal autoritzat és el corresponent 
a la canalització utilitzada en l’enllaç (50 MHz, 100 MHz, 
un altre). Si no n’hi ha es prendrà l’amplada de banda 
de la denominació de l’emissió.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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 Servici fix punt a multipunt.

En cada un dels marges de freqüència tabulats el 
servici considerat podrà prestar-se únicament en les 
bandes de freqüències destinades a este en el CNAF.

Per a cada freqüència utilitzada es prendrà el seu 
valor nominal amb independència que els extrems del 
canal puguen comprendre dos dels marges de freqüèn-
cies tabulats, i, si este valor nominal coincidix amb un 
d’estos extrems, es prendrà el marge per al qual resulte 
una menor quantia de la taxa.

2.2.1 Servici fix punt a multipunt/freqüència 
exclusiva/qualsevol zona/autoprestació.

La superfície que cal considerar és la zona de servici 
indicada en la corresponent reserva de domini públic 
radioelèctric, amb l’excepció indicada en 2.2.4.

L’amplada de banda (kHz) que cal tindre en compte 
s’obtindrà de les característiques de l’emissió.

 

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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 Servici fix punt a multipunt/freqüència 
exclusiva/qualsevol zona/prestació a tercers.

La superfície que cal considerar és la zona de servici 
indicada en la corresponent reserva de domini públic 
radioelèctric, amb l’excepció indicada en 2.2.4.

L’amplada de banda (kHz) que cal tindre en compte 
s’obtindrà de les característiques de l’emissió.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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 Servici fix punt a multipunt/freqüència 
exclusiva/qualsevol zona/servici públic.

La superfície que cal considerar és la zona de servici 
indicada en la corresponent reserva de domini públic 
radioelèctric, amb l’excepció indicada en 2.2.4.

L’amplada de banda (kHz) que cal tindre en compte 
s’obtindrà de les característiques de l’emissió.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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 Servici fix punt a multipunt/reserves de ban-
da en tot el territori nacional.

En estos casos, a l’efecte de calcular la corresponent 
taxa, s’hi considerarà l’amplada de banda reservada, 
 expressada en kHz, sobre la superfície corresponent a tot el 
territori nacional, amb total independència de la reutilització 
efectuada de tota o part de la banda assignada.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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 .  1,35 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 Servici fix per satèl·lit.

En este servici, la superfície que cal considerar serà 
la corresponent a l’àrea de la zona de servici que, en 
general o en cas de no especificar-se, correspondrà a 
la superfície de tot el territori nacional, amb els mínims 
que s’especifiquen. Per als distints tipus d’enllaç, en 
cada epígraf es detalla l’àrea que cal considerar.

L’amplada de banda per a cada freqüència serà 
l’amplada de banda de la denominació de l’emissió, de 
manera que es computarà tant l’amplada de banda de 
l’enllaç ascendent com l’amplada de banda de l’enllaç 
descendent, cada un amb les seues superfícies respectives; 
se n’exceptuen els enllaços de connexió de radiodifusió, 
en què, per tractar-se d’un enllaç ascendent, només es 
computarà l’amplada de banda d’este.

Dins d’este servici es consideren els apartats se-
güents:



Suplement núm. 2 Dilluns 1 març 2004 303

2.3.1 Servici fix per satèl·lit punt a punt, incloent-
hi enllaços de connexió al servici mòbil per satèl·lit, i 
enllaços de contribució de radiodifusió via satèl·lit (punt 
a multipunt).

En els enllaços punt a punt, tant per a l’enllaç ascen-
dent com per a l’enllaç descendent es considerarà una 
superfície de 31.416 quilòmetres quadrats; en esta cate-
goria es consideren inclosos els enllaços de contribució 
de radiodifusió punt a punt. En els enllaços de contri-
bució punt a multipunt es considerarà una superfície de 
31.416 quilòmetres quadrats, per a l’enllaç ascendent, i 
per a l’enllaç descendent es considerarà l’àrea de la zona 
de servici que, en general, correspondrà amb la superfí-
cie de tot el territori nacional, establint-se una superfície 
mínima de 100.000 quilòmetres quadrats.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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 Enllaços de connexió del servici de radiodi-
fusió (sonora i de televisió) per satèl·lit.

Per als enllaços de connexió (enllaç ascendent) del 
servici de radiodifusió (sonora i de televisió) per satèl-
lit, es considerarà una superfície de 31.416 quilòmetres 
quadrats.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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 Servicis VSAT (xarxes empresarials de dades 
per satèl·lit), SNG (enllaços mòbils de reportatges per 
satèl·lit), SIT (xarxes de terminals interactius per satèl·lit) 
i SUT (xarxes de terminals d’usuari per satèl·lit).

Es considerarà la superfície de la zona de servici, es-
tablint-se una superfície mínima de 10.000 quilòmetres 
quadrats. En el cas dels enllaços SNG es considerarà 
una superfície de 20.000 quilòmetres quadrats. En tots 
els casos anteriors, la superfície es prendrà tant en trans-
missió com en recepció, i tot això independentment del 
nombre d’estacions transmissores i receptores.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

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. Servici de radiodifusió.

En el càlcul de l’import que cal satisfer en concepte 
de taxa anual per reserva de qualsevol freqüència, es 
tindran en compte les consideracions per als servicis de 
radiodifusió (sonora i de televisió).

En general, la superfície S, expressada en quilòme-
tres quadrats, serà la corresponent a la zona de servici. 
Per tant, en els servicis de radiodifusió (sonora i de 

televisió) que tenen com a objecte la cobertura nacio-
nal, la superfície de la zona de servici serà la superfície 
del territori nacional, i no s’avaluarà la taxa individual-
ment per cada una de les estacions necessàries per a 
aconseguir la dita cobertura. Igualment, en els servicis 
de radiodifusió (sonora i de televisió) que tenen com 
a objecte la cobertura autonòmica, la superfície de la 
zona de servici serà la superfície del territori autonòmic 
corresponent, i no s’avaluarà la taxa individualment per 
cada una de les estacions necessàries per a aconseguir 
la dita cobertura.

L’amplada de banda B, expressada en kHz, s’indica 
per a cada tipus de servici en els apartats que seguixen 
a continuació, ja que depén de les característiques tècni-
ques de l’emissió. En els servicis de radiodifusió (sonora 
i de televisió) que tenen com a objecte la cobertura naci-
onal o qualsevol de les cobertures autonòmiques, l’am-
plada de banda que cal aplicar serà la corresponent al 
tipus de servici de què es tracte, i igual a la que s’aplica 
a una estació de servici considerada individualment.

En les modalitats de servici per a les quals es quali-
fica la zona geogràfica, es considera que es tracta d’una 
zona d’alt interés i rendibilitat quan la zona de servici 
incloga alguna capital de província o autonòmica o al-
tres localitats amb més de 50.000 habitants.

En el servici de radiodifusió, el paràmetre C5 es 
troba ponderat per un factor k, funció de la densitat 
de població en la zona de servici, d’acord amb la taula 
següent:

Densitat de població Factor K

Fins a 100 habitants/km2 ...................................... 0,015
Superior a 100 hb/km2 i fins a 250 hb/km2 ........... 0,050
Superior a 250 hb/km2 i fins a  500 hb/km2 ........... 0,085
Superior a 500 hb/km2 i fins a  1.000 hb/km2 ....... 0,120
Superior a 1.000 hb/km2 i fins a  2.000 hb/km2 .... 0,155
Superior a 2.000 hb/km2 i fins a  4.000 hb/km2 .... 0,190
Superior a 4.000 hb/km2 i fins a  6.000 hb/km2 .... 0,225
Superior a 6.000 hb/km2 i fins a  8.000 hb/km2 .... 0,450
Superior a 8.000 hb/km2 i fins a  10.000 hb/km2 .. 0,675
Superior a 10.000 hb/km2 i fins a  12.000 hb/km2 .... 0,900
Superior a 12.000 hb/km2 .................................. 1,125

Les bandes de freqüències per a prestar servicis de 
radiodifusió sonora i de televisió seran, en tot cas, les 
especificades en el Quadre Nacional d’Atribució de Fre-
qüències (CNAF); no obstant això, el secretari d’Estat de 
Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació 
podrà autoritzar usos de caràcter temporal o experi-
mental diferents dels assenyalats en este quadre que 
no causen pertorbacions a estacions radioelèctriques le-
galment autoritzades. Estos usos, de caràcter temporal 
o experimental, estaran igualment gravats amb una taxa 
per reserva de domini públic radioelèctric, l’import de la 
qual s’avaluarà seguint els criteris generals del servici 
a què es puga assimilar o, si és el cas, els criteris que 
corresponguen a la banda de freqüències reservada.

Per al servici de radiodifusió (sonora i de televisió) 
per satèl·lit es consideraran únicament els enllaços as-
cendents des del territori nacional, que estan tipificats 
com a enllaços de connexió dins de l’apartat 2.3.2 del 
servici fix per satèl·lit.

Els enllaços de contribució de radiodifusió (sonora i 
de televisió) via satèl·lit, estan igualment tipificats com a 
tals dins de l’apartat 2.3.1 del servici fix per satèl·lit.
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3.1 Radiodifusió sonora.

Es distingixen les següents modalitats a l’efecte de 
calcular la taxa per reserva de domini públic radioelèc-
tric: 

3.1.1 Radiodifusió sonora d’ona llarga i d’ona mit-
jana: 

La superfície S, expressada en quilòmetres qua-
drats, serà la corresponent a la zona de servici.

L’amplada de banda B serà de 9 kHz en els sistemes 
de modulació amb doble banda lateral, i de 4,5 kHz, en 
els sistemes de modulació amb banda lateral única.

Bandes
de freqüències

Coeficients
Codi de

modalitat
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 Radiodifusió sonora d’ona curta.

En el cas de la radiodifusió sonora d’ona curta, es 
considerarà que la superfície S, expressada en quilò-
metres quadrats, correspon a la superfície del territori 
nacional, i que la densitat de població correspon a la 
densitat de població nacional.

L’amplada de banda B serà de 9 kHz en els sistemes 
de modulació amb doble banda lateral, i de 4,5 kHz, en 
els sistemes de modulació amb banda lateral única.

Bandes
de freqüències

Coeficients
Codi de

modalitat
C1 C2 C3 C4 C5

3 a 30 MHz segons 
CNAF.

1 1  1 1,25 294,775 k 3121

3.1.3 Radiodifusió sonora amb modulació de fre-
qüències en zones d’alt interés i rendibilitat.

La superfície S, expressada en quilòmetres qua-
drats, serà la corresponent a la zona de servici.

L’amplada de banda B serà de 180 kHz en els siste-
mes monofònics; de 256 kHz, en els sistemes estereo-
fònics, i de 300 kHz, en els sistemes amb subportadores 
suplementàries.

Bandes
de freqüències

Coeficients
Codi de

modalitat
C1 C2 C3 C4 C5

87,5 a 108 MHz ...... 1,25 1  1,5 1,25 19,642 k 3131

3.1.4 Radiodifusió sonora amb modulació de fre-
qüència en altres zones.

La superfície S, expressada en quilòmetres qua-
drats, serà la corresponent a la zona de servici.

L’amplada de banda B serà de 180 kHz en els siste-
mes monofònics i de 256 kHz, en els sistemes estereo-
fònics, i de 300 kHz, en els sistemes amb subportadores 
suplementàries.

Bandes
de freqüències

Coeficients
Codi de

modalitat
C1 C2 C3 C4 C5

87,5 a 108 MHz ...... 1 1  1,5 1,25 19,642 k 3141

3.1.5 Radiodifusió sonora digital terrenal en zones 
d’alt interés i rendibilitat.

La superfície S, expressada en quilòmetres qua-
drats, serà la corresponent a la zona de servici.

L’amplada de banda B serà de 1.536 kHz en els sis-
temes amb norma UNIX ETS 300 401.

Bandes
de freqüències

Coeficients
Codi de

modalitat
C1 C2 C3 C4 C5

195 a 223 MHz ........ 1,25 1  1,5 1 0,342 k 3151
1.452 a 1.492 MHz . 1,25 1  1 1 0,342 k 3152

3.1.6 Radiodifusió sonora digital terrenal en altres 
zones.

La superfície S, expressada en quilòmetres qua-
drats, serà la corresponent a la zona de servici.

L’amplada de banda B serà de 1.536 kHz en els sis-
temes amb norma UNIX ETS 300 401.

Bandes
de freqüències

Coeficients
Codi de

modalitat
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 Televisió.

Es distingixen les següents modalitats, a l’efecte de 
calcular la taxa per reserva de domini públic radioelèc-
tric:

3.2.1 Televisió analògica en zones d’alt interés i 
rendibilitat.

La superfície S, expressada en quilòmetres qua-
drats, serà la corresponent a la zona de servici.

L’amplada de banda B serà de 8.000 kHz en els sis-
temes amb la norma G/PAL.

Bandes
de freqüències

Coeficients
Codi de

modalitat
C1 C2 C3 C4 C5

470 a 830 MHz ...... 1,25 1  1,3 1,25 0,51 k 3212

3.2.2 Televisió analògica en altres zones.

La superfície S, expressada en quilòmetres qua-
drats, serà la corresponent a la zona de servici.

L’amplada de banda B serà de 8.000 kHz en els sis-
temes amb la norma G/PAL.

Bandes
de freqüències

Coeficients
Codi de

modalitat
C1 C2 C3 C4 C5

470 a 830 MHz ...... 1 1  1,3 1,25 0,51 k 3222

3.2.3 Televisió digital terrenal en zones d’alt interés 
i rendibilitat.

La superfície S, expressada en quilòmetres qua-
drats, serà la corresponent a la zona de servici.
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L’amplada de banda B serà de 8.000 kHz en els sis-
temes amb la norma UNIX ETS 300 744.

Bandes
de freqüències

Coeficients
Codi de

modalitat
C1 C2 C3 C4 C5

470 a 862 MHz ...... 1,25 1  1,3 1 0,102 k 3231

3.2.4. Televisió digital terrenal en altres zones.

La superfície S, expressada en quilòmetres qua-
drats, serà la corresponent a la zona de servici.

L’amplada de banda B serà de 8.000 kHz en els sis-
temes amb la norma UNIX ETS 300 744.

Bandes
de freqüències

Coeficients
Codi de

modalitat
C1 C2 C3 C4 C5

470 a 862 MHz ...... 1 1  1,3 1 0,102 k 3241

3.3 Servicis auxiliars a la radiodifusió (freqüència 
exclusiva o compartida/qualsevol zona/autoprestació/
prestació a tercers/servici públic).

Les modalitats d’estos servicis són les següents:

3.3.1 Enllaços mòbils de fonia per a reportatges i 
transmissió d’esdeveniments radiofònics.

En estos casos la superfície que cal considerar és la 
que figure en la corresponent reserva de domini públic 
radioelèctric, de manera que s’establirà una superfície 
mínima de 100 quilòmetres quadrats.

Este servici es presta en les bandes de freqüència 
per sota de 195 MHz destinades a este efecte en el 
CNAF.

L’amplada de banda computable per al càlcul de la 
taxa és la corresponent al canal utilitzat (300 kHz, 400 
kHz, un altre).

Bandes
de freqüències

Coeficients
Codi de

modalitat
C1 C2 C3 C4 C5

En les bandes pre-
vistes en el CNAF.

1 1  1 2 0,728 3311

3.3.2 Enllaços unidireccionals de transport de pro-
grames de radiodifusió sonora estudi-emissora.

Este servici es presta en les bandes de freqüència 
destinades a este segons el CNAF.

En estos casos, la superfície que cal considerar és 
la que resulte de multiplicar la suma de les longituds 
de tots els trams per una amplada d’un quilòmetre, 
establint-se una superfície mínima de 10 quilòmetres 
quadrats.

L’amplada de banda computable per al càlcul de 
la taxa és la corresponent al canal utilitzat (300 kHz, 
400 kHz, un altre).

Bandes
de freqüències

Coeficients
Codi de

modalitat
C1 C2 C3 C4 C5

CNAF: Nota UN-111 . 1,25 1 1,25 2 5,2 3321
CNAF: Notes UN-47

i UN-88.
1,25 1 1,05 2 5,2 3322

3.3.3 Enllaços mòbils de televisió (ENG).

Este servici es presta en les bandes de freqüència per 
damunt de 2000 MHz destinades a este segons el CNAF.

En estos casos, s’establix una superfície mínima de 
10 quilòmetres quadrats, independentment del nombre 
d’equips funcionant en la mateixa freqüència per al seu 
ús en tot el territori nacional.

L’amplada de banda computable per al càlcul de la 
taxa és la corresponent al canal utilitzat.

Bandes
de freqüències

Coeficients
Codi de

modalitat
C1 C2 C3 C4 C5

En les bandes pre-
vistes en el CNAF. 

1,25 1 1,25 2 0,6502 3331

4. Altres servicis.

Servicis inclosos en este capítol: 

4.1 Servici de radionavegació.

La superfície que cal considerar en este servici serà 
la del cercle que té com a ràdio el de servici autoritzat.

L’amplada de banda s’obté directament de la denomi-
nació de l’emissió.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

En les bandes pre-
vistes en el CNAF. 

1 1 1 1 0,0371 4111

4.2 Servici de radiodeterminació.

La superfície que cal considerar en este servici serà 
la del cercle que té com a ràdio el de servici autoritzat.

L’amplada de banda s’obté directament de la denomi-
nació de l’emissió.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

En les bandes pre-
vistes en el CNAF. 

1 1 1 1 0,0547 4211

4.3 Servici de radiolocalització.

La superfície que cal considerar en este servici serà 
la del cercle que té com a ràdio el de servici autoritzat.

L’amplada de banda s’obté directament de la denomi-
nació de l’emissió.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

En les bandes pre-
vistes en el CNAF. 

1 1 1 1 0,0282 4311

4.4 Servicis per satèl·lit, com ara d’investigació 
espacial, d’operacions espacials i d’altres.

La superfície que cal considerar en estos servicis 
serà la corresponent a la zona de servici, de manera que 
s’establix una superfície mínima de 31.416 quilòmetres 
quadrats, tant en transmissió com en recepció.
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L’amplada de banda, tant en transmissió com en recep-
ció, serà l’exigida pel sistema sol·licitat en cada cas.

Freqüències
Coeficients

Codi de
modalitat

C1 C2 C3 C4 C5

En les bandes pre-
vistes en el CNAF. 

1 1 1 1 3,537   10–3 4411

4.5 Servicis no previstos en apartats anteriors.

Per als servicis i sistemes que puguen presentar-se 
i no estiguen previstos en els apartats anteriors o als 
que raonablement no se’ls puguen aplicar les regles 
anteriors, es fixarà la taxa en cada cas en funció dels 
criteris següents: 

Per comparació amb algun dels servicis esmentats 
anteriorment amb característiques tècniques paregu-
des.

Quantitat de domini radioelèctric tècnicament ne-
cessària.

Superfície coberta per la reserva efectuada.
Dos. Les disposicions reglamentàries reguladores 

de la taxa per reserva de domini públic radioelèctric 
conservaran la seua vigència en tot el que no s’opose 
al que preveu el present article.

Tres. Les quotes fixes per l’ús especial de l’es-
pectre radioelèctric, regulades en l’apartat 4 de l’article 
73 de la Llei 11/1998, de 24 d’abril, General de Teleco-
municacions, s’establiran d’acord amb el que preveu 
la disposició addicional onze de la Llei 14/2000, de 29 
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’orde social, mentres siga d’aplicació l’apartat 9 de la 
disposició transitòria primera de la Llei 32/2003, de 3 de 
novembre, General de Telecomunicacions.

TÍTOL VII

 Dels ens territorials

CAPÍTOL I

Corporacions locals

SECCIÓ 1a. LIQUIDACIONS DEFINITIVES DE LA PARTICIPACIÓ 
EN TRIBUTS DE L’ESTAT I DE LA COMPENSACIÓ PER PÈRDUES 

DE RECAPTACIÓ EN L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
CORRESPONENTS A L’ANY 2003

Article 64. Règim jurídic i saldos deutors.

U. La liquidació definitiva de la participació en tri-
buts de l’Estat, corresponent a l’exercici 2003, s’haurà 
de realitzar en els termes dels apartats dos, tres, quatre 
i cinc de l’article 65 de la Llei 52/2002, de 30 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2003,  pel que 
fa als municipis; i en els termes dels apartats  quatre, 
cinc, sis i set de l’article 66 d’esta llei, pel que fa a les 
províncies, comunitats autònomes uniprovincials no 
insulars, illes i Ciutats de Ceuta i Melilla.

Dos. La liquidació definitiva de la compensació per 
pèrdues d’ingressos derivades de la reforma de l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques s’haurà de realitzar en els 
termes de la disposició addicional deu de la Llei 51/2002, 
de 27 de desembre, de Reforma de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals i de les normes que s’hagen dictat 
per al seu desplegament.

Tres. Els saldos deutors que es puguen derivar de 
les liquidacions a què es referixen els apartats anteriors 
seran reembossats per les corporacions locals afectades 
per mitjà de compensació a càrrec de les entregues a 
compte que, en concepte de participació en els tributs 
de l’Estat definida en la secció 3a i en la subsecció 1a de 
la secció 5a d’este capítol, es perceben amb posterioritat 
a la mencionada liquidació, en un període màxim de 
tres anys, per mitjà de retencions trimestrals equiva-
lents al 25 per cent d’una entrega mensual, llevat que, 
aplicant este criteri, s’excedisca el termini assenyalat, 
i en este cas s’ajuste la freqüència i la quantia de les 
retencions corresponents a fi de que no es produïsca 
esta situació.

Quatre. Quan estes retencions concórreguen amb 
les regulades en l’article 91, tindran caràcter preferent 
davant d’estes i no computaran per al càlcul dels 
percentatges establits en l’apartat dos de l’esmentat 
article.

Article 65. Pagament de la liquidació definitiva.

El retard en el pagament de les liquidacions anuals 
definitives de la participació de les Entitats locals en els 
tributs de l’Estat que resulten del sistema de finança-
ment per a 1999-2003 meritarà l’interés legal del diner 
vigent en cada moment, des de l’endemà del 30 de 
juny de l’any en què s’haja de practicar la mencionada 
liquidació definitiva.

SECCIÓ 2a. CESSIÓ A FAVOR DELS MUNICIPIS DE LA RECAPTACIÓ 
D’IMPOSTOS ESTATALS L’ANY 2004 

Article 66. Cessió de rendiments recaptatoris del IRPF: 
determinació de les entregues a compte i de la li-
quidació definitiva.

U. Els municipis inclosos en l’àmbit subjectiu 
de l’article 112 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, segons la redacció 
donada per la Llei 51/2002, de 27 de desembre, per la 
qual esta va ser objecte de reforma, participaran en la 
recaptació líquida que s’obtinga en 2004, per mitjà de 
la determinació de dotze entregues mensuals a compte 
de la liquidació definitiva.

La determinació global de la quantia d’estes en-
tregues a compte s’efectuarà per mitjà de l’operació 
següent: 

ECIRPF CL IAm
t

m
t= × × ×0 016875 0 95, ,

Sent: 

ECIRPFm: Import anual d’entregues a compte per 
cessió de rendiments recaptatoris del IRPF del muni-
cipi m.

CLt
m: Quota líquida estatal del IRPF en el municipi m 

l’any t, últim conegut.
IAt: Índex d’actualització de la quota líquida entre 

l’any t, últim conegut, i l’any 2004. Este índex és el re-
sultat de dividir l’import de la previsió pressupostària, 
per al 2004, per retencions, pagaments a compte i pa-
gaments fraccionats, entre l’import dels drets liquidats 
per estos conceptes, corresponents a l’any t, últim del 
qual es coneixen les quotes líquides estatals dels mu-
nicipis.
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L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a 
compte, segons la fórmula anterior, es farà efectiu a 
cada municipi per mitjà de transferència per dotzenes 
parts mensuals, tramitant-se com a devolucions d’in-
gressos en el concepte del IRPF.

Dos. La liquidació definitiva es determinarà per la 
diferència entre les entregues a compte percebudes i 
el valor definitiu de la cessió de la quota líquida cor-
responent a cada municipi, determinada en els termes 
del vigent article 112 ter de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals.

Article 67. Cessió de la recaptació líquida per IVA: de-
terminació de les entregues a compte i de la liqui-
dació definitiva.

U. Els municipis a què es referix l’article precedent 
participaran en la recaptació líquida que s’obtinga, per 
l’Impost sobre el Valor Afegit, per mitjà de la determi-
nació de dotze entregues mensuals a compte de la li-
quidació definitiva.

La determinació, per a cada municipi, de la quantia 
global d’estes entregues a compte s’efectuarà per mitjà 
de l’operació següent: 

ECIVAm = 0,017897 RPIVA ICPi (Pm/Pi) 0,95
Sent: 

ECIVAm: import anual de les entregues a compte del 
municipi m, en concepte de cessió de la recaptació d’IVA 
obtingut l’any 2004.

RPIVA: import de la previsió pressupostària de la 
recaptació líquida de l’IVA per a l’any 2004.

ICPi: índex provisional de consum de la comunitat 
autònoma i per a l’any 2004.

Pm i Pi: poblacions del municipi m i de la comunitat 
autònoma i respectiva. A estos efectes, es considerarà 
la població de dret segons el Padró de la població muni-
cipal vigent a 1 de gener del 2004 i aprovat oficialment 
pel Govern.

L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a 
compte, segons la fórmula anterior, es farà efectiu a 
cada municipi per mitjà de transferència per dotzenes 
parts mensuals, tramitant-se com a devolucions d’in-
gressos en el concepte d’IVA.

Dos. La liquidació definitiva es determinarà per la 
diferència entre les entregues a compte percebut i el va-
lor definitiu de la cessió de la recaptació líquida per IVA 
que resulte de l’aplicació del que disposa el vigent article 
113 bis de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 68. Cessió de la recaptació líquida per Impostos 
Especials sobre fabricació d’alcohols: determinació de 
les entregues a compte i de la liquidació definitiva.

U. Els municipis inclosos en l’àmbit subjectiu del 
vigent article 112 de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals participaran en la recaptació líquida que s’obtinga, 
pels Impostos sobre la Cervesa, sobre el Vi i Begudes Fer-
mentades, sobre Productes Intermedis i sobre l’Alcohol i 
Begudes Derivades, per mitjà de la determinació de dotze 
entregues mensuals a compte de la liquidació definitiva.

La determinació, per a cada municipi, de la quantia 
global d’estes entregues a compte s’efectuarà per mitjà 
de l’operació següent: 

ECIIEE(h)m = 0,020454 x RPIIEE(h) x ICPi(h) x (Pm/Pi) x 0,95

ECIIEE(h): import anual de les entregues a compte 
del municipi m, en concepte de cessió de la recaptació 
de l’Impost Especial h dels assenyalats en el primer 
paràgraf d’este apartat obtingut l’any 2004.

RPIIEE(h): import de la previsió pressupostària de 
la recaptació líquida de l’Impost Especial h dels asse-
nyalats en el primer paràgraf d’este apartat per a l’any 
2004.

ICPi(h): índex provisional de consum de la comuni-
tat autònoma i a què pertany el municipi m, elaborat, 
per a l’any 2004, a l’efecte de l’assignació de l’Impost 
Especial h dels assenyalats en el primer paràgraf d’este 
apartat.

Pm i Pi: poblacions del municipi m i de la comunitat 
autònoma i respectiva. A estos efectes, es considerarà 
la població de dret segons el Padró de la població muni-
cipal vigent a 1 de gener del 2004 i aprovat oficialment 
pel Govern.

L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a 
compte, segons la fórmula anterior, es farà efectiu a ca-
da municipi per mitjà de transferència per dotzenes parts 
mensuals, tramitant-se com a devolucions d’ingressos 
en el concepte relatiu a cada un dels Impostos Especials 
assenyalats en el primer paràgraf d’este apartat.

Dos. La liquidació definitiva es determinarà per la 
diferència entre les entregues a compte percebudes i el 
valor definitiu de la cessió de la recaptació líquida pels 
Impostos Especials assenyalats en el primer paràgraf 
d’este apartat que resulte de l’aplicació del que dispo-
sa el vigent article 113 ter de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals.

Article 69. Cessió de la recaptació líquida per Impostos 
Especials sobre Hidrocarburs i sobre les Llavors del 
Tabac: determinació de les entregues a compte i de 
la liquidació definitiva.

U. Els municipis inclosos en l’àmbit subjectiu del 
vigent article 112 de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals participaran en la recaptació líquida que s’obtin-
ga, pels Impostos sobre Hidrocarburs i sobre les Llavors 
del Tabac, per mitjà de la determinació de dotze entre-
gues mensuals a compte de la liquidació definitiva.

La determinació, per a cada municipi, de la quantia 
global d’estes entregues a compte s’efectuarà per mitjà 
de l’operació següent: 

ECIIEE(k)m = 0,020454 x RPIIEE(k) x IPm (k) x 0,95

Sent: 

ECIIEE(k)m: import anual de les entregues a compte 
del municipi m, en concepte de cessió de la recaptació 
de l’Impost Especial k dels assenyalats en el primer pa-
ràgraf d’este apartat obtingut l’any 2004.

RPIIEE(k): import de la previsió pressupostària de 
la recaptació líquida de l’Impost Especial k dels asse-
nyalats en el primer paràgraf d’este apartat per a l’any 
2004.

IPm (k): índex provisional, per a l’any 2004, referit al 
municipi m, d’entregues de gasolines, gasoils i fueloils, 
i el de vendes a expenedories de tabac, ponderades 
ambdós pels corresponents tipus impositius.

En cas que no estiguen disponibles, en l’àmbit muni-
cipal, estos índexs provisionals, s’aplicarà, com a mèto-
de de determinació del rendiment cedit als municipis, la 
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formulació recollida en l’article anterior, considerant, a 
estos efectes, i segons siga procedent, com a índexs de 
consum els d’entregues de gasolines, gasoils i fueloils o 
els de vendes a expenedories de tabacs, corresponents 
a les comunitats autònomes.

L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a 
compte, segons la fórmula anterior, es farà efectiu a ca-
da municipi per mitjà de transferència per dotzenes parts 
mensuals, tramitant-se com a devolucions d’ingressos 
en el concepte relatiu a cada un dels Impostos Especials 
assenyalats en el primer paràgraf d’este apartat.

Dos. La liquidació definitiva es determinarà per la 
diferència entre les entregues a compte percebudes i el 
valor definitiu de la cessió de la recaptació líquida pels 
Impostos Especials assenyalats en el primer paràgraf 
d’este apartat que resulte de l’aplicació del que dispo-
sa el vigent article 113 ter de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals.

SECCIÓ 3a. PARTICIPACIÓ DELS MUNICIPIS
EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT

Subsecció 1a. Participació dels municipis en el Fons 
Complementari de Finançament

Article 70. Determinació de les entregues a compte.

U. La quantitat global de les entregues a compte 
de la participació de cada municipi inclòs en l’àmbit 
subjectiu del vigent article 112 de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, en el Fons Complementari de 
Finançament corresponent al 2004, es reconeixerà a càrrec 
del crèdit específic consignat en la Secció 32, Servici 
23, Direcció General de Fons Comunitari i Finançament 
Territorial, Programa 912 A.

Dos. L’esmentat import es calcularà deduint l’im-
port anual de les entregues a compte de la cessió del 
rendiment d’impostos estatals, d’acord amb el que 
disposa la secció 2 anterior, de la participació total que 
resulte d’incrementar la quantitat de les entregues a 
compte de la participació en tributs de l’Estat de l’any 
2003 en la previsió de l’índex d’evolució establit d’acord 
amb el que disposa el vigent article 114 quater de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.

Tres. La quantitat de les entregues a compte de la 
participació en tributs de l’Estat de l’any 2003 s’enten-
drà a este efecte en termes bruts, incloent-hi, en relació 
amb cada un d’aquells municipis, tots els elements, i 
considerant les particularitats a què es fa referència en 
els apartats dos i quatre de l’article 65, en l’apartat tres 
de l’article 72 i en la disposició addicional vint-i-cinc de 
la Llei 52/2002, de 30 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2003.

Quatre. L’import de les entregues a compte de la 
participació en el Fons Complementari de Finançament 
determinat d’acord amb el que disposa l’apartat 1 an-
terior s’incrementarà, si és el cas, en una quantia equi-
valent a la bestreta a compte que puga correspondre a 
cada municipi en concepte de compensació per pèrdues 
d’ingressos derivada de la reforma de l’Impost sobre Ac-
tivitats Econòmiques, en els termes establits en l’apartat 
3 de la disposició addicional deu de la Llei 51/2002, de 
27 de desembre, de Reforma de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals.

Cinc. Les entregues a compte de la participació en 
el Fons Complementari de Finançament per a l’exercici 
de l’any 2004 seran abonades als ajuntaments inclosos 

en l’àmbit subjectiu d’aplicació del vigent article 112 de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per mitjà de 
pagaments mensuals equivalents a la dotzena part de la 
quantitat global que resulte de l’aplicació de les normes 
recollides en l’apartat anterior.

Article 71. Liquidació definitiva.

U. Determinat l’increment dels ingressos tributa-
ris de l’Estat, d’acord amb les regles contingudes en el 
vigent article 114 quater de la Llei 39/1988, de 28 de de-
sembre, reguladora de les Hisendes Locals, es procedirà 
a efectuar la liquidació definitiva de la participació dels 
municipis en el Fons Complementari de Finançament 
per a l’any 2004.

Dos. La participació definitiva en el Fons Com-
plementari de Finançament corresponent a l’any 2004 
es calcularà en els termes establits en l’article 114 ter 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les Hisendes Locals, incrementant-se, si és el cas, per 
a cada municipi, en una quantia equivalent a la com-
pensació definitiva per pèrdues d’ingressos derivada de 
la reforma de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, 
d’acord amb el que disposa l’apartat 3 de la disposició 
addicional deu de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de 
Reforma de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Tres. La liquidació definitiva es determinarà per la 
diferència entre les quantitats de les entregues a compte 
calculades d’acord amb el que disposa l’article anterior 
i de la participació definitiva calculada en els termes de 
l’apartat anterior.

Subsecció 2a. Participació de la resta de municipis

Article 72. Participació dels municipis en els tributs de 
l’Estat per a l’exercici 2004.

U. El crèdit pressupostari destinat a realitzar les 
entregues a compte als municipis inclosos en l’àmbit 
subjectiu de l’article 115 de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, equivalent al 95 per cent de la previ-
sió del seu finançament total per al present exercici per 
participació en els tributs de l’Estat, es xifra en 2.919,11 
milions d’euros, tal com figura consignat en la Secció 
32, Servici 23, Direcció General de Fons Comunitari i 
Finançament territorial, Programa 912A, per participació 
en tributs de l’Estat.

Dos. Determinat l’increment dels ingressos tribu-
taris de l’Estat, d’acord amb les regles contingudes en 
el vigent article 114 quater de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, es proce-
dirà a efectuar la liquidació definitiva de la participació 
dels municipis a què es referix l’apartat anterior en els 
tributs de l’Estat per a l’any 2004.

Tres. La quantia anterior s’incrementarà en la 
quantitat de les compensacions definitives que es reco-
neguen als municipis per pèrdues d’ingressos derivada 
de la reforma de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, 
d’acord amb el que disposa l’apartat 3 de la disposició 
addicional deu de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de 
Reforma de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Quatre. L’import global que resulte de l’aplicació 
de les regles contingudes en els dos apartats anteriors, 
es distribuirà d’acord amb els criteris següents: 

a) Com a regla general, cada ajuntament percebrà 
una quantitat igual a la resultant, en termes bruts, de la 
liquidació definitiva de la participació en els tributs de 
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l’Estat de l’any 2003, calculada d’acord amb el que dis-
posen els apartats dos, tres, quatre i cinc de l’article 65 
de la Llei 51/2002, de 30 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per al 2003.

La quantia anterior s’incrementarà, si és el cas, per 
a cada municipi en l’import que se li reconega en con-
cepte de compensació per pèrdues d’ingressos derivada 
de la reforma de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, 
d’acord amb el que disposa l’apartat 3 de la disposició 
addicional desena de la Llei 51/2002, de 27 de desem-
bre, de Reforma de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals.

b) La resta es distribuirà proporcionalment a les 
diferències positives entre la quantitat que cada Ajun-
tament obtinga d’un repartiment en funció de les vari-
ables i percentatges que a continuació es mencionen i 
les quantitats previstes en el paràgraf a) anterior.

A estos efectes, les variables i percentatges a aplicar 
seran els següents: 

1. El 75 per cent en funció del nombre d’habitants 
de dret de cada municipi, segons el Padró de la població 
municipal vigent a 31 de desembre del 2004 i aprovat 
oficialment pel Govern, ponderat pels següents coefici-
ents multiplicadors, segons estrats de població: 

Estrat Nombre d’habitants Coeficients

1 De més de 50.000 ............. 1,40
2 De 20.001 a 50.000 ............ 1,30
3 Fins a 5.001 a 20.000 ............ 1,17
4 Fins 5.000 ............................ 1,00

2. El 12,5 per cent segons l’esforç fiscal mitjà de 
cada Municipi en l’exercici de 2002 ponderat pel nombre 
d’habitants de dret de cada municipi, segons el Padró 
municipal vigent a 31 de desembre del 2004 i oficial-
ment aprovat pel Govern.

A este efecte, es considera esforç fiscal municipal en 
2002 el resultant de l’aplicació de la fórmula següent: 

Efm a
RcO
RPm

Pi= 





×∑

En el desenvolupament d’esta fórmula es tindran en 
compte els criteris següents: 

a) El factor «a» representa el pes relatiu de cada 
tribut en relació amb el sumatori de la recaptació líqui-
da obtinguda en l’exercici econòmic de 2002, durant el 
període voluntari, per l’Impost sobre Béns Immobles, 
l’Impost sobre Activitats Econòmiques i l’Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica, a fi d’obtindre un coefi-
cient assignable a cada tribut considerat, amb el qual 
s’operarà en la forma que es determina en els paràgrafs 
següents.

B) La relació 
RcO
RPm

 es calcularà per a cada un dels

tributs esmentats en el paràgraf precedent i en relació 
amb cada municipi, de la manera següent: 

a) En l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa 
Urbana i Rústica, multiplicant el coeficient obtingut en 
l’apartat A) pel tipus impositiu real fixat pel Ple de la 
Corporació per al període de referència dividit per 0,4 o 
0,3, respectivament, que representen els tipus mínims 
exigibles en cada cas, i dividint-lo al seu torn pel tipus 

màxim potencialment exigible en cada municipi. El re-
sultat així obtingut en l’Impost sobre Béns Immobles de 
Naturalesa Urbana es ponderarà per la raó entre la base 
imposable mitjana per habitant de cada Ajuntament i 
la base imposable mitjana per habitant de l’estrat en el 
qual s’enquadre. A este efecte, els trams de població 
s’identificaran amb els utilitzats per a la distribució del 
75 per cent assignat a la variable població.

b) En l’Impost sobre Activitats Econòmiques, mul-
tiplicant el coeficient obtingut en l’apartat A) per l’import 
del Padró municipal de l’impost inclosa la incidència de 
l’aplicació dels índexs als quals es referixen els articles 
88 i 89 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les Hisendes Locals, vigents en el període impositiu 
de 2002, i dividint-lo per la suma de les quotes mínimes 
fixades en les tarifes de l’impost, en relació amb cada 
supòsit de subjecció a este.

c) En l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, 
multiplicant el coeficient obtingut, en l’apartat A), per 1.

C) En les dades relatives a la recaptació líquida no 
s’inclouran les quantitats percebudes com a conseqüèn-
cia de la distribució de les quotes nacionals i provincials 
de l’Impost sobre Activitats Econòmiques ni el recàrrec 
provincial atribuïble a les respectives diputacions pro-
vincials.

D) El coeficient d’esforç fiscal mitjà per habitant, 
per a cada municipi, en cap cas no podrà ser superior 
al quíntuple del menor valor calculat del coeficient d’es-
forç fiscal mitjà per habitant dels ajuntaments inclosos 
en l’estrat de població superior a 50.000 habitants.

3. El 12,5 per cent, en funció de l’invers de la ca-
pacitat tributària.

S’entendrà com a capacitat tributària la resultant de 
la relació existent entre la base imposable mitjana de 
l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana per 
habitant de cada Ajuntament i la mateixa magnitud de 
l’estrat en el qual s’enquadre, ponderada per la relació 
entre la població de dret de cada municipi i la població 
total dels inclosos en esta modalitat de participació, de-
duïdes del Padró municipal vigent el 31 de desembre de 
2004 i aprovat oficialment pel Govern.

 Als efectes anteriors, els trams de població s’iden-
tificaran amb els utilitzats per a la distribució del 75 per 
cent assignat a la variable població.

Article 73. Entregues a compte.

U. Les entregues a què es referix l’apartat u de 
l’article anterior seran abonades als Ajuntaments per 
mitjà de pagaments mensuals equivalents a la dotzena 
part del respectiu crèdit.

Dos. La participació individual de cada municipi 
es determinarà d’acord amb els criteris establits en 
l’apartat dos de l’article anterior per a la distribució de 
la liquidació definitiva, amb les variacions següents: 

La variable població es determinarà utilitzant el Pa-
dró Municipal de població vigent i oficialment aprovat 
pel Govern l’1 de gener de l’any 2004. 

Les variables esforç fiscal i invers de la capacitat 
tributària es referiran a les dades de l’última liquidació 
definitiva practicada.

En tot cas, es considerarà com a entrega mínima a 
compte de la participació en els tributs de l’Estat per a 
cada municipi una quantitat igual a l’entrega a compte 
de 2003, calculada d’acord amb el que disposen els 
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apartats dos, tres, quatre i cinc de l’article 65, en els 
apartats u i tres de l’article 67 i en la disposició addi-
cional vint cinc de la Llei 52/2002, de 30 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2003.

La quantia anterior s’incrementarà, per a cada muni-
cipi, en l’import de la bestreta a compte de la compensa-
ció que, per possibles pèrdues d’ingressos derivades de 
la reforma de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, se 
li haja reconegut, d’acord amb la disposició addicional 
deu de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de Reforma 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

SECCIÓ 4a. CESSIÓ A FAVOR DE LES PROVÍNCIES, COMUNITATS 
AUTÒNOMES UNIPROVINCIALS, CABILDOS I CONSELLS INSULARS,

DE LA RECAPTACIÓ D’IMPOSTOS ESTATALS 

Article 74. Cessió de rendiments recaptatoris del IRPF: 
determinació de les entregues a compte i de la li-
quidació definitiva.

U. Les províncies i ens assimilats inclosos en l’àm-
bit subjectiu de l’article 125 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, segons la 
redacció donada per la Llei 51/2002, de 27 de desembre, 
per la qual esta va ser objecte de reforma, participaran 
en la recaptació líquida que s’obtinga en 2004, per mit-
jà de la determinació de dotze entregues mensuals a 
compte de la liquidació definitiva.

La determinació global de la quantia d’estes en-
tregues a compte s’efectuarà per mitjà de l’operació 
següent: 

ECIRPFp = 0,009936 x CLt
p x IAt x 0,95

Sent: 

ECIRPFp: Import anual d’entregues a compte per 
cessió de rendiments recaptatoris del IRPF de l’entitat 
provincial o assimilada p.

CLt
m: Quota líquida estatal del IRPF en l’àmbit de 

l’entitat provincial o assimilada p l’any t, últim cone-
gut.

IAt: Índex d’actualització de la quota líquida entre 
l’any t, últim conegut, i l’any 2004. Este índex és el re-
sultat de dividir l’import de la previsió pressupostària, 
per a 2004, per retencions, pagaments a compte i pa-
gaments fraccionats, entre l’import dels drets liquidats 
per estos conceptes, corresponents a l’any t, últim del 
qual es coneixen les quotes líquides estatals en l’àmbit 
de l’entitat provincial o assimilada.

L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a 
compte, segons la fórmula anterior, es farà efectiu a 
cada municipi per mitjà de transferència per dotze parts 
mensuals, i es tramitarà com a devolucions d’ingressos 
en el concepte del IRPF.

Dos. La liquidació definitiva es determinarà per la 
diferència entre les entregues a compte percebudes i el 
valor definitiu de la cessió de la quota líquida correspo-
nent a cada província o ens assimilat, determinada en 
els termes del vigent article 125 ter de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals.

Article 75. Cessió de la recaptació líquida per IVA: 
determinació de les entregues a compte i de la 
liquidació definitiva.

U. Les províncies i ens assimilats a què es referix 
l’article precedent participaran en la recaptació líquida 

que s’obtinga, per l’Impost sobre el Valor Afegit, per 
mitjà de la determinació de dotze entregues mensuals 
a compte de la liquidació definitiva.

La determinació, per a cada una d’aquelles entitats, 
de la quantia global d’estes entregues a compte s’efec-
tuarà per mitjà de l’operació següent: 

ECIVAp = 0,010538 x RPIVA x ICPi x (Pp/Pi) x 0,95

Sent:  

ECIVAp: import anual de les entregues a compte de 
la província o ens assimilat p, en concepte de cessió de 
la recaptació d’IVA obtingut l’any 2004.

RPIVA: import de la previsió pressupostària de la 
recaptació líquida de l’IVA per a l’any 2004.

ICPi: índex provisional de consum de la comunitat 
autònoma i per a l’any 2004.

Pp i Pi: poblacions de la província o ens assimilat p 
i de la comunitat autònoma i respectiva. A este efecte, 
es considerarà la població de dret segons el Padró de la 
població municipal vigent l’1 de gener del 2004 i aprovat 
oficialment pel Govern.

L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a 
compte, segons la fórmula anterior, es farà efectiu a 
cada municipi per mitjà de transferència per dotze parts 
mensuals, i es tramitarà com a devolucions d’ingressos 
en el concepte d’IVA.

Dos. La liquidació definitiva serà determinada per 
la diferència entre les entregues a compte percebudes 
i el valor definitiu de la cessió de la recaptació líquida 
per IVA que resulte de l’aplicació del que disposa el 
vigent article 125 quater de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals.

Article 76. Cessió de la recaptació líquida per Impostos 
Especials sobre fabricació d’alcohols: determinació 
de les entregues a compte i de la liquidació defini-
tiva.

U. Les entitats incloses en l’àmbit subjectiu del 
vigent article 125 de la Llei Reguladora de les Hisen-
des Locals participaran en la recaptació líquida que 
s’obtinga, pels Impostos sobre la Cervesa, sobre el Vi 
i Begudes Fermentades, sobre Productes Intermedis i 
sobre l’Alcohol i Begudes Derivades, per mitjà de la 
determinació de 12 entregues mensuals a compte de 
la liquidació definitiva.

La determinació, per a cada província o ens assimi-
lat, de la quantia global d’estes entregues a compte serà 
efectuada per mitjà de l’operació següent: 

ECIIEE(h)p = 0,012044 x RPIIEE(h) x ICPi(h) x (Pp/Pi) x 0,95

Sent: 

ECIIEE(h)p: import anual de les entregues a compte 
de la província o ens assimilat p, en concepte de cessió 
de la recaptació de l’Impost Especial h dels assenya-
lats en el primer paràgraf d’este apartat obtingut l’any 
2004.

RPIIEE(h): import de la previsió pressupostària de 
la recaptació líquida de l’Impost Especial h dels asse-
nyalats en el primer paràgraf d’este apartat per a l’any 
2004.

ICPi(h): índex provisional de consum de la comu-
nitat autònoma i a què pertany la província o entitat 
assimilada p, elaborat, per a l’any 2004, a l’efecte de 
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l’assignació de l’Impost Especial h dels assenyalats en 
el primer paràgraf d’este apartat.

Pp i Pi: poblacions de la província o ens assimilat p 
i de la comunitat autònoma i respectiva. A este efecte, 
es considerarà la població de dret segons el Padró de la 
població municipal vigent l’1 de gener del 2004 i aprovat 
oficialment pel Govern.

L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a 
compte, segons la fórmula anterior, es farà efectiu a 
cada municipi per mitjà de transferència per dotze parts 
mensuals, i serà tramitat com a devolucions d’ingressos 
en el concepte relatiu a cada un dels Impostos Especials 
assenyalats en el primer paràgraf d’este apartat.

Dos. La liquidació definitiva serà determinada per 
la diferència entre les entregues a compte percebudes i 
el valor definitiu de la cessió de la recaptació líquida pels 
Impostos Especials assenyalats en el primer paràgraf 
d’este apartat que resulte de l’aplicació del que disposa 
el vigent article 125 quinquies de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals.

Article 77. Cessió de la recaptació líquida per Impostos 
Especials sobre Hidrocarburs i sobre les Llavors del 
Tabac: determinació de les entregues a compte i de 
la liquidació definitiva.

U. Les províncies i ens assimilats inclosos en l’àm-
bit subjectiu del vigent article 125 de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals participaran en la recaptació lí-
quida que s’obtinga, pels Impostos sobre Hidrocarburs i 
sobre les Llavors del Tabac, per mitjà de la determinació 
de dotze entregues mensuals a compte de la liquidació 
definitiva.

La determinació, per a cada província o entitat assi-
milada, de la quantia global d’estes entregues a compte 
s’efectuarà per mitjà de l’operació següent: 

ECIIEE(k)p = 0,012044 x RPIIEE(k) x IPp (k) x 0,95

Sent: 

ECIIEE(k)p: import anual de les entregues a compte 
de la província o ens assimilat p, en concepte de cessió 
de la recaptació de l’Impost Especial k dels assenya-
lats en el primer paràgraf d’este apartat obtingut l’any 
2004.

RPIIEE(k): import de la previsió pressupostària de 
la recaptació líquida de l’Impost Especial k dels asse-
nyalats en el primer paràgraf d’este apartat per a l’any 
2004.

IPp (k): índex provisional, per a l’any 2004, referit a 
la província o ens assimilat p, d’entregues de gasoli-
nes, gasoils i fueloils, i el de vendes a expenedories de 
tabac, ponderades ambdós pels corresponents tipus 
impositius.

En cas que no estigueren disponibles, en l’àmbit 
provincial, estos índexs provisionals, s’aplicarà, com a 
mètode de determinació del rendiment cedit als muni-
cipis, la formulació recollida en l’article anterior, con-
siderant, a este efecte, i segons siga procedent, com a 
índexs de consum els d’entregues de gasolines, gasoils 
i fueloils o els de vendes a expenedories de tabacs, cor-
responents a les comunitats autònomes.

L’import que s’obtinga en concepte d’entregues a 
compte, segons la fórmula anterior, es farà efectiu a 
cada entitat per mitjà de transferència per dotze parts 

mensuals, i serà tramitat com a devolucions d’ingressos 
en el concepte relatiu a cada un dels Impostos Especials 
assenyalats en el primer paràgraf d’este apartat.

Dos. La liquidació definitiva serà determinada per 
la diferència entre les entregues a compte percebudes i 
el valor definitiu de la cessió de la recaptació líquida pels 
Impostos Especials assenyalats en el primer paràgraf 
d’este apartat que resulte de l’aplicació del que disposa 
el vigent article 125 quinquies de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals.

SECCIÓ 5a. PARTICIPACIÓ DE LES PROVÍNCIES, COMUNITATS 
AUTÒNOMES UNIPROVINCIALS, CABILDOS I CONSELLS INSULARS

EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT 

Subsecció 1a. Participació en el Fons Complementari 
de Finançament

Article 78. Determinació de les entregues a compte.

U. La quantitat global de les entregues a compte 
de la participació de cada província i entitat assimilada 
inclosa en l’àmbit subjectiu del vigent article 125 de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el Fons 
Complementari de Finançament corresponent al 2004, 
es reconeixerà a càrrec del crèdit «Transferències a les 
Diputacions i Cabildos Insulars. Entregues a compte a 
les Diputacions i Cabildos Insulars per la seua participa-
ció en els ingressos dels capítols I i II del Pressupost de 
l’Estat per recursos no susceptibles de cessió a les co-
munitats autònomes», consignat en la Secció 32, Servici 
23, Direcció General de Fons Comunitari i Finançament 
territorial, Programa 912A.

Dos. L’import global de les entregues a compte de 
la participació de cada província i ens assimilat inclòs en 
l’àmbit subjectiu del vigent article 125 de la Llei Regula-
dora de les Hisendes Locals, en el Fons Complementari 
de finançament corresponent al 2004 es calcularà dedu-
int l’import anual de les entregues a compte de la cessió 
del rendiment d’impostos estatals, d’acord amb el que 
disposa la Secció 4a anterior, de la participació total que 
resultaria d’incrementar la quantitat de les entregues a 
compte de la participació en tributs de l’Estat de l’any 
2003 en la previsió de l’índex d’evolució establit d’acord 
amb el que disposa el vigent article 114 quater de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.

Tres. La quantitat de les entregues a compte de la 
participació en tributs de l’Estat de l’any 2003 s’enten-
drà a este efecte en termes bruts, incloent-hi, en relació 
amb cada una d’aquelles entitats, tots els elements, i 
considerant les particularitats a què es fa referència en 
l’apartat quatre.3r i sis de l’article 66 de la Llei 52/2002, 
de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2003.

Quatre. L’import de les entregues a compte de la 
participació en el Fons Complementari de Finançament 
determinat d’acord amb el que disposa l’apartat U an-
terior s’incrementarà, si és el cas, en una quantia equi-
valent a la bestreta a compte que puga correspondre a 
cada província o ens assimilat en concepte de compen-
sació per pèrdues d’ingressos derivada de la reforma de 
l’Impost sobre Activitats Econòmiques, en els termes 
establits en l’apartat 3 de la disposició addicional deu 
de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de Reforma de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Cinc. Les entregues a compte de la participació en 
el Fons Complementari de Finançament per a l’exercici 
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de l’any 2004 seran abonades a les diputacions provin-
cials, comunitats autònomes uniprovincials no insulars, 
cabildos i consells insulars per mitjà de pagaments 
mensuals equivalents a la dotzena part de la quantitat 
global que resulte d’acord amb el que disposa l’apartat 
anterior.

Article 79. Liquidació definitiva.

U. Determinat l’increment dels ingressos tributa-
ris de l’Estat, d’acord amb les regles contingudes en el 
vigent article 114 quater de la Llei 39/1988, de 28 de de-
sembre, reguladora de les Hisendes Locals, es procedirà 
a efectuar la liquidació definitiva de la participació de les 
províncies i ens assimilats en el Fons Complementari de 
Finançament per a l’any 2004.

Dos. La participació definitiva en el Fons Comple-
mentari de finançament corresponent a l’any 2004 es 
calcularà en els termes establits en l’article 126 ter de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, incrementant-se, si és el cas, per a ca-
da província i ens assimilat, en una quantia equivalent 
a la compensació definitiva per pèrdues d’ingressos 
derivada de la reforma de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques, d’acord amb el que disposa l’apartat 3 
de la disposició addicional deu de la Llei 51/2002, de 27 
de desembre, de Reforma de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals.

Tres. La liquidació definitiva serà determinada 
per la diferència entre les quantitats de les entregues 
a compte calculats d’acord amb el que disposa l’article 
anterior i de la participació definitiva calculada en els 
termes de l’apartat anterior.

Subsecció 2a. Participació en el Fons d’Aportació
a l’Assistència Sanitària

Article 80. Determinació de les entregues a compte.

U. Per al manteniment dels centres sanitaris de 
caràcter no psiquiàtric de les diputacions, comunitats 
autònomes uniprovincials no insulars i consells i cabil-
dos insulars s’assigna, a càrrec del crèdit «Transferèn-
cies a les Diputacions i Cabildos Insulars. Entregues a 
compte a les Diputacions i Cabildos Insulars per la seua 
participació en els ingressos dels capítols I i II del Pres-
supost de l’Estat per recursos no susceptibles de cessió 
a les comunitats autònomes» consignat en la Secció 
32, Servici 23, Direcció General de Fons Comunitari i 
Finançament Territorial, transferències a corporacions 
locals per participació en ingressos de l’Estat, la quan-
titat de 449,47 milions d’euros en concepte d’entregues 
a compte.

Les entregues a compte de la participació en els 
tributs de l’Estat per a l’exercici de l’any 2003 seran 
abonades a les diputacions provincials, comunitats au-
tònomes uniprovincials no insulars, cabildos i consells 
insulars per mitjà de pagaments mensuals equivalents 
a la dotzena part del crèdit anterior. 

L’assignació per al manteniment dels centres sani-
taris es realitzarà en proporció a les quanties percebu-
des per este concepte en les entregues a compte de la 
participació en tributs de l’Estat de l’any 2003, i es lliu-
rarà simultàniament amb les entregues a compte de la 
participació en el Fons Complementari de Finançament 
regulat en la subsecció anterior.

Dos. Quan la gestió econòmica i financera dels 
centres hospitalaris, en els termes previstos en la Llei 
14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, es transferisca 
a les corresponents comunitats autònomes, es procedirà 
en la mateixa mesura a assignar a les dites institucions 
les entregues a compte de la participació de l’ens trans-
feridor del servici en l’esmentat fons, podent ser objecte 
d’integració en la seua participació en els tributs de l’Es-
tat per acord de la respectiva Comissió Mixta, amb un 
informe previ de la Subcomissió de Règim Econòmic, 
Financer i Fiscal de la Comissió Nacional d’Administració 
Local, per mitjà de les modificacions i ajustos que siguen 
procedents en els respectius crèdits pressupostaris.

Article 81. Liquidació definitiva.

U. Determinat l’índex d’evolució prevalent, d’acord 
amb les regles contingudes en el vigent article 114 qua-
ter de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les Hisendes Locals, es procedirà a efectuar la liquidació 
definitiva de l’assignació del Fons d’Aportació a l’Assis-
tència Sanitària de les províncies, comunitats autònomes 
uniprovincials no insulars i illes, a càrrec de la participació 
en els tributs de l’Estat per a l’any 2004, en els termes es-
tablits en el vigent article 126 quinques de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.

Dos. L’assignació definitiva al Fons d’Aportació a 
l’Assistència Sanitària comuna es xifrarà proporcional-
ment a les quanties que, per este concepte, resulten de 
la liquidació definitiva de la participació en tributs de 
l’Estat de l’any 2003, determinades d’acord amb el que 
disposa l’apartat quatre de l’article 66 de la Llei 52/2002, 
de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per al 2003.

A l’objecte de la transferència material de l’anterior 
assignació, s’expediran les oportunes ordes de paga-
ment contra el crèdit corresponent.

En tot cas, igualment, quan la gestió econòmica i 
financera dels centres hospitalaris, en els termes previs-
tos en la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, 
es transferisca a les corresponents comunitats autòno-
mes, es procedirà en la mateixa mesura a assignar a les 
dites institucions la participació de l’ens transferidor del 
servici en l’esmentat fons.

SECCIÓ 6a. RÈGIMS ESPECIALS

Article 82. Participació dels Territoris Històrics del País 
Basc i Navarra en els tributs de l’Estat.

U. La participació dels municipis del País Basc i de 
Navarra en els tributs de l’Estat es fixarà d’acord amb 
les normes contingudes en la subsecció 2a, de la 
secció 3a d’este capítol, en el marc del Concert i Conveni 
Econòmic, respectivament.

Dos. La participació de les Diputacions Forals del 
País Basc i de la Comunitat Foral de Navarra en els tri-
buts de l’Estat es fixarà d’acord amb el que disposa el 
vigent article 127 bis de la Llei Reguladora de les Hisen-
des Locals, en el marc del Concert i Conveni Econòmic, 
respectivament.

Article 83. Participació de les entitats locals de les Illes 
Canàries en els tributs de l’Estat.

U. La cessió de rendiments recaptatoris en impos-
tos estatals a favor dels municipis de les Illes Canàries 
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inclosos en l’àmbit subjectiu d’aplicació del vigent arti-
cle 112 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així 
com dels Cabildos Insulars, s’ajustarà al que disposa el 
vigent article 139 d’esta última Llei.

Dos. La participació en el Fons Complementari 
de Finançament de les entitats locals mencionades en 
l’apartat anterior es determinarà d’acord amb el que dis-
posa la subsecció 1a, de la secció 3a, i en la subsecció 
1a, de la secció 5a, d’este capítol, tenint en consideració 
el que disposa el vigent article 139 d’aquella llei.

Tres. La participació de la resta de municipis de 
les Illes Canàries en els tributs de l’Estat es determinarà 
per mitjà de l’aplicació de les normes contingudes en 
la subsecció 2a, de la secció 3a, d’este capítol i d’acord 
amb la mateixa proporció que els municipis de Règim 
Comú.

Article 84. Participació de les Ciutats de Ceuta i de 
Melilla en els tributs de l’Estat.

U. Les Ciutats de Ceuta i de Melilla, com a entitats 
assimilades als municipis, participaran en tributs de 
l’Estat d’acord amb les normes generals contingudes 
en este capítol.

Dos. Les Ciutats de Ceuta i de Melilla, com a enti-
tats assimilades a les províncies, participaran en tributs 
de l’Estat d’acord amb el que disposa el vigent article 
127 bis de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

SECCIÓ 7a. COMPENSACIONS, SUBVENCIONS I AJUDES

Article 85. Subvencions a les Entitats locals per servicis 
de transport col·lectiu urbà.

U. Per a executar el que preveu l’últim paràgraf de 
la disposició addicional quinze de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, es fixa inicialment en 52,12 milions 
d’euros el crèdit destinat a subvencionar el servici de 
transport col·lectiu urbà prestat per corporacions locals 
de més de 50.000 habitants de dret, segons el Padró 
municipal vigent l’1 de gener del 2003 i oficialment 
aprovat pel Govern, no incloses en l’Àrea Metropolitana 
de Madrid, en l’extingida Corporació Metropolitana de 
Barcelona o ubicades en l’arxipèlag canari, siga quina 
siga la seua modalitat i forma de gestió, sempre que 
no reben directament una altra subvenció de l’Estat, 
ja siga aïlladament o en concurrència amb altres Ad-
ministracions públiques, en virtut d’algun conveni de 
finançament específic o contracte-programa en què es 
preveja la cobertura del dèficit d’explotació en modali-
tats de transport idèntiques a les subvencionades per 
este sistema.

La distribució del crèdit corresponent es realitzarà 
conforme als següents criteris, que s’aplicaran d’acord 
amb les dades de gestió econòmica i financera que es 
deduïsquen del model al qual es referix el paràgraf b) 
de l’article 90 d’esta llei: 

A) El 5 per cent del crèdit, en funció de la longitud 
de la xarxa municipal en trajecte d’anada i expressada 
en quilòmetres.

B) El 5 per cent del crèdit, en funció de la relació 
viatgers/habitants de dret de cada municipi ponderada 
per la raó del nombre d’habitants mencionat dividit per 
50.000. La xifra d’habitants de dret serà la de població 
del Padró municipal vigent l’1 de gener del 2003 i ofici-
alment aprovat pel Govern.

C) El 90 per cent del crèdit, en funció del dèficit 
mitjà per títol de transport emés, d’acord amb el proce-
diment següent:

a) L’import que cal subvencionar a cada municipi 
estarà determinat pel resultat de multiplicar el nombre 
de títols de transport per la subvenció corresponent a 
cada un d’estos títols.

b) La subvenció corresponent a cada títol s’obtin-
drà aplicant al seu dèficit mitjà les quanties i percentat-
ges definits en l’escala següent:

1r tram: l’import del dèficit mitjà per títol de trans-
port, de cada municipi, que no supere el 12,5 per cent 
del dèficit mitjà global se subvencionarà al 100 per 
cent.

 2n tram: l’import del dèficit mitjà per títol de trans-
port, de cada municipi, que excedisca del tram anterior 
i no supere el 25 per cent del dèficit mitjà global se 
subvencionarà al 55 per cent.

 3r tram: l’import del dèficit mitjà per títol de trans-
port, de cada municipi, que excedisca del tram anterior 
i no supere el 50 per cent del dèficit mitjà global se 
subvencionarà al 27 per cent.

 4t tram: l’import del dèficit mitjà per títol de trans-
port, de cada municipi, que excedisca el tram anterior 
i no supere el 100 per cent del dèficit mitjà global se 
subvencionarà amb el percentatge de finançament 
que resulte de dividir la resta del crèdit no atribuït als 
trams anteriors entre el total del dèficit inclòs en este 
tram, considerant tots els municipis que tinguen dret a 
subvenció.

 5t tram: l’import del dèficit mitjà per títol de trans-
port, de cada municipi, que excedisca el dèficit mitjà 
global no serà objecte de subvenció.

El percentatge de finançament del 4t tram de l’escala 
no podrà excedir el 27 per cent. L’excés de crèdit que 
puga resultar de l’aplicació d’esta restricció es distribu-
irà proporcionalment al finançament obtingut per cada 
municipi, corresponent als trams 2n i 3r.

En cap cas, de l’aplicació d’estes normes no es po-
drà reconéixer una subvenció que, en termes globals, 
excedisca el 90 per cent del crèdit disponible. Si es 
produïx esta circumstància, s’ajustarà, en la proporció 
necessària, el finançament corresponent al dèficit mitjà 
per títol de transport emés, i serà d’aplicació successi-
vament en el tram 3r i, si és el cas, el 2n, el criteri de 
determinació del percentatge de finançament utilitzat 
en el 4t tram.

c) El dèficit mitjà de cada municipi serà el resultat 
de dividir el dèficit d’explotació entre el nombre de títols 
de transport. El dèficit mitjà global serà el resultat de 
dividir la suma dels dèficits de tots els municipis que 
tinguen dret a la subvenció entre el total de títols de 
transport d’estos municipis.

d) L’import de la subvenció per títol estarà determi-
nada per la suma de la quantia que cal subvencionar en 
cada tram, que s’obtindrà multiplicant la part del dèficit 
mitjà inclosa en cada tram pel percentatge de finança-
ment aplicable en este tram.

El dèficit d’explotació estarà determinat per l’im-
port de les pèrdues d’explotació que es deduïsca dels 
comptes de pèrdues i guanys de les empreses o entitats 
que presten el servici de transport públic, elaborades 
d’acord amb el pla de comptabilitat i amb les normes i 
principis comptables generalment acceptats que, en ca-
da cas, siguen d’aplicació, amb els ajustos següents:
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a’) Quant als gastos d’explotació, s’exclouran 
aquells que es referisquen a tributs, amb independència 
del subjecte actiu de la relació juridicotributària.

b’) Quant als gastos i ingressos d’explotació s’ex-
clouran aquells que tinguen l’origen en la prestació de 
servicis o realització d’activitats alienes a la del transport 
públic urbà per la qual es sol·licita la subvenció. Així ma-
teix, s’exclouran qualssevol subvencions i aportacions 
que reconega, a favor de l’empresa o entitat que preste 
el servici de transport públic urbà, l’ajuntament en el 
terme municipal del qual es realitze la prestació.

c’) En tot cas es deduiran del dèficit per al càlcul 
del finançament corresponent a este apartat els imports 
atribuïts com a subvenció pels criteris de longitud de la 
xarxa i relació viatgers/habitants de dret.

Dos. Tindran igualment dret a participar en les 
ajudes assenyalades, en les mateixes condicions de 
repartiment fixades anteriorment: 

A) Els municipis de més de 20.000 habitants de 
dret, segons les xifres de població del Padró municipal 
vigent l’1 de gener del 2003 i aprovat oficialment pel 
Govern, en els quals concórreguen simultàniament les 
circumstàncies següents: 

a) Que disposen d’un servici de transport públic 
col·lectiu urbà interior, siga quin siga el seu règim d’ex-
plotació.

b) Que el nombre d’unitats urbanes empadrona-
des en el cadastre immobiliari urbà siga superior a 
36.000 en la data assenyalada.

B) Els municipis que, inclús no reunint alguna de 
les condicions anteriors, siguen capitals de província i 
disposen d’un servici de transport col·lectiu urbà interi-
or, siga quin siga el seu règim d’explotació.

Tres. Les subvencions hauran de destinar-se a fi-
nançar la prestació d’este servici.

Quatre. Per als ajuntaments del País Basc i 
Navarra, la subvenció que els corresponga es corregirà 
en la mateixa proporció aplicable a la seua participació 
en tributs de l’Estat.

Article 86. Compensació als ajuntaments dels beneficis 
fiscals concedits a les persones físiques o jurídiques 
en els tributs locals.

Per a executar el que preveu l’article 9 de la Llei Re-
guladora de les Hisendes Locals, es dota en la Secció 32 
del vigent Pressupost de Gastos de l’Estat un crèdit amb 
la finalitat de compensar els beneficis fiscals en tributs 
locals d’exacció obligatòria que es puguen concedir per 
l’Estat mitjançant una llei i en els termes previstos en 
l’apartat dos de l’article 9 de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals.

S’autoritza el Ministeri d’Hisenda a dictar les normes 
necessàries per a l’establiment del procediment que cal 
seguir en cada cas, a fi de procedir a la compensació, en 
favor dels municipis, dels deutes tributaris efectivament 
condonats i de les exempcions legalment concedides.

Article 87. Altres subvencions a les entitats locals.

U. A càrrec dels crèdits consignats en la Secció 
32, Programa 912C, es farà efectiva una compensació 
equivalent a l’import de les quotes de l’actual Impost 
de Vehicles de Tracció Mecànica objecte de condonació 
l’any 2004, com a conseqüència de l’aplicació dels be-

neficis fiscals establits en el vigent Conveni de Coope-
ració per a la Defensa amb els Estats Units, de data 1 
de desembre de 1988.

El càlcul de la quantitat que cal compensar es realit-
zarà tenint en compte l’import que, pel mateix concepte, 
correspon a l’any 1993, actualitzat en funció de l’evolu-
ció del PIB nominal i d’acord amb els convenis subscrits 
amb els ajuntaments afectats.

Dos. A càrrec dels crèdits de la Secció 32, Pro-
grama 912C, es concedix una ajuda de 4,26 milions 
d’euros a la Ciutat de Ceuta, destinada a compensar 
els costos de funcionament de la planta dessalinitzadora 
instal·lada en la ciutat per a l’abastiment d’aigua a esta, 
així com els costos del transport d’aigua que siguen 
necessaris en cas que siga insuficient la producció de 
la dita planta.

Les ajudes per al funcionament de la planta des-
salinitzadora seran realitzades per mitjà d’entregues a 
compte mensual de 0,24 milions d’euros cada una. El 
Ministeri d’Hisenda establirà el procediment de compro-
vació dels esmentats gastos de funcionament en aplica-
ció del que disposa l’article 81 del text refós de la Llei 
General Pressupostària. D’acord amb esta comprovació, 
serà realitzada una liquidació definitiva que establirà la 
quantitat total que ha de ser subvencionada per l’Estat 
en l’exercici econòmic, que no podrà superar el 90 per 
cent dels gastos de funcionament de la planta dessalinit-
zadora. Els excessos de pagaments que resulten, si és 
el cas, minoraran les entregues que s’hagen de realitzar 
en els exercicis subsegüents.

Les ajudes per a compensar els costos del transport 
d’aigua potable seran satisfetes per mitjà de pagaments 
a càrrec de l’esmentat crèdit, que seran realitzades en 
funció de les sol·licituds presentades pels òrgans de re-
presentació de la Ciutat de Ceuta al llarg de l’exercici, 
i hauran de justificar-se prèviament en la forma que el 
Ministeri d’Hisenda determine en aplicació del que dis-
posa l’article 81 de la Llei General Pressupostària.

Article 88. Bestretes a favor dels ajuntaments per 
desfasaments en la gestió recaptatòria dels tributs 
locals.

U. Quan per circumstàncies relatives a l’emissió 
dels padrons no es puga liquidar l’Impost sobre Béns 
Immobles abans de l’1 d’agost de l’any 2004, els ajunta-
ments afectats podran percebre del Tresor Públic bestre-
tes a compte del mencionat impost, a fi de salvaguardar 
les seues necessitats mínimes de tresoreria, amb l’auto-
rització prèvia del Ple de la respectiva corporació.

Estes bestretes seran concedides a sol·licitud dels 
respectius municipis, amb un informe previ de la Direc-
ció General del Cadastre, i es tramitaran a través de les 
Delegacions Provincials d’Economia i Hisenda, les quals 
emetran un informe i una proposta de resolució per a 
la seua definitiva aprovació per la Direcció General de 
Fons Comunitari i Finançament Territorial.

En la tramitació dels expedients es tindran en comp-
te els condicionaments següents: 

a) Les bestretes no podran excedir el 75 per cent 
de l’import de la recaptació previsible com a imputable 
a cada padró.

b) L’import anual que cal anticipar a cada corpo-
ració per mitjà d’esta fórmula no excedirà el doble de 
l’última anualitat percebuda per esta en concepte de 
participació en els tributs de l’Estat.
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c) En cap cas no podran sol·licitar-se bestretes 
corresponents a més de dos períodes impositius suc-
cessius amb referència a un mateix tribut.

d) Les diputacions provincials, cabildos i consells 
insulars i comunitats autònomes uniprovincials i altres 
organismes públics recaptadors que, al seu torn, hagen 
realitzat bestretes als ajuntaments de referència, en la 
forma prevista en l’article 130.2 de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, podran ser perceptors de la quantia 
que corresponga de la bestreta, fins a l’import d’allò que 
efectivament s’ha anticipat i a fi de poder cancel·lar en 
tot o en part les corresponents operacions de tresoreria, 
amb l’oportuna justificació prèvia.

e) Les bestretes concedides estaran sotmeses, si 
és el cas, a les mateixes retencions previstes en la dis-
posició addicional catorze de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals.

Una vegada dictada la corresponent resolució de-
finitiva, les bestretes es lliuraran pel seu import net a 
favor dels ajuntaments o entitats a què es referix el pa-
ràgraf d) anterior per quartes parts mensuals, a partir 
del dia 1 de setembre de cada any, i se suspendran les 
correlatives entregues en el mes següent al mes en què 
s’esmenen les deficiències assenyalades en el paràgraf 
primer d’este article.

Dos. Mitjançant una resolució de la Direcció Ge-
neral de Fons Comunitari i Finançament Territorial es 
podran concedir als ajuntaments, en cas d’urgent i 
extraordinària necessitat de tresoreria i a sol·licitud del 
Ple de la corporació, amb la corresponent justificació 
economicofinancera, bestretes que cal reintegrar dins 
de l’exercici corrent a càrrec de la seua participació en 
els tributs de l’Estat. El pagament d’estes bestretes es 
materialitzarà a través del compte extrapressupostari al 
qual fa referència l’apartat quatre de l’article anterior.

SECCIÓ 8a. NORMES INSTRUMENTALS EN RELACIÓ
AMB LES DISPOSICIONS INCLOSES EN ESTE CAPÍTOL

Article 89. Normes de gestió pressupostària de deter-
minats crèdits a favor de les Entitats locals.

U. S’autoritza el Ministeri d’Hisenda a compro-
metre gastos a càrrec de l’exercici de 2005, fins a un 
import màxim equivalent a la dotzena part dels crèdits 
consignats en el Pressupost per al 2004, destinats a 
satisfer les entregues a compte de la participació en 
tributs de l’Estat a favor dels ajuntaments i diputacions 
provincials o ens assimilats, a fi de procedir a satisfer 
les entregues a compte del mes de gener del 2005 en 
el dit mes. Les diferències que puguen sorgir en relació 
amb la determinació de les entregues a compte definitiu 
imputable al mencionat exercici seran objecte d’ajust en 
les entregues a compte del mes de febrer de l’exercici 
mencionat.

Dos. Els expedients de gasto i les ordes de paga-
ment conjuntes que s’expedisquen a l’efecte de complir 
els compromisos que s’establixen en els articles prece-
dents del present capítol es tramitaran, simultàniament, 
a favor de les corporacions locals afectades, i el seu 
compliment, quant a la disposició efectiva de fons, es 
realitzarà a càrrec dels comptes de creditors no pressu-
postaris que, a estos fins, estan habilitats en la Direcció 
General del Tresor i Política Financera, de manera que 
es produïsca, en cada cas, el pagament conjunt i simul-
tani de les respectives obligacions a tots els perceptors 

en raó de la data de les corresponents resolucions i en 
igualtat de condicions.

Es declaren d’urgent tramitació: 

Els expedients de modificació de crèdit amb relació 
als compromisos assenyalats.

Els expedients de gasto, vinculats als compromisos 
de referència, a què es referix l’Orde de 27 de desembre 
de 1995.

A este efecte, hauran de ser objecte d’acumulació 
les distintes fases del procediment de gestió pressu-
postària, adoptant-se en igual mesura procediments 
especials de registre comptable de les respectives ope-
racions.

Tres. En els supòsits previstos en l’apartat anterior, 
quan siga procedent la tramitació d’expedients d’ampli-
ació de crèdit i als efectes previstos en l’article 66 de la 
Llei General Pressupostària, les sol·licituds d’increments 
de crèdit es justificaran, en tot cas, amb base en les 
peticions addicionals formulades per les Corporacions 
locals afectades.

Quatre. Les ajudes que es reconeguen a càrrec 
de la Secció 32, Programa 912C, destinades a corregir 
situacions de desequilibri financer de les Entitats locals, 
requeriran, prèviament a la seua concessió, la presen-
tació d’un pla de sanejament financer formulat per la 
corporació peticionària, i s’instrumentaran per mitjà 
d’un conveni que serà subscrit per esta i el Ministeri 
d’Hisenda.

 Als efectes de l’article 61.2.b) del Reial Decret Legis-
latiu 1091/1988, de 23 de setembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei General Pressupostària, el conveni a 
què es fa referència en el paràgraf anterior podrà tindre 
caràcter plurianual.

Cinc. Els crèdits inclosos en el Pressupost de 
Gastos als fins assenyalats en l’apartat u anterior es 
transferiran amb la periodicitat necessària al compte 
extrapressupostari corresponent, habilitat a este efecte 
en la Direcció General del Tresor i Política Financera.

Este procediment s’aplicarà a fi de materialitzar el 
pagament simultani de les obligacions que es deriven 
de la participació de les entitats locals en els tributs de 
l’Estat, tant en concepte d’entregues a compte com de 
liquidació definitiva, així com per a procedir al paga-
ment simultani de les obligacions que porten causa de 
les sol·licituds presentades per les corporacions locals, 
una vegada es dicten les resolucions pertinents que 
donen origen al reconeixement de les dites obligacions 
per part de l’Estat.

Article 90. Informació que cal subministrar per les 
corporacions locals.

A fi de procedir tant a la liquidació definitiva de les 
participacions dels ajuntaments en els tributs de l’Estat, 
corresponent al 2004, com a distribuir el crèdit destinat a 
subvencionar la prestació dels servicis de transport pú-
blic col·lectiu urbà, les respectives corporacions locals 
hauran de facilitar, en la forma que siga determinada 
pels òrgans competents del Ministeri d’Hisenda: 

a) Abans del 30 de juny de l’any 2004, la documen-
tació següent:

1) Un certificat comprensiu de la recaptació líquida 
obtinguda en 2002 per l’Impost sobre Béns Immobles, 
l’Impost d’Activitats Econòmiques i l’Impost sobre Vehi-
cles de Tracció Mecànica.
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2) Un certificat comprensiu de les bases imposa-
bles deduïdes dels padrons de l’any 2002, així com de 
les altes produïdes en estos, corresponents a l’Impost 
sobre Béns Immobles, de naturalesa urbana, i dels tipus 
exigibles en el municipi en els tributs que es mencionen 
en el paràgraf precedent.

3) Un certificat de les quotes exigibles en l’Impost 
d’Activitats Econòmiques en 2002, inclosa la incidència 
de l’aplicació dels coeficients a què es referien els arti-
cles 88 i 89 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
vigents en aquell període impositiu.

 Per la Direcció General de Fons Comunitari i Fi-
nançament Territorial s’haurà de procedir a dictar la 
corresponent resolució on s’establiran els models que 
continguen el detall de la informació necessària.

 Als municipis que no aporten la documentació que 
es determina en les condicions assenyalades anterior-
ment se’ls aplicarà, si és el cas, un mòdul de ponderació 
equivalent al 60 per cent de l’esforç fiscal mitjà aplicable 
al municipi amb menor coeficient per este concepte, 
dins del tram de població en què s’enquadre, a l’efecte 
de practicar la liquidació definitiva de la seua participa-
ció en els tributs de l’Estat per a l’any 2004.

b) Abans del 30 de juny de l’any 2004 i amb re-
queriment previ dels servicis competents del Ministeri 
d’Hisenda, els documents que a continuació s’indiquen, 
a fi de procedir a la distribució de les ajudes destinades 
a finançar el servici de transport col·lectiu urbà de viat-
gers, a què es fa referència en l’article 85.

 1r. En tots els casos, les dades analítiques quanti-
tatives i qualitatives sobre la gestió econòmica i finance-
ra de l’empresa o servici, referides a l’exercici de 2003, 
segons el model definit per la Direcció General de Fons 
Comunitari i Finançament Territorial.

 2n. Tractant-se de servicis realitzats per la mateixa 
entitat en règim de gestió directa, certificat detallat de 
les partides d’ingressos i gastos imputables al servici 
i dels dèficit o resultats reals produïts en l’exercici de 
2003.

 3r. Tractant-se de servicis realitzats en règim de 
gestió directa per un organisme autònom o societat 
mercantil municipal, comptes anuals de l’exercici del 
2003 de l’empresa o organisme que exercisca l’activitat, 
degudament autenticades i auditades, si és el cas, amb 
el detall de les operacions que corresponen als resultats 
d’explotació del transport públic col·lectiu urbà en l’àrea 
territorial del municipi respectiu. 

 4t. Quan es tracte d’empreses o particulars que 
presten el servici de règim de concessió o qualsevol al-
tra modalitat de gestió indirecta, igualment el document 
referit en l’apartat anterior.

 5t. En tot cas, document oficial en què es recullen, 
actualitzats, els acords reguladors de les condicions fi-
nanceres en què l’activitat es realitza, on consten les 
quantitats percebudes com a aportació del Ministeri 
d’Hisenda i de les altres Administracions públiques di-
ferents de la subvenció a què es fa referència en l’article 
85 de la present Llei.

 6t. En tots els casos, justificació de trobar-se l’em-
presa, organisme o entitat que preste el servici al corrent 
en el compliment de les seues obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social el 31 de desembre del 2003.

 Als ajuntaments que no complisquen amb l’envia-
ment de la documentació en la forma prevista en este 
article no se’ls reconeixerà el dret a percebre l’ajuda des-
tinada a finançar el servici de transport públic col·lectiu 

de viatgers per causa d’interés general i a fi d’evitar 
perjuís financers als altres perceptors.

Article 91. Retencions que cal practicar a les Entitats lo-
cals en aplicació de la disposició addicional catorze 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

U. Les retencions que hagen d’acordar-se en 
l’àmbit d’aplicació de la disposició addicional catorze 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals seran 
 realitzades per la Direcció General de Fons Comunitari 
i Finançament Territorial amb la sol·licitud prèvia de 
l’òrgan competent que, en cada cas, tinga atribuïda la 
gestió recaptatòria d’acord amb la normativa específica 
aplicable.

Quan concórreguen en la retenció deutes derivats 
de tributs de l’estat i deutes per quotes de la Seguretat 
Social i conceptes de recaptació conjunta amb estes, si 
la quantia de totes estes supera el límit de les quantitats 
retingudes, estes s’imputaran al pagament dels deutes 
a prorrata del seu respectiu import.

Dos. Llevat que la quantia del deute siga inferior, 
la retenció arribarà a un import equivalent al 50 per cent 
de la quantia assignada a la respectiva corporació, tant 
en cada entrega a compte com en la liquidació definitiva 
anual corresponents a la participació en els tributs de 
l’Estat, resultant de l’aplicació de les normes de la secció 
3a i de la subsecció 1a a la secció 5a d’este capítol.

La retenció podrà arribar fins al 100 per cent de 
la participació en tributs de l’Estat a què es referix el 
paràgraf anterior quan es tracte de deutes derivats de 
tributs de l’Estat que hagen sigut legalment repercutits, 
d’ingressos a compte corresponent a retribucions en es-
pècie, de quantitats retingudes o que s’hagen hagut de 
retindre a compte de qualsevol impost, o de cotitzacions 
socials que hagen sigut o haurien d’haver sigut objecte 
de retenció.

En ambdós casos, i sense perjuí del que establix el 
paràgraf següent, la quantia que s’ha de retindre en el 
conjunt de l’exercici podrà reduir-se i, si és el cas, peri-
odificar-se segons la situació de tresoreria de l’entitat, 
quan es justifique l’existència de greus desfasaments 
de tresoreria generats per la prestació de servicis neces-
saris i obligatoris que afecten el compliment regular de 
les obligacions de personal o a la prestació dels servicis 
públics obligatoris i mínims comuns a tots els municipis 
i dels de protecció civil, prestació de servicis socials i 
extinció d’incendis, en la realització dels quals no s’exi-
gisca, en tot cas, cap contraprestació en forma de preu 
públic o taxa equivalent al cost del servici realitzat.

No obstant això, a partir de l’1 de gener de l’any 
2004, i llevat que la quantia del deute siga inferior, no 
serà possible establir amb base en el que es preveu en el 
paràgraf anterior un percentatge de retenció inferior al 
25 per cent de les entregues a compte i de la liquidació 
definitiva de la participació en els tributs de l’Estat, defi-
nida en la secció 3a i en la subsecció 1a de la secció 5a 
d’este capítol, quan les entitats locals tinguen pendents 
de retenció deutes derivats de tributs de l’Estat que ha-
gen sigut legalment repercutides, d’ingressos a compte 
corresponents a retribucions en espècie o de quantitats 
retingudes o que s’hagueren hagut de retindre a compte 
de qualsevol impost, o de cotitzacions socials que hagen 
sigut o haurien d’haver sigut objecte de retenció.

En els supòsits en què el deute nasca com a conse-
qüència del reintegrament de bestretes de finançament 
a càrrec del Tresor Públic, la retenció haurà d’adequar-se 
a les condicions fixades en la concessió de la correspo-
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nent bestreta, ja siga per mitjà de la cancel·lació total 
del dèbit en forma singular o en retencions successives 
fins a la definitiva extinció del dèbit de la respectiva 
corporació.

Tres. En els procediments de reducció del percen-
tatge de retenció a què es referix este article, la Direcció 
General de Fons Comunitari i Finançament Territorial 
dictarà la resolució corresponent, tenint en compte la 
situació financera de l’entitat i la necessitat de garantir la 
prestació dels servicis públics obligatoris. En la resolu-
ció es fixarà el període de temps en què el límit general 
haurà de ser reduït al percentatge de retenció que en 
esta s’assenyale, de manera que es podrà condicionar 
esta reducció a l’existència d’un pla de sanejament o a 
l’adaptació, si és el cas, d’un altre en curs.

Les resolucions que declaren l’extinció dels deutes 
a càrrec de les quantitats que s’hagen retingut corres-
pondran, en cada cas, a l’òrgan competent que tinga 
atribuïda la gestió recaptatòria, d’acord amb la norma-
tiva específica aplicable, produint els seus efectes, en 
la part concurrent del deute, des del moment que es va 
efectuar la retenció.

Quatre. Meritaran interés els pagaments de les 
obligacions tributàries de les Entitats locals que es re-
alitzen amb posterioritat al terme del termini que inici-
alment haja correspost. L’interés aplicable serà l’interés 
legal dels diners que en cada moment estiga vigent.

Cinc. Les entitats locals podran presentar un pla 
específic d’amortització dels deutes tributaris estatals en 
què s’establisca un programa de cancel·lació del deute 
pendent. El pla comprendrà igualment un compromís 
relatiu al pagament en període voluntari de les obligaci-
ons tributaris corrents que en el futur es generen.

Sempre que el pla presentat es considere viable i les 
entitats locals patisquen greus desequilibris financers 
que posen en perill la prestació dels servicis públics 
obligatoris, es reduirà l’interés legal dels diners aplica-
bles en un punt.

Així mateix, les Entitats locals podran presentar un 
pla específic de cancel·lació dels deutes per quotes de 
la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta, 
on s’establisca un programa per a la seua cancel·lació 
en condicions semblants a les establides per a deutes 
tributaris estatals i en este es comprendrà també un 
compromís relatiu al pagament en termini reglamentari 
dels deutes per quotes i conceptes de recaptació con-
junta que en el futur es meriten.

CAPÍTOL II

Comunitats autònomes

Article 92. Entregues a compte del Fons de suficièn-
cia.

Els crèdits pressupostaris destinats al finançament 
del Fons de suficiència de les comunitats autònomes, 
corresponents a les entregues a compte establides en 
l’article 15.1 de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per 
la qual es regulen les mesures fiscals i administratives 
del nou sistema de finançament de les comunitats au-
tònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d’Autono-
mia, són per a cada comunitat autònoma i Ciutat amb 
Estatut d’Autonomia els que s’inclouen en la Secció 32, 
«Direcció General de Fons Comunitari i Finançament 
Territorial» —«Entregues a compte per Fons de sufici-
ència»— Programa 911B.

Article 93. Liquidació definitiva del Fons de suficiència 
de l’any 2002 de les comunitats autònomes i Ciutats 
amb Estatut d’Autonomia.

La pràctica de la liquidació definitiva del Fons de 
suficiència a favor de les comunitats autònomes i Ciu-
tats amb Estatut d’Autonomia de l’any 2002 es realitza-
rà a càrrec del crèdit dotat en la Secció 32, Servici 18 
—«Direcció General de Fons Comunitari i Finançament 
Territorial. Diverses»—, —Liquidació definitiva del fi-
nançament de les comunitats autònomes i Ciutats amb 
Estatut d’Autonomia d’exercicis anteriors.

Article 94. Aplicació de les garanties de finançament 
dels servicis d’assistència sanitària l’any 2002.

U. L’aplicació de les garanties de finançament dels 
servicis d’assistència sanitària corresponents a l’exercici 
2002, de conformitat amb el que establix la disposició 
transitòria segona de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, 
per la qual es regulen les mesures fiscals i administrati-
ves del nou Sistema de finançament de les comunitats 
autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d’Auto-
nomia, es realitzarà a càrrec del crèdit dotat en la Secció 
32, Servici 18 —Direcció General de Fons Comunitari i 
Finançament Territorial. Diverses—, —Liquidació defi-
nitiva del finançament de les comunitats autònomes i 
Ciutats amb Estatut d’Autonomia d’exercicis anteriors.

Dos. La garantia a què es referix el número 1 de 
la disposició transitòria segona de la Llei 21/2001, de 
27 de desembre s’aplicarà a les comunitats autònomes 
de règim comú que tenien assumida la gestió efectiva 
dels servicis d’assistència sanitària de la Seguretat Soci-
al abans de finalitzar l’any 2001, i es calcularà conforme 
a les regles següents:

 1a. Es determinarà l’import del finançament obtin-
gut l’any 2001, últim vigent del Sistema de finançament 
dels servicis de sanitat en el període 1998-2001, com 
la suma del finançament provisional de l’any 2001 i de 
l’import del saldo de la liquidació definitiva de l’any 
2001, practicada l’any 2002.

 2a. Es determinarà l’import del finançament dels 
servicis d’assistència sanitària de la Seguretat Social 
en l’any 2002 per a cada comunitat autònoma multipli-
cant el percentatge que representen les necessitats de 
finançament dels servicis d’assistència sanitària de la 
Seguretat Social en l’any base 1999 sobre les necessitats 
totals de finançament de la comunitat autònoma en este 
any base 1999 pel volum de recursos que proporciona a 
cada comunitat en l’any 2002 el sistema de finançament 
de les comunitats autònomes regulat en la Llei 21/2001, 
de 27 de desembre. A este efecte: 

a) Les necessitats de finançament dels servicis 
d’assistència sanitària per a cada comunitat són les 
que resulten d’efectuar les operacions que es regulen 
en l’apartat B) de l’article 4 de la Llei 21/2001, menys 
l’import dels fons específics regulats en el paràgraf c) 
d’este apartat.

b) Les necessitats totals de finançament en l’any 
base 1999 per a cada comunitat autònoma són les 
fixades per les Comissions Mixtes Estat-Comunitat Au-
tònoma en què es va adoptar com a propi el sistema 
de finançament de les comunitats autònomes de règim 
comú vigent a partir de 2002, minorades en l’import del 
Fons d’Incapacitat Temporal.

c) El volum de recursos que proporciona a cada 
comunitat l’any 2002 el Sistema de finançament de 



318 Dilluns 1 març 2004 Suplement núm. 2

les comunitats autònomes regulat en la Llei 21/2001, 
de 27 de desembre, resulta d’addicionar els imports 
següents:

La recaptació pels tributs cedits sobre Patrimoni, 
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documen-
tats, Successions i Donacions i sobre el Joc i Taxes afec-
tes als servicis transferits, pels seus valors normatius de 
l’any 2002. A este efecte, es consideren valors normatius 
de l’any 2002 d’estos tributs el seu valor en l’any base 
1999, actualitzat a l’any 2002 aplicant el percentatge de 
creixement entre els anys 1999 i 2002 de l’ITE utilitzat 
per a actualitzar el Fons de suficiència de cada comuni-
tat, conforme a l’article 15 de la dita llei.

El rendiment definitiu de la tarifa complementària 
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
en l’any 2002. En cas que alguna Comunitat Autònoma 
haja exercit la potestat normativa en relació amb l’Im-
post sobre la Renda de les Persones Físiques en l’any 
2002, en lloc de l’import donat pel rendiment de la ta-
rifa complementària de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques, es computarà el que haja resultat si 
no haguera exercit la dita potestat.

El rendiment definitiu en l’any 2002 de la cessió de 
l’IVA i dels Impostos sobre la Cervesa, sobre Productes 
Intermedis, sobre l’Alcohol i Begudes Derivades, sobre 
Hidrocarburs, sobre Llavors del Tabac i sobre l’Electri-
citat.

El rendiment definitiu en l’any 2002 de l’Impost 
sobre Determinats Mitjans de Transport. A este efecte, 
s’entendrà com a rendiment definitiu del 2002 per este 
impost l’import de la recaptació real líquida imputada 
a cada comunitat des de l’1 de gener del 2002 fins al 
31 de desembre del 2002. En cas que alguna comunitat 
autònoma haja exercit la competència normativa en 
este tribut l’any 2002, es computarà com a rendiment 
definitiu el que hauria resultat si no haguera exercitat 
la dita potestat.

El rendiment definitiu en l’any 2002 de l’Impost 
sobre Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs. 
A este efecte, s’entendrà com a rendiment definitiu del 
2002 per este impost l’import de la recaptació real líqui-
da imputada a cada comunitat des de l’1 d’abril de 2002 
fins al 31 de març del 2003. En cas que alguna comuni-
tat autònoma haja exercit la competència normativa en 
este tribut l’any 2002, es computarà com a rendiment 
definitiu el que haja resultat si no haguera exercitat la 
dita potestat.

L’import definitiu del Fons de Suficiència de la co-
munitat autònoma l’any 2002.

 3a. L’import de la garantia que percebrà cada 
comunitat autònoma serà la diferència positiva entre 
l’import que resulte de la regla 1a anterior i el resultat 
de les operacions regulades en la regla 2a. En cas que 
l’import que resulte de la regla 2a siga superior al que 
resulte de la regla 1a, no serà procedent el pagament 
de garantia.

Tres. La garantia a què es referix el número 2 de 
la disposició transitòria segona de la Llei 21/2001, de 
27 de desembre s’aplicarà a totes les comunitats au-
tònomes de règim comú i es calcularà conforme a les 
regles següents: 

 1a. Es determinarà l’índex de creixement entre els 
anys 1999 i 2002 del finançament assignat als servicis 
d’assistència sanitària de la Seguretat Social per a cada 
comunitat autònoma com el quocient entre el resultat 
de l’operació prevista en la regla 2a del número Dos 

anterior i les necessitats de finançament dels servicis 
d’assistència sanitària de la Seguretat Social en l’any 
base 1999 que es definixen en el paràgraf a) de la regla 
2a del apartat dos anterior.

En el cas de les comunitats que hagen assumit la 
gestió efectiva d’estos servicis a partir de l’1 de gener 
del 2002, les necessitats de finançament dels servicis 
d’assistència sanitària de la Seguretat Social en l’any 
base 1999 seran el cost efectiu dels servicis sanitaris de 
la Seguretat Social en valors de l’any 1999 acordat en 
la Comissió Mixta Estat-Comunitat Autònoma de trans-
ferència d’estos servicis. 

 2a. En cas que per a alguna comunitat autònoma 
l’índex que resulte de la regla 1a anterior siga inferior a 
l’índex d’increment entre 1999 i 2002 del producte inte-
rior brut estatal nominal a preus de mercat, la comunitat 
percebrà la quantitat que resulte d’aplicar a les neces-
sitats de finançament dels servicis d’assistència sanità-
ria de la Seguretat Social l’any base 1999 la diferència 
entre l’índex que resulte de la regla 1a anterior i l’índex 
d’increment entre 1999 i 2002 del producte interior brut 
estatal nominal a preus de mercat.

Article 95. Transferències a comunitats autònomes cor-
responents al cost dels nous servicis traspassats.

Si a partir de l’1 de gener de l’any 2004 s’efectuen 
noves transferències de servicis a les comunitats autò-
nomes, els crèdits corresponents al seu cost efectiu es 
dotaran en la Secció 32 «Transferències a comunitats 
autònomes per cost dels servicis assumits» en concep-
tes específics que seran determinats en el seu moment 
per la Direcció General de Pressupostos. En el cas de 
transferències corresponents a la gestió realitzada per 
l’INEM en l’àmbit del treball, l’ocupació i la formació, 
estos crèdits es dotaran en el Pressupost de l’INEM.

A estos efectes, els reials decrets que aproven les 
noves transferències de servicis contindran com a mí-
nim els punts següents: 

a) Data en què la comunitat autònoma ha d’assu-
mir efectivament la gestió del servici transferit.

b) El finançament anual, en euros de l’exercici 
2004, desglossat en els diferents capítols de gasto que 
comprenga.

c) La valoració referida a l’any base de 1999, cor-
responent al cost efectiu anual d’este, a l’efecte de la 
revisió del valor del Fons de suficiència de la comunitat 
autònoma que correspon prevista en l’article 16.1 de la 
Llei 21/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives del nou Sistema de Finançament de les 
Comunitats Autònomes de Règim Comú i Ciutats amb 
Estatut d’Autonomia.

Article 96. Fons de Compensació Interterritorial.

U. En la Secció 33 dels Pressupostos Generals de 
l’Estat es doten dos Fons de Compensació Interterritorial 
la suma dels quals ascendix a 1.011.208,61 milers d’eu-
ros, en compliment del que disposa la Llei 22/2001, de 
27 de desembre, reguladora dels Fons de Compensació 
Interterritorial.

Dos. El Fons de Compensació, dotat amb 
758.425,41 milers d’euros, es destinarà a finançar gas-
tos d’inversió d’acord amb el que preveu l’article 2 de 
la Llei 22/2001.

Tres. El Fons Complementari, dotat amb 252.783,20 
milers d’euros, podrà ser aplicat per les Comunitats 
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Autònomes i Ciutats amb Estatut d’Autonomia propi 
al finançament dels gastos de posada en marxa o fun-
cionament de les inversions realitzades a càrrec de la 
Secció 33 dels Pressupostos Generals de l’Estat en els 
termes previstos en l’article 6.2 de la Llei 22/2001.

Quatre. El percentatge que representa el Fons de 
compensació destinat a les comunitats autònomes so-
bre la base de càlcul constituïda per la inversió pública 
és del 26,26426 per cent, d’acord amb l’article 2.1.a) 
de la dita llei. A més, en compliment de la disposició 
addicional única de la Llei 22/2001, el percentatge que 
representen els Fons de Compensació Interterritorial 
destinats a les Comunitats Autònomes i a les Ciutats 
amb Estatut d’Autonomia sobre la base de càlcul de la 
inversió pública és del 35,56793 per cent.

Cinc. Els projectes d’inversió que poden finançar-
se a càrrec dels Fons anteriors són els que es detallen 
en l’annex de la Secció 33.

Sis. En l’exercici 2004 seran beneficiàries d’estos 
Fons les comunitats autònomes de: Galícia, Andalusia, 
Astúries, Cantàbria, Múrcia, València, Castella-la Man-
xa, Canàries, Extremadura, Castella i Lleó i les Ciutats 
de Ceuta i Melilla d’acord amb la disposició addicional 
única de la Llei 22/2001, de 27 de desembre.

Set. Els romanents de crèdit del Fons de Compen-
sació Interterritorial d’exercicis anteriors s’incorporaran 
automàticament al Pressupost de l’any 2004 a disposició 
de la mateixa Administració a què corresponia l’execu-
ció dels projectes el 31 de desembre de 2003.

Huit. Fins que els romanents de crèdits pressu-
postaris d’exercicis anteriors s’incorporen al vigent, 
el Tresor Públic podrà efectuar bestretes de tresoreria 
a les comunitats autònomes per un import igual a les 
peticions de fons efectuades per estes «a compte» dels 
recursos que hagen de percebre una vegada que s’efec-
tue l’avantdita incorporació.

Les bestretes hauran de quedar reembossades 
abans de finalitzar l’exercici econòmic.

TÍTOL VIII

Cotitzacions Socials

Article 97. Bases i tipus de cotització a la Seguretat 
Social, desocupació, Fons de Garantia Salarial i 
Formació Professional durant l’any 2004.

Les bases i tipus de cotització a la Seguretat Soci-
al, desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació 
Professional, a partir d’1 de gener de 2004, seran les 
següents:

U. Límits màxim i mínim de les bases de cotització 
a la Seguretat Social.

1. El límit màxim de la base de cotització en cada 
un dels Règims de la Seguretat Social que el tinguen 
establit queda fixat, a partir de l’1 de gener de 2004, en 
la quantia de 2.731,50 euros mensuals.

2. D’acord amb el que establix el número 2 de 
l’article 16 del text refós de la Llei General de la Segu-
retat Social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1994, 
de 20 de juny, durant l’any 2004, les bases de cotització 
en els Règims de la Seguretat Social i respecte de les 
contingències que es determinen en este article tindran 
com a límit mínim les quanties del salari mínim inter-
professional vigent en cada moment, incrementades en 
un sext, excepte disposició expressa en contra.

Dos. Bases i tipus de cotització en el Règim Gene-
ral de la Seguretat Social.

1. Les bases mensuals de cotització per a totes les 
contingències i situacions protegides pel Règim General 
de la Seguretat Social, exceptuades les d’accidents de 
treball i malalties professionals, estaran limitades, per 
a cada grup de categories professionals, per les bases 
mínimes i màximes següents:

a) Les bases mínimes de cotització, segons catego-
ries professionals i grups de cotització, s’incrementaran, 
des d’1 de gener de 2004 i respecte de les vigents en 
2003, en el mateix percentatge en què augmente el sa-
lari mínim interprofessional.

b) Les bases màximes, siga quina siga la catego-
ria professional i grup de cotització, durant l’any 2004, 
seran de 2.731,50 euros mensuals o de 91,05 euros 
diaris.

2. Els tipus de cotització en el Règim General de 
la Seguretat Social seran, durant l’any 2004, els se-
güents:

a) Per a les contingències comunes, el 28,30 per 
cent, sent el 23,60 per cent a càrrec de l’empresa i el 
4,70 per cent a càrrec del treballador.

b) Per a les contingències d’accidents de treball i 
malalties professionals s’aplicaran, reduïts en un 10 per 
cent, els percentatges de la tarifa de primes aprovada 
pel Reial Decret 2930/1979, de 29 de desembre, sent les 
primes resultants a càrrec exclusiu de l’empresa.

3. Durant l’any 2004, per a la cotització addicional 
per hores extraordinàries establida en l’article 111 del 
text refós de la Llei General de la Seguretat Social, 
s’aplicaran els següents tipus de cotització:

a) Quan es tracte de les hores extraordinàries mo-
tivades per força major, el 14 per cent, del qual el 12 per 
cent serà a càrrec de l’empresa i el 2 per cent a càrrec 
del treballador.

b) Quan es tracte de les hores extraordinàries no 
compreses en el paràgraf anterior, el 28,30 per cent, del 
qual el 23,60 per cent serà a càrrec de l’empresa i el 4,70 
per cent a càrrec del treballador.

4. A partir d’1 de gener de 2004, la base màxima 
de cotització per contingències comunes aplicable als 
representants de comerç serà la prevista amb caràcter 
general en l’apartat dos.1.b) del present article.

5. A l’efecte de determinar, durant l’any 2004, la 
base màxima de cotització per contingències comunes 
dels artistes, s’aplicarà el següent: 

a) La base màxima de cotització per a tots els 
grups corresponents a les distintes categories profes-
sionals serà de 2.731,50 euros mensuals. No obstant 
això, el límit màxim de les bases de cotització en raó 
de les activitats realitzades per un artista, per a una o 
diverses empreses, tindrà caràcter anual i es determi-
narà per l’elevació a còmput anual de la base mensual 
màxima assenyalada.

b) El Ministeri de Treball i Assumptes Socials, te-
nint en compte la base i el límit màxims establits en 
el paràgraf anterior, fixarà les bases de cotització per 
a determinar les liquidacions provisionals dels artistes, 
a què es referix el paràgraf b) de l’apartat 5 de l’article 
32 del Reglament General sobre Cotització i Liquidació 
d’altres Drets de la Seguretat Social, aprovat per Reial 
Decret 2064/1995, de 22 de desembre.
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6. A l’efecte de determinar, durant l’any 2004, la 
base màxima de cotització per contingències comunes 
dels professionals taurins, s’aplicarà el següent:

a) La base màxima de cotització per a tots els 
grups corresponents a les distintes categories profes-
sionals serà de 2.731,50 euros mensuals. No obstant 
això, el límit màxim de les bases de cotització per als 
professionals taurins tindrà caràcter anual i es determi-
narà per l’elevació a còmput anual de la base mensual 
màxima assenyalada.

b) El Ministeri de Treball i Assumptes Socials, tenint 
en compte la base i el límit màxims establits en l’apartat 
anterior, fixarà les bases de cotització per a determinar 
les liquidacions provisionals dels professionals taurins, 
a què es referix el paràgraf b) de l’apartat 5 de l’article 
33 del Reglament General sobre Cotització i Liquidació 
d’altres Drets de la Seguretat Social, aprovat per Reial 
Decret 2064/1995, de 22 de desembre.

Tres. Cotització en el Règim Especial Agrari.

1. Durant l’any 2004, les bases de cotització dels 
treballadors per compte d’altri inclosos en el Règim 
Especial Agrari de la Seguretat Social per als grups de 
cotització en què s’enquadren les diferents categories 
professionals seran les següents:

Grup de cotització
Base de cotització

—
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

Durant l’any 2004, el tipus de cotització respecte als 
treballadors per compte d’altri serà l’11,50 per cent.

2. Les bases diàries de cotització per jornades re-
als, corresponents a cada un dels grups de treballadors 
que realitzen faenes agràries per compte d’altri, seran, 
a partir d’1 de gener de 2004, les següents:

Grup de
cotització Categories professionals

Base diària
de cotització

—
Euros

 1 Enginyers i Llicenciats. Personal 
d’alta direcció no inclòs en l’ar-
ticle 1.3.c) de l’Estatut dels Tre-
balladors ................................... 37,29

 2 Enginyers Tècnics, Pèrits i Aju-
dants Titulats ............................. 30,92

 3 Caps Administratius i de Taller  ...... 26,89
 4 Ajudants no Titulats ...................... 24,96
 5 Oficials Administratius ................. 24,96

Grup de
cotització Categories professionals

Base diària
de cotització

—
Euros

 6 Subalterns .................................... 24,96
 7 Auxiliars Administratius .............. 24,96
 8 Oficials de primera i segona .......... 24,96
 9 Oficials de tercera i Especialistes .. 24,96
10 Treballadors majors de díhuit 

anys no qualificats ...................., 24,96
11 Treballadors menors de díhuit 

anys, siga quina siga la seua ca-
tegoria professional .................. 24,96

La cotització per cada jornada real s’obtindrà apli-
cant el 15,50 per cent a la base de cotització assenyalada 
en el quadre anterior.

3. En la cotització per accidents de treball i malalti-
es professionals caldrà ajustar-se al que establix el Reial 
Decret 2930/1979, de 29 de desembre.

No obstant això, a les empreses que, amb anteriori-
tat al 26 de gener de 1996, cotitzen per la modalitat de 
quotes per hectàrees els serà d’aplicació una reducció 
del 45 per cent en els tipus de percentatges establits en 
el mencionat Reial Decret.

4. A partir de l’1 de gener del 2004, la cotització 
dels treballadors pel seu compte a què s’aplique el nou 
règim de cotització previst en la disposició addicional 
trenta-sis del text refós de la Llei General de la Seguretat 
Social s’efectuarà en els termes següents: 

La base màxima de cotització serà de 2.731,50 euros 
mensuals.

La base mínima de cotització serà de 755,40 euros 
mensuals.

El tipus de cotització durant l’any 2004 serà el 16,30 
per cent.

La base de cotització dels treballadors pel seu comp-
te que l’1 de gener del 2004 tinguen una edat inferior a 
50 anys serà la triada per ells dins de les bases màxima 
i mínima.

L’elecció de la base de cotització pels treballadors 
pel seu compte que, l’1 de gener de 2004, tinguen 50 
anys complits o més, estarà limitada a la quantia de 
1.416,00 euros mensuals.

La cotització, a l’efecte de contingències professio-
nals, es durà a terme aplicant a la base de cotització el 
0,60 per cent.

La cotització respecte a la millora voluntària de la 
incapacitat laboral s’efectuarà aplicant a la base de 
cotització el tipus del 3,95 per cent, del qual el 3,30 per 
cent correspondrà a contingències comunes i el 0,65 per 
cent a contingències professionals.

5. A partir de l’1 de gener de 2004, la cotització 
dels treballadors pel seu compte que no s’acullen al 
nou règim de cotització previst en la disposició addi-
cional trenta-sis del text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social, en el termini atorgat a este efecte per 
la disposició transitòria segona de la Llei 36/2003, d’11 
de novembre, de mesures de reforma econòmica, es 
realitzarà conforme al següent: 

La base de cotització durant l’any 2004 serà de 
596,70 euros mensuals.

El tipus de cotització durant l’any 2004 serà el 18,75 
per cent.
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La cotització, a efectes de contingències professio-
nals, es durà a terme aplicant a la base de cotització l’1 
per cent.

La cotització respecte de la millora voluntària de la 
incapacitat temporal s’efectuarà aplicant a la base de 
cotització el tipus del 4,35 per cent, del qual el 3,70 per 
cent correspondrà a contingències comunes i el 0,65 per 
cent a contingències professionals.

Quatre. Cotització en el Règim Especial dels Treba-
lladors per Compte Propi o Autònoms.

En el Règim Especial dels Treballadors per Compte 
Propi o Autònoms les bases mínima i màxima i els 
tipus de cotització seran, des de l’1 de gener del 2004, 
els següents: 

1. La base màxima de cotització serà de 2.731,50 
euros mensuals. La base mínima de cotització serà de 
755,40 euros mensuals.

2. La base de cotització dels treballadors autònoms 
que, l’1 de gener del 2004, tinguen una edat inferior a 
50 anys serà la triada per ells dins de les bases màxima 
i mínima fixades en l’apartat anterior.

L’elecció de la base de cotització pels treballadors 
autònoms que, l’1 de gener del 2004, tinguen 50 anys 
complits o més estarà limitada a la quantia de 1.416,00 
euros mensuals, llevat que, amb anterioritat, cotitzaren 
per una base superior, i en este cas podran mantindre la 
dita base de cotització o incrementar-la, com a màxim, 
en el mateix percentatge en què haja augmentat la base 
màxima de cotització a este Règim.

3. En els supòsits de treballadors de 30 anys d’edat 
o menys, o de dones de 45 anys d’edat o més a què es 
referix la disposició addicional trenta-cinc del text refós 
de la Llei General de la Seguretat Social, la base de cotit-
zació serà la triada per ells entre les quanties següents: 
566,70 i 2.731,50 euros mensuals, excepte en el supòsit 
en què s’aplique el límit a què es referix l’últim paràgraf 
de l’apartat anterior.

4. El tipus de cotització en este Règim Especial de 
la Seguretat Social serà el 29,80 per cent. Quan l’in-
teressat no s’haja acollit a la protecció per incapacitat 
temporal, el tipus de cotització serà el 26,50 per cent.

5. Per a les contingències d’accidents de treball i 
malalties professionals, s’aplicaran els percentatges de 
la tarifa de primes inclosa en l’annex 2 del Reial Decret 
2930/1979, de 29 de desembre, sobre la base de cotit-
zació triada per l’interessat.

Cinc. Cotització en el Règim Especial d’Empleats 
de la Llar.

En el Règim Especial de la Seguretat Social d’Emple-
ats de la Llar la base i tipus de cotització seran, a partir 
de l’1 de gener del 2004, els següents: 

1. La base de cotització serà de 561,30 euros men-
suals.

2. El tipus de cotització en este Règim serà el 22 per 
cent, sent el 18,30 per cent a càrrec de l’ocupador i el 
3,70 per cent a càrrec del treballador. Quan l’empleat de 
la llar preste servicis amb caràcter parcial o discontinu 
a un ocupador o més ocupadors, serà del seu exclusiu 
càrrec el pagament de la quota corresponent.

Sis. Cotització en el Règim Especial dels Treballa-
dors del Mar.

1. El que establixen els apartats u i dos d’este 
article s’aplicarà en el Règim Especial dels Treballadors 

del Mar, sense perjuí, si és el cas, i per a la cotització per 
contingències comunes, del que disposa l’article 19.6 
del text refós de les Lleis 116/1969, de 30 de desembre, 
i 24/1972, de 21 de juny, aprovat per Decret 2864/1974, 
de 30 d’agost, i del que s’establix en el número següent, 
i a excepció del tipus de cotització per contingències 
comunes dels treballadors per compte propi, que serà 
del 29,80 per cent.

2. La cotització per a totes les contingències i situ-
acions protegides en este Règim Especial dels treballa-
dors inclosos en els grups segon i tercer a què es referix 
l’article 19.5 del text refós aprovat pel Decret 2864/1974, 
de 30 d’agost, s’efectuarà sobre les remuneracions 
que es determinen anualment mitjançant una orde del 
Ministeri de Treball i Assumptes Socials, a proposta de 
l’Institut Social de la Marina, oïdes les organitzacions 
representatives del sector. Esta determinació s’efec-
tuarà per províncies, modalitats de pesca i categories 
professionals, sobre la base dels valors mitjans de re-
muneració percebuda l’any precedent.

Les bases que es determinen seran úniques, sense 
que puguen ser inferiors ni superiors a les que s’esta-
blisquen per a les distintes categories professionals, de 
conformitat amb el que disposa el número 1 de l’apartat 
dos d’este article.

Set. Cotització en el Règim Especial de la Mineria 
del Carbó.

1. A partir de l’1 de gener del 2004, la cotització en 
el Règim Especial de la Seguretat Social per a la Mineria 
del Carbó es determinarà per mitjà de l’aplicació del que 
preveu l’apartat dos, sense perjuí que, a l’efecte de la 
cotització per contingències comunes, les bases de cotit-
zació es normalitzen d’acord amb les regles següents: 

Primera. Es tindrà en compte l’import de les remu-
neracions percebudes o que hagen tingut dret a perce-
bre els treballadors, computables a l’efecte de cotització 
per accidents de treball i malalties professionals, durant 
el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desem-
bre del 2003, ambdós inclusivament.

Segona. Les dites remuneracions es totalitzaran 
agrupant-les per categories, grups professionals i 
especialitats professionals i zones mineres, tenint en 
compte el que disposa l’article 57 del Reglament Ge-
neral sobre Cotització i Liquidació d’altres Drets de la 
Seguretat Social, aprovat per Reial Decret 2064/1995, de 
22 de desembre.

Els imports obtinguts, així totalitzats, es dividiran 
per la suma dels dies a què corresponguen. 

Tercera. Este resultat constituirà la base norma-
litzada diària de cotització per contingències comunes, 
l’import de la qual no podrà ser inferior al fixat per a 
l’exercici immediatament anterior per a eixa categoria 
professional, incrementat en el mateix percentatge ex-
perimentat en el present exercici pel límit màxim de 
cotització a què es referix l’apartat u.1 d’este article, ni 
superior a la quantitat resultant d’elevar a quantia anual 
l’esmentat límit màxim de cotització i dividir-lo pels dies 
naturals de l’any 2004.

2. El Ministeri de Treball i Assumptes Socials fixarà 
la quantia de les bases normalitzades per mitjà de l’apli-
cació de les regles previstes en el número anterior.

Huit. Base de cotització a la Seguretat Social en la 
situació de desocupació.

1. Durant la situació legal de desocupació, la base 
de cotització a la Seguretat Social d’aquells treballadors 
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pels quals hi haja obligació legal de cotitzar serà equi-
valent a la mitjana de les bases dels últims sis mesos 
d’ocupació cotitzada, per contingències comunes o, si 
és el cas, per les contingències d’accidents de treball i 
malalties professionals, anteriors a la situació legal de 
desocupació o al moment en què va cessar l’obligació 
legal de cotitzar.

2. La represa de la prestació per desocupació, en 
els supòsits de suspensió del dret, suposarà la represa 
de l’obligació de cotitzar per la base de cotització cor-
responent al moment del naixement del dret.

Quan s’haja extingit el dret a la prestació per deso-
cupació i, en aplicació del número 3 de l’article 210 del 
text refós de la Llei General de la Seguretat Social, el 
treballador opte per reobrir el dret inicial pel període 
que li restava, i les bases i tipus de cotització que li 
corresponien, la base de cotització a la Seguretat Social, 
durant la percepció de la dita prestació, serà la corres-
ponent al dret inicial pel qual opta.

Nou. Cotització per Desocupació, Fons de Garantia 
Salarial i Formació Professional.

La cotització per les contingències de Desocupació, 
Fons de Garantia Salarial i Formació Professional es du-
rà a terme, a partir d’1 de gener del 2004, d’acord amb 
el que a continuació s’assenyala: 

1. La base de cotització per les contingències es-
mentades i en tots els règims de la Seguretat Social 
que tinguen cobertes estes serà la corresponent a les 
contingències d’accidents de treball i malalties profes-
sionals.

A les bases de cotització per a desocupació en el 
Règim Especial dels Treballadors del Mar se’ls aplicarà 
el que disposa l’article 19.6 del text refós aprovat per 
Decret 2864/1974, de 30 d’agost, i en les normes de 
desplegament d’este precepte, sense perjuí d’allò que 
assenyala l’apartat sis d’este article.

La base de cotització per desocupació que correspon 
pels treballadors per compte d’altri, tant de caràcter fix 
com eventual, inclosos en el Règim Especial Agrari de 
la Seguretat Social, serà la de jornades reals establida 
per a este Règim i a la qual es referix l’apartat tres del 
present article. Així mateix, la base de cotització per a 
determinar les aportacions al Fons de Garantia Salarial 
per treballadors per compte d’altri inclosos en el Règim 
Especial Agrari serà constituïda per la corresponent ba-
se mensual de cotització per jornades reals, a la qual es 
referix l’apartat tres del present article.

2. A partir d’1 de gener del 2004, els tipus de cotit-
zació seran els següents: 

A) Per a la contingència de desocupació: 

a) Contractació indefinida, inclosos els contractes 
indefinits a temps parcial i fixos discontinus, així com la 
contractació de duració determinada en les modalitats 
de contractes formatius, en pràctiques, d’inserció, de re-
lleu, interinitat i contractes, siga quina siga la modalitat 
utilitzada, realitzats amb treballadors discapacitats: el 
7,55 per cent, del qual el 6,00 per cent serà a càrrec de 
l’empresari i l’1,55 per cent a càrrec del treballador.

b) Contractació de duració determinada: 

1r. Contractació de duració determinada a temps 
complet: 8,30 per cent, del qual el 6,70 per cent serà a 
càrrec de l’empresari i l’1,60 per cent a càrrec del tre-
ballador.

 2n. Contractació de duració determinada a temps 
parcial: 9,30 per cent, del qual el 7,70 per cent serà a 
càrrec de l’empresari i l’1,60 per cent a càrrec del tre-
ballador. 

Quan la contractació de duració determinada, a 
temps complet o parcial, serà realitzada per empreses 
de treball temporal per a posar a disposició de les em-
preses usuàries els treballadors contractats: 9,30 per 
cent, del qual el 7,70 per cent serà a càrrec de l’empresari 
i l’1,60 per cent a càrrec del treballador.

No obstant això, el Govern, com a conseqüència 
de l’evolució del mercat de treball i específicament a la 
vista de l’augment de l’estabilitat en l’ocupació, podrà 
reduir, després de consultar amb els interlocutors soci-
als, els tipus de cotització a la desocupació recollida en 
el paràgraf anterior.

El tipus de cotització per als treballadors per compte 
d’altri de caràcter eventual, inclosos en el Règim Especi-
al Agrari de la Seguretat Social, serà el fixat en l’apartat 
1r, paràgraf b), anterior, per a la contractació de duració 
determinada a temps complet, excepte quan s’aplique 
un altre tipus de cotització específic per tractar-se d’em-
preses de treball temporal, o excepte quan s’aplique el 
tipus de cotització previst en el paràgraf a) anterior, per 
a contractes concrets de duració determinada o per a 
treballadors discapacitats. La quota a ingressar pel tre-
ballador i per l’empresari es reduirà, respectivament, 
en un 55 per cent.

B) Per a la cotització al Fons de Garantia Salarial, 
el 0,40 per cent, a càrrec exclusiu de l’empresa.

C) Per a la cotització per Formació Professional, el 
0,70 per cent, sent el 0,60 per cent a càrrec de l’empresa 
i el 0,10 per cent a càrrec del treballador.

Deu. Cotització en els contractes per a la formació 
i d’aprenentatge.

Durant l’any 2004, la cotització pels treballadors 
que hagen celebrat un contracte per a la formació, o 
d’aprenentatge amb anterioritat a 17 de maig del 1997, 
es realitzarà d’acord amb el següent: 

a) La cotització a la Seguretat Social consistirà en 
una quota única mensual, en els termes següents:

En els contractes per a la formació, 30,98 euros per 
contingències comunes, dels quals 25,83 euros seran a 
càrrec de l’empresari i 5,15 euros a càrrec del treballa-
dor. En els contractes d’aprenentatge, 25,27 euros per 
contingències comunes, dels quals 21,08 euros seran 
a càrrec de l’empresari i 4,19 euros a càrrec del treba-
llador.

En ambdós modalitats de contractes, 3,56 euros per 
contingències professionals, a càrrec de l’empresari.

b) La cotització al Fons de Garantia Salarial con-
sistirà en una quota mensual d’1,98 euros, a càrrec 
exclusiu de l’empresari.

c) La cotització per Formació Professional consis-
tirà en una quota mensual d’1,09 euros, de la qual 0,95 
euros seran a càrrec de l’empresari i 0,14 euros a càrrec 
del treballador.

d) Les retribucions percebudes en concepte d’ho-
res extraordinàries estaran subjectes a la cotització ad-
dicional a què es referix l’apartat dos.3 d’este article.

Onze. Es faculta el ministre de Treball i Assumptes 
Socials per a dictar les normes necessàries per a l’apli-
cació i desplegament del que preveu este article.
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Article 98. Cotització a les Mutualitats Generals de 
Funcionaris per a l’any 2004.

U. Els tipus de cotització i d’aportació de l’Estat 
al Règim especial de Seguretat Social dels Funcionaris 
Civils de l’Estat, gestionat per la Mutualitat General de 
Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE) a què es referix 
el Reial Decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny, per al 
finançament de les prestacions a què es referix l’article 
12, excepte la indicada en el paràgraf h) de l’esmentada 
disposició, seran les següents:

1. El percentatge de cotització dels funcionaris en 
actiu i assimilats integrats en MUFACE es fixa en l’1,69 
per cent sobre els havers reguladors a l’efecte de cotit-
zació de Drets Passius.

2. La quantia de l’aportació de l’Estat, regulada en 
l’article 35 del Reial Decret Legislatiu 4/2000, represen-
tarà el 6,43 per cent dels havers reguladors a l’efecte 
de cotització de Drets Passius. Del dit tipus del 6,43, el 
5,07 correspon a l’aportació de l’Estat per actiu, i l’1,36, 
a l’aportació per pensionista exempt de cotització.

Dos. Els tipus de cotització i d’aportació de l’Estat 
al Règim especial de Seguretat Social de les Forces 
Armades, gestionat per l’Institut Social de les Forces 
Armades (ISFAS), a què es referix el Reial Decret Le-
gislatiu 1/2000, de 9 de juny, per al finançament de les 
prestacions a què es referix l’article 9, excepte la indi-
cada en el paràgraf f) de l’esmentada disposició, seran 
els següents: 

1. El percentatge de cotització i d’aportació del 
personal militar en actiu i assimilat integrat en l’ISFAS 
es fixa en l’1,69 per cent sobre els havers reguladors a 
l’efecte de cotització de Drets Passius.

2. La quantia de l’aportació de l’Estat regulada en 
l’article 30 del Reial Decret Legislatiu 1/2000 represen-
tarà el 10,60 per cent dels havers reguladors a l’efecte 
de cotització de Drets Passius. Del dit tipus del 10,60 el 
5,07 correspon a l’aportació de l’Estat per actiu, i el 5,53, 
a l’aportació per pensionistes exempt de cotització.

Tres. Els tipus de cotització i d’aportació de l’Estat 
al Règim especial de la Seguretat Social dels Funcio-
naris de l’Administració de Justícia, gestionat per la 
Mutualitat General Judicial (MUGEJU), a què es referix 
el Reial Decret Legislatiu 3/2000, de 23 de juny, per al 
finançament de les prestacions a què es referix l’article 
12, excepte la indicada en la lletra f) de l’esmentada 
disposició, seran els següents:

1. El percentatge de cotització del personal de 
l’Administració de Justícia en actiu i assimilat, integrat 
en MUGEJU, es fixa en l’1,69 per cent sobre els havers 
reguladors a l’efecte de cotització de Drets Passius.

2. La quantia de l’aportació de l’Estat, regulada en 
l’article 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2000, representa-
rà el 7,20 per cent dels havers reguladors als efectes de 
cotització de Drets Passius. Del dit tipus del 7,20 el 5,07 
correspon a l’aportació de l’Estat per actiu, i el 2,13, a 
l’aportació per pensionista exempt de cotització.

Disposició addicional primera. Seguiment d’objec-
tius.

Els programes i actuacions a què serà d’especial 
aplicació durant l’any 2004 el sistema previst en la dis-
posició addicional setze de la Llei 37/1988, de 28 de de-
sembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1989, 

seran, siga quin siga l’agent del sector públic estatal que 
els execute o gestione, els següents: 

Centres i Institucions Penitenciàries.
Tribunals de Justícia i Ministeri Fiscal.
Seguretat Vial.
Atenció a immigrants i refugiats.
Gestió i Infraestructura de Recursos Hidràulics.
Infraestructura del Transport Ferroviari.
Creació d’Infraestructura de Carreteres.
Pla Nacional de Regadius.
Investigació Científica.
Investigació i Desenvolupament Tecnològic.

També s’aplicarà el sistema de seguiment especial 
previst en la present disposició als objectius establits en 
els Plans d’Actuacions dels ens públics Ports de l’Estat, 
Autoritats Portuàries i Aeroports Espanyols i Navegació 
Aèria.

Disposició addicional segona. Prestacions econòmi-
ques de la Seguretat Social per fill a càrrec.

U. El límit d’ingressos a què es referix el primer 
paràgraf de la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 182 del 
text refós de la Llei General de la Seguretat Social queda 
fixat, a partir de l’1 de gener de l’any 2004, en 8.495,69 
euros anuals.

Dos. A partir de l’1 de gener de l’any 2004, la 
quantia de les prestacions econòmiques de la Seguretat 
Social per fill a càrrec, amb 18 o més anys d’edat i un 
grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per cent, 
serà de 3.217,08 euros anuals.

Quan el fill a càrrec tinga una edat de díhuit anys 
o més, estiga afectat d’una minusvalidesa en un grau 
igual o superior al 75 per cent i necessite el concurs 
d’una altra persona per a la realització dels actes es-
sencials de la vida, la quantia de la prestació econòmica 
serà de 4.825,68 euros anuals.

Disposició addicional tercera. Subsidis econòmics de 
la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social dels 
Minusvàlids, i pensions assistencials.

U. A partir de l’1 de gener de l’any 2004, els sub-
sidis econòmics a què es referix la Llei 13/1982, de 7 
d’abril, d’Integració Social dels Minusvàlids, es fixaran, 
segons la classe de subsidi, en les quanties següents:

Euros/mes

Subsidi de garantia d’ingressos mínims... 149,86
Subsidi per ajuda de tercera persona ..... 58,45
Subsidi de mobilitat i compensació per a 

gastos de transport ................................ 42,96

Dos. A partir de l’1 de gener de l’any 2004, les 
pensions assistencials reconegudes en virtut del que 
disposa la Llei de 21 de juliol de 1960 i el Reial Decret 
2620/1981, de 24 de juliol, es fixaran en la quantia de 
149,86 euros íntegres mensuals, i s’abonaran dos pa-
gues extraordinàries del mateix import que es meritaran 
en els mesos de juny i desembre.

Les pensions assistencials seran objecte de revisió 
periòdica, a fi de comprovar que els beneficiaris mante-
nen els requisits exigits per al seu reconeixement i, en 
cas contrari, declarar l’extinció del dret i exigir el reinte-
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grament de les quantitats indegudament percebudes. El 
Ministeri de Treball i Assumptes Socials podrà instar la 
incoació dels procediments de revisió a efectes de prac-
ticar l’ajust econòmic i pressupostari del gasto generat. 
Els resultats que oferisquen aquells procediments seran 
comunicats a l’esmentat Departament ministerial.

Disposició addicional quarta. Ajudes socials als afec-
tats pel Virus d’Immunodeficiència Humana (VIH).

Durant l’any 2004 les quanties mensuals de les 
ajudes socials reconegudes en favor de les persones 
contaminades pel Virus d’Immunodeficiència Humana 
(VIH), establides en els paràgrafs b), c) i d) de l’apartat 
1 de l’article 2 del Reial Decret Llei 9/1993, de 28 de 
maig, es determinaran per mitjà de l’aplicació de les 
proporcions regulades en els paràgrafs esmentats sobre 
l’import de 497,05 euros.

Disposició addicional quinta. Manteniment del poder 
adquisitiu de les pensions l’any 2004.

U. Els pensionistes del sistema de la Seguretat 
Social i de Classes Passives, amb pensions causades 
amb anterioritat a l’1 de gener del 2003 i objecte de 
revaloració en este exercici i que no es corresponen 
amb les enumerades en el paràgraf quint d’este mateix 
apartat, rebran, abans de l’1 d’abril del 2004 i en un únic 
pagament, una quantitat equivalent a la diferència entre 
la pensió percebuda en el 2003 i la que hauria correspost 
si s’haguera aplicat a l’import de la pensió vigent el 31 de 
desembre del 2002 l’increment real experimentat pel IPC 
en el període novembre 2002 a novembre del 2003.

A este efecte, el límit de pensió pública durant el 
2003 serà l’equivalent a incrementar la quantia d’este 
límit el 31 de desembre del 2002 en el percentatge indicat 
en el paràgraf anterior.

El que preveu el paràgraf primer serà igualment 
d’aplicació als pensionistes del sistema de la Seguretat 
Social i de Classes Passives, amb pensions causades du-
rant 2003, i que no es corresponen amb les enumerades 
en el paràgraf quint d’este mateix apartat, que hagen 
percebut la quantia corresponent a pensions mínimes, 
pensions no contributives o pensions limitades per la 
quantia del límit màxim de percepció de les pensions 
públiques fixat per a l’esmentat any. De la mateixa ma-
nera, s’aplicarà als beneficiaris en este exercici de les 
prestacions de la Seguretat Social per fill a càrrec amb 
díhuit anys d’edat o més i un grau de minusvalidesa 
igual o superior al 65 per cent, del subsidi de mobilitat 
i compensació per a gastos de transport o de les ajudes 
socials pel virus d’immunodeficiència humana (VIH).

Així mateix, s’aplicaran les regles precedents res-
pecte de les pensions de Classes Passives, amb data 
inicial d’abonament durant el 2003, per a la determinació de 
les quals s’hagen tingut en compte havers reguladors 
susceptibles d’actualització en el mencionat exercici.

Els pensionistes perceptors, durant l’any 2003, de 
pensions mínimes de jubilació per a titulars amb menys 
de 65 anys, amb cònjuge o sense cònjuge a càrrec, de 
viudetat amb menys de 65 anys, d’orfandat o a favor 
de familiars, així com de pensions de l’Assegurança 
Obligatòria de Vellesa o Invalidesa (SOVI) no concur-
rents, rebran, abans de l’1 d’abril del 2004 i en un únic 
pagament, una quantitat equivalent a la diferència entre 
la pensió percebuda l’any 2003 i la que haja correspost 
d’augmentar la quantia percebuda amb l’increment real 
experimentat pel IPC en el període de novembre del 

2002 a novembre del 2003, una vegada deduïda d’esta 
un 2 per cent.

Dos. El percentatge de revaloració establit en el 
títol IV d’esta llei per a les pensions del sistema de la 
Seguretat Social i de Classes Passives s’aplicarà sobre 
la quantia de la pensió vigent a 31 de desembre del 
2002, incrementada en el percentatge que resulte del 
que s’expressa en el paràgraf primer de l’apartat u de 
la present disposició.

Tres. D’igual manera, per a la determinació inicial 
de les pensions de Classes Passives amb data d’efec-
tes econòmics del 2003, els valors consignats en la Llei 
52/2002, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2003, adaptaran els seus imports, 
quan així corresponga, a la desviació a l’alça experi-
mentada pel IPC en el període de novembre del 2002 a 
novembre del 2003.

Quatre. Les pensions de jubilació o retir i de viu-
detat del Règim de Classes Passives de l’Estat, causades 
abans de l’1 de gener del 2004 a l’empara de la legislació 
vigent a 31 de desembre de 1984, experimentaran un 
increment addicional de l’1 per cent i del 2 per cent, 
respectivament, una vegada aplicades les previsions 
contingudes en els apartats dos o tres, segons corres-
ponga, de la present disposició.

Quan estes pensions es causen durant l’any 2004, la 
quantia inicial que corresponga, d’acord amb les bases 
reguladores establides en l’article 36.Dos d’esta llei, es 
corregirà per mitjà de l’aplicació de l’increment establit 
en el paràgraf anterior.

Cinc. Es faculta el Govern per a dictar les normes 
necessàries per a l’aplicació de les previsions contingu-
des en la present disposició.

Disposició addicional sexta. Interés legal dels diners.

U. De conformitat amb el que disposa l’article 1 de 
la Llei 24/1984, de 29 de juny, sobre modificació del tipus 
d’interés legal dels diners, este queda establit en el 3,75 
per cent fins al 31 de desembre de l’any 2004.

Dos. Durant el mateix període, l’interés de demora 
a què es referix l’article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, serà del 4,75 per cent.

Disposició addicional sèptima. Garantia de l’Estat per 
a obres d’interés cultural.

U. D’acord amb el que establix l’apartat 3 de la 
disposició addicional novena de la Llei 16/1985, de 25 de 
juny, del Patrimoni Històric Espanyol, l’import acumu-
lat a 31 de desembre de l’any 2004, dels compromisos 
atorgats per l’Estat respecte a totes les obres o conjunts 
d’obres cedides temporalment per a la seua exhibició 
en institucions de competència exclusiva del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport i els seus organismes pú-
blics adscrits, així com del Consell d’Administració del 
Patrimoni Nacional, no podrà excedir els 1.600 milions 
d’euros.

Este límit podrà superar-se fins a l’import de 2.500 
milions d’euros per un sol projecte d’exposició.

El límit màxim dels compromisos específics que 
s’atorguen per primera vegada durant l’any 2004 per a 
obres o conjunts d’obres destinades a la seua exhibició 
en una mateixa exposició serà de 200 milions d’euros.

Excepcionalment, el límit màxim podrà elevar-se 
per acord del Consell de Ministres, a proposta del mi-
nistre d’Hisenda, sempre que no supere el límit global 
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acumulat a 31 de desembre del 2004, establit en 1.600 
milions d’euros o en 2.500 milions d’euros per un sol 
projecte d’exposició.

El límit màxim dels compromisos específics que 
s’atorguen a la Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza 
respecte a les obres destinades a la seua exhibició en les 
seus de la Fundació ubicades a Espanya en relació amb 
el «Contracte de Préstec d’Obres d’art entre, d’una part, 
la Fundació Col·lecció Thyssen-Bornemisza i, d’una altra, 
Omicron Collections Limited, Nautilus Trustees Limited, 
Coraldale Navigation Incorporated, Imiberia Anstalt i la 
Baronessa Carmen Thyssen-Bornemisza», per al 2004 
serà de 540,91 milions d’euros.

Dos. Durant l’any 2004 s’aplicarà el que disposa 
l’apartat anterior a les exposicions organitzades per la 
«Societat Estatal per a l’Acció Cultural Exterior», i per la 
«Societat Estatal de Commemoracions Culturals» que 
es realitzen en institucions dependents de l’Administra-
ció General de l’Estat.

Disposició addicional octava. Revaloració per a l’any 2004 
de les prestacions de Gran Invalidesa del Règim Especi-
al de la Seguretat Social de les Forces Armades.

Les prestacions de gran invalidesa destinades a 
 remunerar la persona encarregada de l’assistència al 
gran invàlid, causades fins al 31 de desembre del 2003 
en el Règim Especial de la Seguretat Social de les Forces 
Armades, experimentaran amb efectes de l’1 de gener 
de l’any 2004 un increment del 2 per cent, una vegada 
adaptats els seus imports a la desviació real del IPC en 
el període de novembre 2002 a novembre 2003.

Disposició addicional novena. Plantilles màximes de 
militars professionals de Tropa i Marineria que cal 
aconseguir el 31 de desembre de l’any 2004.

Les plantilles màximes de Militars Professionals de 
Tropa i Marineria que cal aconseguir el 31 de desembre 
de l’any 2004 no podran superar els 80.000 efectius.

S’autoritza el Ministeri de Defensa a iniciar els pro-
cessos de selecció i reclutament a partir de l’aprovació 
d’esta llei.

Disposició addicional deu. Gestió directa per l’INEM de 
crèdits destinats a foment de l’ocupació.

L’Institut Nacional d’Ocupació es reserva per a la se-
ua gestió directa els crèdits específicament consignats 
en l’estat de gastos del dit organisme autònom per a 
finançar les actuacions següents: 

a) Gestió de programes per a la millora de l’ocu-
pació dels demandants d’ocupació, per mitjà de la col-
laboració de l’Institut Nacional d’Ocupació amb òrgans 
de l’Administració General de l’Estat o els seus organis-
mes autònoms per a la realització d’accions formatives 
i l’execució d’obres i servicis d’interés general i social, 
relatives a competències exclusives de l’Estat.

b) Gestió de programes de formació i ocupació 
que necessiten una coordinació unificada per ser el seu 
àmbit d’execució superior al territori d’una comunitat 
autònoma.

c) Reforçament d’accions de millora de l’ocupabi-
litat de demandants d’ocupació en zones ultraperifè-
riques afectades per taxes de desocupació superior a 
la mitjana nacional, així com cofinançament d’accions 
per a l’ocupació acollides a programes del Fons Social 
Europeu dirigits a estes zones.

La dita reserva pressupostària figura com a reserva 
de gestió de polítiques actives d’ocupació en els supò-
sits previstos en l’apartat anterior a favor de l’Institut 
Nacional d’Ocupació, i també les competències assumi-
des de la gestió realitzada pel dit organisme en l’àmbit 
de treball, l’ocupació i la formació per les comunitats 
autònomes per mitjà dels corresponents reials decrets 
de traspassos.

El finançament de la reserva de gestió, amb crèdits 
explícitament autoritzats en l’estat de gastos de l’INEM 
és independent de la destinada a programes de foment 
de l’ocupació, la distribució territorial del qual, en apli-
cació del procediment establit en l’article 153 del text 
refós de la Llei General Pressupostària, s’efectuarà entre 
les comunitats autònomes amb competències de gestió 
assumides.

Disposició addicional onze. Activitats prioritàries de 
mecenatge.

U. D’acord amb el que establix l’article 22 de la 
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al me-
cenatge, durant l’any 2004, es consideraran activitats 
prioritàries de mecenatge les següents: 

 1a. La promoció i la difusió de la llengua espa-
nyola i de les llengües oficials dels diferents territoris 
de l’Estat espanyol, per mitjà de xarxes telemàtiques i 
noves tecnologies, dutes a terme per l’Institut Cervantes 
i per les institucions de les comunitats autònomes amb 
llengua oficial pròpia, amb fins anàlegs a aquell.

 2a. La conservació, restauració o rehabilitació dels 
béns del Patrimoni Històric Espanyol que es relacionen 
en l’annex VIII d’esta llei, així com les activitats i béns 
que s’incloguen, amb l’acord previ entre el Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport i el Ministeri de Ciència i 
Tecnologia, en el programa de digitalització, conserva-
ció, catalogació, difusió i explotació dels elements del 
Patrimoni Històric Espanyol, «patrimonio.es», a què es 
referix l’article 75 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i de l’orde social.

 3a. Els programes de formació del voluntariat que 
hagen sigut objecte de subvenció per part de les Admi-
nistracions públiques.

 4a. La investigació en les instal·lacions científiques 
que, a este efecte, es relacionen en l’annex IX d’esta llei.

 5a. La investigació en els àmbits de microtecnolo-
gies i nanotecnologies, genòmica i proteòmica i energi-
es renovables referides a biomassa i biocombustibles, 
realitzades per les entitats que, a estos efectes, recone-
gudes pel Ministeri d’Hisenda, a proposta del Ministeri 
de Ciència i Tecnologia i oïdes, prèviament, les comu-
nitats autònomes competents en matèria d’investigació 
científica i tecnològica, en el termini de dos mesos des 
de l’entrada en vigor d’esta llei.

 6a. Els projectes d’ajuda oficial al desenvolupa-
ment a què es referix la disposició addicional vint de 
la Llei 41/1994, de 30 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 1995.

 7a. Els projectes i les actuacions de les Administra-
cions públiques previstos en el Programa d’Actuacions 
per al Desenvolupament de la Societat de la Informació 
a Espanya, «España.es», així com tots aquells dirigits 
a promoure la prestació dels servicis públics per mitjà 
dels servicis informàtics i telemàtics, en particular, a 
través d’Internet.
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 8a. La restauració i conservació del Palau d’Espanya 
a Roma i dels Palaus de Santa Cruz i de Viana a Madrid.

 9a. La conservació, restauració o rehabilitació dels 
següents palaus reials: el Palau Reial d’Oriente i el Parque 
de Campo del Moro; el Palau Reial d’Aranjuez i la Casita 
del Labrador, amb els seus jardins i edificis annexos; el 
Palau Reial de San Lorenzo del Escorial, el Palauet deno-
minat la Casita del Príncipe, amb la seua horta i terrenys 
de labor, i l’anomenada «Casita de Arriba» amb les Casas 
de Oficios de la Reina y de los Infantes; els Palaus 
Reials de la Granja i de Riofrío i terrenys annexos d’estos; 
el  Palau de l’Almudaina amb els seus jardins, situats a 
 Palma de Mallorca; així com dels béns mobles de titularitat 
estatal continguts en els reials palaus anteriors.

Dos. Els percentatges i els límits de les deduccions 
establides en els articles 19, 20 i 21 de la mencionada 
Llei 49/2002 s’elevaran en cinc punts percentuals en 
relació amb les activitats incloses en l’apartat anterior.

Disposició addicional dotze. Pagaments a compte a 
l’Església Catòlica durant l’any 2004.

U. Per a l’any 2004 es fixa la quantia dels paga-
ments a compte mensual a què es referix l’apartat tres 
de la disposició addicional vint de la Llei 54/1999, de 29 
de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a l’any 2000, en 11.557.980 euros.

Dos. S’eleven a definitives les quantitats entrega-
des a compte l’any 2003.

Disposició addicional tretze. Assignació de quantitats 
per a fins socials.

Per a l’any 2004, el resultat de l’aplicació del que dis-
posa la disposició addicional dotze de la Llei 52/2002, de 
30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2003, no podrà ser inferior a 118.805.669 euros. Quan 
no s’abaste esta xifra, l’Estat aportarà la diferència.

Disposició addicional catorze. Sorteig especial de 
Loteria Nacional a favor de l’Associació Espanyola 
contra el Càncer.

L’entitat pública empresarial Loteries i Apostes de 
l’Estat destinarà durant l’any 2004 els beneficis d’un sor-
teig especial de Loteria Nacional a favor de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer, d’acord amb les normes 
que dicte a l’efecte el Ministeri d’Hisenda.

Disposició addicional quinze. Sorteig especial de Lote-
ria Nacional a favor de la Creu Roja Espanyola.

L’entitat pública empresarial Loteries i Apostes de 
l’Estat destinarà durant l’any 2004 els beneficis d’un 
sorteig especial de Loteria Nacional a favor de la Creu 
Roja Espanyola, d’acord amb les normes que dicte a 
l’efecte el Ministeri d’Hisenda.

Disposició addicional setze. Sorteig especial de Lote-
ria Nacional a favor dels XV Jocs del Mediterrani. 
Almeria 2005.

L’entitat pública empresarial Loteries i Apostes de 
l’Estat destinarà durant l’any 2004 els beneficis d’un sor-
teig especial de Loteria Nacional a favor dels XV Jocs 
del Mediterrani. Almeria 2005, d’acord amb les normes 
que dicte a l’efecte el Ministeri d’Hisenda.

Disposició addicional dèsset. Sorteig especial de Lote-
ria Nacional a favor dels «Xacobeo 2004».

L’entitat pública empresarial Loteries i Apostes de 
l’Estat destinarà durant l’any 2004 els beneficis d’un sor-
teig especial de Loteria Nacional a favor del «Xacobeo 
2004», d’acord amb les normes que dicte a l’efecte el 
Ministeri d’Hisenda.

Disposició addicional díhuit. Dotació dels fons de fo-
ment a la inversió espanyola en l’exterior.

U. La dotació del Fons per a Inversions en l’Exteri-
or s’incrementa en 90.151,82 milers d’euros. El Comité 
executiu del Fons per a Inversions en l’Exterior podrà 
aprovar durant l’any 2004 operacions per un import total 
màxim de 157.000,00 milers d’euros.

Dos. La dotació del Fons per a Operacions d’Inver-
sió a l’Exterior de la Xicoteta i Mitjana Empresa s’incre-
menten en 9.019,69 milers d’euros.

El Comité Executiu del Fons d’Operacions d’Inver-
sió en l’Exterior de la Xicoteta i Mitjana Empresa podrà 
aprovar durant l’any 2004 operacions per un import total 
màxim de 17.000,00 milers d’euros.

Disposició addicional dènou. Assegurança de Crèdit 
a l’Exportació.

El límit màxim de cobertura per a nova contractació, 
excloent-ne la modalitat de pòlissa oberta de gestió d’ex-
portacions (PAGEX) i pòlissa 100, que podrà assegurar 
i distribuir la Companyia Espanyola d’Assegurances de 
Crèdit a l’Exportació, Societat Anònima (CESCE) serà, per 
a l’exercici de l’any 2004, de 4.547,28 milions d’euros.

Disposició addicional vint. Projectes concertats d’investi-
gació dels programes nacionals cientificotecnològics.

En relació amb els Projectes concertats d’investiga-
ció dels programes nacionals cientificotecnològics, fi-
nançats per mitjà de crèdits privilegiats sense interessos 
a càrrec del Fons Nacional per al Desenvolupament de 
la Investigació Científica i Tècnica, la gestió dels quals té 
atribuïdes el Centre per al Desenvolupament Tecnològic 
Industrial (CDTI), s’autoritza el dit centre per a la con-
cessió de moratòries o ajornaments de fins a un màxim 
de cinc anys i a l’interés legal dels diners, sempre que 
es presten garanties suficients per part del deutor, per 
mitjà d’avals bancaris, hipoteques i, inclús, garanties 
personals, en els casos en què les anteriors no puguen 
obtindre’s, per a la devolució de les quantitats degudes 
per empreses que hagen resultat beneficiàries d’estos 
crèdits, en el període de 1987 a 1993, i la situació finan-
cera del qual justifique la impossibilitat d’atendre els 
pagaments en les seues dates, sempre que s’acredite 
documentalment la dita situació, i amb un informe previ 
favorable de la Secretaria d’Estat de Política Científica i 
Tecnològica del Ministeri de Ciència i Tecnologia.

Disposició addicional vint-i-u Ajudes reembossables 
per al finançament d’actuacions concertades amb 
fins d’investigació científica i desenvolupament 
tecnològic.

Les ajudes públiques que, d’acord amb el que 
establix l’article 5t de la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de 
Foment i Coordinació General de la Investigació Cien-
tífica i Tècnica, i amb les previsions del Pla Nacional de 
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I + D, es concedisquen a empreses per al finançament 
d’actuacions de les previstes en els apartats 1 i 2 del 
mencionat article 5t. podran configurar-se com a ajudes 
reembossables, totalment o parcialment —amb cessió 
a l’Administració General de l’Estat, en este últim cas, 
dels drets sobre els resultats— d’acord amb allò que 
s’haja aconseguit en l’execució de les dites actuacions, 
i en els termes que establisquen les respectives bases 
reguladores. Els ingressos derivats dels reembossa-
ments de les ajudes públiques amb fins d’investigació 
científica i desenvolupament tecnològic a què es refe-
rix este precepte podran generar crèdit en les aplica-
cions 20.10.542M.740, 20.10.542M.750, 20.10.542M.760, 
20.10.542M.770 i 20.10.542M.780 de l’estat de gastos.

Disposició addicional vint-i-dos. Procés de liquidació 
del Patronat de Vivendes de la Guàrdia Civil.

Els recursos obtinguts com a conseqüència del procés 
de liquidació del Patronat de Vivendes de la Guàrdia Civil 
que, de conformitat amb el que establix l’apartat 5 de la dis-
posició final primera del Reial Decret 1885/1996, s’ingressen 
en el Tresor Públic, podran generar crèdit en el Pressupost 
del Ministeri de l’Interior amb destinació a la Gerència 
d’Infraestructures i Equipament de la Seguretat de l’Estat 
(GIESE), per a finançar la construcció i reforma de Quarters 
de la Guàrdia Civil i de Comissaries de Policia.

Disposició addicional vint-i-tres. Suport financer a em-
preses de base tecnològica.

L’import total màxim de les operacions que podran 
aprovar-se durant l’any 2004 per a les operacions a 
què es referix l’apartat 1 de la disposició addicional 
segona de la Llei 6/2000, de 13 de desembre, per la 
qual s’aproven mesures fiscals urgents d’estímul a 
l’estalvi familiar i a la xicoteta i mitjana empresa serà 
de 24.579,76 milers d’euros. L’import total màxim que 
podrà aprovar-se durant l’any 2004 per a les operacions 
a què es referix l’apartat 2 de la dita disposició addicio-
nal serà de 11.420,24 milers d’euros. Estes quantitats es 
finançaran a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
20.11.542E.822, 20.11.542E.831.10, 20.14.542N.821.10 i 
20.14.542N.831.10 de la manera següent:

1. L’import total màxim a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries 20.11.542E.822 i 20.11.542E.831.10 serà 
de trenta milions (30.000.000,00) d’euros, dels quals 
onze milions quatre-cents vint mil dos-cents quaranta 
(11.420.240,00) euros s’imputaran a l’aplicació pressu-
postària 20.11.542E.822 i díhuit milions cinc-cents setan-
ta-nou mil set-cents seixanta (18.579.760,00) euros s’im-
putaran a l’aplicació pressupostària 20.11.542E.831.10.

2. L’import total màxim a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries 20.14.542N.821.10 i 20.14.542N.831.10 
serà de sis milions (6.000.000,00) d’euros, dels quals 
cinc-cents mil (500.000,00) euros s’imputaran a l’aplica-
ció pressupostària 20.14.542N.821.10 i cinc milions cinc-
cents mil (5.500.000,00) euros s’imputaran a l’aplicació 
pressupostària 20.14.542N.831.10.

Disposició addicional vint-i-quatre. Generació de crèdit 
per a finançament d’actuacions de suport a l’activitat 
industrial i desenvolupament tecnològic de Galícia.

Per a atendre el finançament d’actuacions de suport 
a l’activitat industrial i el desenvolupament tecnològic 
de Galícia, es podrà generar crèdit en la secció 20, pro-
grama 723B, Servici 11, Conceptes 774 i 784, amb els 

ingressos derivats del reintegrament efectiu en 2004 de 
pagaments realitzats en exercicis anteriors a càrrec del 
crèdit 20.15.723B.785, no aplicats a la seua finalitat.

Disposició addicional vint-i-cinc. Finançament de la 
formació contínua.

U. De la cotització a formació professional precep-
tivament establida, la quantia que resulte d’aplicar a la 
base de la dita contingència, com a mínim, un 0,35 per 
cent s’afectarà al finançament d’accions de formació 
contínua de treballadors ocupats.

 A l’efecte de complir el que establix el paràgraf 
anterior, l’import de l’esmentada quantitat figurarà en el 
pressupost de l’Institut Nacional d’Ocupació per a finan-
çar les iniciatives de formació contínua regulades en el 
Reial Decret 1046/2003, de l’1 d’agost, pel qual es regula 
el subsistema de formació professional contínua, així 
com els gastos de funcionament i inversió de la Fundació 
Estatal per a la formació en l’ocupació. Al finançament 
de la formació contínua en les Administracions públiques 
es destinarà un 9,75 per cent de la quantia indicada en el 
paràgraf primer d’este apartat. Esta quantia estarà con-
signada en el pressupost de l’Institut Nacional d’Ocupa-
ció com a dotació diferenciada per mitjà de subvenció 
nominativa a l’Institut Nacional d’Administració Pública, 
adscrit al Ministeri d’Administracions Públiques.

En l’exercici immediat al qual es tanque el pressu-
post, s’efectuarà una liquidació pel que fa a les quotes 
de formació professional efectivament percebudes, l’im-
port de la qual s’incorporarà al pressupost de l’exercici 
següent, amb el signe que corresponga.

Dos. Les empreses que cotitzen per la contingència 
de formació professional disposaran d’un crèdit per al 
desenvolupament de les accions de formació contínua 
regulades en el capítol II del Reial Decret 1046/2003, de 
l’1 d’agost, que resultarà d’aplicar a la quantia ingressada 
per l’empresa en concepte de formació professional du-
rant l’any 2003 el percentatge de bonificació que, segons 
la grandària de les empreses, s’establix a continuació: 

Empreses de 6 a 9 treballadors: 90 per cent.
De 10 a 49 treballadors: 65 per cent.
De 50 a 249 treballadors: 52,5 per cent.
De 250 o més treballadors: 42,5 per cent.

Les empreses d’un a cinc treballadors disposaran 
d’un crèdit de bonificació per empresa, en compte d’un 
percentatge, en els termes que establisca l’orde del mi-
nistre de Treball i Assumptes Socials a què es referix 
l’article 8 del mencionat reial decret.

Així mateix, podran beneficiar-se d’un crèdit de 
formació, en els termes establits en l’esmentada nor-
mativa, les empreses que durant l’any 2004 òbriguen 
nous centres de treball i les empreses de nova creació. 
En estos supòsits, quan la determinació del crèdit haja 
de realitzar-se aplicant la bonificació mitjana per treba-
llador, es prendrà com a referència per a l’any 2004 una 
bonificació mitjana de 62 euros.

Disposició addicional vint-i-sis. Compensació per pos-
sibles pèrdues d’ingressos per a les entitats locals, 
derivades de la reforma de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques introduïda per la Llei 51/2002, de 27 
de desembre.

Per al càlcul de la compensació aprovada per mitjà 
de la disposició addicional deu de la Llei 51/2002, de 27 
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de desembre, en el cas que es produïsca una reducció 
substancial en els percentatges de recaptació obtinguda 
l’any 2003, i amb l’audiència prèvia de l’entitat local, es 
podrà aplicar, sobre la quantitat dels drets liquidats en 
aquell exercici, el percentatge de recaptació que, per 
l’Impost sobre Activitats Econòmiques, haja obtingut 
aquella en l’últim exercici conegut per la Direcció Ge-
neral de Fons Comunitari i Finançament Territorial.

Es considerarà reducció substancial en els percen-
tatges de recaptació sobre els drets liquidats, corres-
ponents a l’exercici 2003 per a cada entitat local, la 
diferència superior en més de 10 punts percentuals en 
relació amb l’exercici de referència definit en el paràgraf 
anterior.

Disposició addicional vint-i-set. Fons de Cohesió Sa-
nitària.

Addicionalment a les quantitats que a càrrec del 
Fons de Cohesió Sanitària siga necessari dotar per a 
l’atenció dels col·lectius previstos en l’article 2.1.2n del 
Reial Decret 1247/2002, de 3 de desembre, es podran 
destinar fins a 10 milions d’euros per a polítiques de 
cohesió dirigides a altres col·lectius que es determinen 
reglamentàriament.

Disposició addicional vint-i-huit. Pagament de deutes 
amb la Seguretat Social d’institucions sanitàries la 
titularitat de les quals tenen les Administracions 
públiques o institucions sense ànim de lucre.

Les institucions sanitàries la titularitat de les quals 
tenen les Administracions públiques o institucions pú-
bliques o privades sense ànim de lucre, acollides a la 
moratòria prevista en la disposició addicional trenta de 
la Llei 41/1994, de 30 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 1995, podran sol·licitar a 
la Tresoreria General de la Seguretat Social l’ampliació 
de la carència concedida a deu anys; així mateix, podran 
sol·licitar l’ampliació de la moratòria concedida fins a un 
màxim de deu anys amb amortitzacions anuals.

Disposició addicional vint-i-nou. Aportació financera 
de l’Institut Nacional d’Ocupació al finançament del 
Pla Integral d’Ocupació de Canàries.

U. L’Institut Nacional d’Ocupació aportarà 
42.070.850 euros al finançament, l’any 2004, del Pla 
Integral d’Ocupació de Canàries.

La dita quantitat es destinarà a finançar les accions 
i mesures de foment d’ocupació descrites en l’annex 
II del Conveni de col·laboració de 27 de desembre del 
2002, subscrit entre l’Administració General de l’Estat i 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de Canàri-
es, segons els àmbits d’actuació i els percentatges que 
s’indiquen: 

Accions d’Ocupació: 45 per 100.
Accions de Formació Professional Ocupacional: 31 

per 100.
Programes d’Escoles Taller, Cases d’Oficis i Tallers 

d’Ocupació: 24 per 100.

Dos. La mencionada aportació financera s’allibe-
rarà, en el segon mes de cada quadrimestre natural de 
l’any 2004, amb la sol·licitud prèvia documentada de la 
Comunitat Autònoma de Canàries a l’Institut Nacional 
d’Ocupació de l’aplicació dels fons, segons els àmbits 
d’actuació desglossats en l’apartat u anterior.

Tres. L’aplicació per la Comunitat Autònoma de 
Canàries de l’aportació financera, així com el seu segui-
ment i avaluació es regiran pel Conveni de col·laboració 
de 27 de desembre del 2002 mencionat més amunt.

Disposició transitòria primera. Compensació fiscal als 
arrendataris de vivenda habitual en 2003.

U. Els contribuents amb deducció per lloguer de 
vivenda habitual en l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques durant l’any 1998, els contractes de 
lloguer de la qual siguen anteriors al 24 d’abril del 1998 
i es mantinguen en l’exercici del 2003, tindran dret a la 
deducció regulada en esta disposició, sempre que es 
complisquen els requisits següents: 

a) Que la suma de les parts general i especial de la 
renda del període impositiu minorada en les reduccions 
per rendiments del treball i per discapacitat de treballa-
dors actius regulades, respectivament, en l’article 46 
bis i en l’apartat 3 de l’article 47 quinquies de la Llei 
40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques i altres Normes Tributàries, no 
siga superior a 21.035,42 euros en tributació individual 
o a 30.050,61 euros en tributació conjunta.

b) Que les quantitats satisfetes en 2003 en concep-
te de lloguer excedisquen el 10 per cent dels rendiments 
nets del contribuent.

Dos. La quantia d’esta deducció serà del 10 per 
cent de les quantitats satisfetes en 2003 pel lloguer de la 
vivenda habitual, amb el límit de 601,01 euros anuals.

Tres. L’import de la deducció a què es referix esta 
disposició es restarà de la quota líquida total de l’Im-
post, després de les deduccions per doble imposició a 
què es referixen els articles 66 i 67 de la Llei 40/1998, 
de 9 de desembre.

Disposició transitòria segona. Compensació fiscal 
per deducció en adquisició de vivenda habitual en 
2003.

U. Els contribuents que hagen adquirit la seua 
vivenda habitual amb anterioritat al 4 de maig de 1998 
i puguen aplicar en 2003 la deducció per inversió en 
vivenda habitual prevista en l’article 55.1 de la Llei 
40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques i altres Normes Tributàries, tindran 
dret a la deducció regulada en esta disposició.

Dos. La quantia d’esta deducció serà la diferència 
positiva entre l’import de l’incentiu teòric que haja cor-
respost, si es manté la normativa vigent a 31 de desem-
bre de 1998, i la deducció per inversió en vivenda que 
corresponga per al 2003.

Tres. L’import de l’incentiu teòric a què es referix 
l’apartat anterior serà la suma de les quantitats se-
güents: 

a) El resultat d’aplicar el tipus mitjà de gravamen a 
la magnitud resultant de sumar els imports satisfets en 
2003 per interessos dels capitals aliens invertits en l’ad-
quisició de la vivenda habitual, amb el límit de 4.808,01 
euros en tributació individual o de 6.010,12 euros en 
tributació conjunta, i per la quota i els recàrrecs, excepte 
el de constrenyiment, meritats per l’Impost sobre Béns 
Immobles, menys la quantia del rendiment imputat que 
haja resultat d’aplicar l’article 34.b) de la Llei 18/1991, de 
6 de juny, de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques.
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Per tipus mitjà de gravamen haurà d’entendre’s l’ob-
tingut de sumar els tipus mitjans, estatal i autonòmic, 
als quals es referixen els articles 50.2 i 61.2 de la Llei 
40/1998, de 9 de desembre.

b) El resultat d’aplicar el 15 per cent a les quantitats 
invertides durant l’any 2003 en l’adquisició de la vivenda 
habitual que, d’acord amb el que disposa l’article 55.1.2n 
de la Llei 40/1998, donen dret a deducció per inversió 
en vivenda habitual, excloent-ne els interessos derivats 
del finançament alié. Les quantitats invertides tindran 
com a límit el 30 per cent del resultat d’addicionar a les 
bases liquidables, general i especial, el mínim personal 
i familiar a què es referix l’article 40 i les reduccions 
regulades en els articles 47, 47 bis i els apartats 1 i 2 de 
l’article 47 quinquies, de la Llei 40/1998.

Quatre. La quantia de la deducció així calculada es 
restarà de la quota líquida total, després de les deduc-
cions per doble imposició a què es referixen els articles 
66 i 67 de la Llei 40/1998.

Disposició transitòria tercera. Fons de Solidaritat.

Els romanents de crèdits que puguen derivar-se del 
Fons de Solidaritat, creat per la disposició addicional 
dènou de la Llei 50/1984, s’aplicaran, fins al seu total 
esgotament, als programes de foment d’ocupació gesti-
onats directament per l’Institut Nacional d’Ocupació, en 
col·laboració amb Administracions públiques, universi-
tats i institucions sense ànim de lucre, que determine el 
Govern, a proposta del Ministeri de Treball i Assumptes 
Socials.

Disposició transitòria quarta. Plans de pensions d’ocu-
pació o d’assegurances col·lectives.

Els plans de pensions d’ocupació o d’assegurances 
col·lectives en què les Administracions, entitats o soci-
etats a què es referix l’article 19.1 d’esta llei actuen com 
a promotors, que estigueren en vigor i autoritzats amb 
anterioritat a l’1 d’octubre del 2003, i les aportacions 
del qual per compte dels dits promotors superaren el 
percentatge del 0,5 per cent de la massa salarial prevista 
en l’article 19.3 d’esta llei, podran mantindre la quantia 
i l’estructura de la dita aportació, de manera que quede 
absorbit dins d’esta l’increment percentual mencionat 
anteriorment.

Disposició transitòria quinta. Indemnització per re-
sidència del personal al servici del sector públic 
estatal.

Durant l’any 2004, la indemnització per residència 
del personal en actiu del sector públic estatal continua-
rà meritant-se en les àrees del territori nacional que la 
reconeixen, amb un increment del 2 per cent sobre les 
quanties vigents a 31 de desembre del 2003.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, 
els que perceben la indemnització per residència en 
quanties superiors a les establides per al personal del 
sector públic estatal continuaran meritant-la sense cap 
increment l’any 2004 o amb el que corresponga per a 
aconseguir estes últimes.

Disposició transitòria sexta. Complements personals 
i transitoris.

U. Els complements personals i transitoris reco-
neguts en compliment del que disposa l’article 13 de 
la Llei 50/1984, de 30 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 1985, al personal inclòs en 
l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, seran 
absorbits per qualsevol millora retributiva que es pro-
duïsca l’any 2004, incloent-hi les derivades del canvi de 
lloc de treball.

Inclús en el cas que el canvi de lloc de treball deter-
mine una disminució de retribucions, es mantindrà el 
complement personal transitori fixat al produir-se l’apli-
cació del nou sistema, a l’absorció del qual s’imputarà 
qualsevol millora retributiva ulterior, inclús les que pu-
guen derivar-se del canvi de lloc de treball.

A l’efecte de l’absorció prevista en els paràgrafs an-
teriors, l’increment de retribucions de caràcter general 
que s’establix en esta llei només es computarà en el 50 
per cent del seu import, entenent que tenen este caràc-
ter el sou, referit a catorze mensualitats, el complement 
de destinació i l’específic. En cap cas es consideraran 
els triennis, el complement de productivitat, ni les gra-
tificacions per servicis extraordinaris.

Dos. Els complements personals i transitoris reco-
neguts al personal de les Forces Armades i dels cossos 
de la Guàrdia Civil i Nacional de Policia, així com al 
personal funcionari de l’Administració de la Seguretat 
Social i a l’estatutari de l’Institut Nacional de Gestió Sa-
nitària, i el personal restant amb dret a percebre els dits 
complements, es regiran per les mateixes normes esta-
blides en l’apartat u anterior per als funcionaris inclosos 
en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost.

Tres. Els complements personals i transitoris re-
coneguts al personal destinat a l’estranger s’absorbi-
ran aplicant les mateixes normes establides per al que 
preste servicis en territori nacional, sense perjuí de la 
seua supressió quan el funcionari afectat canvie de país 
de destinació.

Disposició transitòria sèptima. Nivells de vinculació.

Les estructures pressupostàries per al 2004 s’adap-
taran als nivells de vinculació establits en la disposició 
transitòria segona de la Llei 47/2003, de 26 de novem-
bre, General Pressupostària.

Disposició transitòria octava. Gestió de crèdits pressu-
postaris en matèria de Classes Passives.

Es prorroga durant l’any 2004 la facultat conferida 
en la disposició final tercera de la Llei 39/1992, de 29 
de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a 1993.

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

que complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 30 de desembre del 2003.

JUAN CARLOS R.

    El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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ANNEX I 

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS PER PROGRAMES

(En milers d'euros)

NÚM. PR. PROGRAMA CAPIT. 1 A 7 CAPIT. 8 CAPIT. 1 A 8 CAPIT. 9 TOTAL 

111.A Direcció de l'Estat 7513,37 7513,37 7513,37

111.B Activitat legislativa 153918,45 25,00 153943,45 15,00 153958,45

111.C Control extern del Sector Públic 46171,19 120,20 46291,39 46291,39

111.D Control constitucional 16601,53 48,00 16649,53 16649,53

112.A Presidència del Govern 27780,75 27780,75 27780,75

112.B Alt assessorament de l'Estat 9492,91 9,02 9501,93 9501,93

112.C Relacions Corts Generals, Secretariat del Govern i suport a l'Alta Direcció 77335,62 40,87 77376,49 77376,49

112.D Assessorament del Govern i matèria social, econòmica i laboral 8254,44 24,04 8278,48 8278,48

112.E Assessorament per a la protecció dels interessos nacionals 161701,61 250,72 161952,33 161952,33

121.A Direcció i Servicis Generals de l'Administració General 46720,84 395,65 47116,65 6,01 47122,50

121.B Direcció i organització de l'Administració Pública 27819,64 27819,64 27819,64

121.C Formació del personal de l'Administració General 90557,84 30,05 90587,89 90587,89

121.D Suport a la gestió administrativa de la Direcció de l'Estat 4878,81 4878,81 4878,81

121.E Administració perifèrica de l'Estat 236671,13 111,19 236782,32 236782,32

124.A Desenvol. de l'organització Territ. de l'Estat i els seus sistemes de col.  3766,38 3766,38 3766,38

124.D Coordinació i relacions financeres amb els Ens Territorials 2770,34 2770,34 2770,34

126.A Infraestructura per a situacions de crisi i comunicacions especials 4228,01 4228,01 4228,01

126.B Cobertura informativa 15697,17 31,25 15728,42 15728,42

126.C Publicitat de les normes legals 28425,49 106,02 28531,51 28531,51

126.D Assessorament i defensa dels interessos de l'Estat 27104,33 27104,33 27104,33

126.E Servicis de transport de Ministeris 50839,40 91,95 50931,35 50931,35

126.F Publicacions 551,86 551,86 551,86

131.A 61663,37 26,44 61689,89 61689,81

132.A Acció de l'Estat en l'exterior 558767,57 95,60 558863,17 558863,17

132.B Acció diplomàtica davant de la Unió Europea 19249,53 19249,53 19249,53

134.A Cooperació per al desenvolupament 297592,97 60175,61 357768,58 357768,58

134.B Cooperació, promoció i difusió cultural en l'exterior 95325,29 45,00 95370,29 95370,29

141.A Govern del Poder Judicial 31299,91 60,00 31359,91 31359,91

141.B Direcció i Servicis Generals de Justícia 43072,47 62,38 43134,85 43134,85

141.C Selecció i formació de Jutges 18976,13 18976,13 18976,13

141.D Documentació i publicacions judicials 7396,94 7396,94 7396,94

142.A Tribunals de Justícia i Ministeri Fiscal 966994,93 1202,02 968196,95 968196,95

Direcció i Servicis Generals d'Assumptes Exteriors
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NÚM. PR. PROGRAMA CAPIT. 1 A 7 CAPIT. 8 CAPIT. 1 A 8 CAPIT. 9 TOTAL 

142.C Formació del personal de l'Administració de Justícia 7195,24 7195,24 7195,24

146.A Registres vinculats amb la fe pública 14888,12 14888,12 14888,12

146.B Protecció de dades de caràcter personal 5380,38 6,13 5386,51 5386,51

151.A Seguretat nuclear i protecció radiològica 48182,72 84,36 48267,08 48267,08

211.A Administració i Servicis Generats de Defensa 1473657,76 2434,11 1476091,87 1476091,87

212.A Gastos operatius de les Forces Armades 1591542,75 1591542,75 1591542,75

212.B Personal en reserva 659672,93 659672,93 659672,93

213.A Modernització de les Forces Armades 627633,92 627633,92 627633,92

213.B Programes especials de modernització 577691,89 577691,89 577691,89

214.A Suport logístic 1226125,94 462,63 1226588,57 51,60 1226640,17

215.A Formació del personal de les Forces Armades 339550,40 339550,40 339550,40

221.A Direcció i Servicis Generals de Seguretat Protecció Civil 275260,33 120,20 275380,53 275380,53

221.B Formació de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat 98982,71 98982,71 98982,71

222.A Seguretat ciutadana 3343069,67 60,10 3343129,77 72,12 3343201,89

222.B Seguretat vial 580916,04 1373,31 582289,35 582289,35

222.C Actuacions policials en materials de droga 57244,24 57244,24 57244,24

222.D Forces i Cossos en reserva 609426,70 609426,70 609426,70

222.E Centres i institucions penitenciaris 685918,35 24,04 685942,39 685942,39

222.F Treball, formació i assistència a reclusos 48008,00 30,05 48038,05 48038,05

222.G Coordinació en matèria d'Estrangeria i Immigració 29693,19 29693,19 29693,19

223.A Protecció Civil 17551,72 17551,72 17551,72

311.A Direcció i Servicis Generals de Seguretat Social i Protecció Social 1738680,51 3653716,54 5392397,05 77295,00 5469692,05

311.B Inspecció i control de Seguretat i Protecció Social 104337,02 104337,02 104337,02

312.A Prestacions als desocupats 11088019,94 504,85 11088524,79 11088524,79

313.G Pla Nacional sobre Drogues 32777,27 32777,27 32777,27

313.H Acció a favor dels migrants 82911,51 82911,51 82911,51

313.I Servicis socials de la Seguretat Social a persones amb discapacitats 190527,39 1,50 190528,89 190528,89

313.J Servicis socials de la Seguretat Social a persones majors 120126,95 1,50 120126,95 120126,95

313.K Altres servicis socials de la Seguretat Social 267863,23 0,60 267863,83 34,92 267898,75

313.L Altres servicis socials de l'Estat 284272,32 6,01 284278,33 284278,33

313.M Servicis Socials de la Seguretat Social gestionades per les Com. Autòn. 6415,00 6415,00 6415,00

313.N Gestió dels servicis socials de la Seguretat Social 34847,33 1151,71 35999,04 35999,04
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NÚM. PR. PROGRAMA CAPIT. 1 A 7 CAPIT. 8 CAPIT. 1 A 8 CAPIT. 9 TOTAL 

313.O Atenció a la infància i a la família 49037,07 49037,07 49037,07

314.B Pensions de Classes Passives 6776614,57 6776614,57 6776614,57

314.C Gestió de pensions de Classes Passives 7996,24 7996,24 7996,24

314.D Prestacions econòmiques del Mutualisme Administratiu 440657,71 383,94 441041,65 216,50 441258,15

314.E Pensions contributives de la Seguretat Social 64437271,04 64437271,04 64437271,04

314.F Subsidis d'incapacitat temporal i altres prest. econòm. de la Seg. Soc. 8288309,05 8288309,05 8288309,05

314.G Gestió de les prestacions econòmiques de la Seguretat Social 357289,79 1899,64 359189,43 359189,43

314.H Pensions de guerra 562838,00 562838,00 562838,00

314.I Pensions no contribuents i prestracions assistencials 1958270,72 1958270,72 1958270,72

314.J Altres pensions i prestacions de Classes Passives 53600,00 53600,00 53600,00

315.A Administració de les relacions laborals i condicions de treball 62966,02 85,01 63051,03 63051,03

315.B Prestacions de garantia salarial 483453,82 659314,40 1142768,22 1142768,22

322.A Foment i gestió de l'ocupació 3632852,09 348,60 3633200,69 3633200,69

322.C Desenvolupament de l'economia social i del Fons Social Europeu 19151,05 19151,05 19151,05

323.A Promoció i servicis a la joventut 32340,30 42,07 32382,37 32382,37

323.B Promoció de la dona 24314,27 24,04 24338,31 24338,31

324.A Formació professional ocupacional 1674209,46 48,08 1674257,54 1674257,54

324.B Escoles taller, cases d'ofici i tallers d'ocupació 501372,13 501372,13 501372,13

411.A Direcció i Servicis Generals de Sanitat 91193,84 398,06 91591,90 91591,90

412.A Assistència hospitalària en les Forces Armades 218631,56 218631,56 218631,56

412.H Atenció primària de salut. Institut Nacional de Gestió Sanitària 42362,58 18,28 42380,86 42380,86

412.I Atenció especialitzada de Salut. Institut Nac. de Gestió Sanitària 95375,50 91,75 95467,25 95467,25

412.J Medicina marítima 18811,95 1,00 18812,95 18812,95

412.K Assistència sanitària de la Seguretat Social gestionada per les Com. Autòn. 46798,00 46798,00 46798,00

412.L Assistència sanitària del mutualisme administratiu 1722979,26 1722978 1722979,26

412.M Atenció primària de salut. Mútues. Acc. Treball i E.P. i I.S.M. 825504,77 825504,77 825504,77

412.N Atenció especialització de salut. Mútues. Acc. Treball i E.P. i I.S.M. 305555,04 305555,04 305555,04

412.P Planificació i coordinació del Sistema Nacional de Salut 133662,90 133662,90 133662,90

413.B Oferta i uso racional de medicaments i productes sanitaris 25099,81 55,71 25155,52 25155,52

413.C Sanitat exterior i planificació i coordinació de la salut pública 32050,32 32050,32 32050,32

413.D Seguretat alimentària 13810,82 3,00 13813,82 13813,82

421.A Direcció i Servicis Generals de l'Educació 98959,25 252,55 99211,80 99211,80
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NÚM. PR. PROGRAMA CAPIT. 1 A 7 CAPIT. 8 CAPIT. 1 A 8 CAPIT. 9 TOTAL 

421.B Formació permanent del professorat d'Educació 6272,79 6272,79 6272,79

422.A Educació infantil i primària 155663,12 155663,12 155663,12

422.C Educació secundària, formació professional i Esc. Oficials d'Idiomes 150802,85 150802,85 150802,85

422.D Ensenyaments universitaris 133566,33 12,94 133579,27 133579,27

422.E Educació especial 9828,73 9828,73 9828,73

422.F Ensenyances artístiques 3463,05 3463,05 3463,05

422.I Educació en l'exterior 112979,29 112979,29 112979,29

422.J Educació compensatòria 8658,10 8658,10 8658,10

422.K Educació permanent i a distància no universitària 4901,93 4901,93 4901,93

422.N Ensenyances especials 104,76 104,76 104,76

422.O Noves tecnologies aplicades a l'educació 8981,08 8981,08 8981,08

422.P Esport en edat escolar i en la universitat 19389,74 19389,74 19389,74

423.A Beques i ajudes estadístiques 819064,27 819064,27 819064,27

423.B Servicis complementaris de l'ensenyança 7373,38 7373,38 7123,38

423.C Suport a altres activitats escolars 6129,59 6129,59 6129,59

431.A Promoció, administrac. i ajudes per a rehabilitació i accés a vivenda 599960,36 7684,01 607644,37 10818,21 618462,58

432.A Ordenació i foment de l'edificació 61582,92 61582,92 61582,92

441.A Infraestructura urbana de sanejament i qualitat de l'aigua 487116,90 25,52 487142,42 1260,00 488402,42

443.A Defensa dels consumidors i informació i atenció al ciutadà 16935,74 21,04 16956,78 16956,78

443.D Protecció i millora del Medi Ambient 55815,53 55815,53 55815,53

451.A Direcció i Servicis Generals de Cultura 4529,92 4529,92 4529,92

452.A Arxius 46840,09 46840,09 46840,09

452.B Biblioteques 61078,43 61,08 61139,51 61139,51

453.A Museus 232371,06 259,08 232630,14 232630,14

453.B Exposicions 3612,70 3612,70 3612,70

455.C Promoció i cooperació cultural 28057,92 28057,92 28057,92

455.D Promoció del llibre i publicacions culturals 14497,37 14497,37 14497,37

456.A Música i dansa 84951,04 84951,04 85201,04

456.B Teatre 33086,69 324,11 33410,80 33410,80

456.C Cinematografia 47422,16 48,00 47470,16 47470,16

457.A Foment i suport de les activitats esportives 131445,81 51,08 131496,89 131496,89

458.A Administració del Patrimoni historiconacional 104375,47 250,00 104625,47 100,00 104725,47
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458.C Conservació i restauració de béns culturals 51156,13 51156,13 51156,13

458.D Protecció del Patrimoni Històric 9268,63 9268,63 9268,63

463.A Eleccions i Partits Polítics 333000,07 333000,07 333000,07

511.C Estudis i servicis d'assistència tècnica en obres públiques i urbanisme 36327,32 34,39 36361,71 36361,71

511.D Direcció i Servicis Generals de Foment 249815,42 2017508,36 2267323,78 2267323

511.E Planificació i ordenació territorial 4009,69 275895,10 279904,79 279904,79

511.F Direcció i Servicis Generals de Medi Ambient 90354,28 237,51 90591,79 90591,79

512.A Gestió i infraestructura de recursos hidràulics 1713755,69 827,64 1714583,33 48120,14 1762703,47

513.A Infraestructura del transport ferroviari 1466475,78 90000,00 1556475,78 1556475,78

513.B Subvencions i suport al transport terrestre 1129102,00 1129102,00 1129102,00

513.C Ordenació i inspecció del transport terrestre 36751,48 36751,48 36751,48

513.D Creació d'infraestructura de carreteres 2328504,86 2328504,86 2328504,86

513.E Conservació i explotació de carreteres 687972,52 687972,52 687972,52

514.A Seguretat del tràfic marítim i vigilància costanera 123467,86 123467,86 123467,86

514.C Actuació en la costa 200649,54 200649,54 200649,54

514.D Subvencions i suport al transport marítim 47899,95 47899,95 47899,95

515.B Regulació i supervisió de l'aviació civil 22073,54 22073,54 22073,54

515.D Subvencions i suport al transport aeri 191094,92 191094,92 191094,92

521.B Ordenació i prom. de les telecomunic. i del Soc. Informació 32798,64 32798,64 32798,64

521.C Comunicacions Postals i Telegràfiques 92735,81 16027,00 108762,81 108762,81

531.B Pla Nacional de Regadius 103370,82 63206,41 166577,23 166577,23

533.A Protecció i millora del medi natural 273147,74 31,00 273178,74 273178,74

541.A Investigació científica 458619,31 644,89 459264,20 2,06 459266,26

541.B Astronomia i astrofísica 12262,58 40,00 12302,58 12302,58

542.B Investigació i estudis sociològics i constitucionals 11491,68 24,05 11515,73 11515,73

542.C Investigació i estudis de les Forces armades 302703,10 307,71 303010,81 303010,81

542.D Investigació i experimentació d'obres públiques i transports 3545,85 3545,85 3545,85

542.E Investigació i desenvolupament tecnològic 344471,24 1848982,12 2193453,36 2193453,36

542.G Investigació i avaluació educativa 4911,88 4911,88 4911,88

542.H Investigació sanitària 222146,69 225,20 222371,89 222371,89

542.I Investigació i estudis estadístics i econòmics 6360,94 32,50 6393,44 6393,44

542.J Investigació i experimentació agrària 54392,63 67,00 54459,63 54459,63
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NÚM. PR. PROGRAMA CAPIT. 1 A 7 CAPIT. 8 CAPIT. 1 A 8 CAPIT. 9 TOTAL 

542.K Investigació oceanogràfica i pesquera 38127,50 26,05 38153,55 38153,55

542.L Investigació geològicominera i mediambiental 38521,96 98,76 38620,72 38620,72

542.M Foment i coordinació de la investigació científica i tècnica 395798,88 55000,00 450798,88 450798,88

542.N Investigació i desenvolupament de la Sec. de la Informació 65866,04 303587,02 369453,06 369453,06

542.P Investigació energètica, mediambiental i tecnològica 72542,60 438,74 72981,34 72981,34

542.Q Innovació tecnològica de les telecomunicacions 46529,31 60000,00 106529,31 106529,31

543.A Direcció i Serv. Generals de Ciència i Tecnologia 66184,84 220,81 66405,65 66405,65

551.A Desenvolupament i aplicació de la informació geogràfica espanyola 38629,50 38629,50 38629,50

551.B Meteorologia 92232,64 92232,64 92232,64

551.C Elaboració i difusió estadística 193232,16 221,01 193453,17 193453,17

551.D Metrologia 6874,51 7,81 6882,32 6682,32

661.A Direcció i Servicis Generals d'Economia i Hisenda 270834,14 1642,54 272476,68 272476,68

611.B Formació del personal d'Economia i Hisenda 13432,19 32,50 13464,69 13464,69

612.A Previsió i política econòmica 44342,51 44342,51 44342,51

612.B Planificació, pressupostació i política fiscal 49056,57 49056,57 49056,57

612.C Control intern i Comptabilitat Pública 73811,84 73811,84 73811,84

612.D Gestió del deute i de la Tresoreria de l'Estat 181987,05 181987,05 181987,05

612.E Control d'auditories i planificació comptable 6918,51 6918,51 6918,51

612.F Gestió del Patrimoni de l'Estat 149731,43 273560,00 423291,43

613.D Gestió de catàstrofes immobiliaris rústics i urbans 106585,99 106585,99 106585,99

613.F Gestió de loteries, apostes i jocs d'atzar 139118,07 215,00 139333,07 139333,07

613.G Aplicació del sistema tributari estatal 1082236,08 539,75 1082775,83 1082775,83

613.H Resolució de reclamacions economicoadministratives 27195,56 27195,56 27195,56

614.B Defensa de la competència 8221,02 8221,02 8221,02

614.C Regulació i vigilància de la competència en el mercat de tabacs 10545,99 10545,99 10545,99

631.A Direcció, control i gestió d'assegurances 11111,12 415003,92 426115,04 426115,04

632.B Regulació de mercats financers 1761,13 1761,13 1761,13

633.A Imprevistos i funcions no classificades 1970418,67 197018,67 1970418,67

634.A Fons de contingència d'execució pressupostària 2345200,00 2345200,00 2345200,00

711.A Direc. i Ser. Generals d'Agricultura, Pesca i Alimentació 124360,93 132,22 124493,15 124493,15

713.D Competitivitat i qualitat de la producció agrícola 100956,52 100956,52 100956,52

713.E Competitivitat i qualitat de la producció ramadera 139519,28 139519,28 139519,28
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713.F Regulació dels mercats agraris 6323178,87 158,17 6323337,17 90151,82 6413488,86

716.A Comerc. I competit. De la indús. A agroal. i qualitat i seg. Aliment. 80880,55 80880,55 80880,55

717.A Desenvolupament rural 805499,49 805499,49 805499,49

718.A Protecció i conservació de recursos pesquers 43274,06 43274,06 43274,06

718.B Millora d'estructures i mercats pesquers 145031,82 8012,02 153043,84 153043,84

719.A Previsió de riscos en les produccions agràries i pesqueres 216112,45 24,13 216136,58 216136,58

722.B Regulació i protecció de la propietat industrial 62315,74 89,77 62405,51 62405,51

722.C Qualitat i seguretat industrial 9078,33 9078,33 9078,33

723.B Reconversió i reindustrialització 204518,60 32584,86 237103,46 237103,46

724.B Suport a la xicoteta i mitjana empresa 80101,45 80101,45 80101,45

724.C Incentius regionals a la localització industrial 275575,13 275575,13 275575,13

724.D Desenvolupament industrial 692,72 692,72 692,72

731.F Normativa i desenvolupament energètic 59702,70 59702,70 59702,70

741.A Desenvolupament alternatiu de les comarques mineres del carbó 548110,00 548110,00 548110,00

741.F Explotació minera 695962,91 30,05 695922,96 695992,96

751.A Coordinació i promoció del turisme 140449,44 42,00 140491,44 140491,44

761.A Direcció i Servicis Generals de comerç i turisme 7640,17 7640,17 7640,17

762.A Ordenació del comerç exterior 18847,00 18847,00 18847,00

762.B Promoció comercial i internacionalització de l'empresa 285484,41 997737,92 1283222,33 1283222,33

763.A Ordenació i modernització de les estructures comercials 13930,52 13930,52 13930,52

911.B Transferències a Com. Autòn. per participació en els ingressos de l'Estat 25658328,24 25658328,24 25658328,24

911.C Transferències a Com. Autòn. pels Fons de Compens. Interterritorial 1011208,61 1011208,61 1011208,61

911.D Altres transferències a comunitats autònomes 420050,18 420050,18 420050,18

912.A Transferències a Com. Locals per participació en els ingressos de l'Estat 10377518,88 10377518,88 10377518,88

912.B Cooperació econòmica local de l'Estat 161810,45 161810,45 161810,45

912.C Altres aportacions a Corporacions Locals 125107,55 125107,55 125107,55

921.A Transferències al Pressupost General de les Comunitats Europees 9117341,01 9117341,01 9117341,01

921.B Cooperació al desenvolupament a través del Fons Europeu de Desenvol.  157800,00 157800,00 157800,00

011.A Amortització i gastos financers del deute públic en moneda nacional 17265853,52 17265853,52 27930082,45 45195935,97

011.B Amortització i gastos financers de deute públic en moneda estrangera 1737779,00 1737779,00 5427940,87 7165719,87 

TOTAL 220517415,17 10858127,57 231375542,74 33586166,70 264961709,44 



Suplement núm. 2 Dilluns 1 març 2004 337

ANNEX II

Crèdits Ampliables

Es consideraran ampliables fins a una suma igual a 
les obligacions que es reconeguen, amb el compliment 
previ de les formalitats legalment establides o de les 
que s’establisquen, els crèdits que, inclosos en el Pres-
supost de l’Estat, en els dels organismes autònoms i en 
els dels altres organismes públics aprovats per esta llei, 
es detallen a continuació: 

Primer. Aplicables a totes les Seccions i els Pro-
grames.

U. Els destinats a satisfer: 

a) Les quotes de la Seguretat Social, d’acord amb 
els preceptes en vigor, i l’aportació de l’Estat al règim de 
previsió social dels funcionaris públics, civils o militars, 
establida pels Reials Decrets Legislatius 1/2000, de 9 de 
juny, i 3/2000 i 4/2000, de 23 de juny.

b) Els crèdits de transferències a favor de l’Estat 
que figuren en els pressupostos de gastos dels orga-
nismes autònoms, fins a l’import dels romanents que 
resulten com a conseqüència de la gestió d’estos.

Segon. Aplicables a les Seccions i els Programes 
que s’indiquen.

U. En la Secció 07, «Classes Passives»: Els crèdits 
relatius a atendre obligacions de pensions i indemnit-
zacions.

Dos. En la Secció 12, «Ministeri d’Assumptes Ex-
teriors»: El crèdit 12, Transferències entre Subsectors, 
03.415 «A l’Agència Espanyola de Cooperació Interna-
cional per als fins socials que es realitzen en el camp 
de la cooperació internacional (article 2 del Reial Decret 
825/1988, de 15 de juliol). Percentatge IRPF».

Tres. En la Secció 14, «Ministeri de Defensa»: El 
crèdit 14.211A.03.228 per a gastos originats per parti-
cipació de les FAS en operacions de manteniment de 
la pau.

Quatre. En la Secció 16, «Ministeri de l’Interior»:

a) El crèdit 16.221A.01.487, destinat al pagament 
d’indemnitzacions en aplicació dels articles 93 al 96 de 
la Llei de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde 
Social per a 1997, així com les que es deriven dels danys 
a tercers, en relació amb els articles 139 a 144 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Ad-
ministracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, i la Llei 52/1984, de 26 de desembre, de Protecció 
de mitjans de transport que es troben en territori espa-
nyol realitzant viatges de caràcter internacional.

b) Els crèdits 16.223A.01.461, 16.223A.01. 471, 
16.223A.01.482, 16.223A.01.761, 16.223A.01.782, desti-
nats a la cobertura de necessitats de tota classe moti-
vades per sinistres, catàstrofes o altres de reconeguda 
urgència.

c) El crèdit 16.221A.01.483, destinat a atendre el pa-
gament de les indemnitzacions derivades de l’aplicació 
de la Llei 32/1999, de 8 d’octubre, de Solidaritat amb les 
Víctimes del Terrorisme.

d) El crèdit 16.463A.01.227.05 per a gastos derivats 
de processos electorals.

e) El crèdit 16.463A.01.485.02, per a subvencionar 
els gastos electorals dels partits polítics (Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General).

Cinc. En la Secció 18, «Ministeri d’Educació, Cul-
tura i Esports»: 

a) Els crèdits 18.458D.13.621 i 18.458C.13.631, per 
la diferència entre la consignació inicial per a inversions 
producte de l’«1% cultural» (article 68, Llei 16/1985, del 
Patrimoni  Històric Espanyol, i art. únic del RD 162/2002 
de Desplegament parcial d’esta) i les retencions de crèdit 
o anul·lades a què es referix l’apartat tres de l’article 20 de la 
Llei 33/1987, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1988.

Sis. En la Secció 19, «Ministeri de Treball i Assump-
tes Socials»: 

a) El crèdit 19.313L.04.484, destinat a la cobertura 
dels fins d’interés social, regulats per l’article 2 del Reial 
Decret 825/1988, de 15 de juliol.

b) Els crèdits 19.312A.101.480.00, 19.312A. 
101.480.01, 19.312A.101.487.00 i 19.312A.101.487.01, 
destinats a finançar les prestacions per desocupacions 
regulades en el títol III del Reial Decret Legislatiu 1/1994, 
de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
General de la Seguretat Social.

Set. En la Secció 21, «Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació»: el crèdit 21.719A.01.440, del Consorci de 
Compensació d’Assegurances destinades a la cobertura 
de pèrdues de l’Assegurança Agrària Combinada.

Huit. En la Secció 24, «Ministeri d’Economia»:

a) El crèdit 24.612D.04.351, destinat a la cobertura 
de riscos en avals prestats pel Tresor.

b) El crèdit 24.612D.04.357, gastos derivats de l’en-
cunyació de l’Euro.

c) El crèdit 24.612D.04.486, per al pagament de les 
indemnitzacions a què es referix la sentència del Tribu-
nal Suprem, de 26 de setembre de 1997, als afectats per 
la síndrome tòxica.

Nou. En la Secció 26, «Ministeri de Sanitat i Consum»: 
El crèdit 26.12.412P.453, «Fons de Cohesió Sanitària».

Deu. En la Secció 32, «Ens Territorials»: 

a) Els crèdits destinats a finançar a les comunitats 
autònomes per participació en els ingressos de l’Estat, 
fins a l’import que resulte de la liquidació definitiva 
d’exercicis anteriors, de manera que queden exceptuats 
els dits crèdits de les limitacions previstes en l’article 
70.1 del Reial Decret Legislatiu 1091/1988, de 23 de se-
tembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General 
Pressupostària, així com els que, si és el cas, s’habiliten 
en el programa 911A, «Transferències a les comunitats 
autònomes per cost de servicis assumits», per l’import 
de la valoració provisional o definitiva del cost efectiu 
dels servicis transferits, quan esta diferència no apare-
ga dotada formant part dels crèdits del departament o 
organisme de què les competències procedisquen.

b) El crèdit 32.912A.23.468, en la mesura que ho 
exigisca la liquidació definitiva de la participació de les 
Corporacions Locals en els ingressos de l’Estat corres-
ponent a exercicis anteriors i, les compensacions deri-
vades del nou Model de Finançament Local.

c) Els crèdits 460.04 i 460.05 del programa 912C, 
«Altres aportacions a Corporacions Locals», per raó 
d’altres drets legalment establits o que s’establisquen 
a favor de les Corporacions Locals, habilitant, si cal, els 
conceptes corresponents.

d) El crèdit 32.911D.02.453, «Cost provisional de 
la policia autonòmica», inclús liquidacions definitives 
d’exercicis anteriors.
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e) El crèdit 32.911D.01.450, per a compensació finan-
cera derivada de l’Impost Especial sobre les Llavors del 
Tabac, incloent-hi la liquidació de l’exercici anterior.

Onze. Els crèdits de la Secció 34, «Relacions Finan-
ceres amb la Unió Europea», ampliables tant d’acord amb 
els compromisos que haja adquirit o que puga adquirir 
l’Estat Espanyol amb la Unió Europea o que es deriven 
de les disposicions financeres d’estes, com d’acord amb 
la recaptació efectiva de les exaccions agràries, els drets 
de duanes per la part subjecta a l’aranzel exterior comu-
nitari, i les cotitzacions del sucre i la isoglucosa.

Tercer. Tots els crèdits d’este pressupost segons 
els compromisos de finançament exclusiu o de cofi-
nançament que puguen contraure’s amb les Comunitats 
Europees.

Quart. En el pressupost de la Seguretat Social, els 
crèdits que siguen necessaris en els programes de gastos 
de l’Institut Nacional de Gestió Sanitària per a reflectir 
les repercussions que hi tinguen les modificacions dels 
crèdits, que figuren en l’estat de transferències entre 
 subsectors dels Pressupostos Generals de l’Estat.

Així mateix, seran ampliables els crèdits destinats a 
dotar el Fons de Reserva de la Seguretat Social.

ANNEX III

Operacions de crèdit autoritzades
a organismes públics.

Milers d’euros

Ministeri d’Hisenda

Ens Públic Ràdio Televisió Espanyola ...... 668.000,00
(Esta xifra s’entendrà com a increment 

net màxim de l’endeutament a curt i a 
llarg termini entre l’1 de gener i el 31 
de desembre de l’any 2004.)

Ministeri de Foment

Aeroports Espanyols i Navegació Aèria 
(AENA) ..................................................... 2.327.230,00

(Xifra d’increment net d’endeutament 
bancari a llarg termini.)

Ports de l’Estat i Autoritats Portuàries..... 113.369,00
(Xifra d’increment net d’endeutament 

bancari a llarg termini.)
Ferrocarrils de Via Estreta (FEVE)............. 35.276,00
(Xifra d’increment net d’endeutament 

bancari a llarg termini.)
Gestor d’Infraestructures Ferroviàries 

(GIF).......................................................... 500.000,00
(Xifra d’increment net d’endeutament 

bancari a llarg termini.)
Xarxa Nacional dels Ferrocarrils Espa-

nyols (RENFE) ......................................... 1.625.362,00.
(Esta xifra s’entendrà com a increment 

net màxim de l’endeutament a llarg 
termini, entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de l’any 2004, per la qual 
cosa no afectarà les operacions de 
tresoreria que es concerten i s’amortit-
zen dins de l’any, ni s’hi computarà el 
refinançament del deute contret a curt 
i a llarg termini.)

Milers d’euros

Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació

Fons Espanyol de Garantia Agrària 
 (FEGA)...................................................... 90.151,82

Ministeri de Medi Ambient

Confederació Hidrogràfica del Sud d’Es-
panya ....................................................... 12.000,00

Confederació Hidrogràfica del Guadiana .. 30.000,00
Confederació Hidrogràfica del Xúquer.... 12.000,00
Confederació Hidrogràfica del Segura .... 4.000,00
Confederació Hidrogràfica del Nord........ 9.000,00
Confederació Hidrogràfica del Tajo .......... 20.000,00
Mancomunitat dels Canals del Taibilla .... 14.000,00

Ministeri d’Economia

Institut de Crèdit Oficial (ICO)................... 3.606.073,00
(Este límit no afectarà les operacions de 

tresoreria que es concerten i s’amortit-
zen dins de l’any, ni al refinançament del 
deute contret a curt i a llarg termini.)

ANNEX IV

Mòduls econòmics de distribució de fons públics per 
al sosteniment de centres concertats

De conformitat amb el que disposa l’article 13 d’esta 
llei, els imports anuals i el desglossament dels mòduls 
econòmics per unitat escolar als Centres concertats dels 
distints nivells i modalitats educatives queden establits 
amb efectes de l’1 de gener, i fins al 31 de desembre 
del 2004 de la manera següent:

Euros

Educació infantil i primària

Salaris de personal docent, incloent-hi 
càrregues socials .................................... 24.927,69

Gastos variables......................................... 3.392,86
Altres gastos............................................... 5.083,38

Import total anual ...................................... 33.403,93

Educació especial *
(nivells obligatoris i gratuïts)

I. Educació bàsica/primària:

Salaris de personal docent, incloent-hi 
càrregues socials .................................... 24.927,69

Gastos variables......................................... 3.392,86
Altres gastos............................................... 5.422,29

Import total anual ...................................... 33.742,83

Personal complementari (logopedes, 
fisioterapeutes, ajudants tècnics edu-
catius, psicòleg-pedagog i treballador 
social), segons deficiències:
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Milers d’euros

Psíquics ....................................................... 18.064,89
Autistes o problemes greus de persona-

litat............................................................ 14.653,41
Auditius ....................................................... 16.808,67
Plurideficients ............................................. 20.861,96

II. Formació Professional: «Aprenentat-
ge de tasques»:

Salaris de personal docent, incloent-hi 
càrregues socials .................................... 49.855,37

Gastos variables......................................... 4.451,71
Altres gastos............................................... 7.724,76

Import total anual ...................................... 62.031,83

Personal complementari (logopedes, 
fisioterapeutes, ajudants tècnics edu-
catius, psicòleg-pedagog i treballador 
social), segons deficiències:

Psíquics ....................................................... 28.843,09
Autistes o problemes greus de persona-

litat............................................................ 25.798,32
Auditius ....................................................... 22.347,68
Plurideficients ............................................. 32.073,17

Educació secundària obligatòria

I. Primer cicle:
Salaris de personal docent, incloent-hi 

càrregues socials .................................... 29.913,21
Gastos variables......................................... 3.991,43
Altres gastos............................................... 6.608,42

Import total anual ...................................... 40.513,06

II. Segon cicle:

Salaris de personal docent, incloent-hi 
càrregues socials .................................... 39.810,99

Gastos variables......................................... 7.644,20
Altres gastos............................................... 7.293,99

Import total anual ...................................... 54.749,17

Batxillerat

Salaris de personal docent, incloent-hi 
càrregues socials .................................... 42.152,81

Gastos variables......................................... 8.093,84
Altres gastos............................................... 7.723,02

Import total anual ...................................... 57.969,67

Cicles formatius

I. Salaris de personal docent, incloent-hi 
càrregues socials:

Grup 1. Cicles formatius de grau mitjà 
de 1.300 a 1.700 hores:

Primer curs ................................................. 44.579,08
Segon curs.................................................. 0

Milers d’euros

Grup 2. Cicles formatius de grau mitjà 
de 2.000 hores:

Primer curs ................................................. 44.579,08
Segon curs.................................................. 44.579,08

Grup 3. Cicles formatius de grau supe-
rior de 1.300 a 1.700 hores:

Primer curs ................................................. 41.149,92
Segon curs.................................................. 0

Grup 4. Cicles formatius de grau supe-
rior de 1.300 a 1.700 hores:

Primer curs ................................................. 41.149,92
Segon curs.................................................. 41.149,92

II. Gastos variables:

Grup 1. Cicles formatius de grau mitjà 
de 1.300 a 1.700 hores:

Primer curs ................................................. 6.019,86
Segon curs.................................................. 0

Grup 2. Cicles formatius de grau mitjà 
de 2.000 hores:

Primer curs ................................................. 6.019,86
Segon curs.................................................. 6.019,86

Grup 3. Cicles formatius de grau supe-
rior de 1.300 a 1.700 hores:

Primer curs ................................................. 5.980,91
Segon curs.................................................. 0

Grup 4. Cicles formatius de grau supe-
rior de 2.000 hores:

Primer curs ................................................. 5.980,91
Segon curs.................................................. 5.980,91

III. Altres gastos:

Grup 1. Cicles formatius de:

Conducció d’Activitats Fisicoesportives 
en el Medi Natural.

Pastisseria i Forn.
Servicis de Restaurant i Bar.
Animació Turística.
Estètica Personal Decorativa.
Química Ambiental.
Farmàcia.
Higiene Bucodental.

Primer curs ................................................. 8.143,65
Segon curs.................................................. 2.067,06

Grup 2. Cicles formatius de:

Secretariat.
Busseig a Profunditat Mitjana.
Laboratori d’Imatge.
Gestió Comercial i Màrqueting.
Servicis al Consumidor.
Agències de Viatges.
Allotjament.
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Milers d’euros

Informació i Comercialització Turístiques.
Elaboració d’Olis i Sucs.
Elaboració de Productes Lactis.
Elaboració de Vi i d’Altres Begudes.
Escorxador i carnisseria-xarcuteria.
Molineria i Indústries Cerealistes.
Panificació i Rebosteria.
Laboratori.
Fabricació de Productes Farmacèutics i 

Afins.
Cures Auxiliars d’Infermeria.
Documentació Sanitària.
Assaonats.
Patronatge.
Processos d’Ennobliment Tèxtil.

Primer curs ................................................. 9.641,99
Segon curs.................................................. 2.067,06

Grup 3. Cicles formatius de:

Conserveria Vegetal, Càrnia i de Peix.
Transformació de Fusta i Suro.
Operacions de Fabricació de Productes 

Farmacèutics.
Operacions de Procés i Pasta de Paper.
Operacions de Procés de Planta Química.
Operacions de Transformació de Plàstics 

i Cautxú.
Indústries de Procés de Pasta i de Paper.
Indústries de Procés Químic.
Plàstic i Cautxú.

Primer curs ................................................. 10.991,52
Segon curs.................................................. 2.067,06

Grup 4. Cicles formatius de:

Enquadernats i Manipulats de Paper i 
Cartó.

Impressió en Arts Gràfiques.
Fosa.
Tractaments Superficials i Tèrmics.
Fabricació Industrial de Fusteria i Moble.
Calçat i Marroquineria.
Producció de Filatura i Teixidoria de Ca-

lada.
Producció de Teixits de Punt.
Processos de Confecció Industrial.
Processos Tèxtils de Filatura i Teixidoria 

de Calada.
Processos Tèxtils de Teixidoria de Punt.
Operacions de Fabricació de Productes 

Ceràmics.
Operacions de Fabricació de Vidre i Trans-

formats.
Fabricació i Transformació de Productes 

de Vidre.

Primer curs ................................................. 12.455,73
Segon curs.................................................. 2.067,06

Grup 5. Cicles formatius de:

Realització i Plans d’Obra.
Assessoria d’Imatge Personal.
Radioteràpia.
Animació Sociocultural.
Integració Social.

Milers d’euros

Primer curs ................................................. 8.143,65
Segon curs.................................................. 3.342,66

Grup 6. Cicles formatius de:
Operacions de Cultiu Aqüícola.

Primer curs ................................................. 10.991,52
Segon curs.................................................. 3.342,66

Grup 7. Cicles formatius de:
Explotacions Ramaderes.
Jardineria.
Treballs Forestals i de Conservació del 

Medi Natural.
Gestió i Organització d’Empreses Agro-

pecuàries.
Gestió i Organització de Recursos Natu-

rals i Paisatgístics.
Administració i Finances.
Pesca i Transport Marítim.
Navegació, Pesca i Transport Marítim.
Producció d’Audiovisuals, Ràdio i Espec-

tacles.
Comerç Internacional.
Gestió del Transport.
Obres de Paleta.
Obres de Formigó.
Operació i Manteniment de Maquinària 

de Construcció.
Desenvolupament i Aplicació de Projec-

tes de Construcció.
Desenvolupament de Projectes Urbanís-

tics i Operacions Topogràfiques.
Òptica de protètica ocular.
Caracterització.
Estètica.
Administració de Sistemes Informàtics.
Desenvolupament d’Aplicacions Informà-

tiques.
Desenvolupament de Productes de Fus-

teria i Moble.
Anatomia Patològica i Citologia.
Salut Ambiental.
Audiopròtesi.
Dietètica.
Imatge per al Diagnòstic.
Laboratori de Diagnòstic Clínic.
Ortoprotètica.
Educació Infantil.
Interpretació de la Llengua de Signes.
Primer curs ................................................. 7.781,51
Segon curs.................................................. 8.889,51

Grup 8. Cicles formatius de:
Explotacions Agràries Extensives.
Explotacions Agrícoles Intensives.
Operació, Control i Manteniment de Ma-

quinària i d’Instal·lacions del Vaixell.
Supervisió i Control de Màquines i 

d’Instal·lacions del Vaixell.
Desenvolupament de Productes Electrò-

nics.
Instal·lacions Electrotècniques.
Sistemes de Regulació i Control Auto-

màtics.
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Milers d’euros

Acabats de Construcció.
Cuina.
Restauració.
Manteniment d’Aviònica.
Anàlisi i Control.
Pròtesis Dentals.

Primer curs ................................................. 9.055,06
Segon curs.................................................. 9.975,98

Grup 9. Cicles formatius de:
Animació d’Activitats Físiques i Esporti-

ves.
Disseny i Producció Editorial.
Producció en Indústries d’Arts Gràfiques.
Imatge.
Realització d’Audiovisuals i Espectacles.
So.
Sistemes de Telecomunicació i Informà-

tics.
Desenvolupament de Projectes Mecà-

nics.
Producció per Fosa i Pulvimetal·lúrgia.
Producció per Mecanitzat.
Producció de Fusta i Moble.
Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de 

Fred, Climatització i Producció de Calor.
Desenvolupament de Projectes d’Instal-

lacions de Fluids, Tèrmiques i de Ma-
nutenció.

Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions 
d’Edificis i Processos.

Automoció.
Manteniment Aeromecànic.

Primer curs ................................................. 10.368,07
Segon curs.................................................. 11.239,80

Grup 10. Cicles formatius de:

Producció Aqüícola.
Preimpressió en Arts Gràfiques.
Indústria Alimentària.
Mecanitzat.
Soldadura i Caldereria.
Construccions Metàl·liques.
Instal·lació i Manteniment Electromecànic 

de Maquinària i Conducció de Línies.
Manteniment Ferroviari.
Manteniment d’Equip Industrial.
Desenvolupament i Fabricació de Produc-

tes Ceràmics.

Primer curs ................................................. 11.391,55
Segon curs.................................................. 12.034,45

Grup 11. Cicles formatius de:

Gestió Administrativa.
Comerç.

Primer curs ................................................. 12.354,68
Segon curs.................................................. 2.067,06

Grup 12. Cicles formatius de:
Confecció.

Primer curs ................................................. 13.160,29
Segon curs.................................................. 2.067,06

Milers d’euros

Grup 13. Cicles formatius de:
Perruqueria
Primer curs ................................................. 8.908,29
Segon curs.................................................. 10.282,71
Grup 14. Cicles formatius de:
Carrosseria.
Primer curs ................................................. 10.368,07
Segon curs.................................................. 11.410,17
Grup 15. Cicles formatius de:
Fabricació a Mida i Instal·lació de Fusta 

i Moble.
Primer curs ................................................. 10.597,64
Segon curs.................................................. 11.410,17
Grup 16. Cicles formatius de:
Equips i instal·lacions electrotècnics.
Primer curs ................................................. 10.894,99
Segon curs.................................................. 12.090,58
Grup 17. Cicles formatius de:
Equips electrònics de consum.
Primer curs ................................................. 11.570,23
Segon curs.................................................. 12.758,92
Grup 18. Cicles formatius de:
Electromecànica de vehicles.
Primer curs ................................................. 12.074,02
Segon curs.................................................. 13.179,76

Programes de garantia social
i programes d’iniciació professional

I.  Salaris de personal docent, incloent-
hi  càrregues socials.......................... 44.579,08

II. Gastos variables .................................. 6.019,86
III. Altres gastos:
Grup 1.......................................................... 6.334,26
Famílies professionals de:
Administració.
Comerç i Màrqueting.
Hoteleria i Turisme.
Imatge Personal.
Sanitat.
Servicis Socioculturals i a la Comunitat.
Grup 2.......................................................... 7.241,96
Famílies Professionals de:
Activitats Agràries.
Arts Gràfiques.
Comunicació, Imatge i So.
Edificació i Obra Civil.
Electricitat i Electrònica.
Fabricació Mecànica.
Indústries Alimentàries.
Fusta i Moble.
Manteniment de Vehicles Autopropulsats.
Manteniment i Servicis a la Producció.
Tèxtil, Confecció i Pell.

* Les comunitats autònomes en ple exercici de competències 
educatives podran adequar els mòduls de Personal Complementari 
d’Educació Especial a les exigències derivades de la normativa aplicable 
en cada una d’estes.
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ANNEX V

Mòduls econòmics de distribució de fons públics per 
al sosteniment de centres concertats ubicats a les 

Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla

De conformitat amb el que disposa l’article 13 d’esta 
llei, els imports anuals i el desglossament dels mòduls 
econòmics per unitat escolar en els centres concertats 
dels distints nivells i modalitats educatives queden esta-
blits amb efectes de l’1 de gener, i fins al 31 de desembre 
del 2004 de la manera següent:

Euros

EDUCACIÓ INFANTIL

Relació professor/unitat: 1:1

Salaris de personal docent, incloent-hi 
càrregues socials .................................... 29.100,10

Gastos variables.........................................  3.392,86
Altres gastos...............................................  5.498,19

  Import total anual ............................... 37.991,15

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Relació professor/unitat: 1,17:1

Salaris de personal docent, incloent-hi 
càrregues socials .................................... 34.047,12

Gastos variables.........................................  3.392,86
Altres gastos...............................................  5.498,19

  Import total anual ............................... 42.938,16

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

I. Primer cicle

Relació professor/unitat: 1,36:1

Salaris de personal docent, incloent-hi 
càrregues socials .................................... 39.576,14

Gastos variables.........................................  3.991,43
Altres gastos...............................................  7.147,66

  Import total anual ............................... 50.715,23

II. Segon cicle

Relació professor/unitat: 1,49:1

Salaris de personal docent, incloent-hi 
càrregues socials .................................... 50.107,15

Gastos variables.........................................  7.644,20
Altres gastos...............................................  7.889,17

  Import total anual ............................... 65.640,52

La quantia del component del mòdul d’«Altres 
Gastos» per a les unitats concertades en les ensenyan-
ces d’educació infantil, primària i educació secundària 
obligatòria, serà incrementada en 1.065,44 euros en els 

centres ubicats a Ceuta i Melilla, pel que fa al major cost 
originat pel plus de residència del personal d’adminis-
tració i de servicis.

Al personal docent dels centres concertats ubicats a 
Ceuta i Melilla, se’ls abonarà la quantitat corresponent 
al plus de residència establit en el corresponent conveni 
col·lectiu, si bé l’Administració educativa no assumirà 
increments superiors al percentatge d’increment global 
fixat en esta Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

ANNEX VI

Costos de personal de la Universitat Nacional
d’Educació a Distància

De conformitat amb el que disposa l’article 14 d’esta 
llei, el cost del personal docent (funcionari i contractat) 
i del personal d’administració i servicis (funcionari i la-
boral fix) té el següent detall, en milers d’euros, sense 
incloure-hi triennis, Seguretat Social ni les partides que 
en aplicació del Reial Decret 1558/1986, de 28 de febrer, 
i disposicions que el despleguen, incorpore al seu 
pressupost la universitat, procedent de les Institucions 
Sanitàries corresponents, per a finançar les retribucions 
de les places vinculades:

Universitats
Personal docent

(funcionari i contractat)
—

Milers d’euros

Personal no docent
(funcionari i laboral fix)

—
Milers d’euros

UNED ................. 42.337 21.857

ANNEX VII

Romanents de crèdit incorporables
en l’exercici 2004

Podran incorporar-se als crèdits de l’exercici, els 
romanents que es recullen a continuació: 

a) Els crèdits 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 i 
14.107.213A.650 per a la Modernització de les Forces 
Armades.

b) Els procedents dels crèdits concedits pels Re-
ials Decrets Lleis 1/2003, 3/2003 i 5/2003 promulgats 
per a reparar els danys causats per diverses situacions 
d’emergència.

c) El del crèdit 17.38.513D.752 per a inversions de 
l’article 12 de la Llei 19/1994, així com el que corres-
ponga al superprojecte 96.17.38.9500 «Conveni amb la 
Comunitat Autònoma de Canàries», sempre que siga 
inferior al que es produïsca en el crèdit 17.38.513D.60.

d) El del crèdit 17.38.513D.601 per a inversions 
que corresponguen al projecte 98.17.038.0600 «Conve-
ni amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears», 
sempre que siga inferior al que es produïsca en el crèdit 
17.38.513D.60.

e) El del crèdit 18.103.422A.750 per a inversions 
per a complir amb l’article 12 de la Llei 19/1994, REF de 
Canàries.

f) El del crèdit 18.103.422C.750 per a inversions 
per a complir amb l’article 12 de la Llei 19/1994, REF de 
Canàries.

g) Els procedents dels crèdits 18.103.422C.754 i 
18.103.422C.755, per a inversions derivades dels Con-
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venis per a gastos d’inversió en centres educatius no 
universitaris subscrits amb les comunitats autònomes 
d’Extremadura i Castella-la Manxa, respectivament.

h) El del crèdit 23.06.514C.601 que corresponga a 
l’anualitat establida en el Conveni de col·laboració subs-
crit entre el Ministeri de Medi Ambient i la Comunitat 
Autònoma de Canàries per a actuacions en infraestruc-
tura de costes, inclosa en el superprojecte 99.23.06.9501, 
sempre que siga inferior al romanent que es produïsca 
en el crèdit 23.06.514C.60.

i) El del crèdit 23.05.441A.601 que corresponga a 
l’anualitat establida en el Conveni de col·laboració subs-
crit entre el Ministeri de Medi Ambient i la Comunitat 
Autònoma de Canàries per a actuacions d’infraestructu-
res hidràuliques i de qualitat de les aigües, sempre que 
siga inferior al romanent que es produïsca en el crèdit 
23.05.441A.60.

j) El del crèdit 23.05.512A.611 que corresponga a 
l’anualitat establida en el Conveni de col·laboració subs-
crit entre el Ministeri de Medi Ambient i la Comunitat 
Autònoma de Canàries per a actuacions d’infraestructu-
res hidràuliques i de qualitat de les aigües, sempre que 
siga inferior al romanent que es produïsca en el crèdit 
23.05.512A.61.

k) Els dels crèdits 24.101.741A.741, 24.101.741A.751, 
24.101.741A.761 i 24.101.741A.771, per a reactivació eco-
nòmica de les comarques mineres del carbó.

l) Els de la Secció 32, procedents de les transferèn-
cies realitzades com a conseqüència dels Reials Decrets 
de traspassos de servicis.

ll) Els procedents del Fons de Compensació Inter-
territorial, en els termes establits en la Llei 29/1990, de 
26 de desembre.

ANNEX VIII

Béns del patrimoni històric

De conformitat amb el que establix la disposició ad-
dicional onze d’esta llei, s’especifiquen a continuació els 
béns del Patrimoni Històric als quals esta és aplicable.

GRUP I. BÉNS SINGULARS DECLARATS PATRIMONI
DE LA HUMANITAT

Tots els béns declarats d’interés cultural integrats 
en la relació següent: 

Andalusia

Mesquita de Còrdova (novembre 1984).
Alhambra i Generalife. Granada (novembre 1984).
Catedral, Alcázar i Arxiu d’Índies de Sevilla (de-

sembre 1987).
Conjunts monumentals renaixentistes d’Úbeda i 

Baeza en la província de Jaén (juliol 2003).

Aragó

Arquitectura Mudèjar d’Aragó (novembre del 1986 i 
desembre del 2001): 

Torre i Església de San Pedro (Terol).
Torres i cassetonat, Catedral (Terol).
Torre de San Salvador (Terol).

Torre de San Martín (Terol).
Palau de l’Aljafería (Saragossa).
Seu de San Salvador (Saragossa).
Església de San Pablo (Saragossa).
Església de Santa María (Tobed).
Església de Santa Tecla (Cervera de la Cañada).
Col·legiata de Santa María (Calataiud).

Astúries

Preromànic Asturià (desembre del 1985 i ampliació 
del 2000):

Santa María del Naranco.
San Miguel de Lillo.
Santa Cristina de Lena.
San Salvador de Valdediós.
Cambra Santa Catedral d’Oviedo.
San Julián de los Prados.

Canàries

Parc Nacional de Garajonay. Gomera (desembre 
1986).

Cantàbria

Cova d’Altamira. Santillana del Mar (desembre 1985).

Castella i Lleó

Catedral de Burgos (novembre 1984).
Esglésies extramurs d’Àvila (desembre 1985):
San Pedro.
San Vicente.
San Segundo.
San Andrés.
Las Médulas, Lleó (desembre 1997).
El Jaciment Arqueològic de la Serra d’Atapuerca 

(desembre 2000).

Catalunya

Parc Güell, Palau Güell, Casa Milà a Barcelona (no-
vembre 1984).

Monestir de Poblet. Vimbodí. Tarragona (desembre 
1991).

Palau de la Música Catalana (desembre 1997).
Hospital de Sant Pau de Barcelona (desembre 

1997).
El Conjunt arqueològic de Tàrraco (desembre 

2000).
Les Esglésies Romàniques de la Vall de Boí (desem-

bre 2000).

Extremadura

Monestir de Guadalupe. Càceres (desembre 1993).
Conjunt Arqueològic de Mèrida. Badajoz (desembre 

1993).
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Galícia

La Muralla Romana de Lugo (desembre 2000).

Madrid

Monestir d’El Escorial. San Lorenzo del Escorial. 
Madrid (novembre 1984).

Paisatge Cultural d’Aranjuez.

La Rioja

Monestirs de Suso i Yuso, San Millán de la Cogolla. 
La Rioja (desembre 1997).

València

La Llotja de València, València (desembre 1996).
El Palmerar d’Elx (desembre 2000).

GRUP II. EDIFICIS ECLESIÀSTICS INCLOSOS
EN EL PLA NACIONAL DE CATEDRALS

Andalusia

Almeria. Catedral de Nuestra Señora de la Encar-
nación.

Cadis. Catedral de Santa Cruz.
Cadis. Nuestro Señor San Salvador. Jerez de la 

Frontera. Catedral.
Còrdova. Catedral de la Asunción de Nuestra Señora. 

Mesquita.
Granada. Catedral de la Anunciación.
Huelva. Nuestra Señora de la Merced. Catedral.
Guadix, Granada. Catedral de la Encarnación de la 

Asunción.
Jaén. Catedral de la Asunción de la Virgen.
Màlaga. Catedral de la Encarnación.
Sevilla. Catedral de Santa María.
Cocatedral de Baza.
Cádiz Vieja. Excatedral.
Baeza, Jaén. La Natividad de Nuestra Señora. Exca-

tedral.

Aragó

Osca. Catedral de la Transfiguración del Señor.
Terol. El Salvador. Albarrasí. Catedral.
Barbastre, Osca. Catedral de Santa María.
Jaca, Osca. Catedral de San Pedro Apóstol.
Terol. Catedral de Santa María de Mediavilla.
Saragossa. Salvador. Catedral.
Tarassona, Saragossa. Catedral de Santa María.
Saragossa. Catedral Basílica de Nuestra Señora del 

Pilar.
Montsó. Osca. Santa María del Romeral. Cocate-

dral.
Osca. Excatedral de Roda de Isábena.

Astúries

Oviedo. Catedral de San Salvador.

Balears

Mallorca. Catedral de Santa Maria de Palma.
Menorca. Catedral de Ciutadella.
Eivissa. Catedral de Santa Maria d’Eivissa.

Castella i Lleó

Àvila. Catedral del Salvador.
Burgos. Catedral de Santa María.
Lleó. Catedral de Santa Maria.
Astorga, Lleó. Catedral de Santa María.
Palència. Catedral de San Antolín.
Salamanca. Catedral Nueva de la Asunción de la 

Virgen.
Ciudad Rodrigo, Salamanca. Catedral de Santa 

María.
Segòvia. Catedral de Santa María.
Burgo de Osma, Sòria. Catedral de la Asunción.
Valladolid. Catedral de Nuestra Señora de la Asun-

ción.
Zamora. Catedral de la Transfiguración.
Sòria. Cocatedral de San Pedro.
Salamanca. Catedral Vieja de Santa María.

Castella-la Manxa

Albacete. Catedral de San Juan Bautista.
Ciudad Real. Catedral de Santa María del Prado.
Conca. Catedral de Santa María y San Julián.
Sigüenza, Guadalajara. Catedral de Nuestra Señora.
Toledo. Catedral de Santa María.
Guadalajara. Cocatedral.

Canàries

Las Palmas de Gran Canaria. Catedral Basílica de las 
Canarias. Església de Santa Ana.

La Laguna. Catedral de La Laguna, Església de 
 Nuestra Señora de los Remedios.

Catalunya

Barcelona. Catedral de Santa Creu i Santa Eulàlia.
Vic. Catedral de Sant Pere.
Girona. Catedral de Santa Maria.
Lleida. Catedral de Santa Maria de la Seu Nova.
La Seu d’Urgell. Catedral de Santa Maria.
Solsona. Catedral de Santa Maria.
Tarragona. Catedral de Santa Maria.
Tortosa. Catedral de Santa Maria.
Lleida. Catedral de Santa Maria de la Seu Vella.
Sagrada Família, Barcelona.

Cantàbria

Santander. Catedral de la Asunción de la Vir-
gen.

Extremadura

Badajoz. Catedral de San Juan Bautista.
Còria, Càceres. Catedral de la Asunción de Nuestra 

Señora.
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Plasència, Càceres. Catedral de Santa María.
Càceres. Cocatedral de Santa María.
Mèrida. Cocatedral de Santa María.

Galícia

Santiago de Compostel·la, la Corunya. Catedral Ba-
sílica Metropolitana.

Lugo. Catedral de Santa María.
Mondoñedo, Lugo. Catedral de Nuestra Señora de 

los Remedios.
Orense. Catedral de San Martín.
Tuy, Pontevedra. Catedral de la Asunción.
Cocatedral de Vigo.
Cocatedral de Ferrol.

Múrcia

Cartagena. Església Antigua de Santa María. Cate-
dral.

Múrcia. Cocatedral de Santa María.

Navarra

Pamplona. Catedral de la Asunción de Nuestra 
Señora.

Tudela. Virgen María. Catedral.

País Basc

Bilbao. Catedral de Santiago Apóstol.
Sant Sebastià. Buen Pastor. Catedral.
Vitòria. Catedral Vieja de Santa María.

La Rioja

Calahorra. Catedral de la Asunción de Nuestra 
Señora.

Santo Domingo de la Calzada. Catedral del Salvador.
Logronyo. Cocatedral de Santa María de la Redonda.

València

Oriola, Alacant. Catedral del Salvador i Santa Maria.
València. Catedral de Sant Pere i Santa Maria.
Castelló. Sogorb. Catedral.
Alacant. Cocatedral de Sant Nicolau.
Castelló. Santa Maria. Cocatedral.

Ceuta

La Asunción. Catedral.

Madrid

Madrid. La Almudena. Catedral.
Alcalá de Henares. La Magistral. Catedral.
Getafe. Santa María Magdalena. Catedral.
San Isidro, Madrid. Excatedral.

GRUP III. ALTRES BÉNS CULTURALS

Andalusia

Zona arqueològica de Madinat Azhara. Còrdova.

Aragó

Palau dels Pujadas de Velozpe (c/ Amparados, 2) de 
Calataiud.

Astúries

Monestir de San Salvador de Cornellana. Salas.

Balears

La Llotja de Palma.

Canàries

Casa de los Coroneles. La Oliva. Fuerteventura.

Cantàbria

Col·legiata Romànica de Santillana del Mar.

Castella-la Manxa

Monestir d’Uclés.

Castella i Lleó

Monestir de Silos.

Catalunya

Gran Teatre del Liceu. Barcelona.

Comunitat Valenciana

Monestir de Santa Maria de la Valldigna. Simat de 
la Valldigna. València.

Ceuta

Conjunt de les Muralles Merinides. Ceuta.

Extremadura

Monestir de Calera de Lleó. Badajoz.

Galícia

Àrea de gravats rupestres de Paredes, Praderrei. 
Campolameiro, Pontevedra.

Madrid

Conjunt de palaus de Nuevo Baztán.

Múrcia

Teatre Romà de Cartagena.

Navarra

Conjunt Històric de Roncesvalles.

País Basc

Basílica de San Prudencio. Barri d’Armentia. Vitòria-
Gasteiz.

La Rioja

Monestir de Santa María la Real de Nájera. La 
Rioja.
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Melilla

Fort de Victoria Chica i Fort d’El Rosario. Melilla.

ANNEX IX

Grans instal·lacions científiques

Bases Antàrtiques espanyoles Juan Carlos I i Gabriel 
de Castella.

Vaixell d’Investigació Oceanogràfica Hespérides.
Vaixell Oceanogràfic Cornide de Saavedra.
Centre Astronòmic de Yebes.
Gran Telescopi de les Canàries.
Dispositiu de fusió Termonuclear TJ-II.
Instal·lació d’Alta Seguretat Biològica (CISA).
Instal·lacions singulars d’enginyeria civil en el CE-

DEX.
Planta de Química Fina de Catalunya.
Plataforma Solar d’Almeria.
Centre de Computació i comunicacions de Catalunya, 

C 4 (CESCA-CEPBA).
Xarxa IRIS de servicis telemàtics avançats a la co-

munitat científica espanyola.
Laboratori de ressonància magnètica nuclear (RMN 

de 800 MHz) del Parc Científic de Barcelona.
Sala Blanca del Centre Nacional de Microelectrònica.
Institut de Radioastronomia Mil·limètrica.
Centre Astronòmic de Calar Alt.
Observatori del Teide.
Observatori de Roque de los Muchachos.
Central de Tecnologia de l’Institut de Sistemes Opto-

electrònics de la Universitat Politècnica de Madrid.
Font de Radiació del Sincrotró del Vallès.

ANNEX X

Retribucions de membres del Poder Judicial
i del Ministeri Fiscal.

Determinats membres del
poder judicial i del ministeri fiscal

Quantia
a incloure en cada
paga extraordinària

—
Euros

Membres del poder judicial

Presidents de la Sala del Tribunal Su-
prem (no hi inclou el president) . 578,02

President de l’Audiència Nacional (magis-
trat del Tribunal Suprem) ........................ 578,02

Presidents de Sala de l’Audiència Nacional 
(magistrats del Tribunal Suprem) ........... 547,42

Magistrats del Tribunal Suprem (no inclo-
sos en els apartats anteriors) ................. 547,42

Membres del Ministeri Fiscal

Tinent fiscal del Tribunal Suprem .............. 578,02
Fiscal inspector ........................................ 547,42
Fiscal en cap de la Fiscalia davant del Tribu-

nal Constitucional  ................................ 547,42
Fiscal en cap de la Fiscalia de l’Audiència 

Nacional ................................................... 547,42
Fiscal en cap de la Fiscalia del Tribunal de 

Comptes .................................................. 547,42
Fiscal en cap de la Secretaria Tècnica 

del fiscal general de l’Estat ................. 547,42
Fiscal en cap de la Fiscalia especial per a la 

prevenció i la repressió del tràfic il·legal 
de drogues ............................................. 547,42

Fiscal en cap de la Fiscalia especial per a la 
repressió dels delictes econòmics rela-
cionats amb la corrupció ........................ 547,42

Fiscals de Sala del Tribunal Suprem ........ 547,42

ANNEX XI

Retribucions de membres de la Carrera Judicial i de la Carrera Fiscal, dels secretaris judicials
i del personal al servici de l’Administració judicial.

Membres de la carrera judicial o de la carrera fiscal
Grup de població
(annexos II.I i V.I

de la Llei 15/2003)

Quantia a incloure en
cada paga extraordinària

—
Euros

Membres de la carrera judicial

President de l’Audiència Nacional (no magistrat del Tribunal Suprem) .................... 1 578,02
Presidents de Sala de l’Audiència Nacional (no magistrats del Tribunal Suprem).... 1 468,80
Magistrat de l’Audiència Nacional (no magistrat del Tribunal Suprem) ..................... 1 468,80
Magistrat del Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem  ...................................................... 1 468,80
President del Tribunal Superior de Justícia  .................................................................. 1 468,80
Presidents de Sala i magistrats del Tribunal Superior de Justícia  ............................ 1 468,80
Presidents i magistrats d’Audiència Provincial  ............................................................ 1 462,20
Jutges Centrals i magistrats dels òrgans unipersonals  ............................................. 1 396,24
President del Tribunal Superior de Justícia  .................................................................. 2 462,52
Presidents de Sala i magistrats del Tribunal Superior de Justícia  ............................ 2 424,12
Presidents i magistrats d’Audiència Provincial  ............................................................ 2 417,54
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Membres de la carrera judicial o de la carrera fiscal
Grup de població
(annexos II.I i V.I

de la Llei 15/2003)

Quantia a incloure en
cada paga extraordinària

—
Euros

Magistrats dels òrgans unipersonals  ............................................................................ 2 351,58
President del Tribunal Superior de Justícia  .................................................................. 3 456,52
Presidents de Sala i magistrats del Tribunal Superior de Justícia  ............................ 3 410,02
Presidents i magistrats d’Audiència Provincial  ............................................................ 3 403,44
Magistrats dels òrgans unipersonals  ............................................................................ 3 337,46
Presidents i magistrats d’Audiència Provincial  ............................................................ 4 373,38
Magistrats dels òrgans unipersonals  ............................................................................ 4 307,42
Jutges .................................................................................................................................. 5 249,38

Membres de la carrera fiscal

Fiscals de la Fiscalia davant del Tribunal Constitucional ............................................. 1 468,80
Fiscals de la Fiscalia del Tribunal Suprem ..................................................................... 1 468,80
Fiscals de la Fiscalia davant de l’Audiència Nacional .................................................. 1 468,80
Fiscal en cap en el Tribunal Superior de Justícia ......................................................... 1 468,80
Tinent fiscal del Tribunal Superior de Justícia .............................................................. 1 468,80
Fiscals de la Fiscalia davant del Tribunal de Comptes ................................................. 1 468,80
Fiscals de la Fiscalia General de l’Estat ......................................................................... 1 468,80
Fiscals i advocats fiscals de la Fiscalia Especial de Prevenció i Repressió del Tràfic 

il·legal de Drogues .........................................................................................................
1 468,80

Fiscals i advocats fiscals de la Fiscalia Especial per a la Repressió dels delictes 
econòmics relacionats amb la Corrupció ...................................................................

1 468,80

Resta de fiscals de segona categoria excepte coordinadors ....................................... 1 396,24
Fiscals coordinadors.......................................................................................................... 1 450,82
Fiscal en cap en el Tribunal Superior de Justícia........................................................... 2 462,52
Tinent fiscal en el Tribunal Superior de Justícia ............................................................ 2 424,12
Fiscals en cap i tinents fiscals de l’Audiència Provincial............................................... 2 417,54
Resta de fiscals de segona categoria excepte coordinadors ....................................... 2 351,58
Fiscals coordinadors.......................................................................................................... 2 406,18
Fiscal en cap en el Tribunal Superior de Justícia........................................................... 3 456,52
Tinent fiscal del Tribunal Superior de Justícia .............................................................. 3 410,02
Fiscals en cap i tinents fiscals de l’Audiència Provincial............................................... 3 403,44
Resta de fiscals de segona categoria, excepte coordinadors ...................................... 3 337,46
Fiscals coordinadors ........................................................................................................ 3 392,06
Fiscals en cap i tinents fiscals d’Audiència Provincial................................................... 4 373,38
Resta de destinacions corresponents a la segona categoria de fiscals, excepte co-

ordinadors.......................................................................................................................
4 307,42

Fiscals coordinadors ........................................................................................................ 4 362,00
Resta de destinacions corresponents a la tercera categoria de fiscals ..................... 5 249,38

Secretaris judicials
Grup (d’acord

amb l’annex II.1
del RD 1130/03)

Quantia a incloure en
cada paga extraordinària

—
(Euros)

Secretaris del Tribunal Suprem ....................................................................................... 1 393,22
Secretari de govern de l’Audiència Nacional ................................................................ 1 393,22
Secretaris de l’Audiència Nacional ................................................................................. 1 373,04
Secretaris del Tribunal Superior de Justícia .................................................................. 1 373,04
Secretari coordinador provincial i secretari de l’Audiència Provincial ....................... 1 368,28
Secretari d’òrgan unipersonal, d’òrgans no jurisdiccionals i registres civils i de jutjats 

centrals ...........................................................................................................................
1 330,20

Secretaris del Tribunal Superior de Justícia .................................................................. 2 335,84
Secretari coordinador provincial i secretari de l’Audiència Provincial ....................... 2 331,04
Secretari d’òrgan unipersonal, òrgans no jurisdiccionals i registres civils ............... 2 292,98
Secretaris del Tribunal Superior de Justícia .................................................................. 3 325,98
Secretari coordinador provincial i secretari de l’Audiència Provincial ....................... 3 321,18
Secretari d’òrgan unipersonal, òrgans no jurisdiccionals i registres civils ............... 3 283,12
Secretari coordinador provincial i secretari de l’Audiència Provincial ....................... 4 319,62
Resta de destinacions corresponents a la segona categoria de secretaris judicials 4 281,56
Destinacions corresponents a la tercera categoria de secretaris judicials ................ 5 204,22
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Altre personal al servei de l’Administració de justícia
Grup (d’acord
amb l’article

7m RD 1909/2000)

Quantia a incloure en cada
paga extraordinària

—
(Euros)

Metges forenses i tècnics facultatius

Director de l’Institut de Toxicologia ................................................................................ I 312,42
Director de l’Institut de Medicina Legal de Madrid o Barcelona, o Instituts amb 

competències pluriprovincials .....................................................................................
I 312,42

Director d’Instituts de Medicina Legal amb competències pluriprovincials ............. II 305,42
III 298,42

Director de Departament d’Instituts de Toxicologia ...................................................... I 298,42
II 291,42

Director d’Instituts de Medicina Legal amb competències uniprovincials o d’àmbit 
inferior ............................................................................................................................ II 291,42

III 284,42
Subdirector d’Institut de Medicina Legal de Madrid o Barcelona i director amb com-

petències pluriprovincials ............................................................................................ I 298,42
Subdirector d’Instituts de Medicina Legal amb competències pluriprovincials ....... II 291,42

III 284,42
Subdirector d’Instituts de Medicina Legal amb competències uniprovincials o d’àm-

bit inferior ...................................................................................................................... II 277,42
III 284,42

Direccions de Servici d’Instituts de Medicina Legal i Institut de Toxicologia i els seus 
Departaments ................................................................................................................ I 277,42

II 270,44
III 270,44

Direccions de Secció d’Instituts de Medicina Legal i Institut de Toxicologia ............ I 270,44
II 263,42
III 256,42

Metges forenses i tècnics facultatius de l’Institut de Toxicologia ............................... I 228,42
II 221,44
III 214,42

Metges forenses en Registres Civils (Reial Decret 181/1993, de 9 de febrer, disposició 
addicional 2a) ................................................................................................................ I  52,52

II  38,50
III  31,50

Personal al servici de l’Administració de justícia
Grup (d’acord
amb l’article

7m Reial decret
1909/2000)

Quantia a incloure en cada
paga extraordinària

—
(Euros)

Secretaris de Pau (que cal extingir) ............................................................................... IV 167,10
Oficials ............................................................................................................................... I 153,68

II 143,68
III 138,68
IV 133,70

Auxiliars ............................................................................................................................. I 140,34
II 130,32
III 125,32
IV 120,32

Agents ................................................................................................................................ I 120,20
II 110,22
III 105,22
IV 100,22

Tècnics especialistes de l’Institut de Toxicologia .......................................................... I 138,32
II 129,32
III 120,30

Auxiliars de Laboratori de l’Institut de Toxicologia ...................................................... I 126,30
II 117,30
III 112,80

Agents que cal extingir de l’Institut de Toxicologia ...................................................... I 108,20
II  99,20
III  94,68
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Règim transitori d’integració i retributiu de metges forenses
Grup (d’acord
amb l’article

7m Reial decret
1909/2000)

Quantia a incloure en cada
paga extraordinària

—
(Euros)

Règim de jornada completa

Director regional d’Institut Anatòmic Forense o de Clínica Medicoforense .............
(En agrupacions de Jutjats algun dels quals estiga servit per un magistrat o que 

conjuntament amb un Jutjat siguen titulars d’especialitat o càrrec directiu.)
I
II
III

297,50
290,50
283,50

Director regional d’Institut Anatòmic Forense o de Clínica Medicoforense  ............
(En agrupacions no incloses en l’apartat anterior.) I

II
III

290,50
283,50
276,52

Director provincial d’Institut Anatòmic Forense o de Clínica Medicoforense  .........
(En agrupacions de Jutjats algun dels quals estiga servit per un magistrat o que 

conjuntament amb un Jutjat siguen titulars d’especialitat o càrrec directiu.)
I
II
III

283,50
276,52
269,52

Director provincial d’Institut Anatòmic Forense o de Clínica Medicoforense  .........
(En agrupacions no incloses en l’apartat anterior.) I

II
III

276,52
269,52
262,52

Cap de Servici d’Institut Anatòmic Forense o de Clínica Medicoforense  ................
(En agrupacions de Jutjats algun dels quals estiga servit per un magistrat o que 

conjuntament amb un Jutjat siguen titulars d’especialitat o càrrec directiu.)
I
II
III

269,52
262,52
255,52

Cap de Servici d’Institut Anatòmic Forense o de Clínica Medicoforense  ................
(En agrupacions no incloses en l’apartat anterior.) I

II
III

262,52
255,52
248,52

Cap de Secció d’Institut Anatòmic Forense o de Clínica Medicoforense  .................
(En agrupacions de Jutjats algun dels quals estiga servit per un magistrat o que 

conjuntament amb un Jutjat siguen titulars d’especialitat o càrrec directiu.) 
I
II
III

255,52
248,52
241,50

Cap de Secció d’Institut Anatòmic Forense o de Clínica Medicoforense  .................
(En agrupacions no incloses en l’apartat anterior.) I

II
III

248,52
241,50
234,50

Metge forense ...................................................................................................................
(En agrupacions de Jutjats algun dels quals estiga servit per un magistrat o que 

conjuntament amb un Jutjat siguen titulars d’especialitat o càrrec directiu.)
I
II
III

227,52
220,52
213,52

Metge forense  ..................................................................................................................
(En agrupacions no incloses en l’apartat anterior.) I

II
III

 220,52
213,52
206,52

Règim de jornada normal  

Director regional d’Institut Anatòmic Forense o de Clínica Medicoforense............... I
II
III

203,02
196,02
189,02

Director provincial d’Institut Anatòmic Forense o de Clínica Medicoforense  ......... I
II
III

189,02
182,02
175,02

Cap de Servici d’Institut Anatòmic Forense o de Clínica Medicoforense  ................ I
II
III

175,02
168,00
161,00

Cap de Secció d’Institut Anatòmic Forense o de Clínica Medicoforense .................. I
II
III

161,00
154,00
147,02

Metges forenses................................................................................................................. I
II
III

 133,02
126,02
119,00

(En suplement a part es publiquen els quadres-resum dels gastos i els ingressos)


