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Generals», programa 132 A «Acció de l’Estat a l’Exterior»,
en els articles i els conceptes següents:
Article 19 «Retribucions i quotes socials. Reial decret
llei 10/1998», concepte 199 «Per atendre obligacions
d’exercicis anteriors. Reial decret llei 10/1998», per l’import de 137.287.015 pessetes.
Article 29 «Despeses corrents en béns i serveis Reial
decret llei 10/1998», concepte 299 «Per atendre obligacions d’exercicis anteriors. Reial decret llei 10/1998»,
per l’import de 3.858.168.048 pessetes.
Article 49 «Transferències corrents a l’exterior», concepte 499 «Per atendre obligacions d’exercicis anteriors.
Reial decret llei 10/1998», per l’import de 83.711.109
pessetes.
Article 69 «Inversions reals. Reial decret llei
10/1998», concepte 699 «Per atendre obligacions
d’exercicis anteriors. Reial decret llei 10/1998», dins el
projecte «Inversions previstes al Reial decret llei
10/1998», per l’import de 192.349.741 pessetes.
Article 89 «Actius financers. Reial decret llei
10/1998», concepte 899 «Fiances. Obligacions d’exercicis anteriors. Reial decret llei 10/1998», per l’import
de 10.979.824 pessetes.
Article 2.

Finançament dels crèdits extraordinaris.

Els crèdits extraordinaris que concedeix l’article 1 es
financen mitjançant l’aplicació al pressupost dels ingressos que van originar la Tresoreria que va permetre el
pagament de les obligacions a què es refereix aquest
Reial decret llei.
L’aplicació al pressupost s’ha de fer en el concepte
i l’import següents:
Concepte
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Denominació

Taxes consulars . . . . . . .

Import
—
Pessetes

4.282.495.737

La regularització s’ha de fer mitjançant operacions
«en formalització», sense que, per tant, tingui efectes
monetaris.
Article 3.

Valoració de les despeses i els ingressos.

Les despeses i els ingressos a què es refereix aquest
Reial decret llei, que es troben nominats en les diferents
divises convertibles en què operen les representacions
a l’exterior, han estat valorats als tipus de canvi vigents
el 31 de desembre de 1996.
Article 4. Aplicació al pressupost, intervenció i aprovació del compte.
L’aplicació al pressupost de les despeses que es regularitzen s’ha de fer en el termini màxim d’un mes des
de l’aprovació d’aquest Reial decret llei.
La justificació de totes les despeses s’ha de fer abans
de dos mesos a comptar de la data d’aprovació d’aquest
Reial decret llei pel Ministeri d’Afers Exteriors, amb independència de la secció a què s’hagin hagut d’imputar
en l’exercici en què es van produir les despeses, i s’ha
de presentar un compte justificatiu en què s’han de relacionar les factures, els rebuts i, en cas que per qualsevol
causa no es pugui disposar d’altres justificants, els certificats als caps de les representacions en què es van
fer les despeses.
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La intervenció delegada en el Ministeri d’Afers Exteriors ha de fiscalitzar el compte justificatiu a partir d’una
mostra significativa de les despeses que es regularitzen,
que s’ha de basar en les factures, els rebuts, altres documents justificatius i, en cas excepcional i amb la motivació prèvia, els certificats dels caps de les representacions, quan no sigui possible aportar cap altre tipus
de justificants, tenint especialment en compte, si s’escau,
el temps transcorregut des que es van produir les despeses i que, en molts casos, pot dificultar l’aportació
de justificants originals. En tot cas, els certificats han
de detallar les despeses que s’hi inclouen, així com totes
les dades i els documents que permetin verificar-ne la
veracitat.
Així mateix, la intervenció delegada ha d’emetre un
informe provisional en el termini màxim de tres mesos
des de la presentació del compte justificatiu i l’ha de
remetre a la Direcció General del Servei Exterior del
Ministeri d’Afers Exteriors, perquè en el termini d’un mes
formuli les aegacions que consideri procedents, així
com perquè esmeni els errors o les deficiències assenyalats per la intervenció delegada damunt dita.
Una vegada formulades les aegacions o transcorregut el termini fixat per efectuar-les, la intervenció delegada ha d’elevar l’informe a definitiu en el termini màxim
d’un mes i l’ha de trametre a la Direcció General esmentada per a l’aprovació del compte, si és procedent.
El compte aprovat, l’informe de la intervenció delegada i, si s’escau, les aegacions han de ser trameses
al Tribunal de Comptes.
Disposició final única.
Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia
de la seva publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat».
Palma de Mallorca, 28 de agosto de 1998.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

20925 REIAL DECRET LLEI 11/1998, de 4 de setem-

bre, pel qual es regulen les bonificacions de
quotes a la Seguretat Social dels contractes
d’interinitat que se subscriuen amb persones
aturades per substituir treballadors durant els
períodes de descans per maternitat, adopció
i acolliment. («BOE» 213, de 5-9-1998.)

Les directrius aprovades per la cimera de caps d’Estat
que es va celebrar a Luxemburg el 15 de desembre
de 1997 obliguen els estats membres de la Unió Europea
a fomentar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones
en l’accés al treball. Actualment, més de la meitat dels
demandants d’ocupació del nostre país pertanyen al
gènere femení, però només el 38 per 100 dels contractes
es fan amb dones. No hi ha dubte que un dels motius
que poden aturar la contractació de les dones són els
costos addicionals que pot comportar per a l’empresa
si, contractada una dona, aquesta es queda embarassada. Com a conseqüència d’això, el Pla nacional d’acció
per a l’ocupació del Regne d’Espanya per al 1998 estableix per fomentar la igualtat entre homes i dones, entre
les mesures que s’han de posar en marxa de manera
immediata, assumir els costos de Seguretat Social a
càrrec de l’empresari derivats de les situacions de maternitat o, si s’escau, paternitat, quan els treballadors es
trobin en períodes de descans per aquesta causa, per
adopció o per acolliment de menors.
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En virtut d’això, com que és urgent l’adopció de les
mesures damunt dites i en ús de l’autorització que conté
l’article 86 de la Constitució, a proposta del ministre
de Treball i Afers Socials i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres en la reunió del dia 4 de setembre de 1998,

Disposició final única.

DISPOSO:

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

Aquest Reial decret llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat al «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 4 de setembre de 1998.
JUAN CARLOS R.

Article 1.
Els contractes d’interinitat que se subscriguin amb
persones aturades per substituir treballadors que tinguin
suspès el seu contracte de treball durant els períodes
de descans per maternitat, adopció i acolliment, en els
termes que estableix el número 4 de l’article 48 de l’Estatut dels treballadors, tenen dret a una bonificació
del 100 per 100 en les quotes empresarials de la Seguretat Social, incloses les d’accidents de treball i malalties
professionals, i en les aportacions empresarials de les
quotes de recaptació conjunta.
La durada màxima de les bonificacions que preveu
el paràgraf anterior coincideix amb la dels períodes dels
descansos a què es refereix l’esmentat número 4 de
l’article 48 de l’Estatut dels treballadors. En cas que el
treballador no exhaureixi el període de descans a què
té dret, els beneficis s’extingeixen en el moment en què
es reincorpora a l’empresa.
Article 2.
Els beneficis que estableix l’article anterior no són
aplicables en els casos següents:
a) Contractacions d’interinitat que se subscriguin
amb el cònjuge, els ascendents, els descendents i altres
parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau
inclòs de l’empresari, o d’aquells que siguin membres
dels òrgans d’administració de les empreses que tinguin
forma jurídica de societat.
b) Contractes subscrits per les administracions
públiques i els seus organismes autònoms.
c) Contractes de posada a disposició.
Article 3.
Les contractacions efectuades a l’empara del que
estableix aquesta disposició es regeixen pel que disposa
l’article 15.1.c) de l’Estatut dels treballadors i les seves
normes de desplegament.
Disposició addicional única.
Les bonificacions que preveu aquesta norma es financen amb càrrec al pressupost de l’INEM, programa 322-A,
concepte pressupostari 487.03, llevat de les relatives
a l’aportació al Fons de Garantia Salarial, que es financen amb càrrec al pressupost d’aquest organisme, programa 315-B.
Disposició transitòria única.
El que disposa aquest Reial decret llei només és aplicable als contractes d’interinitat subscrits amb persones
aturades per substituir treballadors que inicien els períodes de descans a partir de l’entrada en vigor d’aquest
Reial decret llei.

22012 REIAL DECRET LLEI 12/1998, de 18 de
setembre, pel qual es concedeixen crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit per un
import total de 133.161.032.673 pessetes
per atendre obligacions derivades de despeses d’inversió del Ministeri de Foment. («BOE»
225, de 19-9-1998.)

El Ministeri de Foment necessita crèdits addicionals
als consignats en el seu pressupost per dur a terme
actuacions i pagaments que no es poden demorar a
exercicis posteriors corresponents a la Direcció General
de Carreteres i a la Secretaria d’Estat d’Infraestructures
i Transports.
La Direcció General de Carreteres, com a conseqüència de liquidacions d’obra i obres d’emergència de l’exercici en curs, així com d’actuacions derivades d’obres
diverses d’interès general en l’eix transversal de Catalunya i en l’autovia Mataró-Granollers, necessita una
dotació addicional de 57.755.700.000 pessetes.
L’article 63 del text refós de la Llei general pressupostària, segons la redacció donada per la Llei 11/1996,
de 27 de desembre, de mesures de disciplina pressupostària, disposa que amb càrrec als crèdits de cada
pressupost només es podran contreure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions
o despeses en general que es facin l’any natural del
mateix exercici pressupostari. Per això, si les obligacions
derivades de les actuacions indicades es generen en
l’exercici 1998, han de rebre la cobertura creditícia oportuna de forma urgent i inajornable.
A més, en el pressupost d’aquest exercici existeixen
dotacions específiques per atendre obligacions generades en exercicis anteriors a 1997, que cal suplementar
en la quantitat de 44.849.550.315 pessetes.
Finalment, s’ha de donar cobertura mitjançant els
corresponents crèdits extraordinaris i suplementaris, per
un import de 30.555.782.358 pessetes, a diverses obligacions generades en l’exercici 1997 que no van tenir
dotació o que, tenint-la, els crèdits del pressupost vigent
són insuficients per procedir a la seva imputació.
En el cas d’aquestes obligacions generades en exercicis anteriors, el pagament no es pot demorar atès el
perjudici que suposaria per als creditors i que la mateixa
dinàmica pressupostària exigeix que no se’n demori l’aplicació a pressupost.
En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució, a proposta del vicepresident
segon del Govern i ministre d’Economia i Hisenda i del
ministre de Foment, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en
la reunió del 18 de setembre de 1998,
DISPOSO:
Article 1. Cobertura d’obligacions derivades d’expropiacions.
1. Per atendre obligacions generades el 1997, derivades d’expropiacions que no van tenir crèdit en l’exer-

