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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
9801 Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits 

extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten 
altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia.

I

Els empleats públics han contribuït amb un esforç notable i directe a la recuperació 
econòmica i al compliment dels compromisos adquirits per Espanya en matèria de 
consolidació fiscal.

Davant l’escenari de greu crisi econòmica i dificultats d’accés al finançament, es van 
adoptar amb caràcter urgent una sèrie de mesures relatives a l’ocupació pública amb 
l’objectiu de reduir la despesa pública, que contenen fonamentalment el Reial decret llei 
20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i 
financera per a la correcció del dèficit públic, i el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, 
de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Tal com assenyalava l’exposició de motius de l’esmentat Reial decret llei 20/2012, de 
13 de juliol, aquestes mesures tenien caràcter temporal i n’estava prevista l’aplicació 
només mentre subsistissin les circumstàncies econòmiques i financeres excepcionals.

En aquesta legislatura s’ha treballat intensament per aconseguir els objectius de 
consolidació fiscal aplicant una política fiscal i pressupostària orientada a la reducció del 
dèficit públic que generés creixement econòmic i ocupació.

Aquesta política fiscal i pressupostària rigorosa combinada amb l’aplicació de les 
ambicioses reformes estructurals aprovades en aquesta legislatura ha donat bons 
resultats, prova d’això és que s’ha avançat en el compliment de les regles fiscals i s’ha 
recuperat el camí del creixement econòmic, amb el restabliment de la confiança 
internacional en l’economia espanyola i l’augment de la recaptació tributària. Tot això, està 
permetent de manera gradual, amb un impacte econòmic concorde amb les possibilitats 
financeres, la compensació dels esforços efectuats.

D’aquesta manera, a la fi de 2013 es va procedir a la restitució del quart dia per 
assumptes particulars i el 2014 a la devolució del cinquè dia, amb aplicació a totes les 
administracions públiques.

En relació amb les retribucions, la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2015, ha previst la devolució d’una quarta part (24,04%) de 
la paga extraordinària suprimida el desembre de 2012, devolució que s’ha fet efectiva a 
partir del gener de 2015.

Amb l’objectiu d’enfortir el camí d’un creixement econòmic sostenible és necessari i 
urgent aprovar aquest Reial decret llei, que conté, en el capítol I, un conjunt de mesures 
que contribueixen directament a estimular el creixement econòmic, així com a aprofundir 
en l’increment de l’eficiència en el funcionament de l’ocupació pública, de manera 
compatible amb el compliment necessari de les regles fiscals.

Aquestes mesures són, en particular, les següents:

– Recuperació de part de la paga extraordinària i addicional dels empleats públics 
corresponent a l’any 2012.

– Modificació del nombre de dies de permís per assumptes particulars amb la restitució 
d’un sisè dia, i increment dels dies de permís per assumptes particulars en funció de 
l’antiguitat i dels de vacances reconeguts a l’Estatut bàsic de l’empleat públic, per 
incrementar-los igualment en funció de l’antiguitat.
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En relació amb el règim de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional per a les funcions de tresoreria, urgeix aprovar una reforma legislativa que permeti 
atribuir l’exercici d’aquestes funcions a la subescala de secretaria intervenció, en la línia de 
professionalització d’aquestes funcions introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.

Amb això s’avança en la professionalització i l’eficàcia de les funcions reservades a 
funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Atesa la constitució recent de les corporacions locals, queda acreditada la necessitat 
extraordinària i urgent, a fi d’evitar la paralització d’aquestes funcions a la majoria dels 
ajuntaments.

II

El capítol II del present Reial decret llei regula la concessió de diversos crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit per finançar la recuperació parcial de la paga 
extraordinària i addicional dels empleats públics, així com per atendre necessitats dels 
ministeris de Defensa, Foment i Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en els termes que 
s’exposen a continuació:

1. Concessió d’un suplement de crèdit en el pressupost de la secció 31 «Despeses 
de diversos ministeris» per un import de 251.858.960,10 euros, per al finançament de la 
recuperació de part de la paga extraordinària i addicional dels empleats públics 
corresponent a l’any 2012.

En el present Reial decret llei es regula, com s’ha indicat abans, l’abonament de 
quantitats en concepte de recuperació dels imports efectivament deixats de percebre com 
a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària i addicional corresponents al 
mes de desembre de 2012, segons el que preveu el Reial decret llei 20/2012, de 13 de 
juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 
Amb això es pretén restituir el poder adquisitiu dels empleats públics amb la recuperació 
de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012. Els indicadors 
macroeconòmics posen de manifest que s’ha iniciat el camí de la recuperació i el 
creixement econòmic, la qual cosa permet tornar els esforços efectuats en nom de 
l’estabilitat pressupostària.

Per procedir a l’abonament de les retribucions esmentades, es concedeix un suplement 
de crèdit en la secció 31 «Despeses de diversos ministeris» per un import de 
251.858.960,10 euros que es pot transferir als pressupostos dels diferents departaments 
ministerials i organismes públics en la mesura que no disposin de marge de finançament 
en el seu capítol 1 «Despeses de personal».

2. Concessió d’un crèdit extraordinari en el pressupost del Ministeri de Defensa per 
un import de 20.000.000 d’euros, destinat a l’adquisició de vehicles.

L’Exèrcit de Terra necessita completar amb urgència la disponibilitat de vehicles tàctics 
i logístics per renovar i reposar els vehicles que han patit un deteriorament prematur, com 
a conseqüència de l’ús intensiu a què se sotmet el material, així com per portar a terme la 
preparació del personal enquadrat en els relleus successius, amb la utilització de mitjans 
similars als desplegats en les operacions a l’exterior, de manera que es faciliti el 
coneixement d’aquests i dels procediments d’ús de cadascun dels seus elements. Es 
tracta de disminuir els riscos derivats de l’ús inadequat o de reaccions de resposta no 
entrenades.

La situació és crítica respecte a aquest tipus de material. La necessitat de suport 
logístic, ensinistrament i preparació dels contingents que es despleguen per a les 
operacions actives i les que previsiblement s’iniciïn a curt termini requereix que es 
procedeixi amb urgència a adquirir vehicles en una quantitat suficient per mantenir la 
capacitat de mobilitat tàctica.
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3. Concessió de crèdits extraordinaris i un suplement de crèdit en el pressupost del 
Ministeri de Foment, per un import total de 282.382.758,73 euros, que atenen les finalitats 
següents:

3.1 Crèdits extraordinaris per un import total de 251.332.838,73 euros per atendre el 
pagament d’obligacions d’exercicis anteriors.

Al tancament comptable i pressupostari de l’exercici 2014 s’ha posat de manifest 
l’existència de despeses que no disposaven de cobertura pressupostària o que la prevista 
va ser insuficient, si bé aquestes despeses figuren comptabilitzades i n’ha quedat 
registrada la incidència en el dèficit, en termes de comptabilitat nacional, a 31 de desembre 
de l’exercici esmentat.

Es tracta de despeses corresponents a actuacions inversores de la Direcció General 
de Carreteres relatives a expropiacions, interessos de demora, revisions de preus i 
certificacions i liquidacions finals per un total de 251.332.838,73 euros.

Aquestes despeses, que constitueixen obligacions exigibles de l’Administració, s’han 
de regularitzar i aplicar al pressupost per procedir al seu pagament, la qual cosa requereix 
disposar prèviament del crèdit pressupostari adequat, la dotació del qual s’atén amb els 
crèdits que aprova el present Reial decret llei.

La imputació pressupostària d’aquestes obligacions requereix una norma amb rang de 
llei, de conformitat amb el que estableix l’article 34.4 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
general pressupostària.

D’altra banda, atès que les obligacions que es tracta de satisfer s’han imputat a dèficit 
l’any 2014, els crèdits extraordinaris que es concedeixen no redueixen la capacitat de 
finançament de l’Estat l’any 2015, per la qual cosa, en aplicació del que disposa l’article 59 
de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, no són susceptibles de 
finançament amb càrrec al Fons de contingència d’execució pressupostària. En 
conseqüència, el present Reial decret llei preveu el finançament dels crèdits extraordinaris 
amb deute públic.

Procedir al pagament d’aquestes obligacions que ineludiblement ha de satisfer 
l’Administració i no demorar-ne l’abonament, per tal de no causar perjudicis als tercers 
afectats, així com poder satisfer-les abans que finalitzi l’exercici pressupostari corrent, 
constitueixen les raons que justifiquen la concessió dels crèdits extraordinaris mitjançant 
un reial decret llei.

3.2 Suplement de crèdit per un import de 31.049.920 euros per atendre les despeses 
derivades de l’enfonsament del vaixell «Oleg Naydenov».

Com a conseqüència de l’enfonsament i l’extracció del combustible del vaixell «Oleg 
Naydenov», l’entitat pública empresarial Societat de Salvament i Seguretat Marítima 
(SASEMAR), entitat adscrita a la Secretaria General de Transport del Ministeri de Foment, 
sota la direcció superior del secretari d’Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge i a 
través de la Direcció General de la Marina Mercant, ha dut a terme i ha d’emprendre durant 
l’exercici 2015 determinades actuacions de lluita contra la contaminació del medi marí, 
qualificades de servei públic d’acord amb el que disposa l’article 264 del Reial decret 
legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el nou Text refós de la Llei de ports 
de l’Estat i de la marina mercant.

L’empresa de les actuacions indicades per part de SASEMAR suposa unes despeses 
més elevades per un import de 31.049.920 euros en determinades partides del seu 
pressupost d’explotació per a 2015, no previstes inicialment, que recull el compte «Treballs 
efectuats per altres empreses», inclòs a l’epígraf «Aprovisionaments», per finançar les 
despeses extraordinàries derivades de l’enfonsament i per a l’extracció del combustible del 
vaixell «Oleg Naydenov».

Aquest increment de despesa es finança, en el pressupost d’explotació, mitjançant un 
augment en el compte «Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici» i 
mitjançant l’increment de les transferències corrents a favor de SASEMAR, dins del 
pressupost de la Direcció General de Marina Mercant, pel mateix import de 31.049.920 
euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 219  Dissabte 12 de setembre de 2015  Secc. I. Pàg. 4

L’article 67.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, assenyala 
que la competència per a la modificació dels pressupostos d’explotació i de capital que 
afectin les aportacions estatals que recullen els pressupostos generals de l’Estat correspon 
a la mateixa autoritat que la tingui atribuïda respecte dels crèdits pressupostaris 
corresponents, per la qual cosa es procedeix a la seva inclusió en el present Reial decret 
llei.

La necessitat de dur a terme les actuacions necessàries per a l’extracció del 
combustible romanent en el derelicte constitueixen les raons extraordinàries que justifiquen 
la tramitació del suplement de crèdit mitjançant un reial decret llei.

4. Concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per un import total de 76.329.922,47 
euros, que atenen les finalitats següents:

En primer lloc, es tracta de regularitzar i aplicar al pressupost despeses que al 
tancament comptable i pressupostari de l’any 2014 no disposaven de cobertura 
pressupostària o que la prevista va ser insuficient, ocasionades per certificacions, revisions 
de preus, expropiacions i altres incidències relatives a actuacions inversores de la Direcció 
General de l’Aigua, per un import de 36.010.368,32 euros.

En segon lloc, es doten de finançament les confederacions hidrogràfiques perquè 
procedeixin, igualment, al pagament d’obligacions d’exercicis anteriors relatives a l’IBI 
corresponent a béns de titularitat estatal per un import de 40.319.554,15 euros.

Les operacions anteriors, per un import de 76.329.922,47 euros, s’han comptabilitzat i 
n’ha quedat registrada la incidència en el dèficit de l’any 2014, per la qual cosa els crèdits 
extraordinaris i els suplements de crèdit que es concedeixen per aquest import no 
redueixen la capacitat de finançament de l’Estat en aquest exercici.

Totes les despeses anteriors, que constitueixen obligacions exigibles de l’Administració, 
s’han de regularitzar i aplicar al pressupost per procedir-ne al pagament, la qual cosa 
requereix disposar prèviament del crèdit pressupostari corresponent.

La imputació pressupostària d’aquestes obligacions requereix una norma amb rang de 
llei de conformitat amb el que estableix l’article 34.4 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
general pressupostària.

Procedir al pagament d’obligacions exigibles que ineludiblement ha de satisfer 
l’Administració i la necessitat de no demorar-ne l’abonament, per tal de no causar perjudicis 
als tercers afectats, constitueixen les raons que justifiquen la concessió dels crèdits 
extraordinaris i els suplements de crèdit mitjançant un reial decret llei.

III

El capítol III inclou, finalment, mesures per millorar la liquiditat dels ajuntaments que 
tenen problemes financers i per seguir reduint la morositat del sector públic.

En primer lloc, i com a part del compromís amb l’impuls del creixement econòmic, es 
pretén dotar de liquiditat a curt termini els ajuntaments que estan en una situació de risc 
financer i que s’incloïen entre els que van poder sol·licitar l’adhesió al Fons d’ordenació, 
constituït mitjançant el Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre. Es tracta de resoldre 
la situació financera pel que fa al compliment de les obligacions de pagament davant de 
les entitats de crèdit, ja que aquell Fons pot atendre venciments, però no proporciona, a 
curt termini, recursos financers a aquelles entitats. La mesura es considera d’una 
necessitat urgent i extraordinària perquè permet als nous governs locals d’ajuntaments 
amb forts desequilibris financers disposar de recursos per atendre obligacions de 
pagament de venciment i exigibilitat immediats, sense incórrer en impagaments de 
despeses el pagament de les quals és prioritari.

En segon lloc, es pretén donar un pas més en el procés d’eradicació de la morositat.
La morositat és un problema econòmic no només per a les mateixes administracions, 

que veuen afectada la seva sostenibilitat financera pel sobrecost que suposa en el temps 
el pagament dels interessos de demora; sinó que també afecta les empreses. Als 
proveïdors de les administracions, la morositat pública els genera costos de transacció i de 
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finançament amb les pèrdues d’eficiència i competitivitat consegüents que això comporta 
per al conjunt de l’economia.

Atesa la rellevància econòmica d’aquest problema en aquesta legislatura s’han posat 
en marxa importants reformes conjunturals i estructurals que han permès netejar l’estoc de 
factures pendents de pagament en el sector públic i establir les bases per evitar que aquest 
problema es repeteixi en el futur.

No obstant això, la Comissió Europea ha notificat al Regne d’Espanya una carta de 
citació en què observa algunes dades que posen de manifest l’incompliment d’alguns dels 
terminis de pagament fixats per la Directiva 2011/7/UE del Parlament Europeu i del Consell 
de 16 de febrer de 2011, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials. A aquests efectes reconeix els avenços i les reformes 
normatives empreses per eradicar la morositat en el sector públic, però aconsella avançar 
igualment en la reducció dels terminis de pagament en el sector privat.

Amb l’objectiu d’aprofundir en aquestes reformes estructurals d’eradicació de la 
morositat i coadjuvar al compliment adequat dels terminis de pagament que estableix la 
Directiva europea esmentada, es modifica la Llei de contractes del sector públic per tal 
d’incloure-hi el període mitjà de pagament a proveïdors de l’empresari com a element 
acreditatiu de la seva solvència econòmica i financera quan concorre a un procés de 
contractació pública.

Aquesta mesura és necessària i urgent atès que incentiva de manera immediata el 
compliment adequat dels terminis de pagament que preveu la Directiva europea 
esmentada, especialment per part del sector privat tal com aconsella la Comissió Europea 
en la seva carta de citació, i contribueix a fiançar el creixement econòmic.

IV

El Reial decret llei inclou a més una disposició addicional quarta per la qual s’autoritza 
la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques a pignorar els actius del compte especial reservat per a les operacions del 
Programa operatiu de la Iniciativa PIME 2014-2020 (EIF/SME Initiative Spain–Dedicated 
Window Account) a favor del Fons Europeu d’Inversions (FEI), mitjançant la subscripció del 
contracte de penyora oportú.

La penyora es constitueix en garantia del compliment de les obligacions del Regne 
d’Espanya amb el FEI nascudes de conformitat amb els acords subscrits entre el Regne 
d’Espanya i el FEI relatius al Programa operatiu de la Iniciativa PIME 2014-2020.

D’acord amb l’article 39.7 del Reglament 1303/2013, les sol·licituds de pagament d’un 
Estat membre a la Comissió es basen en els imports sol·licitats pel FEI que es considerin 
necessaris per finançar els compromisos relatius a contractes de garantia o operacions de 
titulització. Així mateix, exigeix que els pagaments dels estats membres al FEI es facin 
sense dilació i, en qualsevol cas, abans que el FEI assumeixi els compromisos amb les 
entitats financeres. Per tant, la iniciativa no es pot posar en marxa sense que el FEI disposi 
dels imports sol·licitats en el compte de la penyora.

Com que es tracta d’una actuació nova, el procés de consultes i discussions per 
adoptar un marc legal adequat respecte dels acords per posar en marxa la iniciativa s’ha 
prolongat en excés. Tenint en compte que la Comissió Europea ja ha procedit al 
reemborsament dels imports sol·licitats, la mateixa Comissió està reclamant que aquestes 
quantitats es transfereixin al FEI de manera urgent, la qual cosa justifica la inclusió de la 
mesura en el present Reial decret llei.

Així mateix, el Reial decret llei inclou una disposició final mitjançant la qual es modifica 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, a fi d’abordar dues qüestions 
fonamentals en el sistema d’accés i provisió de llocs del personal docent i investigador de 
les universitats públiques. D’una banda, es preveu l’accés al cos de catedràtics d’universitat 
mitjançant promoció interna, reservada als professors titulars que hagin obtingut 
l’acreditació nacional per a catedràtic d’universitat. I, en segon lloc, s’estableix amb 
caràcter permanent la possibilitat de provisió de llocs docents vacants en una universitat 
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amb professors titulars i catedràtics d’altres universitats, que va autoritzar temporalment la 
Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015.

Després de diversos anys en què les noves incorporacions i promocions del professorat 
universitari han estat limitades per l’aplicació de la taxa de reposició, la política de les 
universitats per retenir el talent i, per tant, aplicar la taxa de reposició pel tal de retenir 
joves professors ha tingut, d’altra banda, un efecte negatiu sobre el cos de catedràtics 
d’universitat. La jubilació dels catedràtics d’universitat no s’ha pogut compensar amb nous 
catedràtics atès que les universitats no tenen taxes de reposició per poder-ho fer. Això ha 
provocat una descompensació evident i accelerada en les plantilles de professors 
funcionaris universitaris, que queda resolta amb l’aplicació de la promoció interna. La 
promoció interna, oberta al cos de professors titulars d’universitat, ha de permetre establir 
en plantilles la distribució adequada entre professors titulars d’universitat i catedràtics 
d’universitat, i al mateix temps no modifica el nombre total de professors funcionaris.

La inclusió en el Reial decret llei d’aquestes mesures dirigides a estimular la promoció 
i la mobilitat del personal docent i investigador es justifica en la necessitat urgent de 
procedir-ne a la implantació en el curs acadèmic 2015/16, que està començat. Aquesta 
inclusió també dóna resposta a la demanda del sistema universitari espanyol que ha de 
permetre millorar de manera immediata l’eficàcia i eficiència de les universitats públiques 
en l’assignació dels recursos humans, actius essencials per millorar la qualitat dels serveis 
públics que presten. Tot i que l’aplicació d’alguna d’aquestes mesures s’ha autoritzat amb 
caràcter temporal el 2015, la maximització dels seus efectes positius requereix la seva 
consolidació en l’arquitectura universitària, mitjançant la seva incorporació a la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

V

Sense perjudici de les raons particulars que s’han anat assenyalant en cada cas, la 
necessitat d’impulsar el creixement econòmic al més ràpid possible per contribuir a la 
creació d’ocupació justifica la concurrència, en el conjunt de mesures que constitueix el 
contingut de la present disposició, de les circumstàncies de necessitat extraordinària i 
urgent que exigeix l’article 86 de la Constitució espanyola per recórrer a la figura del reial 
decret llei.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució 
espanyola, a proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat pel que fa al capítol II i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a 
la reunió del dia 11 de setembre de 2015,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Mesures en matèria d’ocupació pública

Article 1. Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 
2012 del personal del sector públic.

U. Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 
del personal del sector públic.

1. Les diferents administracions públiques, així com els seus ens dependents i 
vinculats, han d’abonar dins de l’exercici 2015, i per una sola vegada, una retribució de 
caràcter extraordinari l’import de la qual és l’equivalent a 48 dies o al 26,23 per cent dels 
imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, 
així com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, 
corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 
13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, amb l’abast i els límits que estableix aquest article.
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2. Les quantitats que es poden abonar per aquest concepte, sobre l’import deixat de 
percebre per cada empleat en aplicació de l’article 2 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de 
juliol, són les equivalents a la part proporcional corresponent a 48 dies de la paga 
extraordinària, paga addicional de complement específic i pagues addicionals del mes de 
desembre. En els casos en què no hagi estat procedent el reconeixement de la totalitat de 
la paga extraordinària i addicional de desembre de 2012, els 48 dies es redueixen 
proporcionalment al còmput de dies que hagi correspost.

Als efectes que preveu el paràgraf anterior, el còmput de la part de la paga 
extraordinària i les pagues addicionals que correspon a 48 dies, o a la xifra inferior, s’ha 
d’efectuar, en el cas del personal funcionari o estatutari, d’acord amb les normes de funció 
pública aplicables en cada administració, o, en el cas del personal laboral, amb les normes 
laborals i convencionals, vigents en el moment en què es van deixar de percebre les 
pagues esmentades.

Les quantitats que es reconeguin per aquest concepte al personal a què es refereix 
l’apartat 5 de l’article 2 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, perquè no es preveu 
en el seu règim retributiu la percepció de pagues extraordinàries o perquè en perceben 
més de dues a l’any, són les equivalents a un 26,23 per cent de l’import deixat de percebre 
per aplicació del precepte esmentat.

Les quantitats a abonar s’han de minorar en les quanties que s’hagin satisfet per 
aquests mateixos conceptes i períodes de temps com a conseqüència d’una sentència 
judicial o altres actuacions.

3. Cada administració pública ha d’abonar les quantitats previstes en aquest article 
dins de l’exercici 2015, si així ho acorda i si la seva situació economicofinancera ho fa 
possible. En cas que la seva situació economicofinancera no ho permeti el 2015, 
l’abonament es pot fer en el primer exercici pressupostari en què la situació esmentada ho 
permeti.

En el supòsit que en aplicació d’aquest precepte hi hagi més d’una Administració a la 
qual correspongui efectuar l’abonament d’aquest tram de paga extraordinària, paga 
addicional de complement específic i pagues addicionals del mes de desembre de 2012, 
cada administració pot abonar, com a màxim, la part proporcional d’aquest tram que li 
hauria correspost fer efectiva el desembre de 2012.

4. Les quanties satisfetes per aplicació del que estableix aquest article han de 
minorar l’abast de les previsions que conté l’apartat 4 de l’article 2 del Reial decret llei 
20/2012, de 13 de juliol.

Dos. Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 
2012 del personal del sector públic estatal.

1. El personal del sector públic estatal que defineixen les lletres a), d) i e) de l’apartat 
u de l’article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2012, així com el personal de les societats, les entitats i la resta d’organismes dels 
apartats f) i g) del precepte esmentat que pertanyin al sector públic estatal, han de percebre 
les quantitats que preveu l’apartat u.2 d’aquest article.

2. La recuperació de la paga extraordinària i pagues addicionals a què es refereix el 
número anterior s’ha d’efectuar d’acord amb les regles següents:

a) El personal inclòs en els punts 1 i 2 de l’article 3 del Reial decret llei 20/2012, de 
13 de juliol, ha de percebre la part proporcional corresponent a 48 dies de la paga 
extraordinària i les pagues addicionals o equivalents del mes de desembre de 2012 que es 
van suprimir. En els casos en què no hagi estat procedent el reconeixement de la totalitat 
de la paga extraordinària i les pagues addicionals o equivalents del mes de desembre de 
2012 que es van suprimir, els 48 dies es redueixen proporcionalment al còmput de dies 
que hagi correspost.

Als efectes que preveu el paràgraf anterior, per al càlcul de les quantitats corresponents 
als 48 dies, en relació amb el nombre de dies totals que comprenen la paga extraordinària 
i les pagues addicionals o equivalents del mes de desembre de 2012 que es van suprimir, 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 219  Dissabte 12 de setembre de 2015  Secc. I. Pàg. 8

s’han d’utilitzar les regles de còmput aplicables a cada tipus de personal d’acord amb el 
seu règim jurídic en vigor en el moment en què es va produir la supressió.

Sempre que la normativa aplicable no disposi una altra cosa, el nombre de dies totals 
a què fa referència el paràgraf anterior és de 183.

b) Sense perjudici del que disposa l’article 519 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del poder judicial, el personal inclòs en els punts 3, 3 bis, 3 ter i 4 de l’article 3 del 
Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, ha de percebre un 26,23 per cent dels imports 
deixats de percebre per aplicació dels preceptes esmentats.

c) El que preveu la lletra a) és aplicable als secretaris d’Estat, subsecretaris, directors 
generals i assimilats, així com als consellers permanents i secretari general del Consell 
d’Estat, en els mateixos termes que al personal funcionari.

Al personal a què es refereix l’article 24.tres de la Llei 2/2012, de 29 de juny, se li aplica 
igualment el que preveu la lletra a). En cas que no s’hagi tingut dret a la percepció de paga 
extraordinària, han de percebre un 26,23 per cent de l’import deixat de percebre per 
aplicació de l’article 4 del Reial decret llei 20/2012.

d) Els alts càrrecs inclosos en els punts 1 i 3 de l’article 4 del Reial decret llei 20/2012 
han de percebre un 26,23 per cent de l’import deixat de percebre per aplicació de l’article 
4 del Reial decret llei 20/2012.

e) Al personal que, sense que hagi variat la naturalesa jurídica de la seva relació de 
serveis amb l’Administració de l’Estat, hagi canviat de destinació dins d’aquesta, les 
quantitats a què es refereix aquest apartat les hi ha d’abonar el ministeri, l’organisme o 
l’entitat en què estigui prestant serveis en la data d’entrada en vigor de la present norma, 
amb una petició prèvia adreçada a l’òrgan de gestió de personal acompanyada d’una 
certificació de l’habilitació d’origen dels conceptes i imports efectivament deixats de 
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la 
paga addicional de complement específic o les pagues addicionals equivalents, 
corresponents al mes de desembre de 2012. En el supòsit que aquesta certificació ja 
s’hagi presentat anteriorment, no és necessari presentar-la de nou.

Al personal que hagi passat a prestar serveis en una administració pública diferent, les 
quantitats a què es refereix aquest apartat les hi ha d’abonar el ministeri, l’organisme o 
l’entitat al qual hauria correspost abonar la paga extraordinària, amb una petició prèvia 
adreçada a l’òrgan de gestió de personal.

Al personal que no estigui en situació de servei actiu o assimilada en la data d’entrada 
en vigor d’aquesta norma o que hagi perdut la condició d’empleat públic, les quantitats a 
què es refereix aquesta disposició les hi ha d’abonar el ministeri, l’organisme o l’entitat al 
qual hauria correspost abonar la paga extraordinària, amb una petició prèvia adreçada a 
l’òrgan de gestió de personal, acompanyada d’una certificació de l’habilitació d’origen dels 
imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga 
extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o les pagues 
addicionals equivalents corresponents al mes de desembre de 2012.

En cas que el personal de què es tracti hagi mort a l’entrada en vigor d’aquesta 
disposició, la petició a què es refereix el paràgraf anterior l’han de formular els seus hereus 
de conformitat amb el dret civil.

f) El que preveuen els apartats anteriors és aplicable, així mateix, al personal de les 
fundacions del sector públic estatal, dels consorcis participats majoritàriament per 
l’Administració General de l’Estat o pels organismes o les entitats que en depenen, així 
com al del Banc d’Espanya i al personal directiu i la resta de personal de les mútues 
d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i de les seves entitats 
i centres mancomunats.

Tres. Se suspèn i es deixa sense efectes l’aplicació de l’article 24 de la Llei 30/1984, 
de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, en el que sigui estrictament 
necessari per a l’aplicació del que estableix aquest article.

Quatre. Els apartats u i tres d’aquest article tenen caràcter bàsic i es dicten a l’empara 
dels articles 149.1.18a, 149.1.13a i 156.1 de la Constitució.
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Article 2. Modificació de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Es modifica la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en els 
termes següents:

U. Es modifica la lletra k de l’article 48, que queda redactada de la manera següent:

«Article 48. Permisos dels funcionaris públics.

Els funcionaris públics tenen els permisos següents:

k) Per assumptes particulars, sis dies l’any.»

Dos. S’afegeix una nova disposició addicional catorzena, amb la redacció següent:

«Disposició addicional catorzena. Permís per assumptes particulars per antiguitat.

Les administracions públiques poden establir fins a dos dies addicionals de 
permís per assumptes particulars quan es compleixi el sisè trienni, que es poden 
incrementar, com a màxim, en un dia addicional per cada trienni complert a partir del 
vuitè.»

Tres. S’afegeix una nova disposició addicional quinzena, amb la redacció següent:

«Disposició addicional quinzena. Dies addicionals de vacances per antiguitat.

Cada administració pública pot establir fins a un màxim de quatre dies 
addicionals de vacances en funció del temps de serveis prestats pels funcionaris 
públics.»

Article 3. Modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que queda 
redactat de la manera següent:

«2. L’escala de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional se subdivideix en les subescales següents:

a) Secretaria, a la qual corresponen les funcions que conté l’apartat 1.a) 
anterior.

b) Intervenció tresoreria, a la qual corresponen les funcions que conté l’apartat 
1.b).

c) Secretaria intervenció, a la qual corresponen les funcions que contenen els 
apartats 1.a) i 1.b).»

CAPÍTOL II

Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

Article 4. Concessió d’un suplement de crèdit en el pressupost de la secció 31 «Despeses 
de diversos ministeris» i autorització per efectuar transferències de crèdit.

1. Per atendre el pagament de les obligacions a què es refereix el present Reial 
decret llei corresponents al personal del sector públic estatal que defineixen els apartats 
a), b), d) i e) de l’article 1 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2015, es concedeix un suplement de crèdit en el pressupost de la 
secció 31 «Despeses de diversos ministeris», servei 02 «Direcció General de Pressupostos. 
Despeses dels departaments ministerials», programa 929M «Imprevistos i funcions no 
classificades», capítol 1 «Despeses de personal», article 12 «Funcionaris», concepte 121 
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«Retribucions complementàries», subconcepte 121.07 «Recuperació de la paga 
extraordinària i addicional dels empleats públics corresponent a desembre de 2012», per 
un import de 251.858.960,10 euros.

Així mateix, el suplement de crèdit pot finançar les obligacions que s’originin a l’Institut 
de Gestió Sanitària (INGESA) i a l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO).

2. Amb càrrec al suplement de crèdit que es concedeix a l’apartat anterior, s’han de 
fer les transferències de crèdit corresponents per dotar en les seccions del pressupost de 
l’Estat que siguin procedents, organismes públics afectats, INGESA i IMSERSO, els crèdits 
necessaris per procedir a l’abonament de la paga extraordinària i addicional del mes de 
desembre de 2012, en la mesura en què no pugui ser coberta amb les dotacions que hi 
hagi al capítol 1 «Despeses de personal» dels pressupostos respectius.

3. A les transferències que es facin en aplicació del que disposa l’apartat 2 d’aquest 
article, no els és aplicable la limitació que estableix l’article 52.1.c) de la Llei 47/2003, de 
26 de novembre, general pressupostària.

Article 5. Concessió d’un crèdit extraordinari en el pressupost del Ministeri de Defensa.

Per a l’adquisició de vehicles destinats a l’Exèrcit de Terra, es concedeix un crèdit 
extraordinari en el pressupost de la secció 14 «Ministeri de Defensa», servei 12 «Exèrcit 
de Terra», programa 122A «Modernització de les Forces Armades», capítol 6 «Inversions 
reals», article 65 «Inversions militars en infraestructura i altres béns», concepte 651 
«Adquisició de vehicles militars», per un import de 20.000.000 d’euros.

Article 6. Concessió de crèdits extraordinaris i d’un suplement de crèdit en el pressupost 
del Ministeri de Foment i modificació del pressupost d’explotació de SASEMAR.

1. Per atendre obligacions d’exercicis anteriors, es concedeixen crèdits extraordinaris 
en el pressupost de la secció 17 «Ministeri de Foment», per un import total de 
251.332.838,73 euros, segons el detall que recull l’annex I.

2. Per al finançament de les despeses per l’extracció del combustible del vaixell 
«Oleg Naydenov», es concedeix un suplement de crèdit en el pressupost de la secció 17 
«Ministeri de Foment», servei 32 «Direcció General de Marina Mercant», programa 497M 
«Salvament i lluita contra la contaminació al mar», capítol 4 «Transferències corrents», 
article 44 «A societats, entitats públiques empresarials, fundacions i resta d’ens del sector 
públic», concepte 443 «A SASEMAR per a despeses derivades de l’enfonsament de l’Oleg 
Naydenov», per un import de 31.049.920 euros.

3. S’aprova la modificació del pressupost d’explotació per a 2015 de l’entitat pública 
empresarial Societat de Salvament i Seguretat Marítima (SASEMAR), que s’acompanya 
com a annex II i que inclou el suplement de crèdit per un import de 31.049.920 euros 
contingut en el present Reial decret llei, el crèdit extraordinari per un import de 9.636.360 
euros concedit mitjançant el Reial decret llei 6/2015, de 14 de maig, pel qual es modifica la 
Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema, es concedeixen diversos crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures 
de caràcter tributari, i la transferència de crèdit per un import de 250.000 euros aprovada 
pel ministre d’Hisenda i Administracions Públiques per atendre la contractació dels serveis 
d’assistència jurídica a l’Estat espanyol a l’estranger derivats de la catàstrofe del vaixell 
«Prestige».

Article 7. Concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

1. Per atendre obligacions d’exercicis anteriors, es concedeixen crèdits extraordinaris 
en el pressupost de la secció 23 «Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient», per 
un import de 69.548.969,42 euros segons el detall que recull l’annex III.
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2. Per atendre obligacions d’exercicis anteriors, es concedeixen suplements de crèdit 
en el pressupost de la secció 23 «Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient», per 
un import de 6.780.953,05 euros segons el detall que recull l’annex III.

Article 8. Modificació dels pressupostos de les confederacions hidrogràfiques.

Per atendre el pagament de tributs locals de béns de titularitat estatal corresponents a 
exercicis anteriors, es concedeixen suplements de crèdit en els pressupostos de les 
confederacions hidrogràfiques per un import total de 13.450.451,54 euros en els termes 
que recull l’annex IV.

Aquests suplements de crèdit es financen amb els crèdits extraordinaris que es 
concedeixen en el pressupost de la Direcció General de l’Aigua i que figuren inclosos a 
l’annex III.

Els crèdits extraordinaris restants que es concedeixen a l’annex III amb destinació a 
les confederacions hidrogràfiques s’han de reflectir en els seus pressupostos d’ingressos 
en els termes que recull l’annex IV.

Article 9. Finançament dels crèdits extraordinaris.

Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit que concedeix aquest Reial decret llei, 
en el pressupost de l’Estat, es financen amb deute públic.

Article 10. Aplicació de les despeses al pressupost.

Les despeses que s’imputin pressupostàriament als crèdits extraordinaris i suplements 
de crèdit, que per atendre obligacions d’exercicis anteriors es concedeixen mitjançant el 
present Reial decret llei, han d’estar prèviament comptabilitzades en el compte 413 
«Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost» com a conseqüència de les 
actuacions de control financer permanent que preveu l’article 159.1 g) de la Llei general 
pressupostària o de les comunicacions dels centres gestors que preveu la normativa 
comptable i pressupostària. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, a través 
de la Intervenció Delegada en el departament ministerial o organisme públic corresponent, 
ha de vetllar pel compliment d’aquest requisit.

CAPÍTOL III

Altres mesures

Article 11. Avançaments de finançament a favor de determinats municipis.

1. Mitjançant una resolució de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i 
Local, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, es poden concedir als 
ajuntaments, en què concorri la situació que defineix aquest article, avançaments de 
caràcter extrapressupostari per un import com a màxim equivalent al total dels lliuraments 
a compte de la participació en tributs de l’Estat de l’any 2015. Aquests avançaments s’han 
de refinançar mitjançant operacions de préstec que s’han de formalitzar el 2016 amb 
càrrec al compartiment del Fons d’ordenació, del Fons de finançament a entitats locals, 
que regula el Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat 
financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.

2. Poden sol·licitar la concessió dels avançaments abans esmentats:

a) Els ajuntaments que estiguin en l’àmbit subjectiu que defineix l’article 39.1.a) del 
Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les 
comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, i que estaven inclosos 
en la relació la publicació de la qual va ser aprovada per la Resolució de la Secretaria 
General de Coordinació Autonòmica i Local, de 12 de febrer de 2015.
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b) Els ajuntaments als quals es van concedir avançaments de la participació en 
tributs de l’Estat que regula l’article 22 Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures 
urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals 
amb problemes financers.

3. Els ajuntaments que estiguin en les situacions descrites i sol·licitin els avançaments 
als quals es refereix aquest article, han de presentar abans del 15 d’octubre de 2015 un 
acord del ple de la corporació per acollir-se a la mesura esmentada, en el qual se’n fixi 
l’import, i el compromís de formalització el 2016 d’una operació de préstec amb càrrec al 
compartiment del Fons d’ordenació, del Fons de finançament a entitats locals, per 
refinançar l’avançament que es concedeixi, i d’assumpció de tota la condicionalitat que, en 
relació amb el compartiment esmentat, conté el Reial decret llei 17/2014, amb la inclusió 
de l’acceptació de les mesures que, si s’escau, indiqui el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques en la valoració que efectuï del pla d’ajust que presenti l’entitat 
local el 2016. Una vegada concedit l’avançament han de procedir a l’obertura d’un compte 
bancari de la seva titularitat i d’ús restringit en el qual s’ha de materialitzar l’ingrés de 
l’avançament. L’acord a què es refereix aquest apartat el pot adoptar la Junta de Govern 
Local en cas que concorrin les circumstàncies que recull la disposició addicional setzena 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

4. Els avançaments que es concedeixin s’han de destinar a la cancel·lació 
d’obligacions pendents de pagament amb proveïdors i contractistes, amb la finalitat de 
reduir el període mitjà de pagament a proveïdors de manera que no superi en més de 30 
dies el termini màxim que estableix la normativa de morositat, a l’execució de sentències 
fermes i al pagament de deutes pendents amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. En tot cas, per a la cancel·lació de les 
obligacions pendents de pagament s’han de tenir en compte els criteris de prelació que 
siguin aplicables.

5. Els municipis que sol·licitin els avançaments han de presentar el mes d’abril de 
2016 els plans d’ajust als quals es refereix l’apartat 3 d’aquest article i els ha de valorar la 
Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local el mes de maig de 2016. Aquest 
últim mes, les entitats esmentades han d’adoptar, si s’escau, les mesures que aquella 
indiqui, i han de modificar en aquests termes els plans d’ajust presentats.

El mes de juny de 2016 s’han de formalitzar les operacions de préstec amb el Fons de 
finançament a entitats locals, compartiment Fons d’ordenació, per cancel·lar els 
avançaments concedits i amb subjecció a les condicions que acordi la Comissió Delegada 
del Govern per a Afers Econòmics. Aquestes operacions no estan subjectes al règim 
d’autorització que estableixen el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i, si 
s’escau, les lleis de pressupostos generals de l’Estat.

6. En cas que les corporacions locals no duguin a terme el 2016 cap de les actuacions 
que esmenta l’apartat anterior, han de reintegrar la totalitat de l’avançament a partir del 
lliurament a compte de la participació en tributs de l’Estat del juliol de l’any esmentat. El 
reintegrament s’aplica pel 100 per cent dels lliuraments sobre els quals s’apliqui. En cas 
que concorri amb les retencions a practicar en aplicació de la disposició addicional quarta 
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, aquell té caràcter preferent davant d’aquestes i no computen per al 
càlcul dels percentatges que, en aquesta matèria, reguli la Llei de pressupostos generals 
de l’Estat respectiva.

7. Els ajuntaments inclosos en l’àmbit subjectiu que defineix l’apartat 2.a) d’aquest 
article, que s’hagin adherit o s’adhereixin el 2015 al compartiment Fons d’ordenació, del 
Fons de finançament a entitats locals, a més de poder-se acollir als avançaments que 
preveu aquest article, poden sol·licitar, amb caràcter excepcional, abans del 15 d’octubre 
de 2015 la formalització de préstecs amb càrrec a aquell compartiment, per a la cancel·lació 
del deute pendent amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, i que estigui sent objecte de compensació mitjançant 
l’aplicació de retencions de la participació en tributs de l’Estat, tot això de conformitat amb 
la condicionalitat que estableix el Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre.
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Article 12. Modificació del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 75, que queda amb la redacció següent:

«1. La solvència econòmica i financera de l’empresari es pot acreditar per un 
dels mitjans següents o diversos, a elecció de l’òrgan de contractació:

a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit a què es 
refereixi el contracte, per un import igual o superior al que s’exigeixi a l’anunci de 
licitació o a la invitació a participar en el procediment i en els plecs del contracte o, 
si no n’hi ha, al que s’estableixi reglamentàriament.

b) En els casos en què sigui apropiat, justificant de l’existència d’una 
assegurança d’indemnització per riscos professionals per un import igual o superior 
al que s’exigeixi a l’anunci de licitació o a la invitació a participar en el procediment i 
en els plecs del contracte o, si no n’hi ha, al que s’estableixi reglamentàriament.

c) Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim 
exercici econòmic per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes 
anuals per un import igual o superior al que s’exigeixi a l’anunci de licitació o a la 
invitació a participar en el procediment i en els plecs del contracte o, si no n’hi ha, al 
que s’estableixi reglamentàriament.

Com a mitjà addicional als que preveuen les lletres anteriors d’aquest apartat, 
l’òrgan de contractació pot exigir que el període mitjà de pagament a proveïdors de 
l’empresari, sempre que es tracti d’una societat que no pugui presentar un compte 
de pèrdues i guanys abreujat, no superi el límit que a aquests efectes estableixi una 
ordre del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques tenint en compte la 
normativa sobre morositat.»

Disposició addicional primera. Permisos i vacances dels funcionaris públics.

La limitació que estableix l’apartat tres de l’article 8 del Reial decret llei 20/2012, de 13 
de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, 
per als convenis, pactes i acords per al personal funcionari i laboral de les administracions 
públiques i els seus organismes i entitats, que hi estan vinculats o en depenen, s’ha 
d’entendre referida a la nova redacció que fa el present Reial decret llei dels permisos i les 
vacances dels funcionaris públics.

Disposició addicional segona. Aplicació del permís per assumptes particulars per 
antiguitat a l’Administració General de l’Estat.

El permís a què fa referència l’article 2.dos d’aquest Reial decret llei és aplicable a 
l’Administració General de l’Estat, als organismes i a les entitats vinculats o dependents.

Disposició addicional tercera. Vacances addicionals per antiguitat a l’Administració 
General de l’Estat.

A l’Administració General de l’Estat, als organismes i les entitats vinculats o 
dependents, en el supòsit que s’hagin completat els anys d’antiguitat a l’Administració que 
s’indiquen, es té dret al gaudi dels dies de vacances anuals següents:

– Quinze anys de servei: vint-i-tres dies hàbils.
– Vint anys de servei: vint-i-quatre dies hàbils.
– Vint-i-cinc anys de servei: vint-i-cinc dies hàbils.
– Trenta anys de servei o més: vint-i-sis dies hàbils.
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Disposició addicional quarta. Gestió del Programa operatiu Iniciativa PIME 2014-2020.

S’autoritza la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques a pignorar els actius del compte especial reservat per a les 
operacions del Programa operatiu de la Iniciativa PIME 2014-2020 (EIF/SME Initiative 
Spain – Dedicated Window Account) a favor del Fons Europeu d’Inversions (FEI), 
mitjançant la subscripció del contracte de penyora oportú.

Els actius pignorats del compte han d’estar formats per:

•  Els dipòsits constituïts pel Regne d’Espanya amb els imports transferits per la 
Comissió Europea amb càrrec al Programa operatiu de la Iniciativa PIME 2014-2020.

•  Qualsevol altre crèdit present o futur que pugui tenir el Regne d’Espanya contra el 
creditor pignoratiu com a resultat de la gestió d’actius de tresoreria.

•  Qualsevol crèdit que pugui tenir el Regne d’Espanya contra el banc dipositari en 
relació amb aquest compte.

La penyora es constitueix en garantia del compliment de les obligacions del Regne 
d’Espanya amb el FEI nascudes en virtut de, o d’acord amb els acords subscrits entre el 
Regne d’Espanya i el FEI relatius al Programa operatiu de la Iniciativa PIME 2014-2020.

Les aportacions al compte esmentat en el paràgraf primer s’instrumenten mitjançant 
operacions de tresoreria de caràcter no pressupostari.

Disposició final primera. Títol competencial.

L’article 1 del present Reial decret llei es dicta a l’empara de les competències 
exclusives que l’article 149.1, regles 13a i 18a, de la Constitució atribueix a l’Estat en 
matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica i bases 
del règim jurídic de les administracions públiques i del règim estatutari dels seus 
funcionaris, respectivament.

Els articles 2, 3 i 12 i la disposició final segona, així com la disposició addicional 
primera del present Reial decret llei, es dicten a l’empara de les competències exclusives 
que l’article 149.1.18a de la Constitució atribueix a l’Estat en matèria de bases del règim 
jurídic de les administracions públiques i del règim estatutari dels seus funcionaris i sobre 
legislació bàsica sobre contractes, respectivament.

Els articles 4 a 10 i la disposició addicional quarta d’aquest Reial decret llei es dicten a 
l’empara de la competència exclusiva que l’article 149.1.14a de la Constitució atribueix a 
l’Estat en matèria d’hisenda general.

L’article 11 d’aquest Reial decret llei es dicta a l’empara de les competències exclusives 
que l’article 149.1, regles 14a i 18a, de la Constitució atribueix a l’Estat en matèria 
d’hisenda general i règim jurídic de les administracions públiques, respectivament.

Disposició final segona. Modificació de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats.

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, queda modificada en els 
termes següents:

U. L’apartat 2 de l’article 62 queda redactat de la manera següent:

«2. Als concursos es poden presentar els qui hagin estat acreditats d’acord 
amb el que regulen, per a cada cas, els articles 59 i 60, així com els funcionaris del 
cos de professors titulars d’universitat i del cos de catedràtics d’universitat.

Així mateix, les universitats poden convocar places de promoció interna, que 
estiguin dotades en l’estat de despeses del seu pressupost, per a l’accés al cos de 
catedràtics d’universitat. Aquestes places, que no poden superar el nombre màxim 
de places que siguin objecte d’oferta d’ocupació pública de torn lliure, aquest mateix 
any, per a l’accés als cossos docents de l’article 56 d’aquesta mateixa Llei, s’han de 
convocar per a funcionaris de carrera del cos de professors titulars d’universitat o de 
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l’escala d’investigadors científics dels organismes públics de recerca, que hagin 
prestat, com a mínim, dos anys de serveis efectius sota la condició esmentada. Els 
funcionaris que participin en aquests concursos han d’estar acreditats per al cos 
docent de catedràtics d’universitat».

Dos. L’article 63 queda redactat de la manera següent:

«Article 63. Mobilitat del professorat.

Les universitats poden convocar concursos per a la provisió de places docents 
vacants dotades en l’estat de despeses dels seus pressupostos, de conformitat amb 
les regles següents:

1a La convocatòria s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i en el de 
la comunitat autònoma, i ha de contenir, com a mínim, els aspectes següents:

a) La identificació de cadascuna de les places vacants convocades, que han 
de figurar en la relació de llocs de treball de la universitat, d’acord amb el que preveu 
l’article 70 d’aquesta mateixa Llei, amb indicació, en tot cas, de la seva denominació, 
característiques, cos al qual correspon la vacant i l’àrea de coneixement.

b) Els criteris de valoració per a l’adjudicació de les places vacants, que han 
de ser de caràcter curricular i han d’incloure l’historial docent i investigador del 
candidat i el seu projecte en la matèria o especialitat corresponent i la capacitat 
d’exposició oral.

2a Poden participar en els concursos de provisió de vacants els qui hagin 
ocupat com a mínim dos anys el lloc d’origen i siguin:

a) Per a llocs de catedràtics: 1r Funcionaris de carrera del cos de catedràtics 
d’universitat de les diferents universitats del territori nacional. 2n Funcionaris de 
carrera de l’escala de professors de recerca d’organismes públics de recerca de 
l’àrea de coneixement a què correspongui la vacant, que disposin d’acreditació per 
a catedràtics d’universitat.

b) Per a llocs de professor titular: 1r Funcionaris de carrera del cos de 
professors titulars d’universitat de les diferents universitats del territori nacional. 
2n Funcionaris de carrera de les escales de recerca científics d’organismes públics 
de recerca i de científics titulars d’organismes públics de recerca, de l’àrea de 
coneixement a la qual correspongui la vacant, que disposin d’acreditació per a 
professors titulars d’universitat.

3a Són aplicables als concursos de mobilitat les normes que preveuen els 
articles 64, 65 i 66 d’aquesta Llei.

Tots els requisits de participació, així com els mèrits al·legats, s’han de reunir en 
la data de finalització del termini de presentació d’instàncies, i s’han d’acreditar en 
la forma que estableixin les convocatòries respectives.

4a La plaça obtinguda després del concurs de provisió de llocs s’ha d’ocupar 
durant dos anys, com a mínim, abans de poder participar en un nou concurs per 
obtenir una plaça diferent en aquesta universitat o en una altra.

5a Les places vacants cobertes en aquests concursos, atès que no suposen 
un ingrés de nou personal, no computen als efectes de l’oferta d’ocupació pública.»

Tres. L’article 64 queda redactat de la manera següent:

«Article 64. Garanties de les proves.

1. En els concursos d’accés, tant de torn lliure com per promoció interna, hi 
queden garantits, en tot moment, la igualtat d’oportunitats dels candidats i el 
respecte als principis de mèrit i capacitat.
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2. En aquests concursos d’accés, les universitats han de fer pública la 
composició de les comissions, així com els criteris per a l’adjudicació de les places. 
Una vegada efectuats, han de fer públics els resultats de l’avaluació de cada 
candidat, desglossada per cadascun dels aspectes avaluats.»

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 11 de setembre de 2015.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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ANNEX I 
 

Secció 17: Ministeri de Foment 
 

Crèdits extraordinaris que es concedeixen: 
 

Servei 38. Direcció General de Carreteres  
 

Aplicació  Denominació  Import (euros) 

453B Article 60  Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.    
 Concepte 608  Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general: 

Terrenys i béns naturals. Obligacions d'exercicis anteriors. 
 

100.554.263,41
 Concepte 609  Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general: 

Altres. Obligacions d'exercicis anteriors.  
 

82.622.594,17
      
453B Article 61  Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús 

general. 
 

 
 Concepte 618  Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús 

general: Terrenys i béns naturals. Obligacions d'exercicis 
anteriors. 

 

16.637.783,45
 Concepte 619  Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús 

general: Altres. Obligacions d'exercicis anteriors. 
 

10.858.894,75
      
453B Article 62  Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.   
 Concepte 628  Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis. 

Obligacions d'exercicis anteriors. 
 

19.589,94
      

453B Article 64  Despeses d'inversions de caràcter immaterial   
 Concepte 648  Despeses d'inversions de caràcter immaterial. Obligacions 

d'exercicis anteriors. 
 

450.666,21
     
453C Article 61  Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús 

general. 
 

 Concepte 618  Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús 
general: Terrenys i béns naturals. Obligacions d'exercicis 
anteriors.  

 

3.405.145,70
 Concepte 619  Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús 

general: Altres. Obligacions d'exercicis anteriors. 
 

36.783.901,10
      

 
Denominació dels programes 
 
Programa 453 B: “Creació d'infraestructura de carreteres”. 
Programa 453 C: “Conservació i explotació de carreteres”. 
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ANNEX II 
 

SOCIETAT ESTATAL DE SALVAMENT I SEGURETAT MARÍTIMA (SASEMAR) 
PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ PER A 2015 

(Import en milers d'euros) 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS  PRESSUPOST 
INICIAL 

 MODIFICACIÓ 
(*) 

 PRESSUPOST 
FINAL 

A) OPERACIONS CONTINUADES    

1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS 
13.076  13.076 

4. APROVISIONAMENTS - 55.876 - 40.686 - 96.562 

c) Treballs fets per altres empreses - 55.876 - 40.686 - 96.562 

5. ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 123.500 40.936 164.436 

a) Ingressos accessoris i d'altres de gestió 
corrent 3.500  3.500 

b) Subvencions d'explotació al resultat de 
l'exercici 120.000 40.936 160.936 

- De l'Administració General de l'Estat 120.000 40.936 160.936 

6. DESPESES DE PERSONAL - 63.119  - 63.119 

7. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ - 11.404 - 250 - 11.654 

a) Serveis exteriors - 11.404 - 250 - 11.654 

8. AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT - 34.695  - 34.695 

9. IMPUTACIÓ DE SUBVENCIONS 
D'IMMOBILITZAT NO FINANCER I 
D'ALTRES 

30.498  30.498 

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 1980  1980 

18. DESPESES FINANCERES - 1980  - 1980 

A.2) RESULTAT FINANCER - 1980  - 1980 

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI 0  0 
 
 

(*) La modificació inclou el suplement de crèdit per un import de 31.049.920 euros contingut en el present Reial decret llei, el 

crèdit extraordinari per un import de 9.636.360 euros concedit mitjançant el Reial decret llei 6/2015, de 14 de maig, pel qual es 

modifica la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema, es concedeixen diversos crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 

en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures de caràcter tributari, i la transferència de crèdit per un import de 250.000 

euros aprovada pel ministre d'Hisenda i Administracions Públiques per atendre la contractació dels serveis d'assistència 

jurídica a l'Estat espanyol a l'estranger derivats de la catàstrofe del vaixell “Prestige”. 
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ANNEX III 
 

Secció 23: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
 
 

Crèdits extraordinaris que es concedeixen: 
 

Servei 05. Direcció General de l'Aigua  
 

Aplicació  Denominació  Import (euros) 

452A Article 60  Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.    
 Concepte 602  Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general. 

Obligacions d'exercicis anteriors. 
 

7.293.893,01
     
452A Article 61  Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús 

general. 
 

 Concepte 614  Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús 
general. Obligacions d'exercicis anteriors. 

 
12.991.766,99

      
452A Article 62  Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.   
 Concepte 621  Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis. 

Obligacions d'exercicis anteriors 
 

34.460,14 
      

452A Article 64  Despeses d'inversions de caràcter immaterial   
 Concepte 641  Despeses d'inversions de caràcter immaterial. Obligacions 

d'exercicis anteriors. 
 

102.050,45 
      
456A Article 60  Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.   
 Concepte 602  Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general. 

Obligacions d'exercicis anteriors 
 7.139.307,77 

      
456A Article 61  Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús 

general. 
 

 Concepte 614  Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús 
general. Obligacions d'exercicis anteriors 

 90.379,97 

      
456A Article 64  Despeses d'inversions de caràcter immaterial   
 Concepte 641  Despeses d'inversions de caràcter immaterial. Obligacions 

d'exercicis anteriors. 
 

1.577.556,94 
      
000X Article 41  A organismes autònoms   
 Concepte 412  A les confederacions hidrogràfiques, per al pagament de l'IBI de 

béns de titularitat estatal. Obligacions d'exercicis anteriors. 
  

  00 Confederació Hidrogràfica del Duero  2.870.271,46 
  01 Confederació Hidrogràfica de l'Ebre  4.175.606,74 
  02 Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir  16.290.208,63 
  03 Confederació Hidrogràfica del Guadiana  10.672.707,48 

000X Article 41  A organismes autònoms   
 Concepte 412  A les confederacions hidrogràfiques, per al pagament de l'IBI de   
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Aplicació  Denominació  Import (euros) 
béns de titularitat estatal. Obligacions d'exercicis anteriors. 

  04 Confederació Hidrogràfica del Xúquer  1.985.195,65 
  05 Confederació Hidrogràfica del Miño-Sil  118.860,67 
  06 Confederació Hidrogràfica del Segura  671.375,91 
  07 Confederació Hidrogràfica del Cantàbric  61.487,23 
  08 Confederació Hidrogràfica del Tajo  3.473.840,38 

 
Suplements de crèdit que es concedeixen: 

 
Servei 05. Direcció General de l'Aigua  
 

Aplicació  Denominació  Import (euros) 

452A Article 60  Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.   
 Concepte 609  Expropiacions, modificats, addicionals i altres incidències 

d'inversions d'exercicis anteriors 
 

1.029.517,56 
      
452A Article 61  Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús 

general 
  

 Concepte 619  Incidències d'inversions d'exercicis anteriors  4.964.051,15 
      
456A Article 60  Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.   
 Concepte 609  Expropiacions, modificats, addicionals i altres incidències 

d'inversions d'exercicis anteriors 
 

787.384,34 
      

 
 
Denominació dels programes 
 
Programa 452A: “Gestió i infraestructures de l'aigua”. 

Programa 456A: “Qualitat de l'aigua”. 

Programa 000X: “Transferències internes”. 
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ANNEX IV 

Modificació dels pressupostos de les confederacions hidrogràfiques 
 
 

Organisme 102: Confederació Hidrogràfica del Cantàbric 

INGRESSOS 

Aplicació Denominació Import (euros) 
Article 40 De l'Administració de l'Estat 
Concepte 400 Del departament al qual està adscrit 

01 Per al pagament d'IBI de béns de titularitat estatal 61.487,23
Article 87 Romanent de tresoreria  
Concepte 870 Romanent de tresoreria - 61.487,23

 
 
Organisme 103: Confederació Hidrogràfica del Duero 

INGRESSOS 

Aplicació Denominació Import (euros) 
Article 40 De l'Administració de l'Estat 
Concepte 400 Del departament al qual està adscrit 

01 Per al pagament d'IBI de béns de titularitat estatal 2.870.271,46
Article 87 Romanent de tresoreria  
Concepte 870 Romanent de tresoreria - 2.749.098,96

 
DESPESES 

Suplement de crèdit: 

Aplicació Denominació Import (euros) 
452A Article 22 Material, subministraments i altres 

Concepte 225  Tributs 
  05 Tributs locals de béns de titularitat estatal, incloses obligacions 

d'exercicis anteriors 
 

121.172,50
 
 
Organisme 104: Confederació Hidrogràfica de l'Ebre 

INGRESSOS 

Aplicació Denominació Import (euros) 
Article 40 De l'Administració de l'Estat 
Concepte 400 Del departament al qual està adscrit 

01 Per al pagament d'IBI de béns de titularitat estatal 4.175.606,74
Article 87 Romanent de tresoreria  
Concepte 870 Romanent de tresoreria - 4.175.606,74
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Organisme 105: Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir 
 

INGRESSOS 

Aplicació Denominació Import (euros) 
Article 40 De l'Administració de l'Estat 
Concepte 400 Del departament al qual està adscrit 

01 Per al pagament d'IBI de béns de titularitat estatal 16.290.208,63
 Article 87  Romanent de tresoreria  
 Concepte 870  Romanent de tresoreria  - 16.290.208,63

 
 
Organisme 106: Confederació Hidrogràfica del Guadiana 

INGRESSOS 

Aplicació Denominació Import (euros) 
Article 40 De l'Administració de l'Estat 
Concepte 400 Del departament al qual està adscrit 

01 Per al pagament d'IBI de béns de titularitat estatal 10.672.707,48
 

DESPESES 
Suplement de crèdit: 

Aplicació Denominació Import (euros) 
452A Article 22 Material, subministraments i altres 

Concepte 225  Tributs 
  05 Tributs locals de béns de titularitat estatal, incloses obligacions 

d'exercicis anteriors 
 

10.672.707,48
 
 
Organisme 107: Confederació Hidrogràfica del Xúquer 

INGRESSOS 

Aplicació Denominació Import (euros) 
Article 40 De l'Administració de l'Estat 
Concepte 400 Del departament al qual està adscrit 

01 Per al pagament d'IBI de béns de titularitat estatal 1.985.195,65
 

DESPESES 
Suplement de crèdit: 

Aplicació Denominació Import (euros) 
452A Article 22 Material, subministraments i altres 

Concepte 225  Tributs 
  05 Tributs locals de béns de titularitat estatal, incloses obligacions 

d'exercicis anteriors 
 

1.985.195,65



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 219  Dissabte 12 de setembre de 2015  Secc. I. Pàg. 23

   

 
 
 

 

Organisme 108: Confederació Hidrogràfica del Miño-Sil 
 

INGRESSOS 

Aplicació Denominació Import (euros) 
Article 40 De l'Administració de l'Estat 
Concepte 400 Del departament al qual està adscrit 

01 Per al pagament d'IBI de béns de titularitat estatal 118.860,67
Article 87 Romanent de tresoreria  
Concepte 870 Romanent de tresoreria - 118.860,67

 
 
Organisme 109: Confederació Hidrogràfica del Segura 

INGRESSOS 

Aplicació Denominació Import (euros) 
Article 40 De l'Administració de l'Estat 
Concepte 400 Del departament al qual està adscrit 

01 Per al pagament d'IBI de béns de titularitat estatal 671.375,91
 

DESPESES 
Suplement de crèdit: 

Aplicació Denominació Import (euros) 
452A Article 22 Material, subministraments i altres 

Concepte 225  Tributs 
  05 Tributs locals de béns de titularitat estatal, incloses obligacions 

d'exercicis anteriors 
 

671.375,91
 
 
Organisme 110: Confederació Hidrogràfica del Tajo 

INGRESSOS 

Aplicació Denominació Import (euros) 
Article 40 De l'Administració de l'Estat 
Concepte 400 Del departament al qual està adscrit 

01 Per al pagament d'IBI de béns de titularitat estatal 3.473.840,38
Article 87 Romanent de tresoreria  
Concepte 870 Romanent de tresoreria - 3.473.840,38
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